
i J ETŲ VIS
Nr. 34 (364) 26. 8. 1954. LONDONAS, 1954 m. rugpjūčio mėn. 24 d.

ŠEIMA TREMTYJE
SEIMĄ SVETIMŲJŲ POVEIKIŲ 

ĮTAKOJE

Netekus mums laisvės ir nepriklausomy
bės šeima liko tikroji tvirtovė. Tautinės ly
tys, kurios charakterizuoja šeimos gyveni
mą, jos savaime apsprendžia ir jaunąją 
kartą. Sis apsprendimas mūsų tautos atei
ties perspektyvoje bus vienas lemiamų 
veiksnių.

Ne paslaptis, kad Lietuvoje apie 60 pro
centų šeimų yra netekusios savo prigimto
sios šeimos formos. Trėmimai, išsikyrimai, 
priešų užmačios išmušė šeimą iš normalios 
vagos. Nelaimės, kurios palietė tautos gyve
nimą pakirto ir šeimos gyvybines šaknis. 
Negana to, komunistiškas marksizmas iš
viso nepalankiai nusistatęs šeimos atžvilgiu. 
Skelbiamas vaikų išsilaisvinimas iš tėvų au
toriteto, kad galėtų partija formuoti jauną
ją kartą pagal savo politines idėjas. Tuo 
būdu natūralieji šeimos ryšiai sutraukomi 
ir ji praranda visą auklėjamąją galią. Pa
našūs reiškiniai kiek kitoj formoj ima reikš
tis ir industriniuose bei kapitalistiniuose 
kraštuose, kur del ekonominio gerbūvio 
susmukdamas šeimos vaidmuo. Motina 
ekonominiais sumetimais yra priversta pa
likti vaikus svetimųjų globoje, ieškodama 
papildyti šeimos biudžetą. Materialiniai 
sunkumai daug ką nulemia šeimoje, bet 
vis dėlto didžiausios reikšmės turi pačios 
šeimos jsisamoninimas jos uždaviniuose. 
Yra liūdnas reiškinys, kai šeima vien del 
ekonominio gerbūvio praranda tautinės re
zistencijos dvasią jaunosios kart os auklė
jimo atžvilgiu. Šios negerovės yra palietusios 
ir mūsų tremties šeimas. Imama įrodinėti, 
kad šeimos, kaip jaunosios kartos instituci
jos pareiga geriau gali atlikti tam darbui 
pasiruošę specialistai, kad motina galt būti 
pavaduojama įvairių rūšių vaikų priežiū
ros bei auklėjimo įstaigų. O iš tikrųjų, se
kant šių laikų pedegogiką, yra konstatuo
jama, kad tik natūralioji šeima užpildo tas 
spragas, kurios reiškiasi dirbtinose įstaigo
se. Vaikų psichologė H. Hetzer aiškina, 
kad motinos meilė sudaro tokius santykius 
tarp jos ir vaiko, jog josios įtaka auklėjimo 
požiūriu nepalyginamai stipresnė negu -ra
cionaliai pasiruošusios specialistės. Fr. Fors- 
teris vertina šeimos gyvenimą, kaip vienin- 
tėlę auklėjimo vietą, kur labai ryškia išly
ginama spraga tarp egoizmo ir meilės, kur 
artimai susiduria prigimtis ir kultūra, parei
ga ir palinkimas. Užtat net auklėjimo įstai
gos šių dienų pedagogokoje stengiamasi pri
artinti prie tikro šeimos charakterio.

Materalistinės dvasios ir egoizmo įtako
je nyksta skaitlingos šeimos. Mūsų naikini
mai tautai jos prieauglis yra ytin svarbus 
klausimas. Lietuviškos skaitlingos šeimos ir 
iš moralinio ir tautinio taško yra šviesūs 
žiburėliai mūsų dienų sutemose. Jose natū
raliu būdu daugiau apsaugoma lietuvišku
mo dvasia, nes motina noromis nenoromis 
tampa angelu sargu auklėjimo kelyje, kur 
tautinės krikščioniškosios tradicijos bujoja 
daug tvirčiau. Tad, uoliai turėtumėm susi
rūpinti skaitlingų šeimų būkle ir konkre
čiomis priemonėmis joms padėti. Juo la
biau, turtint galvoje, jog mūsų tautinis auk
lėjimas tremties aplinkumos veikiamas yra 
gerokai pašlijęs. Seimai nebeužtenka tik 
tautinį auklėjimą puoselėti jai reikia ir są
moningą patriotizmą ugdyti, kuris reikštųsi 
meile pasiaukojimu savajai tautai ir pagar
ba kitoms.

Lietuviška šeima turi atsverti internacio
nalizmo dvasią, kuri nejučiomis svaigina 
jaunąją kartą savąja auklėjimo sistema. Ne
abejotinai jaunimas turi reikštis tarptauti
nėje plotmėje, santykiaudamas ir reprezen
tuodamas tautinius ir tarptautinius laimė
jimus, bet jis pajėgs tą padaryti tik turėda
mas savąją tautinę individualybę, kaip šei
mos auklėjimo paseką. Jeigu svetimoji mo
kykla sudaro tąsą tautinio auklėjimo išplės
dama j tarptautinj, bet jo nesužalodama yra 
didelis šeimos laimėjimas dabartinėse sąly
gose. Svarbu išryškinti šeimos vaidmuo ir 
jos atsakomybė auklėjime, puose’ėjant jau
nosios kartos kultūrinį — tautini kūrybiš
kumą, įsiliejant į tarptautini.

šiandien mums ypatingai svarbu susirū
pinti pagrindiniu veiksniu — šeima ir jos 
prieaugliu, nes čia glūdi mūsų tautos stipry
bė ir viltis.

O. BACK IE N Ė

STASĖ RAPOLYTĖ TEBĖRA DANIJOJE
Iš neoficialių šaltinių teko patirti, kad iš 

sovietinio žvejų laivo pabėgusi lietuvaitė 
Stasė Rapolytė, kurį laiką gulėjusi Kopen
hagos ligoninėje, ir iš kurios vėliau buvo 
pasišalinusi, šiuo metu randasi viename Da
nijos mieste, atitinkamų danų įstaigų žinio
je.

Po to, kai ji buvo pasišalinusi iš ligoni
nės, ją priglaudęs vienas danų evangelikų 
kunigas, kurio asmenyje ji radusi gerą bi
čiuli ir globėją. Tomis pat neoficialiomis 
žiniomis jos sveikata žymiai pagerėjusi ir 
tikimasi, kad ji greitu laiku gausianti danų 
valdžios azylio teisę.

RYTŲ VAKARŲ SANTYKIAI
Ryšium su tuo, ką mes Vakaruose daž

nai girdime ir paskaitome, gal būtų pra
vartu trumpai apžvelgti Rytų ir Vekarų 
santykių esamą padėtį.

AR YRA PASIKEITIMŲ 
SOVIETŲ POLITIKOJE?

Apie tai neretas Vakaruose kalbėjo ir 
dar pakalba, tikėdamasis taikingo sugyveni
mo su sovietais galimybe. Taip pat neretai 
sudaromas įspūdis, kad esą yra paaiškėję, 
jog sovietai patys karo nenori ir jo nepra- 
dėsią, todėl ir galima tikėtis to taikingo su 
jais sugyvenimo.

Tačiau ir ankščiau turėjo būti aišku, kad 
sovietai karštojo karo plačiu mastu nenori 
ir jo kiek galėdami vengs. Nes jie savo 
tikslų nori pasiekti „taikiu“ būdu. Malen- 
kovo politika šiuo atžvilgiu nesiskiria nuo 
Stalino: jis ją toliau tęsia, gal tik kiek 
lanksčiau, negu Stalinas. I. Deutscher savo 
knygoje „Russia after Stalin“, nors ir pri
kalbėjęs tokių dalykų, su kuriais sutikti ne
galima, šiuo atžvilgiu teisingai rašo, kad 
Stalinas planavo, jog sovietams yra reika
linga du dešimtmečiu ar daugiau tam, kad 
Sovietų Sąjunga pasivytų JAV, kad jos in
dustrinis stadartas peržengtų Vakarų Euro
pos, o komunistinė Kinija pasiektų savo re
sursų išnaudojime dabartinį Sovietų Sąjun
gos standartą. Tada, esą, komunizmo atrak
cija bus tokia didelė, kad niekas nebesulai
kys nuo visos Europos ir Azijos patekimo 
į komunistinį maišą. O tada jau bus aišku, 
ką reikės daryti su JAV. Reikia pripažinti, 
kad I. Deutscher čia nieko nauja nepasakė, 
lygiai Molotovas dėstė prof. Krėvei-Micke
vičiui dar prie 14 metų. Sovietų politikos 
liniją Stalinas aiškiai išdėstė 1952 m. pa
baigoje savo „Socializmo ekonominės prob
lemos“, ir ta politika tebėra šiandien vyk
doma. Bet tai nereiškia sovietų agresyvių 
tikslų atsakymo. „Peaceful coexistance“, 
kaip neseniai teisingai pastebėjo prof. H. 
Seton-Watson savo straipsny „Manchester 
Guardin'1, sovietų suprantama nekaip tai
ka, bet kaip karas be šaudymo, tuo pat me
tu ruošiantis karui su šaudymu ir hydroge- 
ninėmis bombomis. Malenkovo „taikin
giems1*'žodžiams tiek pat galima tikėti, kiek 
Hitlerio žodžiams 1938 m. Būtų didžiausia 
Vakarų nelaimė, jei Malenkovui būtų tiki
ma.

VIDINĖ SOVIETŲ POLITIKA

lr šiuo atžvilgiu esminių pasikeitimų nė
ra. Sovietų imperija lieka, kaip buvusi, val
doma totalitarinio rėžimo slaptos policijos 
pagelba, nors ji šiandien vadinama jau ne 
MVD ir ne MGB, bet KGB (komitet gu- 
sudarstvennoj bezopasnosti — valstybės 
saugumo komitetas). Kompartijos progra
ma lieka ta pati, kolektivizacijos vykdymas 
satelitiniuose kraštuose patvirtintas, kova 
prieš religiją tęsiama, gal net stiprinama, 
sunkioji pramonė plečiama, ginklavimasis 
vyksta. Žinoma, sovietai nori padidinti pro
dukciją plataus vartojimo prekių, bet ne 
ginklavimosi kaina. Jie turi vidinių sunku
mų, bet kada jie jų neturėjo? Nėra duome
nų tvirtinimas, kad kompartijos biure esą 
yra nuosaikiųjų ir extremistu, kad yra par
tijos nesutarimai su kariuomene ir pan. 
Kariuomenėje vadovaujamieji asmens yra 
tie patys partiniai, sovietų „patriotai“, gali
mas konfliktas su slaptąja policija likviduo
tas, ir ji dabar priklauso partijai ir vyriau
sybei.

VOKIETIJOS KLAUSIMAS

Po Ženevos susitarimo del Indokinijos 
padalinimo, Vakaruose kažkodėl kaikas 
ėmė galvoti, kad jei del indokinijos buvo 
galima susitarti, sovietams ir kiniečiams pa
sirodžius „sukalbamiems“, tai gal būt būtų 
galima susitarti ir del Vokietijos ir tada bū
tų galima „taikoje'1 gyventi. Tačiau susita
rimas del Vokietijos yra negalima: tikėtis 
tokio susitarimo yra gryna ir kenksminga 
iliuzija. Pirmiausiai sovietai ir nemano atsi
sakyti nuo savo komunistinių kvislingų ry
tų Vokietijoje. Po Berlyno sukilimo šiokios 
tokios ekonominės lengvatos buvo padary
tos Rytų Vokietijoje, bet komunistinis dik
tatūrinis rėžimas buvo sustiprintas. Paliau
bos Korėjoje ir susitarimas del Indokinijos 
buvo galima, nes Korėja ir Indokinija liko 
padalinti ir komunistai turi nemažų vilčių 
paglemšti ir visą Indokiniją. Vokietija gi 
jau. buvo padalinta tuoj pat po karo pabai
gos, del jos padalinimo tartis ir susitarti ne
reikia. Žinoma, Maskva turi planą visos 
Vokietijos suvienijimui, greičiausiai labai 
panašų į planą būsimam Indokinijos, su
vienijimui", bet pagal tą planą sovietai 
siektų visos Vokietijos vyriausybės sudary
mo komunistams dalyvaujant, tikėdamiesi, 
kad tai sudarys sąlygas komunistams insi- 
fiitruoti Vakarų Vokietijoje ir galutinėje iš
vadoje ją visą peglemžti, kaip kad jie tai 
padarė su Čekoslovakija 1948 metais. Va
karai su tokiu planu sutikti negali. Taip 
pat jie negali sutikti su Vokietijos neutra
lizacijos planu, kuris reikštų sovietų kariuo
menės atitraukimą už Oderio, o amerikie

čių už Atlanto. Bet sovietai be abejonės 
bandys visomis galimomis priemonėmis 
skaldyti vakariečius savo tarpe, sabotuoti 
Vakarų Vokietijos apginklavimą bet kuria 
forma, o tam jiems padės visokio plauko 
Vakarų neutralistai ir bevanistai.

VEIKSMINGO VADOVAVIMO 
IR AIŠKIOS POLITINĖS LINUOS 

VAKARUOSE TRUKUMAS

Sovietinė propaganda yra aiški ir. reikia 
pasakyti, gana veiksminga. Kaip R. Lo- 
wentha: rašė neseniai „Obsever“, pagal 
sovietų propagandą pasaulis šiandien atro
do maždaug kaip 1930 metais ir vėliau, tik 
hitlerinės Vokietijos vietoje esančios JAV, 
sovietų vaizduojamos kaip karo kurstyto
jos, Vakarų Vokietija ir Japonija vaizduo
jamos maždaug kaip naujas amerikoniškos 
ašies agresijos partneriai, Sovietų Sąjunga 
gi kaip mylinti taiką ir siūlanti kolektyvinį 
saugumą, o Prancūzija ir Didžioji Britanija 
sovietų vaizduojamos kaip palaipsniui pri
augančios prie savo metu pagarsėjusių liau
dies frontų. Bet toje propagandoje yra dvi 
spragos: JAV nėra fašistinė valstybė ir ag
resijos nesiekia, iš kitos pusės, jei prieš ka
rą Sovietų Sąjunga maždaug tenkinosi tuo, 
ką turėjo, tai šiandien ji aiškiai siekia pa
saulio dominavimo sovietų — kiniečių ga
lingo bloko pagalba.

Ar toje padėtyje Vakarai turi aiškią po
litiką į veiksmingą vadovavimą? Tuo tarpu 
galima gerokai abejoti. Augščiau minėtas

BLAIVI NUOMONĖ
Kongresinio komiteto komunistų agresi

jai tirti narys kongr. P. J. Hillings, grįžęs iš 
Europos po ten vykdytų apklausinėjimų. 
Atstovų Rūmuose pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė, jog tie, kurie kalba apie taikų su ko- 
munirtąisi sugyvenimą, daro pasibaisėtiną

Pasmerkdamas Geneyos susitarimą, ku
riuo komunistinei tiramiai buvo atiduota 
12 milijonų buvusių laisvų žmonių, Hillings 
pareiškė, jog šis žygis, stiprindamas komu
nistus, neabejotinai priartina trečiojo pa
saulinio karo dieną. Kalbėtojas pažymėjo, 
jog jis tik ką grįžo po Committee on Com
munist Agression vykdytų apklausinėjimų, 
kur liudininkai smulkmeniškai atskleidė, 
koks gyvenimas yra komunistinėse valstybė
se. Jis taip pat lankėsi sovietinėj Vokieti
jos zonoj ir prieš pat antikomunistinę revo
liuciją buvęs Guatemaloj. Visi šie jo paty
rimai jį visiškai įtikinę, jog bet kokia lais
vojo pasaulio nuolaida komunistams padi
dina trečiojo pasaulinio karo pavojų. Kuo 
daugiau komunistams leidžiama stiprėti, 
tuo greičiau jie ryšis sunaikinti JAV ir vi
sas kitas dar laisvas tautas.

ŽMONIŲ MEDŽIOKLĖ
„Ost-West — „Kurier“ Nr. 19) 54, Įver

tindamas ypač po Johno dingimo dabarti
nę padėtį Berlyne, pastebi, kad ten jau
čiamas didelis nesaugumas. Bolševikai 
savo šnipų veiklą vakariniuose Berlyno 
sektoriuose yra smarkiai sustiprinę. Nuo 
Truchnovičiaus pagrobimo praėjo jau tiek 
laiko — ir vis dar nieko tikro oficialiai nė
ra paskelbta. Britų miesto komendantas 
pareikalavo, kad Vakarų santarvininkams 
būtų sudaryta proga patiems pašnekėti 
su Truchnovičium. Nekalbant jau apie 
S-tramvajų (S-Bahn), britų sektoriaus 
centre da r šiandien bolševikų kareiviai 
tebesaugoja radijo siųstuvą, žmonių gro
bimai nėra pasibaigę nė ligi šiol. Reikš
mingu laikomas kad ir Dr. Schoenericho, 
šiais metais paleisto iš Vorkutos stovyk
los, atskleidimas, jog jį bolševikams įda
vęs į bendruosius iš visų sektorių gydy
tojų pasitarimus a tvykęs Dr. Coutelle, 
kuris paskiau už tai buvo suimtas, bet 
dėl įrodymų nepakankamumo vėliau pa
leistas. Tuo tarpu rytiniame Berlyne ligo
ninėse buvo pravestos „masinės protesto 
demonstracijos“ prieš „fašistus“, kam jie 
suiminėja „nekaltus medicinos darbuoto
jus“', kai iš tikro minimasis Coutelle bu
vo atidengtas kaip MVD sandarbininkas. 
Todėl laikraštis visus antibolševikinius 
veikėjus, žinodamas visas bolševikų šni
pų veiklai pasireikšti sąlygas ir jų susti
prėjusią akciją, įspėja: visi, kurie pasi
reiškia nors kokioj antibolševikinėj veik
loj, turi dvigubą pareigą budėti ir būti 
tris kartus atsargesni, negu Ugi šiol.

Būdinga neseniai Vak. Berlyne buvo 
ir žmonių grobimo byla, kur svarbiausiu 
kaltinamuoju figūravo bovusis nacių vei
kėjas, o nuo 1945 m. įsirašęs i komunis
tus žurnalistas ir MVD agentas J. Hede- 
richas. Jo 3 bendradarbiai 1951 m. buvo 
nuteisti ilgametėmis bausmėmis, o jis pats 
buvo laikomas bolševikų inspiratorium. 
Jis buvo suplanavęs taip pat pagrobti 
..Kovos grupės su nežmoniškumu" Vak. 
Berlyne vedėją Dr. Rainerį Hildebrandt’ą, 
o 1950 m. jo grupė vietoj tikrojo antibol- 
ševikinio veikėjo Michaelio, chloroformu 
apsvaiginusi, pagrobė kitą Michaelį, bet 
jį MVD po 8 dienų turėjo vėl paleisti, nes 
pasirodė, kad būta ne to.

„Abendpost“ aprašo, kaip 1952 m. ge
gužės mėn. buvo pagrobtas ii vakarinio 

prof. H. Seton-Watson aiškiai konstatuoja, 
kad paskutiniai mėnesiai parodė, jog reika
lingo vadovavimo abėjose Atlanto pusėse: 
Vašingtone ir Londone nėra. Nėra ir aiškiai 
apspręstos ir vykdomos politinės linijos.
Po Berlyno blokados ir Čekoslovakijos ab- 
sorbavimo į komunistinį satelitinių valsty
bių bloką 1948 metais vakarai pamanė, kad 
sovietai gali ryžtis agresyviniam karui ir 
ėmė ruoštis gintis. Korėjos užpolimas taip 
pat sudarė įspūdį, kad galima laukti kon
flikto išsiplėtimo į pasaulinį karą. Dabar 
aiškėja, kad sovietai pasaulinio karo (su 
šaudymu) vengs, bet kad veda gana veiks
mingą subvcrsyvinj karą be šaudymo ir jį 
laimi. Prieš tokį karą NATO divizijos ne
gelbsti, yra reikalingos kitos priemonės.

Tas pats liečia ir sovietų pavergtų tautų 
išlaisvinimą. Kaip pastebi minėtas prof. H. 
Seton-Watson, 100.000.000 europiečių ir 
600.000.000 kiniečių laisvės klausimas — 
Vakarams yra gyvybės ar mirties klausimas. 
Tačiau tų šimtų milijonų laisvės reikalu taip 
ir nesugalvojama kas daryti. Išlaisvinimo 
obalsis pasirodė tik sloganu, už kurio nebu
vo numatyta aiškaus veiksmo ar net aiškios 
politikos. Šiandien aišku, kad tikrumoje 
Vakarai jokio kryžiaus karo del pavergtų 
tautų neskelbs, nesiryž jokiam preventyvi- 
niam kar.ui jiems patiems gręsiančiam pavo
jui nustumti. Tačiau vietoj stovėti irgi ne
galima, nes taip pat aišku ir tai, kad „tai
kingą sugyvenimą“ vienaip supranta Vaka
rai, o visai kitaip sovietai.

S. Žymantas.

Didžiausi JAV sąjungininkai. Hilling nuo
mone, yra Sovietų pavergtos tautos, kurios 
pažįsta pasibaisėtinas komunistinės santvar
kos pasekmes. Tos tautos neapkenčia ko
munizmo, ir todėl Sovietai šiuo metu ne
nori karo, nes žino, jog karo atvėju paverg
tieji sukils ir komunizmo negins. Tačiau 
kalbėtojas mano, jog laikas dirba komunis- 
tg naudai.^Jeiturės laiko, jie ilgąL 
niui sunaikins bet kokią jiems opoziciją ir 
savo padėtį konsoliduos. O tuomet jie bus 
jau pasiruošę konfliktui kuris gali būtki Va
karų ir pralaimėtas.

Taikaus sugyvenimo galimybę Hillings 
griežtai išskiria. Kas tokia galimybe tiki, 
darąs baisią klaidą. Todėl vieninteliu gali
mu keliu santykiuose su Sovietais Hillings 
laiko griežtą ir jokių nuolaidų komunis
tams nedarančią politiką. Jis įsitikinęs, kad 
jei JAV ir apskritai laisvasis pasaulis bus 
pasiryžęs rizikuoti karu, pasipriešindamas 
komunistų užmačioms, tai jiems neliks ki
to, kaip trauktis. O jei tokios politikos ne
bus, jie vykdys savo pasaulio pavergimo 
planus tol, kol pasijus pasiruošę visuotitiam 
konfliktui (L.A.J.C.)

Berlyno 26 metų amžiaus studentas F. 
Kaiseris, kurį Rytinės zonos aukščiausia
sis teismas, pirmininkaujamas garsiosios 
Hildės Benjamin, einačios dabar sovieti
nės zonos „teisingumo ministerės" parei
gas, tų pačių metų rugpjūčio mėn. nuteis- 
sė mirti. Jis buvo apkaltintas, kad, būda
mas „Kovos grupės su nežmoniškumu“ na
riu, gabenęs į rytinę zoną sprogstamąją 
medžiagą ir „nuodų žudyti sovietiniams 
pareigūnams“. Kaiserio tėvas buvo įtei
kęs W. Piekui molonės prašymą ir pati 
H. Benjamin Kaiserio gynėjui aiškinusi, 
kad mirties sprendimas vis tiek nebūsiąs 
įvykdytas, tačiau š.m. birželio 3 d. vienas 
atsakingas sovietinio rytų zonos saugumo 
SSD pareigūnas per spaudos konferenci
ją Rytų Berlyne pareiškė, kad Kaiseriui 
sprendimas jau įvykdytas. Dėl to vokie
čių antibolševikinė organizacija „Kampf- 
gruppe gegen Unmenschlichkeit“ paskelbė 
atsišaukimą, pažymėdama, kad tai yra 
dar vienas naujas bolševikinio „teisingu
mo“ kruvinas aktas, reikalaująs SSD pa
skelbti nusikaltėlių organizacija, o daly
vavimą ir prisidėjimą prie žmonių grobi
mo politiniais sumetimais ateityje bausti 
mirties bausme. Kaip žinoma, antibolševi- 
kų veikėjo Dr. Linsės vienam iš grobikų 
vokiečių teismas paskyrė tik kelerius me
tus kalėjimo.

Štai vokiečių „Der Fortschritt“ Nr. 22) 
54 aprašo, kaip vokiečių būsimojo krašto 
apsaugos ministerijos, paprastai vadina
moje „Blancko įstaiga“, buvo susektas 
numatytas ateityje, minimąją! įstaigai su
sikūrus ir pradėjus veikti visa apimtimi, 
sąmokslas pagrobti visoje Vokietijoje val
džią ir ją perduoti bolševikams. Buvo su
imta 40 buvusių karininkų.Tačiau jų var
dai viešai nebuvo paskelbti. Jie buvo Ry
tų zonoje politiškai’ apmokami ir, kaip pa
bėgėliai nuo bolševikų, įsismelkę į vado
vaujamas busimosios vokiečių armijos 
vietas, turėję su laiku „suvienyti“ visas 
zonas, o faktiškai valdžią perleisti bolše. 
vikams. Tai turėjęs būti savo rūšies „tau
tinis sukilimas", sudarąs tiesiog idealias 
sąlygas Sovietų ir Rytinės zonos karinių 
pajėgų intervencijai.

Vokiečių pabėgėlių laikraštis „Volksbo- 
te“ reiškia nepasitenkinimą, kad sovieti
niai agentai G. Barth ir H. Kroltor iš

(Nukelta t psi. 4.)

7 DIENOS
MIRĖ PROF. IGNAS JONYNAS

1954 m. liepos 14 d. Lietuvoje mirė 
Vilniaus Universiteto profesorius Ignas 
Jonynas.

A.A. Ignas Jonynas gimė 1884 m., sau
sio 24 dieną Atesnikų kaime, Simno valsč. 
Alytaus apskr. 1904 m. I. Jonynas įstojo 
į Maskvos universitetą, kurį baigė 1911 
metais. Nuo 1924 metų I. Jonynas dirbo 
Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) uni
versitete docentu, 1929 m. profesoriumi ir 
vėliau Vilniaus Universitete.

Prof. Ignas Jonynas buvo žymiausių 
Lietuvos istorikų, autorius „Vytauto šei
mos“ veikalo, ypatingai vertingi yra jo 
mokslo straipsniai iš Lietuvos istorijos, 
spausdinti Lietuviškoje Enciklopedijoje.
A.A. prof. I. Jonynas palaidotas Kaune.

* * •
MIRĖ DE GASPERI

Vienas žymiausių pokarinių laikų Itali
jos — vyras Alcide de Gasperi mirė savo 
viloje širdies priepuoliu, sulaukęs 73 me
tų amžiaus. De Gasperi nuo 1946 iki 1953 
metų buvo septynių Italijos vyriausybių 
premjeru ir tuo laiku sugebėjo savo kraš
tą įvesti į Vakarų valstybių bendruomenę.

De Gasperio laidotuvėse dalyvavo per 
šimtas tūkstančių italų ir svetimų valsty
bių pasiuntinybių atsovai. Jis palaidotas 
Romoje, valstybės lėšomis, 1600 metų se
numo bazilikoje. Mirusiojo našlei užuojau
tos žodžius perdavė JAV prezidentas Ei- 
senhoweris ir D. Britanijos karalienė Elž
bieta II.

Pekinas. Mao Tse Tungas priėmė dar- 
biečių partijos lyderį Attllee savo būstinė
je prie Pekino. Pasikalbėjimas, kuriame
dalyvavo visi darbiečių ekskursijos daly
viai, užtruko 3 valandas. Raudonasis Ki
nijos valdovas pareiškė, kad britų socialis-
tai privalo pritarti jo planui, pagal kurį 
amerikiečiai neturėtų leisti ginkluotis Ja
ponijai ir taip pat Vakarų Vokietijai ir, 
suprantama, atiduoti Kinijos komunistams 
Formozą. Šitoksai besišypsančio raudono
jo Kinijos valdovo reikalavimas atidarė 
ir patiems britų svečiams akis.

* ♦ *
Bruselis. Po nepavykusios šešių Vakarų 

Europos valstybių konferencijos dėl Euro
pos armijos ir bendros gynybos, spėjama, 
kad Prancūzijos ministerio pirmininko 
Mendes-France ūmai pakilusi žvaigždė 
pradės gesti.

» ♦ •
Londonas. Tiesiog iš Bruselio konferen

cijos Londonan atskrido Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas Mendes-France, kur 
turėjo svarbius pasitarimus su britų 
premjeru Churchilliu jo privačioje viloje. 
Šveicarijoje atostogavęs užsn. reikalų mi- 
nisteris Edenas buvo priverstas nutraukti 
atostogas ir atskriti Londonan.

* * *
Vašingtonas. Ryšium su nepavykusia 

Bruselyję Europos valstybių konferencija 
del Vokietijos apginklavimo, Vašingtone
kalbama, kad JAV peržiūrės savo vestą 
poiitkią su Europos valstybėmis. Manoma, 
kad Amerika padarysianti „skaudžią ope
raciją“ ir sudarysianti atskirą susitarimą 
su Vakarų Vokietija. Neabejotina, kad 
Amerika, nepaisydama Bruselio konferen
cijos nepasisekimo, ims pati viena gink
luoti vokiečių kariuomenę.

* * •
Seulis. Pietinės Korėjos prezidentas 

Rhee, kalbėdamas tūkstantinei korėjiečių 
miniai, pareiškė, kad jis siūlė Amerikos 
vyriausybei planą, pagal kurį galima būtų 
susitvarkyti su Kinijos komunistais, nesu
keliant pasaulinio karo. Šitokį jo pasiūly
mą JAV prezidentas Eisenhoweris nuty
lėjęs. «

NUSIŽUDĖ BRAZILIJOS 
PREZIDENTAS

Jau nuo kurio laiko Brazilijoje buvo ne
ramumai, kuriuos sukėlė karlninkija, .rei
kalaudama naujų rinkimų ir prezidento 
Vergas pasitraukimo. Neramumai sustip- 
rėjo, kai buvo surengtas atentatas prieš li
beralų laikraštininką, prezidento prieši
ninką. Atentato metu žuvo karo lakūnas. 
Rio de Janeiro aviacijos karininkai savo 
iniciatyva pravedė tardymus ir nustatė, 
kad atentatą buvo surengę asmenys, turį 
artimus ryšius su prezidentu. Prieš pat 
prezidento nusižudymą buvo paskelbta, 
kad jis išvykstgs 3 mėnesiams atostogų ir 
jo pareigas eisiąs viceprezidentas Joao Ca
fe FUho. Po šito paskelbimo prezidentas 
Vargas nusišovė prezidentūros rūmuose, 
palikdamas raštelį, kad jis pats nusižudęs.

Prez. Vargas buvo labai populerus ne
turtingųjų tarpe. Jis įvedė socialines re
formas, sutvarkė darbininkams aŲyginl- 
mo klausimus, (vedė socialinį draudimą, 
seneliams namus ir daug kitokių teigiamų 
reformų. Jo dėka Brazilija išsikovojo pla
tesnį nepriklausomumą, negu turėjo anks
čiau.

Kai viceprezidentas pasiūlė abiems at
sistatydinti, Vargas pareiškė, kad jis gy
vas niekad nepasitrauksiąs Iš prezidentū
ros rūmų.

1
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PASTATYKIME SAVO NAMUOSE 
KRĖVĖS PAMINKLĄ

Prieš porą metų Vincas Krėvė, kai buvo 
minima jo 70 metų sukaktis, pasakė: „Man 
tada (dar studentavimo metais) kilo noras 
parodyti, kad mūsų praeitis yra didingesnė, 
negu kitų... Ir aš norėjau atvaizduoti tų 
milžinų sielą — senoviną Lietuvą. Ne tam, 
kad aš čia pagarsėčiau, o tam, kad visi lie
tuviai, ypač jaunimas, pajustų savigarbą: 
kad mes esame ne menkesni, o esame ge
resni už daug tautų, kurios šiandien save 
laiko didžiomis".

Krėvė, kol gyvas, spėjo pastatyti tokį pa
minklą, kaip Duonelaitis ir Maironis. Ne 
saU Krivį tą paminklą pastatė, bet lietuvių 
tautai, jos garbei. Didelis lietuvis, taurus 
lietuvis, dvasingas lietuvis iš Krėvės tomų 
šviečia tebegyvam, bet kasdienybės plėšo
mam mūsų tautos nariui. Šiandien mums 
jau yra lygiai brangi senovinė Lietuva ne 
tik ta, kurią tvarkė ir lipdė priešistorinis 
Šarūnas ar istorinis Skirgaila, bet ir toji, 
kuriu taip mylėto ir brangino tik gamtos 
mokslą išėjęs Skerdžius, Bedievis, Raga
nius. tie Krėvės iškeltieji pilkojo amžiaus 
herojai.

Kai, svetimų žmonių, svetimos vietos, 
svetimo darbo slėgiamas. atsiversi didžio
jo mūsų rašytojo lapus, Lietuvos giedra pa
dvelks su atgyjančia tėvu žeme, šiltais lau
kais, skambančiais miškais ir milžinų dva
sią prikeliančiais kalneliais. Ne žodžiai, bet 
muzika plauks 1 tave iš Dainovos šalies pa
davimų: ne rašto formose miręs sakinys, 
bet gyvos kalbos versmė ims veržtis iš šiau
dinės pastogės: ne sausos istorijos mintys, 
bet gyvybingi lietuvių tautos paveikslai eis 
pro tave iš neprilygstamos Šarūno legendos.

Nuvargusią lietuvio sielą paguos stipriau
sio mūsų klasiko žodi’, beblėstančia švie
sia Lietuvos praeiti atgaivins mums nemirš
tami mūsų dailiosios prozos šulo veikalai, 
bekrintančiu’ j tautinę nevilti prikels švie
sieji sunkmečius nugalinčios tautos oawz- 
džiai, įamžinti didžiojo jos kūrėjo Krėvės

Neatrodo, kad šiandien, dešimtmečio iš 
Tėvynės pasitraukimo metais, būtų jau vė
lu patikrinti lietuviškos dvosios gyvumą 
mumyse. Todėl šis Lietuviu Rašvtoių drau
gijos vardu skelbiamasai raštas yra pagris
tas pasitikėjimu atsišaukimas į laisvę ir te
begyvą lietuvį, šiuo atsišaukimu kviečiamas 
kiekvienas mūsų tautietis neišsigititi lietu
viškos kultūros; parodyti sau ir kitiems, 
ką mes giliausio ir svariausio turime savo 
literatūroje. Krėvė yra mums Goethė. ir 
mes nelaukime, kol svetimieji lietuviui ta
tai įrodys.

Sutemos, šiaudinėj pastogėj, Žentas, Ša
rūnas, Skirgaila, Likimo keliais, Dainavos 
padavimai, Rytų pasakos, Mindaugo mirtis, 
Raganius, Sparnuočiai, Aitvaras liaudies 
padavimuose, pagaliau paskutinysis, dar ne
spausdintas, ilgų studijų kūrinys Dangaus 
ir žemės sūnūs — sudarys 10-ties ar 15 to
mų Krivis groiinių raitų rinkinį (priklau
somai nuo tomo apimties). Prie to dar pri- 
dėtina ir tai, kas yra kitų reikšmingesnio 
parašyta apie Krėvę ir jo kūrybą.

Tas šviečiantis rinkinys bus ne Krėvei 
pastatytas paminklas, bet lietuvių tautos di
dybės paminklas, kurį mes pasistatysime 
kiekvienas savo namuose ir savo širdyse. Tai 
bus reikšminga lietuvių literatūros reprezen
tacija, vienas iš impozantiškiausių liudyto
jų mūsų tautos teisės į laisvę. Tai bus jspū- 
ringomis tautomis: ne kiekviena tauta, tu- 
dtngiairaias liudijimas, kad mūsų tauta, ne
išsižadanti savos kultūros brangenybių, rei
kalauja sau lygios teisės su kitomis kultū

rinti savą valstybę, gali didžiuotis šitokio 
masto kūrėjais. Pagaliau dabartiniams Lie
tuvos engėjams tai bus mūsų vieningas pro
testas, įrodymas, kad lietuvių tauta pasiren
ka nekomunistų propagandą, bet laisvos 
Lįetuvos kūrėjo žodį, kuris bolševikų oku
puotoje Lietuvoje kruopščiai sunaikintas.

Pilnas Krėvės grožinių raštų rinkinys ke
tina išleisti kaip galima greičiau (vertimais 
į anglų ir kitas kalbas irgi nedelsiant turės 
būti pasirūpinta mūsų tautinių veiksnių). 
Techniškai įmanoma tai atlikti per porą 
metų. Jau rūpinamasi sudaryti redakcinę 
komisiją, j kurią įeitų rašytojas, literatūros 
mokslininkas ir kalbininkas. Reikiant bus 
sudarytas platesnis Krėvės raštams leisti 
komitetas. Knygoms bus parinktas geras 
popierius, dailus, kietas įrišimas. Techninį 
raštų leidimo darbą vykdys toji leidykla, 
su kuria susitars velionio palikimo pavel
dėtojas (žmona ir duktė) ir kuri turės lai
kytis Komiteto sudarytojo plano ir nuosta
tų. Visų Krėvės Įrištų raštų rinkinio kaina 
gali svyruoti tarp 40 ir 50 dol. Tai pri
klausys žymia dalimi nuo užsisakiusiųjų 
skaičiaus.

Net ir vidutiniškai besiverčiančiam nėra 
sunku per dvejus metus atidėti tam reika
lui vienos savaitės uždarbį (mokestis bus 
išdėstytas greičiausiai trimis laikotarpiais!. 
Atsisakę priimti Krėvę į namus, ne sutau
pytume tuos pinigus, tik taptume apgailė
tinais tautos skurdžiais: tai tuštumai kam
bary gana greit širdyje atsilieptų lietuvio 
sąžinė. Senoji Amerikos lietuvių karta da
vė mums Vinco Kudirkos raštų pilną lai
dą, kurios mes ir nepriklausomoje Lietuvo
je nepajėgėme pa kartoti. Atėjo nūn laikas 
lietuvybės egzaminus laikyti mums — išlai
kykime juos garbingai, perduodami atei
nančioms kartoms gyvą Vincą Krėvę. Pui
kiai suprantama, kad leidėjas, neturėdamas 
bent tūkstančio knygų ėmėjų, nesiims leis
ti tokio kapitalinio leidinio. Parodykime, 
broliai, ar liko iš mūsų bent tūkstantis švie
sių lietuvių.

Atrodo, kad kiekvienas rašytojas, kiek
vienas profesorius, kiekvienas spaudos dar
bininkas pajaus pareigą turėti vyr. kolegos 
raštus savoje bibliotekoje; mokytojai, bu
vę Krėvės paskaitų klausytojai, pagaliau 
visi mūsų Alma mater auklėtiniai — gydy
tojai, inžinieriai, kunigai, teisininkai, eko
nomistai ar gamtininkai, tap pat dabartiniai 
studentai ne gali atsižadėti mūsų klasiko 
Krėvės. Platesne prasme visi, kurie mokė
mės bet kurioje lietuviškoje mokyklo:e. 
esame Krėvės mokiniai: iš jo mokėmės 
sklandaus ir skambaus lietuviško žodžio, 
iš io pažinome gražią ir garbinga Lietuva. 
Visi tad jauskime šiandien lietuvio pareigą 
turėti ta didi mokvtoia savo namuose. Tr 
senieii Amerikos lietuviai, kurių širdvse iki 
šiol neišgeso gimtoio krašto meilė, pritšomi 
atsiliepti į ši atsišaukimą. Malonu nažvmė- 
ti. jog spaudote spėjo tau pasirodyti eilė 
balsu, karštai pasisakančiu už Vinco Krė
vės raštu išleidimą.

Perskaitykite ši atsišaukimą, malonėkite 
tuokiu parašyti trumpą laiškuti ar atviruką, 
nran"fdami savo sutikimą būti pilno Krė
vės raštu rinkinio ėmėiais. Ta oro^a mie
lai laukiama sveikų pastabu bei sumanvmu. 
Laiškus prašoma rašvti Lietuviu Rašytoui 
dr-io' pirmin:nkn adresu: B. Rab'-auskns 
— 1436 So. 50 Ave, CICERO, Nt. U.S.A

BEN. BABRAUSKAS
Lietuvių Rašytojų Dr-jos Pirmininkas.

J. KUZMICKIS

NAMAS IR JO
J. JANKAUS „NAMĄ GEROJ GATVĖJ" 

PERSKAIČIUS

„Mes tenorėjom tik laimės, be: 
rinkomės daiktus ir krovėmės ant 
pečių, kol jie pasidarė nebepakelia
mi" — 249 psl.

Jurgis Jankus mums gerai pažįstamas sa
vo kūriniais „Naktis ant morų" ar „Pakly
dusiais paukščiais". Abu tie kūriniai buvo 
smalsiai skaitomi ir triukšmingai recenzuo
jami. Vienam nepatiko nuogo gyvenimo, 
vaizdai, kitam — moralinė problematika.

Atrodo, tokių pačių priekaištų gali J. Jan
kus susilaukti ir už „Namo geroj gatvėj" 
kūrinį: ir čia skaitytojas gali atrasti nuogą 
gyvenimą ir eilę problemų, kurios jo gali 
būti savaip aiškinamos. Tačiau kūrinys jau 
parašytas ir atspausdintas, o mums belieka 
jį skaityti ir vertinti.

ATSITIKTINA PAŽINTIS
Labai įspūdingai pastebėjo Tommaseo, 

kad moterystė kaip ir mirtis: tik nedauge
lis ją pasiekia pasirengę. Dėl to, kai Ben. 
Babrauskas tvirtina, kad „romano stuburą 
sudaro socialiniai ir ekonominiai varžtai, 
pakertą besistengiančių iškopti augštyn sie
kimus“ („Draugo“ kul't. priedas — 54. 7. 
24), kažin kaip nejučiom peršasi mintis, kad 
Stasei ir jos bevardžiui vyrui laimingas gy
venimas puošniame name neįmanomas, nes 
jie šeimos gyvenimui nebuvo pasiruošę.

Ir Stasė — „gražiausia mūsų priemiesčio 
moteris“, ir jos vyras — „augštas, nuo 
augštumo kiek į priekį palinkęs“ — neteisė
ti vaikai. Stasės motina netik iš savo klai
dos neoasimokė bet dargi savo klaida gar
džiavosi pati ir mokė dukterį leneVaj pv. 
venti: „Pati nedariau, bet mačiau, kaip to
kie dalykai daromi“ (109 psl.).

Su būsimu susipažino tada, kai jis buvo 
vos VI klasės mokinys; su.sipažino nepa
prastose aplinkybėse: jis ją apgynė nuo 
įžūlaus draugo, daktaro sūnaus, prievartos. 
Vargas jauną įsimylėjėlį privertė mesti 
gimnaziją ir eiti Į raštinę dirbti; savigarba 
privertė palikti apgriuvusį namelį ir žmo
niškiau įsikurti.

Taigi, abu menkai teoretiniai pasirengė 
ir visomis jėgomis veržėsi į geresnį gyveni
mą. Pagaliau, kai advokatas, medžiaginiai 
rėmęs jaunuolį, ėmė gundvti kaip nors įsi
gyti „namą geroje . gatvėje“, abu apie tą 
namelį ir tesvajojo.

GYVENIMO PAINĖSE
Gvvenime. tačiau, vra netik raudonų vo

rų : jų pasitaiko ir labai garbingais titula-'s 
pasipuošusiu žmonių tarpe.

Ar nujautė tai Stasė ir jos svajotojas? Ar 
jiedu nenerdaug pasitikėjo kiekvienas savo 
jėgomis ir ar pačioje bendro gyvenimo pra
džioje jieškojo kito patarimo ir nuomonės?

Stasė, palaidos motinos itaieos — išnau
doti turtinga žmogų — ir gražaus namuko 
troškimo įtakoie išprovokavo fabrikanto sū
nų inžinierių, atidavė ji teismui, o gudrus 
voras advokatas, nujausdamas mergaitės 
tikslus, už bestiališką kaina — iaunos mer
ginos garbę — byla laimėjo, ir Stasės troš
kimas išsipildė: su sužieduotiniu įsikūrė 
naujame name, greitai susituokė ir pradėjo 
„medžiagiškai anrūninta gyvenimą“.

Deia.x paskui nusikaltimą visuomet slen
ka moralinė bausmė. Kas visa ovven'ma 
įieško turto, tas nejieško ir be abeio neran
da dvasinio džiaugsmo, kurio eezistenciios 
oavrinde — ne medžiaginis, bet dvasinis 
gėris.

Tiesa, Stasė, pabėgdama nuo vyro, palik-

GYVENTOJAI
tame laiškelyje pažymėjo: „Pats Dievas ga
lėtų ateiti ir paliudyti, kaip aš jieškojau ta
vyje žmogaus, su kuriuo galėčiau visiškai 
sutapti ir kūnu, ir siela“ (249 psl.), tačiau 
kartu ji ir prisipažįsta: „Bet tu mylėjai 
daiktus. Tu ir mane išmokei rinkti jucs ir 
galvoti, kad tik jie yra laimė“.

Daikto —medžiaginio turto — siekimas, 
nesiskaitant su jokiomis priemonėmis, įro
dė. kad nei Stasė, nei jos vyras nejieškojo 
šeimyninės laimės esmės — dvasinio prado, 
kuris visuomet pasitraukia, kai tik lieka iš
mainomas į laikines vertybes.

„Jaučiuosi sulaužyta ir nebešvari. Žinau, 
kad mudu laimingi nebebūsim, nes perdaug 
įsigijom daiktų, kurie yra nešvarūs ir visa
da mums laimę užstos“, teigia Stasė, pervė- 
lai supratusi savo ir vyro gyvenimo fatumą.

CHARAKTERIU KOVA
Ben. Babrauskas jau mano minėtoje re

cenzijoje apie Stasę šitaip tvirtina: „Toje 
suraizgytoje istorijoje jos paveikslas lieka 
kur kas šviesesnis, negu jos poelgių visuma 
galėtų jį atvaizduoti“.

Kodėl jis atrodo šviesus? Ar todė1, kad 
pati Stasė kaltina tik vyrą da'ktų meile?

Man rodos, Stasės paveikslas išėjo švie
sesnis, nes to norėjo (jei ne pats autorius) 
jos vyras, kurio pasakojimas sudaro viso 
kūrinio turinį. Jis niekur neparodė kokios 
neapykantos ar pikto smerkimo: buvo pa
siryžęs atleisti didžiausius Stasės nusikalti
mus, jeigu tik ji būtų buvusi atvira ir tiesi. 
Tiesa, ji pakaltino jį daiktų meile, tačiau ne 
kas kitas kaip ji vertė ji vaikščioti sudėvė
tais rūbais, o pati puošėsi t kombinavo, 
kokiu būdu praturtėti: „Mačiau, kad jos 
širdis pilna troškimų, o aš nieko negaliu 
duoti“, pastebėjo vyras (84 psl.).

Jaunystės romantiška meilė negalėjo iš- 
rvškinti tu dviejė žmonių carakterių skirtu
mo. Tas skirtumas pradėjo aiškėti, kai juo
du pradėio gyventi bendrą gyvenimą. Atvi
ras, tiesus, vyras turėjo pagrindą itarti St->- 
>-ę ir iš tikrųjų jtarinėio, nors ji tai jam kelis 
kartus š’urkščlai prikišo.

O Stasė? Ji visą laiką gyveno savo ats
kirą gyvenimą: pati viena kūrė ateities pla
nus, pati viena juos vykdė ir viską slėpė nuo 
vyro. Slėpė ne tik nusikaltimus ir jų pėdsa
kus, bet ir savo jausmus.

Kad jai buvo svetimas vyro charakteris 
parodo jos paskutinis laiškas, kuriuo, nors 
autorius tvirtina, „ji taip skaudžiai kaltino 
nekaltindama“, ji vis dėlto kaltino, suvers
dama krūvą savo pačios savybių vyrui. Kas 
troško turto, kas dėl jo aukojo savo garbę 
ir kas nuo jo žuvo — ar ne Stasė? 1 ■

Stasės motina įdiegė jai slapukavimo ir 
gudravimo instinktą, o vyras nepajėgė viso 
to perprasti ir išlyginti.

AR I TARPTAUTINIUS VANDENIS?
J. Jankus visame kūrinyje nemini nei 

miesto, nei upės vardo, nors jaučiama, kad 
veiksmas vyko Kaune prie Nemuno ir Ne
ries.

Nemini jis nė Stasės vyro vardo bei pa
vardės, kaip nemini visos eilės veikėjų pa
vardžių.

Kodėl?
Kai galvoju apie tai. užėjau šitos nelai- 

mingosa poros knygynėlio katalogą: „Kny
gų spintoj buvo daug knygų. Gražiai įrištos 
ir vis dideli vardai: Lagerloef, Undset. 
Dostojevskis, Shou, Mougham, Strindberg. 
Gide... Ant pianino buvo atversti Bacho 
preliudai“ (248 psl.). Taigi, kodėl nepami
nėtas nė vienas lietuvis autorius, tarsi mes

Nesusipratimas
Tačiau žmonės, neturi teologinio tikėji

mo, pasiremdami klaidingomis prielaido
mis, kurias jie tikėjimo (srityje) priima 
iš kitų žmonių klaidingo autoriteto, nau
doja Dievo duotą proto šviesą, kovodami 
p:ieš Dievą, prieš tikėjimą, netgi prieš 
patį protą.

ši išvada bendrai imant yra nesusipra
timas, nes tikėjimas taip dažnai buvo 
vaizduojamas kaip protui svetimas ir net 
jam prieštaraujantis. Pagal šią sampratą; 
tikėjimas iš viso yra subjektyvi patirtis, 
kurios neįmanu nei kitam perteikti, nef 
išaiškinti. Jis esąs kas tai jausminio. Jis 
arba ištinkąs tave, arba ne. Jei jis ištin
kąs, tu „turi tikėjimą". Faktas, kad tu 
„turi tikėjimą“ nebūtinai turįs įtakos tavo 
protavimui, nes tavo „tikėjimas" esąs 
jausminis dalykas anapus protinės švie
sos. Tu jo negalįs nei sau pačiam, nei kam 
kitam išsiaiškinti. Tačiau, jei tikėjimas ne
turįs protinio pagrindo, tiesiog neįmanomu 
suvokti, kaip „turimas tikėjimas" galįs 
turėti įtakos tavo pasaulėžiūrai ir elgse
nai. Atrodo, kad jis turėtų nedaugiau 
reikšti, kaip kieno nors raudoni plaukai 
ar mėlynos' akys. Jis esąs kažinkas, kas 
ištiko tave, o ne tavo kaimyninių durų bi
čiulį.

Išdava
šita klaidinga tikėjimo idėja yra pasku

tinė religinio kompromiso su racionalizmu 
išdava.

Jausdamas, kad namų ramybė dau
giau neįmanoma, tikėjimas užsibarika
duoja palėpėje, o likusius namus palieka 
protui. Iš tikrųjų tikėjimas ir protas turė
tų darniai žengti kartu. Nebuvo numaty
ta. kad jie gyventų paskirai — divorsavę 
ar išsiskyrę.

PAMALDOS
BRADFORD — rugsėjo 5 d., 12,30 v.
NOTTINGHAM — rugsėjo 12 d., 12,15 v.

neturėtume nė vieno rašytojo ar muziko?! 
Kodėl? 1

Ar plaukiant į tarptautinius vandenis ne
tinka lietuviškos pavardės?! Nejau Stasė 
geriau reprezentuoja lietuvių buitį nei mū
sų kultūrinių laimėjimų pažymėjimas? 1

Nedrįsčiau tvirtinti, kad Stasės vyras — 
tai „mūsasis Hamletas“: jeigu žmogus ne
nori susitepti rankų ir sąžinės, patekęs i 
vampyrų tarpą, jis dar ne Hamlętas. Paga
liau, jei Stasės vyras pajėgė taip psicholo
giškai narplioti Stasės sielos istoriją — be 
neapykantos ir pagiežos, jei jis buvo pasiry
žęs atleisti visas žmonos klaidas, gailina 
nujausti, kad jo vidaus pasaulis integravo 
visai kita, nei Stasės pasirinktąja, linkme. 
Stasė užsikrovė ant trapių moters pečių per- 
didelę naštą, ir pati palūžo po ja: nusižudė.

Mano galva, nors autorius * „šviesino' 
Stasės asmenį, vis dėlto daug šviesesnis ir 
gilesnis išėjo jos vyro atvaizdas.*****

Amerikietis rašytojas Ezra Pound sako: 
„Jei rašytojas netiesą rašys apie žmogų, apie 
jo prigimtį, ar apie save ir savo idealus, ar 
apie Dievą, ir kas gera, kas pikta, tai toks 
rašytojas — melagis“.

Ar tokios netiesos yra J. Jankaus „Name 
geroj gatvėj“?

Šiandien persunku į šį klausimą atsakyti, 
tačiau kiekvienas, kuris tą knygą skaitys, 
bus užintriguotas gyvenimo painių ir ne- 
kiekvienas ras vienodą atsaką į kūrinyje iš
keltas problemas.

1 Jurgis Jankus, NAMAS GEROJ GAT
VĖJ. Išleido Venta 1954 m. Aplanką piešė 
Albinas Bielskis. 267 psl.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

LIETUVOS - LENKIJOS SANTYKIAI
(Tąsa iš pereito numerio)

Iš lenkų laikysenos praeityje- ir dabar ga
lima daryti tik vieną išvadą: jie neatsisako 
ir neatsisakys siekti didelės ir stiprios vals
tybės, nevargindami savęs rūpesčiu, kiek ji 
gali- būti pasaulyje ramybės ir teisės. Dė
kai galvoja, kad galinga jų valstybė yra tai
kos sąlyga visam pasauliui. Dar 1945 me
tais gen. W. Andere tai pabrėžė savo atsi
šaukime į lenkų karius Italijoje: „be stip
rios, didelės ir nepriklausomos Lenkijos ne- 
galibūti pasaulyje ramybės ir teisybės. De
ja, politikoje yra tas teisus kas pajėgia sa
ve įteisinti. Nei lenkai čia išimties nesuda
ro, kaip rodo jų praeitis.

Ateityje jie dar šaukliau pabrėš teises 
būti dideliem ir galingiem. Tam pasirems 
savo tautos kančiomis ir aukomis, o tai vi
sada jie sugebėjo padaryti. Sj kartą bus dar 
užkabinti praėjusio karo sąjungininkai, 
ypač anglai. Lenkai jiem buvo labai paslau
gūs ir praliejo nemaža kraujo, kovodami 
jų eilėse; bet angių žadinių buvo nuvilti. 
Lenkų bėgliai negali to britams atleisti, 
kenčiu suspaudę lūpas, pro kurias tik kai 
kada prasiveržia kartūs žodžiai. Antrą kar
tą lenkai nesileis taip lengvai apeinami: 
bandys daugnorius savo siekimus įgyven
dinti savo jėga (o karo ar revoliucijos atve
ju jQ jčgos gali būti nemažos abejose pusėse 
geležinės užtvaros, kuri jau nebekliudys su
sijungti) ir jau nesustoti prie jokios linijos, 
už kurios liktų Vilnius, Lvovas ir karahau- 
čius.

Viena tiktai kliūtis čia gali atsirasti — 
didesnės naujų sąjungininkų pajėgos, ku
rios gali primesti laikinę okupaciją rytų ir 
vidurio Europos tautoms, kad jų kiemus ati
tvertų naujais sienų brėžiais ir tvarka. Bet 
su tuo sijasi gimstanti Europos federacijos 
idėja, anot Pilsudskio, „amerikoniškos dok- 
trinėlės“, kurios no naujų sandūrų, mažiau 
ar daugiau kraujingų, gali būti gyvendina
mos. Kokios yra lenkų pažiūros šuo klau
simu?

Jos taip pat pamuštos senų laiku tradici
jomis ir buvusiais uni.ių mazgais. Federaci
jos lenkai neįsivaizduoja kitokios, kaip tik 
unijos apvalkale, bent Lietuvos atžvilgiu. 
Unija jiems prikelia Joea'laičių dinastijos 
žavėsi, tos karališkos giminės, kuri lietuviš- 
kaia paslauga ir išmintimi nusmaigstė Len
kijai kelia tarp dviejų marių. Taigi, gims
tant bet kokiai federacijai, sritinei ar ap
imančiai visa Europą, lenkai stos ant sava
rankiškų valstybės ramsčiu, stengdamies 
prie iu prisegti anlinkinius kaimvnus.

Teisė kitiems Vyrauti jiems išplaukia >š 
trijų versmių: tautos sausumo, kuriai rei
kia erdvės; praeityje buvusiu ryšiu, kuriu 
tie nelaiko visai sudūlėjusiais; ir dabarties 
kovos su rusais. Jau dabar nurodoma. IrM 
lenkai daugiausia nuo Sovietų Rusijos pri
kenčia ir stipriausiai pogrindyje kovoia. 
Kiek tie argumentai svers ateityje, daug pri
klausys nuo to, ar ilgai truks dabartinė p-- 
dėtis ir kokiu pavidalu ii pasikeis — maiš
tu ar karu.

Tačiau ir vienu ir kitu atveju lenkų liks 

daugiau neiškrikdytų ir mūsų krašto erd
vėje jie turės stipresnes ir gausesnes jėgas 
užimti didesniam plotui ir kurti stipresnį 
valstybinį vienetą, kad ir federacijoje. Lie
tuva visada liks silpnesnė. Dėl to santykių 
pusiausvyrai net galimoje Europos federaci
joje jieškotina jau dabar didesnės atsparos. 
Kokia ji galėtų būtų?

• * *
Paskutinis klausimas mus vėl sustabdo 

prie aklosios sienos. Jos jau nėra ir ateity
je nebebus. Tačiau tos nelemtos sienos pėd
sakai yra dar palikę abiejų tautų nuotaiko
se ir Neries pakrantėse, kur dunkso lenku 
tebeužsimenamas Vilniaus miestas. Jis abi 
tautas išskyrė tarp pirmojo ir antrojo karo, 
jis galėtų padėti joms suartėti, laukiant tre
čiojo karo ar kitokių pakitimų; žinoma, 
ne rungtimi dėl jo, bet susitarimu.

a. Reikia jau dabar jieškoti artimesnio 
ryšio su tais lenkais, kurie yra nuosaikesni. 
Tokių lenkų būta seniau, yra ir dabar. Se
niau (1918) nevisi lenkai pritarė Romano 
Dmowskio nusistatymui Vilniaus nepalikti 
Lietuvai ir prilaikė už pavadžio Pilsudskio 
širmo. Dabar taip pat nevisi lenkai taria, 
jog Vilniaus klausimas dar neišspręstas. 
Bendravimas ir aiškinimasis gali duoti ge
resnių rezultatu, negu aklas luksnnjimas.

b. Aklosios sienos šiaudinės gniūžtės nu- 
gręždavo lietuviu akis j išvirkščias lenku 
charakterio žymes ir padarytas lietuviu tan
iai skriaudas. Lenkai tain nat lietuvius ma
tavo tik savo politiniu siekimų saiku. Visa 
tai turėtu oakisti i blaivesnes ir nuoširdes
nes pažiūras Tai turės būti narnoje Euro
pos santvarkoie. kurioie aprims dabar kurs
toma neapvkanta žmogui ir kitom tautom. 
Tačiau tos apkautos reikia siekti jau da
bar, mezgant glaudesnius ryšius tarp visų 

pavergtųjų tautų. Jie ir mezgami, tik šalia 
bendrų politinių siekimų reikia artimesnio 
ir kultūrinio saito.

c. Lietuvai svarbu jau dabar aiškintis su 
savo kaimynais, kaip tvarkysimės tarp Ba'- 
tijos ir Juodųjų marių, kai Sovietų Rus'ios 
rajumas ten bus priėjęs galą. Jis turi baig
tis laisve visai eilei tautų, kurios nebenorės 
toliau palikti „nedalomoje“ rusų valstybė
je. Parama jų teisėtoms pastangoms išsiva
duoti iš Maskvos pasparnės, ypač Ukrainai 
ir Gudijai, atitiktų lietuvių tautos tradicini 
nusistatymą dar iš Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės laikų.

d. Istorinė Lietuva turėtų būti labiau ki
tiems atskleista kaip valstybė, kitados jun
gusi kelias tautas ir pasižymėjusi didele pa
kanta. Tai lietuvių tautos savybė; ji gerai 
derinasi su siauresne ar platesne federacija. 
Tuo atžvilgiu lietuvių tautos kiti dar gerai 
nepažįsta,' nes jos praeities žygiai vis dar 
suplakami su lenkiškom bei rusiškom isto
rijom.

e. Istorija, bendra kova ir iš dalies gimi
nystė lietuvių tautą arčiausiai prišlieja prie 
kitų dviejų Pabaltijo tautų. Jų federacija 
turėtų rasti visai aiškius rėmus jau dabar, 
kad iš pirmos dienos, švintant naujam lais
vės apybrėškiui, būtų jau apibrėžtos ben
dros jungtinės valstybės formos ir tuojau 
gyvendinamos.

Lenkijai atskyrus Lietuvą nuo Vokieti
jos, baltai liktų vienų vieni, išstatyti grėsmei 
slavų, ūmių bei dažnai vilingų ir visada vis
lių. Kiek baltai bus atsparūs,tokiam pavo
jui, priklausys ne vien nuo geopolitinės pa
dėties, bet ir nuo jų dvasios stamantrumo 
bei pasiruošimo ateities ramesniam gyveni
mui.

SUVALKŲ SUTARTIS
Lietuvos Vyriausybės delegacija, — gen. 

leit. Maksimas Katche ir majoras Alek
sandras šumskis, Lietuvos Kariuomenės 
Vadovybės atstovai, ir Bronius Balutis, 
Valdemaras Čarneckis ir Mykolas Biržiš
ka, Užsienio reikalų Ministerijos atstovai, 
— ir Lenkų Vyriausybės Delegacija, — 
pulkininkas Mieczyslaw Mackiewicz, Len
kų Kariuomenės Vadovybės atstovas, ir 
Julius Lukasiewicz, Užsienio Reikalų Mi
nisterijos atstovas, suėjusios Suvalkų kon- 
ferencijon rugsėjo 30 — spalių 7d. 1920 
metais ir apsimainiusios įgaliojimais, ku
rie vienos ir kitos pusės pripažinti pakan
kami ir tinkamoje formoje sustatyti, pa
darė šitokią sutartį:

Str. 1. Dėl demarkacijos linijos.
a) Nustatoma šitokia demarkacijos lini

ja tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių, 
kuri betgi neikiek dar nesprendžia vienos 
ar kitos pusės teritorinių teisių:

Nuo Rytų Prūsų sienos ligi Juodosios 
Ančios ir Nemuno upių santakos — linija, 
kurią yra nustačiusi Aukščiausioji Tary
ba 1919 m. gruodžio 8 d. nutarimu; toliau 
Nemuno upe ligi įtekant jin Graves upe
liui; toliau Gravės upeliu ligi perkertant 
Merkinnės-Ratnyčios plentą; toliau tiesia 
linija ligi Skreblio upelio įtakos Merkio 
upėn; toliau Merkio ūpe ligi Derežincos 
upelio įtakos į ją, paliekant Salavarčių 
kaimą lietuvių pusėj, o Malodubno — len
kų pusėj; Derežnicos upeliu, perkertant 
Vilniaus-Varėnos geležinkelį maždaug du 
kilometru į šiaurės rytus nuo Varėnos sto
ties; toliau per Bartelius. Kliučius, Nau- 
jadvarį, Eišiškę, Paditvę, Gorodenką ir 
Bastūnų stotį, paliekant visą tą kelią ir 
Bastūnų stotį lenkų vyriausybės rankose.

b) Aukščiau pažymėta linija visų jos il
gumu karo veiksmams taro Lietuvos ir 
Lenkų kariuomenių sustoj'ant, kaip kad 
numato šios sutarties Antrasis Straipsnis, 
jokiu pretekstu niekur negali būt perei
nama nei vienos, nei kitos susitarusių pu
sių kariuomenių. Toji Unija betgi neturi 
būt kliūtis vietos gyventojams, apdirbant

(Nukelta į psl. 4.)
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SKYRIŲ VALDYBOS IR DBLS NARIAMS

Aukų vajus, kuris’buvo pradėtas po Vi
suotinio skyrių atstovų suvažiavimo, ku
rio tikslas buvo sutelkti lėšų S-gos veiklai 
pagyvinti, Centro Valdybos nutarimu bai
giamas š.m. spalio 1 d. S-gos nariai ir rė
mėjai prašomi iki tos dienos savo aukas 
įmokėti per S-gos Skyrius, arba prisiųsti 
Centro Valdybai. Skyriai prašomi nedel
siant surinktas aukas prisiųsti Centrui.

* * * * *
PROF. ŽYMANTAS IŠVYKO BELGUON

Antradienį, rugpjūčio 24 d., prof. S. 
Žymantas, DBLS Centro Valdybos vice- 
Sirmininkas, išvyko i Belgiją atstovauti 

etuviams Liberalų Internacionalo Tary
bos metiniame posėdyje. Estų Liberalų — 
Demokratų Sąjunga, kurios centras yra 
Stockholme, pavedė prof. S. Žymantui 
taip pat atstovauti tame posėdyje ir estus.

*****
VIENIŠA MOTINA

Prestono gyvenanti lietuvė E. R... atsi
liepdama i paskelbimą, kas aplankys Whit
tingham ligoninėje esančias dvi lietuvai
tes, praneša, kad ji buvo ten nuvykusi ap
lankyti minimų ligonių ir suradusi lietu
vę Konstanciją Suprikaitę, toje ligoninėje 
fulinčią jau keturi metai. Niekas jos iki 
iol iš lietuvių nėra lankęs. Lankytojos 

tvirtinimu, serganti nėra tiek ligos prislėg
ta, kiek palūžusi dvasioje, nemokanti ra
šyti, nei skaityti, kalbanti tik lietuviškai. 
Ji pasisakiusi turinti Kanadoje, Hamlto- 
ne, dukterį, tik nežinanti jos adreso. Jei 
Hamiltone šitokia lietuvaitė būtų, prašo
ma atsiliepti.

• Be ponios E. R., sutikusios šią ,vienišą 
ligonę lankyti ir globoti, DBLS Centro 
Valdyba gavo dar ir iš kitų lietuvių kelis 
laiškus, kuris taip pat pažadėjo Whittin
gham ligoninėje esančias tautietes aplan-

MUZIKAS R. KAUFMANAS 
LANKĖSI „E. LIETUVIO“ REDAKCIJOJE

Danijoje, Kopenhagoje, gyvenąs jaunas 
lietuvis muzikas R. Kaufmanas, atostoga
vęs Italijoje, trumpam laikui su sesute at
vyko į Londoną aplankyti čia dirbančios 
sesers Stelos Kaufmanaitės. Ta pačia pro
ga jaunasis muzikas apsilankė „E. Lietu
vio“ redakcijoje ir papasakoja tuos sun- 
k'us kelius, kuriais jam teko eiti iki bai
gė danų konservatoriją.

*****
VASARIO 16 GIMNAZIJOS SKELBIMAS

Vasario 16 Gimnazijai reikalingi istori
jos ir biologijos mokytojai. Kand.datai 

■ gali būti tik istorikai ar biologai, kurie 
turi pedagoginės praktikos ir yra išlaikę 
pedagoginius egzaminus. Suinteresuoti as
menys kreipiasi į Vasario 16 Gimnazijos"

• vadovybę. Pamokų skaičius didelis. Ke
lionės išlaidas apmokės gimnazija. 
Adresas: Litauisches Gymnasium, (16)

. Huttenfeld, Post Lampertheim.
Germany.

*****
RUGSĖJO 8-TOSIOS

— TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
LONDONE

Centrinio Skyriaus Valdyba ruošia Tau
tos šventės minėjimą Londone, Lietuvių 
Namuose, šeštadienį, rugsėjo 11 d.

Sekmadienį, rugsėjo 5 d.. Parapijos baž
nyčioje bus ta proga laikomos pamaldos 
už lietuvių tautą.

4i We *
RUGSĖJO 11 D. ŠEŠTADIENI

Lietuvių Klubo Valdyba, Tautos šventės 
minėjimui pasibaigus. Lietuvių Namuose, 
43, Holland Park, ruošia linksma pobūvį, 
šokiams gros orkestras. Veiks bufetas ir 
įdomi loterija su žaidimais. Staliukus ga-

• Įima užsakyti iš anksto Telf. PAR 9699.
*****

NAUJA RAŠYTOJŲ VALDYBA
Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdybon 

slaptu narių balsavimu išrinkti Benys 
Babrauskas — 65, Povilas Gaučys 50, Vin
cas Ramonas 49, Albinas Valentinas 43, 
Sofija Tomarienė 42; kandidatai — Kleo- 
fas Jurgelionis 39, Stasys Tamulaitis 34. 
Revizijos Komisija — Alė Rūta Nakaitė 
58, Julius Kaupas 53, Balys Gražulis 51; 
kandidatas — Medardas Bavarskas 38. 
Garbės Teismas — J. Augustaitytė Vaičiū
nienė 58, Petronėlė Orintaitė 56, Leonar
das Šimutis 45; kandidatas — Juozas 
Švaistas 44. Valdomieji organai išrinkti 
dvejiems metams; pareigas pradės eiti po 
visuotinio susirinkimo^ įvykstančio rugsė
jo 26 d. Chicagoje. Balsavo 70 rašytojų, 
t.y. 75% draugijos narių. Balsų tikrinimo 
komisiją sudarė J. švaistas Balčiūnas, B. 
Babrauskas ir J'. A. Vaičiūnienė.

CORBY
» Prieš kurį laiką skyriaus valdyba turė

jo sunkumų su vietos vargo mokytoju. 
Skyriaus valdybai talkon atėjo Northamto- 
no skyr. p-kas L. švalkus, kuris, nežiūrint 
didelio atstumo, atvykdavo į Corby pamo
koms pravesti. Būdamas mokytoju L, 
Švalkus greit paveržė jaunųjų mokinių 
širdis ir tinkamai jaunąjį Corby lietuvių 
atžalyną lavino. Del pakeistos darbovietės 
L. Švalkus šiuo metu priverstas mokyklą 
apleisti. Skyriaus valdyba ir tėvai nuošir
džiai dėkoja p. L. Švalkui už didžiąją tal
ką. Naujai mokytojo pareigas sutiko eiti 
p. S. Perminienė.

*****
Nottinghamo sąskrydyje dalyvavo ir cor- 

biečiai. Corby jaunasis atžalynas, paruoš
tas p.D. Gervelienės ir Permenienės, są
skrydžio programoje vykusiai pasirodė 
su šokiais ir deklomacijomis.

*****
Rugpjūčio 15 d. 30 asmenų ekskursija 

dalyvavo Norfolk Walsingham katalikų — 
šv. Marijos statulos karūnavimo iškilmė
se, kuriose dalyvavo 15.000 maldininkų.

*****
Rugsėjo 4 d., šeštadienį, corbiečiai ruo

šiasi j Coventry, kur dalyvaus ten ruo
šiamame Tautos šventės minėjime.

BRADFORDAS
SKELBIMAS

DBLS Bradfordo Skyrius rengia plataus 
mąsto spaudos atgavimo 50 metų sukak
ties minėjimą, kartu — tradicinį literatū
ros vakarą. Minėjimas — vakaras įvyks 
š.m. rugsėjo mėn. 18 d. 17 vai. St. Mary’s 
Hall, East Parade, Bradford.

Biadfordo ir apylinkės lietuviai iš anks
to prašomi šią reikšmingą ir nepaprastą 
sukaktį atžymėti skaitlingu dalyvavimu.

Programą paskelbsime vėliau.
Bradfordo Skyriaus Valdyba 

***** 
mokykla tęsia darbą

Po trumpų vasaros atostogų Bradfordo 
lietuvių šeštadienio vargo mokykla vėl tęs 
darbą toliau. Rugsėjo 4 d., šeštadienį, 12 
vai., St. Ann's Klube vėl rinksis guvūs 
vaikai ir pasiaukoję mokytojai.

Su džiaugsmu tenka pastebėti, kad ne
paisant sunkių darbo sąlygų, nes neturi
ma savų patalpų, ligi šiol darbas vyko pa
lyginti sklandžiai. Mokykloje ypač rūpes
tingai dirbo mokytojai V. Ignaitis, J. Va
ranavičius ir O. Peleckienė, kurie dažnai 
aukojo ne tik savo poilsį, bet ir namų 
reikalams reikalingą laiką, kad tik mūsų 
mažieji gautų daugiau žinių apie gimtą 
kraštą Lietuvą ir gražią lietuvių kalbą. 
Laiko turėdamas mokykloje dėstė tikybą 
ir kitus dalykus ir kapelionas, nors šešta
dieniais dažnai tenka jam iškeliauti į ki
tas lietuvių kolonijas.

Valkų Bradfordo mokykloje galėtų bū
ti ir daugiau, tačiau, kai lietuvių mokyk
los lankymas įstatymais neprivalomas, 
kaikas susilaiko ir nesiunčia vaikų. Būtų 
gražu, jei nuo šio rudens,mokyklos darbas 
dar pagyvėtų ir suburtų visus lietuviškų 
šeimų mokyklinio amžiaus vaikus.

Kartu tenka pažymėti, kad mokytojai 
dirba šioje vargo mokykloje be jokio atly
ginimo. Priešingai, jie dar turi apsimokėti 
ir kelionės išlaidas. Lietuvių visuomenė, 
ypač tie tėvai, kuriems rūpi, kad ši mo
kykla išsilaikytų, dėkingi mokytojams už 
jų aukojamą laiką ir gražias pastangas.

MANCHESTERIS
KOVAS ATGIMĖ

A. m. rugpjūčio mėn. 14 d. Manchesterio 
YMCA salėje Rochdalės latvių sporto klu
bas surengė krepšinio turnyrą, kuriame 
dalyvavo penkios latvių, dvi estų koman
dos ir... vėl susibūręs mūsų KOVAS. Del 
laiko stokos turnyras nebuvo užbaigtas tą 
pačią dieną ir jis nukeltas vėlesniam lai
kui. „Kovas“ sužaidė ir laimėjo dvejas 
rungtynes. Antrose runktynyse pasekme 
34:19 (13:13), nugalėdamas Londono lat
vių komandą, kuri, kaip ir „Kovas“, žais
dama tais pačiais metais Prancūzijoje, tu- 
rėjo žymiai geresnį pasisekimą. Tai paro
dų, kad koviečiai, nežiūrint pusmečio per- 
'traukos, dar nėra praradę savo formos ir 
..Kovas“ yra stiprus vienetas. „Kovui“ 
šiame turnyre reikia tik laimėti dar vie
nas rungtynes, kad patektų į finalą. Su
prantama, kad lietuviai bus patenkinti 
„Kovo“ atgimimu ir koviečiams linki tę
sti jų gražų darbą. Po šio turnyro „Kovas“ 
turėtų susitikti su Wolverhamptono lietu
vių krepšinio komanda „Viltis“ ir taip 
pat su kitų kolonijų krepšininkais. Už 
„Kovą“ žaidė; V. Stabačinskas L. Puzi
nas, G. Glatkauskas. J. Tamoliūnas, S. 
Aleknavičius, V. Valeiša, E. Butkus, R. 
Verbyla.

*****
Manchesterio Lietuvių klubo kieme 

jau baigiama įrengti krepšinio aikštelė, 
kur sportininkai ir sporto mėgėjai galės 
savaitgaliais pasitreniruoti, pažaisti, pa
žiūrėti rungtynių.

VOKIETIJA
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

VOKIETIJOJE
Vokietijos Krašto Tarybos 

rinkimai
Pagal Vyr. Rinkiminės Komisijos mums 

patiktus duomenis, š.m. rugpjūčio mėn. 1 
d. j PLB Vokietijos Krašto Tarybą balsų 
dauguma yra išrinkti šie asmenys;
1. kun. Keleris, Adolfas 1356 bal.
2. Zunde,-Pranas 1111 “
3. T. Bernatonis, Alfonsas 556 “
4. Gailius, Viktoras 992 “
5. dr. Grinius, Jonas 921 “
6. Glemža, Jonas 902 “
7. Simonaitis, Erdmonas 901 “
8. Žilius, Endrius 877 “
9. Krikščiūnas, Juozas 731 “
10. kun. Bunga, Antanas 730 “
11. kun. dr. Aviža, Jonas 721 “
12. Apyrubis, Ignas 705 “
Pirmieji šeši kandidatai yra:
1. Raišys, Vladas 703 bal.
2. Bataitis, Juozas 678 “
3. Venckus, Juozas 670 “
4. šlenteris, Fricas 649 “
5. Survila, Aleksas 568 “
6. Jauniškis, Mečys 530 “

Rinkimuose dalyvavo 65 apylinkės ir pa
vieniai gyvenantieji lietuviai. Iš pagal 
atskleistus rinkikų sąrašus, turinčių teisę 
balsuoti 3.558 bendruomenės pilnateisių 
narių balsavo 2.713 arba 76 procentai.

Eilėje apylinkių, kaip Bensheim, Rhei- 
ne, Hannover, Dalheim, Wolfenbuettel, 
Friedrichskoog, Grumby, Schwaebish 
Gmuend, Dornstadt, Bodensee, Schongau, 
Zirndorf, Barmstedt ir Stuttgarto pavieniai 
balsavo visas 100 procentų, tuo tarpu kai 
kuriose didesnėse stovyklose, ypač Muen- 
chen, balavusių nuošimtis tėra tarp 40 ir 
60 procentų.

Rugsėjo 25 d. p. p. Occupation Rd, pa
rapijos salėje (senoje) šaukiamas metinis 
narių susirinkimas. Skyr. Valdyba prime
na visiems nariams, kad šis susirinkimas 
bus ypatingai svarbus, todėl prašoma vi
sus dalyvauti.

Corby Skyr. Valdyba.

PABALTIEČIŲ STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS BONNOJE

1954 m. rugp. mėn. 8-12 d.d. netoli Bon- 
n'os, Annaberg'e esančiame Pabaltiečių 
Studentų Bendrabutyje, įvyko Vokietijos 
Pabaltiečių Studentų Suvažiavimas.

Didelio įspūdingumo suvažiavimui sutei
kė savo apsilankymu Vliko V. T. Pirmi
ninkas Prof. Zaikauskas, Dr. Karvelis, lat
vių ministeris Liepinį estų — Selters ir 
svečiai iš vokiečių „Bundesvertriebenmi- 
nisterium“ (ministerija išvietintųjų rei
kalams) ir „Auswaertige Amt“ (užsienio 
reikalų skyrius), beto mums gerai žinomas 
Prof. Sturms ir Prof. Dr. E. H. Jahn.

Tremtinių Studentų Bendradarbiavimo 
Komiteto Pirmininkas Nikolai Paul savo 
suvažiavimą atidarančioje kalboje atkrei
pė visų dalyvių dėmesį į blogą tremtinių 
studentų socialinę padėtį. Ne tik vien žmo
niškumas, bet taip pat protingumas ir ben
dri interesai reikalauja parūpinti tremti
niams studentams tinkamas sąlygas studi
juoti.

Valtybės sekretorius ponas Nahm iš 
„Bundesvertriebenministerium“ savo kal
boje pabrėžė kiekvieno individo teisę į 
savo gimtąjį kraštą, ragino nusigręžti nuo 
nesveiko, išsigimusio nacionalizmo, kurio 
pasėkoje vien tik šiame šimtmetyje 68-ni 
milijonai žmonių neteko savo tėvynės.

Profesorius Sturms iš „Baltische For- 
schungsinstitut“ pareiškė, kad egzilų stu
dentų asimiliacijai yra būtina pasiprie
šinti, nors ūkinis jų įjungimas į juos pri
glaudžiančios valstybės ribas yra labai pa
geidautinas. Atatinkamos Vakarų Vokie
tijos įstaigos šiai minėtai nuomonei pilnai 
pritaria.

Suvažiavimo bėgyje buvo skaitytos ir 
išdiskutuotos šios temos: Dr. E. H. Jahn 
— „Europos integracija ir pasaulinė padė
tis“, Mag. G. Vigrabis — ,tPabaltijos Val
stybių užsienio politikos gairės ir jos įver
tinimas“, Prof, Dr. E. Blesse — „Kalbos 
asimiliacijos problemos“ ir Dr. Karvelio 
„Saugojimas ir išlaikymas savitų tautinių 
-kultūrinių ypatumų svetimame krašte".

šią rimtą programą labai paįvairino po
nia Liudmila Sepe-Eše ir p. Natan Poeld 
savo bendru labai pavykusiu koncertu.

Lietuviai studentai šio suvažiavimo me
tu turėjo pirmą malonią progą savo ma
žame ratelyje pasveikinti Vilko V. T. Pir
mininką Prof. Zaikauską ir išgirsti jo nuo
monę kaikuriais jiems rūpimais klausi
mais. Tarp kitko Prof. Zaikauskas išreiš
kė pageidavimą palaikyti tampresnius ry
šius su Vokietijos lietuviais studentais, 
kviesdamas juos aktyvesnėn talkon Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui.

Suvažiavimo antrą dieną lietuvių stu
dentų susirinkime buvo išrinkta Vok. Lie
tuvių Studentų Sąjungos Rinkimų Komi
sija, susidedanti iš sekančių asmenų: stud, 
ing. V. Aukštlkalnlo, stud. med. Alg. Gin
tauto ir stud. med. Kl Ašoklio. Visi susi
rinkusieji pareiškė viltį, kad paruošiamie
ji rinkimų darbai bus greitai ir sėkmingai 
pravesti ir kad greitu laiku Sąjungos prie
šakyje atsistos naujos ir darbščios jėgos.

Iš viso suvažiavime dalyvavo 120 stu
dentų. Iš jų 92 latviai, 18 estų ir 10 lie
tuviu

A.C.
*****

EUROPOS LIETUVIŲ 
FRONTO BIČIULIŲ

STUDIJŲ DIENOS LUDWIGSHAFENE
Prie gražaus Bodeno ežero, į nuošalų 

Ludwigshafeno miestelį suvažiavo Lietu
vių Fronto Bičiuliai iš Švedijos, Prancūzi
jos, Šveicarijos, Italijos ir Vokietijos. Su
sirinko jie čia vedami ne noro pasižiūrėti 
bangų žaismo, bet rimtai pasvarstyti ir 
plačiau pagvildenti tremties buity išky
lančias problemas.

Jei mes pirmaisiais pokario metais ma
nėme greit grįšią, namo, jei mes į tremtį 
žiūrėjome daugiau kaip į politinę proble
mą, tai šiandien iškyla gyvas reikalas tas 
pažiūras perkratyti ir pasidaryti atitinka
mas išvadas. Dabartinė pasaulinės politi
kos padėtis verčia mus ruoštis ilgai dis
tancijai. Gi tremties viduj atsiradusios 
negerovės, kaip bendram tremtinių reika
lui kenkiančios politinės įtampos, nesuta
rimai, jaunimo "nutautėjimas, vyresniųjų, 
atitrūkimas nuo savos bendruomenės rei
kalų, rodo, jog tremtis nėra vien politinė 
problema. Kas tad yra tremtis? Kokia yra 
jos prasmė? Kokie uždaviniai išplaukia 
iš tremties prasmės gilumos? Štai klausi
mai, kuriems Lietuvių Fronto Bičiuliai 
savo studijų dienų, įvykusių liepos 26-30 
dienomis, programoje skyrė ypatingo dė
mesio.

Kasdieninio gyvenimo patirtis mus mo
ko, jog kantiški imperątyvai ne visus tei
giamai nuteikia veiklos ir aukos kryptimi, 
žmogaus prigimtis yra taip surėdyta, jog 
žmogus nesiliauja klausęs „kodėl“. Tik 
suradęs jį patenkinantį atsakymą, jis ima 
sąmoningai veikti, nesibijodamas net ir 
didžiausių aukų.

Studijų dienose prof. Z. Ivinskis išsa
miai ir kritiškai apžvelgė mūsų politinių 
partijų diferencijaciją. Kokiu pagrindu 
kūrėsi mūsų partijos? Tai atsekus, galima 
lengviau suprasti ir partijų nuotaikas 
tremtyje, ir jų santykiuose pasireiškian
čias įtampas.

Bet jei prof. Ivinskis analizavo praeitį, 
tai įžvalus prof. Maceinos žvilgsnis smigo 
į ateitį. Quo vadis krikščioniškoji Europa? 
Panašų klausimą statė didieji Europos 
mąstytojai kaip Spengler, T. Lessing, Jas
pers, Guardini, Pieper. Jų atsakymas svy
ruoja tarp tamsaus pesimizmo ir raminan
čio optimizmo. Maceina savo eschatologi
niuose apmąstymuose, kurie atsiremia i 
dabarties apraiškų ir jų tendencijų anali
zę. prieina išvados, jog krikščioniškoji 
Europa žengia į apostaziją.

Ivinskio ir Maceinos paskaitos tremties 
problemai davė dvipolišką atrama. Trem
tis yra tarsi laiko slenkstis: mūsų tautos 
praeities srovės, įimdamos naujų elemen
tų, teka į likiminės kovos žnklu pažymėtą 
ateitį.

Bet ne vien tik profesoriai šiose Lietu
vių Fronto Bičiulių studijų dienose dėstė 
savo mintis. Ir jaunosios jėgos galėjo pla
čiausiai pasireikšti. Juk kaip tik i jauni
mą yra nukreiptos tremtinių akys. Jauni
mas turės kartą perimti estafečių lazdeles 
visose gyvenimo srityse. Svarbu tad jau 
dabar jį ruošti ateities atsakomybei. Lai
kydamas jaunimą užnugary, nesužadinsi 

jame ugningo noro įsilieti į ateities staty
mą. Leisk jam pačiam išeiti į priekį! Tegu 
jis, vyresniųjų padedamas, ieško geresnių 
ateities kelių! O kad jaunimas trokšta da
lyvauti dabarties problemų sprendime, ro
dė minėtų studijų dienų paskaitininkų 
sąstatas: iš septynių keturi priklausė jau
najai kartai. Ir diskusijose, kurios sekė 
po kiekvienos paskaitos, gyvai reiškėsi 
jaunosios kartos atstovai, visai nesvarbu, 
ar tai inžinieriai, ar gydytojai, studentai, 
darbininkai.

Šios turiningos studijų dienos baigėsi 
metine Europos Lietuvių Fronto Bičiulių 
konferencija, kuri priėmė rezoliucijas, lie
čiančias lietuvybės išlaikymo, auklėjimo, 
spaudos, dorovės, politinius ir veiklos 
reikalus.

J. Medaitis.

ŠVEICARIJA
MIRĖ DAILININKAS

JONAS MACKEVIČIUS
Š. m. liepos 25 d. Šveicarijoje, Roveredo 

kaime, mirė aštuoniasdešimt trečiuosius 
metus eidamas Jonas Mackevičius, vienas 
didžiųjų Lietuvos dailininkų. Jiy kūrė 
puikius, nuotaiką keliančius ir sielą skaid
rinančius paveikslus, kurie atkreipė ne 
vien savųjų, bet ir kitaučių dėmesį. Velio
nis buvo darbštus žmogus. Jis kūrė visą 
laiką, visur, kiek tik sąlygos leido jam 
kurti. Per ilgą savo amžių velionis nutapė 
daugybę pasigėrėtino grožio paveikslų. 
Mackevičius ne vien pats kūrė, bet ir ki
tus skatino bei mokė kurti. Jaunosios dai
lininkų kartos auklėjimo srityje Mackevi
čius atliko labai didelį darbą, nes daugiau 
kaip dešimt metų buvo Kauno Meno Mo
kyklos dėstytojas.

Iš Lietuvos Jonas Mackevičius pasitrau
kė 1944 metais, atslenkant karo audrai, 
taudonojo pavergimo grėsmei. Kaip poli
tinis tremtinys Mackevičius gyveno Vokie. 
tijoje. o paskutinius trejis metus — Švei
carijoje. Iki pat savo amžiaus pabaigos 
velionis tikėjo artėjančią Lietuvos išlais
vinimo valandą. Pats tikėjo grįšiąs į lais
vą, raudonųjų rusų jungo jau atsikračiu
sią tėvynę ir kitiems šį tikėjimą stiprino.

*****
Jonas Mackevičius gimė 1872 m. birže

lio 18 d. Raguvoje. Nors iš jaunų dienų tu
rėjo palinkimą prie meno, bet negalėjo 
dėl lėšų stokos toje srityje mokytis, todėl 
teko pasirinkti vaistininko darbą. Atvykęs 
egzaminų laikyti į Maskvą, Mackevičius 
ten aplankė vieną dailės galeriją, kuri pa
liko jaunuoliui tokį gilų įspūdį, jog jis 
apsisprendė pasidaryti dailininku. Su ke
liais rubliais nuvyko į Petrapilį ir 1891- 
1901 m. laikotarpyje baigė net tris meno 
mokyklas: dailei skatinti mokyklą — 1894 
m., kunigaikštytės Teniševos dailės studi
ją — 1896 m. ir inperatoriškąją dailės aka
demiją — 1901 m. Kaipo talentingas dai
lininkas Mackevičius savo kūryba jau 
anksti atkreipė į savo meno pasaulio dėme
sį. Apie tai liudija faktas, kad jo tapytas 
Romanovų giminės 300 metų sukaktuvių 
proga caro Nikalojaus II portretas buvo 
pripažintas geriausiu ir atspaustas kaipo 
jubiliejinis leidinys.

Sustiprėjęs materiališkai, dailininkas 
tais laikais daug keliavo, lankydamas vi
sus žymiausius Europos meno centrus. 
Taip pat aplankė Mažąją Aziją, Palestiną, 
Egiptą ir kt'. kraštus, iš kur parsivežė daug 
savo tapytų paveikslų. Mackevičiui esant 
Capri saloje 1914 m. jį ten užklupo pirma
sis pasaulinis karas. Iš Italijos dail. Mac
kevičius 1929 m. grįžo į Lietuvą.

E.

BELGIJA
Gal niekad Belgijos lietuvius taip ne

pykino lietus kaip šią vasarą.
Begėdiškai tas lietus sužlugdė ir liepos 

18 d rengtą Eisdene gegužine, kur turėjo 
sugužėti Belgijos ir Olandijos lietuviai su
sipažinimui. Veltui virė Eisdeno lietuvės 
kavute, kepė pampuškas, veltui ir jaunos 
mergaitės miško aikštelės padabinimui 
narstė vėliavėles, skynė rūtas. Atvykę ke
li lietuviai iš Liežo ir keli iš Volonijos at
stovavo Belgijos pasiryžėlius. Olandijos 
meninės pajėgoms tenka tik paploti: iš ten 
nę tik atvažiavo artimesnieji lietuviai, bet 
ir orogramą Šaunią atsivežė.

O lietus varo tiesią vagą: reikia tikrai 
drąsuolių, kas išdrįstų laukan p_lik° iškiš
ti. Niekas nenušviečia padangės ir tuos 
debesis slibinus nenuvaiko. Tiesa, mes pa
tys čia nedaug atsispirsim — juk debesys 
ateina nuo Anglijos. Ten esą lietuviai ga
lėtų mūsų pasigailėti...

* * * * n-
Vasario 16-tos gimnazijai aukų šiek tiek 

surinkta. Vieni aukojo ką turėjo, kiti — 
kas liko. Visiems ačiū! Sunkiau išgauti iš 
tų, kurie Šarlevoje pasirašę aukosią, ogi 
daar jau peršlapę tie gerieji parašo no
rai. Na, bet pasirodysime ir čia suprantą 
ir susipratę.

*****
Alf Sidaugas iš Šveicarijos skundžiasi 

kad šalta kalnuose, neleidžia iš kambario 
niekur išeiti, o sveikatėlė tirpsta. Laišką 
iš ko nors sulaukęs džiaugiasi vaikinas, 
kaip vyrai per kermošių. Sako — tikra 
šventė, bet gaila tokių švenčiu maža. Lie
žo apylinkės lietuviai pavarstykite kartą 
kitą pašto duris ir pasiųskite storesnį su 
keliais frankais šventišką laiškutį

*****
Kaip šaltas lietus užpila gal nevienam 

nuotaiką ketinusiam vykti Vokietijon į 
Darbo ir Sargybų kuopas. Ryšių Karinin
kas Kapt. Venckus informuoja, kad nuo 
šio. mėn. 9 d. nebepriima į tas kuopas. To
dėl mūsų bendruomenės nariai tenesitiki 
pakliūti ir dėl to tenevyksta į Vokietiją. — 
Argi ir liksime kasyklose amžinai?

*****
Vasaros atostogų dienomis Limburgo 

lietuvių vaikučiams kapelionas suorgani
zavo lietuvišką vargo mokyklą. Tėvai 
mielai leido jaunąją kartą susirinkti 
Zwartberge Pauliukovų bute, kur kasdien 
porą valandų namų tyloje pieštukai lėtai 
vingiavo lietuviškus dvibalsius, vietos mo
kykloje negirdimus žodžius. Gal ir liks 
vaikučių gyvenimui viena kita lietuviškos 

atsparos gija? Atostogoms atvykusi i Pau- 
liukovus viešnia iš Olandijos Br. Gailiūtė 
išmokė lietuviukus tėvelių kalba padai
nuoti ir pagiedoti. Visiems devyniems mo- 
kykliukės dalyviams prisiminimui įteikta 
po knygą„Jaunojo Galiūno Keliu.“*****

Iš Šveicarijos kelias dienas praleisti 
tarp Belgijos lietuvių atvyko kun. J. Barz
džius. Laikinai apsistojęs Stasiukėnų šei
moje Zwartberge.*****

Liepos 24 d. Lieže — Sclessin pakrikšty
ta Klimavičių duktė Verutė-Janina; o 
rugpjūčio 8 d. Waterschei — Janina Sla-

Paskutiniu laiku Linburge sunkokai sir
go ir buvo operuoti B, Erslovas, Vai. Dyg
lys ir J. Meškys.

*****
Taip eina permirkusios dienos viena po 

kitos ir viena už kitą Slapesnė. Naujienos 
ar naujos ar senos jau vargu ar įdomios, 
nes pirma žinomos, nei atspausindamos. 
Bet va, būtų labai įdomi naujiena, ne vie
no viengungio veide nušvistų pro vieni
šumo debesis džiaugsmo saulutė, jeigu to
kia Vokietijos lietuvių vadovybė imtų ir 
suruoštų kur nors pasienyje gegužinę ar 
pikniką. Ir va dėl ko: Belgijoje esama ne
mažai lietuviško vyriško jaunimo. Vyrai 
čia nežuvę per 7 metus kasyklose, dabar 
jau kaip ąžuolai atsparūs ir geri lietuviai. 
Vokietijoje yra, rūtelių augintojėlių... Ir 
mes esame visi (jie ir jos) politinės au
kos: valstybinė siena neleidžia lengvai 
vieniems su kitomis susitikti, susipažinti 
ir gal... tada susigyventi! Taigi, mintis 
yra, reikia tik ją įgyvendinti. Ne vienam 
nušvistų nauja energija suodinas ir tuščias 
viengungio gyvenimas, o ir nevienai rude
niop prasidėtų miela vasarėlė.

Tad, ar atsiras šaunių organizatoriškų 
piršlių, kurie sudarytų progų vieniems su 
kitais susipažinti?

„koresp“.

OKUPUOTO] LIETUVOJ
KAIP DABAR ATRODO 

BOLŠEVIKINIS VILNIUS
Mitingai, mitingai... Kiekvienam lietu

viui yra brangus Vilnius, mūsų senoji sos
tinė, kur kiekviename žingsnyje kaip gy-' 
va didinga praeitis. Dabar Lietuvoje vie
na okupacija, rudoji faktiškai pakeista 
kita, dar žiauresne, — raudonąja. Tačiau, 
nepaisant to, bolševikai savo propaganda 
stengiasi pavaizduoti kraštą „išvadavę iš 
hitlerinių okupantų“ ir lietuvių tautos 
vardu skelbia esant lietuvių tautos liki
mą „amžiams sujungtą su broliškųjų tau
tų likimu“. Be abejo bolševikiniai kvis- 
lingai ir savojo krašto pardavikai kitaip 
ir negali kalbėti, nes tokios yra Maskvos 
direktyvos ir jos valia. Tačiau dar niekur 
okupantai nebuvo taip giriami, kaip tai 
daro rusams parsidavę lietuviškieji komu
nistai. Ir tą savo padlaižiavimą jie sten
giasi pavaizduoti kiekviena proga, o šie
met ypač plačiai grasino per 10 metų su
kaktį, kai raud. armija užėmė Vilnių.

Tam tikslui 1954 m. liepos 13 d. Vilniuje 
buvo suruoštas, kaip paprastai bolševikai 
daro, Gedimino aikštėje „iškilmingasis 
mitingas“. Aikštę supančių namų fasadai 
buvo apkabinėti Lenino, Stalino ir kitų 
vadų portretais bei transparentais. Vir
šum tribūnos — 18 sovietinių respublikų 
vėliavos — anot Vilniaus radijo praneši
mo, — „broliškų respublikų, kurios daug 
padėjo Taryb. Lietuvai greit atstatyti sa
vo mylimą sostinę, kurių' paramos dėka 
Vilniaus savo dešimtąsias metines švenčia 
toks gražus ir puošnus“... Kaip paprastai 
tokiais atvejais esti, J mitingą buvo suva
ryti „tūkstančiai sovietinių darbo žmonių, 
įmonių darbininkų, statybininkų, meno 
ir kultūros darbuotojai, įstaigų tarnauto
jai“. Į tribūną „pakilo kom. partijos ir 
kvislinginės vyriausybės atstovai, bolše
vikiniai partizanai etc. Mitingą atidaręs 
„Vilniaus miesto deputatų tarybos Vyk
domojo komiteto pirmininkas" J. Vildžiū
nas pirmiausia pagarbino III gudų fronto 
dalis su gen. černiakovskiu, „suriuškinu- 
sias hitlerines fašistų gaujas Ir išvadavu
sias Vilniaus miestą“. Vildžiūno pareiški
mu, „hitleriniai grobikai sgrlovė daugiau 
kaip 40% miesto gyvenamų namų“, ta
čiau „broliškų tautų“ ir kom. partijos 
rūpesčiu „miestas pasidarė neatpažįsta
mas". Po TSRS ir LTSR himnų žodį ta
rė Lietuvos kp ck sekr. M. Šumauskas, 
tvirtindamas, kad, esą, „tarybinę armiją 
vieningai rėmė mūsų kolūkiečiai, darbi
ninkai ir inteligentai“. Girdi. ..viso pa
saulio tautos šlovino mūsų brangiąją tary
binę armiją kaip armiją išvaduotoją, ku
ri išgelbėjo žmoniją nuo fašistinio barba
riškumo". Atsieit — „kolūkinė santvarka 
visiems laikams išvadavo valstiečius iš 
buožinės vergovės“, „miestuose pereita 
prie visuotinio vidurinio mokymo“, „tik 
tarybų valdžia galėjo užtikrinti lietuvių 
literatūros ir meno išvystymą neregėtą 
lietuvių tautos talentą suklestėjimą“, kad 
„visų mūsų laimėjimų laidas yra nesuar- 
doma taryb. tautų draugystė“, kurią ji 
turi saugoti kaip „akles lėliukę“...

Platūs mitingai įprastine bolševikine 
tvarka bnvo suruošti ir kitose vietose, 
taip pat bolševikinė demonstracija Anta
kalnio kapinėse. Prie obelisko žuvusiems 
raudonarmiečiams ėjo garbės sargybą ko
munistinės įžymybės. Garbės sargyba kei
tėsi kas penkios minutės. Ten mitnlgą 
atidarė miesto komiteto sekr. Kinevičius. 
Kalbėjo ck sekr. Alfoninas, „tarybinės ar
mijos Vilniaus įgulos vadas“ žiburkus, 
buvę „partizaninio judėjimo Lietuvoje da- 
lyviai“ Zimanas, VI. Bieliauskas, A. Ra
guotis ir t.t.

Sovietinių rašytojų, politrukas J. Šim
kus. dar iš savo redaktoriavimo laikų ge
rai žinomas iš tūkstančių lietuvių laiš
kų, kaip keikė žmonės jį ir jo giriamą 
„tarybinę santvarką“, per radiją papasa
kojo, kaip drauge su Sovietų armija Vil
niuje pasirodė ir „lietuviškas tarybinis 
laikraštis“ Esą, tarybų valdžios „du kar
tus Lietuvai grąžintas Vilnius“ tapo Jau-

(Nukelta į psl. 4.)
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PLUNKSNAGRAUŽIO

Taip jau šviesiuose vakaruose priimta, 
kad didieji laikraščiai, pradėdami naują 
skyrių, supažindina savo skaitytojus ir su 
tuo naujuoju bendradarbiu. E. Lietuvio" 
redaktorius, sužinojęs, kad baigiau savo 
septynerių metų karjerą Midlando plytinė
je ir, rudeniui artėjant, gavau naują dar
bą Londono priemiestyje — šluoti parkuo
se ir gatvėse krentančius lapus, (šluota 
labai jau artima sritis su žumalizmu), pa
rašė graudų laišką, maldaudamas pava
duoti be žinios dingusią Miss Barborą. 
Suprantama, kad būdamas storžieviško 
stono, neįveiksiu skaitytojų taip sužavėti, 
kaip mielos atminties Barborykė, bet, la
pams pradėjus kristi, pabandysiu juose 
išskaityti šį tą ir iš jų šį tą sužinoti, kas 
dedasi šiapus ir anapus pasaulio. Tikiuos, 
kad šitokio prisistatymo užteks ne tik 
skaitytojams, bet ir pačiam redaktoriui.

Jūsų Plunksnagraužis 
*****

Kaip dera rimtam žurnalistui, pačiai 
pradžiai parašiau 113 puslapių straipsnį 
apie VLIKĄ ir Diplomatijos šefą. Perskai
čiau kelis kartus ir, žinote, vos neapsiver
kiau iš susižavėjimo: na, manau, dabar 
tai, kai tik šis straipsnis svietą išvys, — 
bus viskas O.K.! Bet, kai ryte atsikėliau 
su šviežia galva — visus 113 puslapių pa
leidau su retai dar krentančiais klevo la- 
{>ais. Matote, prisiminiau, kad Vliko ir Dip- 
omatijos Šefo santykiai nė kiek nepasi

keitė per paskutinį dešimtmetį. Nė per co
lį. Esu įsitikinęs kad jie tie gerieji santy
kiai šitaip susicukravoję dar ir antrą de
šimtmetį pabus. Todėl apie tuos santykius 
tegu rašo tie laikraščiai, kurie turi žymiai 
daugiau popieriaus o „Europos Lietuvis“ 
ir taip kudas, todėl, mano supratimu, rei
kia lukterti kantriai dar ir antrąjį dešimt
metį... Tikiu, kad ir mieli skaitytojai ne
rūstaus už tokį nutarimą.*****

Su plytine atsisveikinant, trys mano bu
vę bendradarbiai lenkai suruošė man iš
leistuves, nesigailėdami savo okupuotojo 
krašto gaminių skysčio pavidale. Kai jau 
buvome pasiekę tokio karščio, prie kurio 
ir plyta susiriečia, vienas rzeczpospolitos 
atstovas taip ir sako:

— Kol tu čia su mumis buvai, šiaip taip 
mes dar savo tarpe sugyvenome. Bet da
bar nebežinome ką mes, lenkai, darysime, 
kai tu mus palieki. Mes, matote, jau tokią 
turime istoriją: kol lietuvis mus valdo — 
nepaprastai mums sekasi, kai tik tokio 
valdovo netenkame — esame pavergti ir 
patys norime vients kitą pavergti. Jau įr 
mūsų londoniškis dienraštis atspausdino 
Z. Novakovskio skelbimą, kuriame jieško- 
mas lietuvis, sutinkąs būti mūsų preziden
tu. Jei pats nesutiktum juo būti, tai, kai 
pradėsi j lietuviškus laikraščius rašyti, pa
siteirauk, gal ir atsirastų jūsų tarpe kan
didatų ir išgelbėtų mūsų beviltišką padė
tį. Be- lietuvio prezidento mes juk vis vien 
nesusivienysim! — šitaip mane gundė bu
vę plytinės draugai lenkai būti jų prezi
dentu. Dabar, lapus braukdamas, taip sau 
vienas ir galvoju: jei taip jie dar ir Jad
vygą pasiūlytų, gal ir surizikuočiau...

Naujojo mano darbo nauji bendradar
biai, suprantama, anglai ir, žinoma, dar- 
biečiai. Jau antrąjį darbo rytą, supranta
ma lietingą rytą, pasislėpėm nuo lietaus 
į pašiūrę.

Maišydamas naujam draugui tea potą 
su klevo lapo koteliu, (anksčiau jie mai
šydavo su šluotos žabeliu), žinoma užkal
binau apie orą.

— Kinijoje, tai tikriausiai nelyja. — 
atsakė jis man su tokiu pavydu, tarsi aš 
vienas būčiau siurbęs tea.

— Ten iš viso nereikia šluoti lapų, juo 
labiau per lietų. Ten kraštas išlaisvintas 
iš kapitalistų ir darbininkas per dienas ir 
naktis tik čainišką teą geria ir kepinasi 
saulės spinduliuose, —paaiškinau savo 
bendradarbiams, iš karto laimėdamas ant
rą atvėsuslos arbatos potą.

— Bus taip ir pas mus! Kai tik sugrįš 
mūsų partijos šulai, kai mes juos vėl iš
rinksime, čia bus toks rojus, kaip Sovietų 
Rusijoje ir Kinijoje. Užtenka mums ame
rikoniškos vergijos, užtenka tokio oro ir 
tokios tea, užtenka už 7 svarus per pen
kias dienas parkuose rankioti pageltusius 
lapus! Mes nesiduosime išnaudojami ka
pitalistams!

— Nesiduosime, ir viršvalandžių nedirb
sime! — pritariau draugams, supildamas 
jiems likusią arbatą.

Aptarę socialistų vadų kelionės reikšmę 
šviesiai darbininkijos ateičiai, užvėrėm 
pašiūrės dureles, nes jau buvo pietų per
trauka ir pasukome į kaimyninį barą tęsti 
diskusijoms apie britų darbininkijos iš
naudojimą ir darbiečių vadų saulėtu die
nų parvežimą į šią salą. Aš ypatingai šioje 
srityje galiu daug jiems ką patarti, nes 
anuomet ir Paleckį sutikau Kauno stoty
je, kai jis iš Maskvos parvežė Lietuvai 
saulę...

*****
Pradžioje prisipažinau kad esu kilęs iš 

Midlando. Ko gera, skaitytojai pagalvos, 
kad esu pabėgęs iš Nottinghamo po visuo
tinio sąskrydžio. Anaiptol. Bet, paskaitęs 
paskutinios savaitės „E.L.“, nuvykau i 
Nottlnghamą ir ten sąskrydžio rengėjai 
juodom skaitlinėm ant balto popieriaus 
įrodė, kad iš viso sąskrydyje dalyvauti 
užsirašė 230 ekskursantų. Prie šito skai
čiaus buvo pridėta maksimumas notting- 
hamiečių dalyvių — 80. Tokiu būdu viso 
turėjo būti 310. Tuo tarpu sėdimų vietų 
turėta 400. Pasirodo, kad nelauktai atsira
do dar gerokai per du šimtus svečių, ku
rių pusė, buvo įvesdinta salėn, o paskuti
nis šimtukas — nukentėjo, žodžiu, kad ne 
vien sąskrydžio rengėjai, bet ir svečiai 
šiek tiek kalti dėl lietuviško nerangumo 
pranešti apie sutikimą dalyvauti. Sąskry
džio rengėjai būtų labai „patenkinti“, kad 

taip atsitiktų ir su Coventry ruošiamu 
Rugsėjo 8 d. minėjimu, kuris įvyksta rug
sėjo 4 d. Ir iŠ tikrųjų būtų labai smagu, 
jei lietuviai, pasiskaitę rengėjų skelbimą, 
suplauktų tiek, kad ir Coventrio kolonija 
susilauktų sąskrydžio diskusijų...

*****
Mano patikimas bičiulis iš Vokietijos 

rašo, kad lietuvių visuomenė gali nebe- 
skleisti gandų apie mūsų veiksnių nesu- 
gyvenimą, nes jo patikrintomis žiniomis 
VLIKo pirmininko pareigas einąs Dr. Kar
velis suruošė priėmimą LRS pirmininkui 
S. Kuzminskui, atvykusiam iš Nottingha- 
mo į Vakarų Vokietiją. Manoma, kad šis 
susitikimas atneš mūsų veiksniams ato
slūgį.

atneš mūšų veiksniams ato-
*****

žinom, kad jau nuo tų laikų, 
yra žemės ūkio kraštas, pa
ir šaltajam karui vadovauja 

buvo toks

Visi mes 
kai Lietuva 
šaulį valdo 
vyrai — politikai. Atsimenu, 
Kaune gydytojas Lazarsonas, kuris mūsų 
karininkų kursams skaitydavo paskaitas 
apie kandidatu. į karininkus atranką. Rei
kėdavo, kad kandiatas būtų pilno proto, 
įveiktų atskirti žalią šviesą nuo raudonos, 
baltą nuo juodos, būtų nepilnapadis ir dar 
daugybės kitokių sąlygų^ Jei norėsime bū
ti autobuso šoferių, lakunu, laivo kapito
nu, tai mes būsime dar per tankesnį at
rankos sietą sijojami, nes musų busimasis 
darbas yra susijęs su mūsų artimųjų gy
vybėmis. Tokia yra bendra pasaulinė tai
syklė. Deja, šitos taisyklės pasaulis dar ne
susiprato pritaikyti partijų vadams — 
politikams, kurių darbas dažnai pareika
lauja žymiai daugiau galvų, negu būrio 
vado ar autobuso šoferio. Tie politikai į 
savo postus patenka ne atrankos būdu, 
bet savo niekad neišpildomais pažadais ir 
tuščios statinės skambėjimo dėka. Todėl 
visiškai nesistebėkite, kad, pvz., lenkų po
litiniai veiksniai emigracijoje nesugyve
na, nevieningi, susiskaldę, nepaisydami, 
kad jų kraštas žiauraus priešo okupuotas, 
o jų broliai kenčia baisią vergiją; nesis
tebėkite, kad kai kurie britų politikai su
sižavėjo kelionėmis po Sovietų Rusiją ir 
po raudonąją Kiniją; nesistebėkite, !kad 
Prancūzija, lyg britai orą, vyriausybes 
keičia kas valandą, mat taip elgiasi politi
kai, kurių niekas iki šiol nepatikrino, ar 
jie įveika atskirti žaliąją spalvą nuo rau
donosios, ir ar jie nepilnapadžiai...

Per Midlandą važiuodamas sutikau 
atostogaujančią moterį. Moteris, kaip mo
teris, toks skirtumas, kad ji lietuvaitė ir 
labai apie visą žinanti ir nusimananti. Žo
dis po žodžio, tuoj ir užkliuvome mūsų 
cetrinius organus.

— Ar girdėjai?! — sako ji man tokiu 
balsu, tarsi iš Kremliaus mauzolėjaus į 
Piccadilly būtų perkeldintas pats „tė 
velia“.

— Negirdėjau, — sakau, nurydamas 
smalsumo seiles.

— Parduoda!.. Lietuvių Namus parduo
da! — vos spėjo ji man šūktelėti ir, iššoku
si iš traukinio, pridūrė:

— Skubu su šia žinia į Manchester}! 
Pats skambink varpais po Midlandą!..

Na, bet apie tai gal jau kai prikris 
daugiau lapų...

LIETUVOS - LENKIJOS SANTYKIAI
karo medžiaga, ir garantuoja, jog lietuvių 
traukiniai ras Varėnos stotyje visas tech
nikos sąlygas ir pagalbą, kuri reikalinga 
tinkamam traukinįų judėjimui vienon ir 
kiton pusėn.

b) Kaipo išimtį, LenkųVyriausybė sutin. 
ka be kliūčių praleisti per Varėnos stotį 
iš Alytaus Vilniaus linkui nedaugiau, kaip 
septynis traukinius su kariuomene ir karo 
kroviniais tąja sąlyga, kad į dieną eis ne 
daugiau kaip du tokiu traukiniu ir jie eis 
per Varėnos stotį tarp septintos ir septy- 
niolinktos valandos lenkų laiku.

c) Priežiūra, ar griežtai pildoma Antro
jo Straipsnio (a) ir (b) punktų nutarimai, 
pavedama Tautų Sąjungos Kotrolės Komi
sijai.

Str. 4. belaisvių apsimainymo.
Abi susitariusios pusės konstatuoja prin 

cipinį sutikimą pradėti visų iš kitos pusės 
paimtųjų belaisvių mainus. Belaisvių mai
nų tvarka ir laikas bus nustatyta skyrium.

Str. 5. sutarties laiko etc.
Šioji sutartis pradeda veikti 1920 m. 

spalių 10 d. 12 valandą, neliesdama vienok 
jau įvykdyto iki šiam laikui karo veiks
mų sustabdymo, ir galioja ligi galutinio 
visų Lietuvos ir Lenkų ginčijamų terito
rinių klausimų išsprendimo.

Šią sutartį sudarydamos, abi pusės nau
dojosi Vokiečiu Gen. Štabo žemėlapiu 
1:100.000 masteliu.

Šioji sutartis surašyta dviem vienodai 
galiojančiais egzemplioriais, lietuvių len
kų kolbomis, ir pasirašyta Suvalkuose 
1920 metais spalių 7 d.

Lietuvos delegacija: gen. Įeit. M. Katche, 
Bronius Balutis, Valdemaras Čarneckis, 
Mykolas Biržiška, majoras šumskis.

Lenkų delegacija: pulk. M. Mackiewicz, 
J. Lukasiewicz.

„Lietuva“ pabaiga.

(atkelta Ii psl 2.)
savo tos linijos perkertamus laukus.

c) Demarkacijos linijos nuskyrimas vie
toje, buv. Suvalkų Gubernijoj, tose jos da
lyse, kur tatai numatoma Aukščiausios 

“Tarybos 1919 m. gruodžio 8d. nutarimu, 
pavedama Aukščiausios Tarybos Kontro
lės Komisijai.

Str. 2. Dėl karo veiksmų sustabdymo.
a) Patvirtindamos ir papildydamos da

linius ir laikinius karo veiksmų sustabdy
mus tarp Lietuvos ir Lenkų kariuomenių, 
kurie jau buvo priimti šios konferencijos 
bėgyje, abi susitariančios pusės prisiima 
sustabdyti visus karo žygius visu šios su
tarties Pirmojo Straipsnio (a) punktu su
tartos demarkacijos linijos ilgumu nuo Ry
tų Prūsų sienos ligi meridiano, kuris eina 
per Paturčiu kaimą, maždaug devyni ki
lometrai į šiaurės vakarus nuo Eišiškės.

b) Demarkacijos linijos ruože nuo Pa- 
turčių kaimo meridiano ligi Bastūnų sto
ties imtinai karo veiksmai tarp Lietuvos 
ir Lenkų kariuomenių sustabdomi, sovie
tų kariuomenei pasišalinus į rytus nuo 
Vilniaus-Lydos geležinkelio linijos.

c) Dėl klausimų apie karo veiksmų sus
tabdymą ir demarkacijos linijos ■ nustaty
mą tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuome
nių apylinkėse į rytus nuo Bastknų stoties 
meridiano, tai šitie klausimai bus išspręs
ti tam tikra sutartimi, pasišalinus iš tenai 
Sovietų kariuomenei. Jeigu šitokios sutar
ties nepavyktų padaryti, tai abi pusi pa
silieka sau teisę kreiptis Tautų Sąjungon 
tiems klausimams išspręsti.

Str. 3. Dėl Varėnos stoties.
a) Lenkų Vyriausybė apsiima be kliū

čių leisti per Varėnos stotį iš Vilniaus'Aly
taus linkui ir atgal visus lietuvių trauki
nius, išskyrus traukinius su kariuomene ir

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
COVENTRYJE

š.m. rugsėjo mėn. 4d., 18 vai. Coventrio lietuviai ruošia „Pilot“ salėje 
Tautos šventės minėjimą.

Programoje: J. Senkaus paskaita, trumpa meninė programa. Po ofi
cialios dalies — šokiai. Gros lietuvių kapela. Pradžia punktualiai 18 vai., 
pabaiga 24 vai.

Kviečiame iš visos Anglijos! Tilpsl me!

MONGOLAI
SOVIETINĖS REPATRUACUOS 

KOMISIJA 
KARALIAUČIUJE

Šiuo metu ši komisija registruoja vo
kiečių kilmės asmenis, kurie nėra priė
mę Sovietų pilietybę ir kurių šeimos nariai 
arba giminės yra Vakarų Berlyne arba 
Vakarų Vokietijoje. Ankščiau registravo 
tik tuos, kurie turi giminių sovietinėje 
Vokietijos dalyje, šitas registracijos punk
tas registruoja netik Rytprūsių bet ir 
Lietuvos .Latvijos ir Estijos vokiečius, no
rinčius patekti i Vakarus. Paskutinėmis 
žiniomis jau paruošti pirmieji stambesni

CHARLES J. KERSTEN ĮSPŪDŽIAI 
PO APKLAUSINĖJIMŲ EUROPOJE
Po įvairių tautų liudininkų apklausinėji

mo apie jų kraštuose komunistų įvykdytą 
agresiją, kongr. Charles J. Kersten davė 
INS pareiškimą, kokius jis susidarė iš tų 
apklausinėjimų įspūdžius.

Savo pareiškime Kerstenas pažymėjo, 
jog visi parodymai išryškina vieną — 
Kremliaus suplanuotą agresiją, kurią vykdy
dami Sovietai pavergė 800 milijonus žmo
nių.

Buvusiųjų karių, politinių veikėjų, ūkio 
specialistų, diplomatų ir kitų sričių atstovų 
parodymai aiškiai atskleidė ne tik sovietinę 
agresiją, bet ir tuos brutalumus su kuriais 
ji vykdoma. Tautos už geležinės uždangos 
neapkenčia komunizmo bei jo vykdytojų ir, 
kas tik gali, bėga į Vakarus. Per Berlyną į 
Vakarų Vokietiją kas mėnuo pabėga i Va
karus apie 10,000 asmenų.

Atbėgusieji patvirtina ir kitą dalyka — 
kad Sovietai, varydami vadinamą ta:kos 
propagandą, intensyviai ruošiasi karui.

J.

KAI MEDŽIUOS IMA GELSTI LAPAI, 
KAI VAKARAI ILGĖJA — 

PASIRINKITE GERIAUSI DRAUGĄ 
TOKIOMS DIENOMS

IR
TOKIEMS VAKARAMS

— KNYGĄ
Jankus — NAMAS GEROJ GATVĖJ

K. Barėnas — GIEDRA VISAD GRĮŽTA 
J Gliaudą — ORA PRO NOBIS 
JTGllauda — NAMAI ANT SMĖLIO 
R. Nakaitė — DUKTĖ
B. Daubaras — MĖLYNA SUKNELĖ 
B. Daubaras — NERAMU BUVO LAIS
VĖS ALĖJOJ.
Dostojevskis — NUSIKALT. IR BAUSMĖ 
Raymont — KAIMIEČIAI 4 tomai 
Tolstojus — ANA KARENINA 2 tomai 
Guy de Monpassaht — MOTERS ŠIRDIS 
Guy de Monpassant — GIMDYTOJA 
Dr. A. šešolaukis — PRATIMINĖ LIET. 
KALBOS GRAMATIKA

ir dar 150 kitokių’knygų, kuriu sąrašas 
nemokamai Jums prisiunčiamas, jei para
šysite šiuo adresu: Dainora Daunoraitė, 
4.9, Thornton Ave., London W. 4.

ŠIAULIUOSE
vokiečių transportai iš rusų valdomos Ka
raliaučiaus srities į sovietinę Vokietijos 
dalį. Apie 100-ui gyventojų esą pranešta, 
kad jų šeimos nariai artimiausiu laiku bus 
atgabenti iš Rytų. — Šiauliuose, kaip pra
nešė sovietinės Vokietijos valdžios išduo
tu pasu grįžusi rytprūsietė, gyveną dar 
apie 400 vokiečių, kurie po 1945 metų at
vyko į Lietuvą iš Rytprūsių, kada ten 
siautė badas. Šiauliuose atdaros dvi kata
likų bažnyčios ir viena mažutė stačiatikių 
bažnyčia, kitos bažnyčios uždarytos. Pa
čiuose Šiauliuose gyvena lietuviai ir rusai, 
tačiau netoli Šiaulių esą įkurdinta mon
golų.

ŽMONIŲ MEDŽIOKLĖ
(Atkelta iš psl. 1)

Berlyno, atsiųsti su suklastotais dokumen
tais į Muencheną šnipinėti užsieniečių 
emigrantų, buvo nubausti tik po 3 ir 2 me
tus kalėjimo. Šnipinėjimo darbui vesti 
jie buvo gavę apie 12.000 DM, o visai 
Muencheno šnipų centrinei buvo paskirta 
50.000 DM vokiečių valiuta ir doleriais, 
šioji suma buvo įkišta į alaus butelį ir 
pagal sutartą ženklą užkasta viename 
miške netoli Muencheno. Laikraštis reiš
kia nuomonę, kad tokiu švelniu sprendi
mu gali būti paskatinta toliau šnipinėti, 
dėl to bausmė, atsižvelgiant į gyvento
jams gręsianti pavojų, yra per menka. 
Vak. Vokietijoje, „Volksbote“ žiniomis, 
bo'ševikų šnipų agentų ir sovietinės sis
temos gynėjų, prisidengusių žurnalistų 
ir kitais vardais, tiesiog knibžda.

Vokiečių spauda rašo, kad, Gorėdami 
nutrinti ar bent susilpninti Chochlovo ir 
kt. bolševikų pabėgėlių į Vakarus pada
rytąjį įspūdį, Sovietų žvalgyba taip pat 
ruošiasi „atskleisti“ britu ir amerikiečių 
„agentų'- pogrihdinę veiklą anapus gele
žinės uždangos. Tam tikslui pabėgę britų 
diplomatai MacLeanas ir Burges jau „ruo
šia medžiagą'. Prie tokių „smūgių Vaka
rams“ jie skelbia ir buv. Rytinės zonos 
„užs. reik, ministerio“ Dertingerio bylą, 
o paskiau buv. prekybos ir aprūpinimo 
min. Hamann'ą įkišo 10 metu į kalėjimą 
tik už tai, kad tas išdrįso dėl bolševikiš
kų „geriausių priemonių“ trenkti kumš-

Vokiečių „Abendpost“ aprošo, kaip Mo- 
loto vui pavyko iš Paryžiaus jėga išgaben
ti norėjusį pasprukti į laisvę raudonąjį 
špionažo šefą Paryžiuje. Ir visa tai įyyKo 
prancūzų policijos akyse. Tik šį kartą bol
ševikai' elgėsi atsargiau ir vikriau, negu 
stengdamiesi jėga išgabenti į Sov. Sąjun
gą Petrovo žmoną. Kaip žinoma, bolševikų 
špionažui Paryžiuje vadovavo Sergijus 
Volokitinas, kuris, nors būdamas tikrasis 
sovietinio MVD šefas Prancūzijoje, ofi
cialiai ėjo TSRS ambasados Paryžiuje 
antrojo sekretoriaus pareigas. Paaiškėjus 
Petrovo „aferai“. Maskva pareikalavo 
Volokitiną atvykti „padaryti pranešimo“ 
Tačiau šis vis savo kelionę visokiais prie- 
tekstais atidėliojo ir, ruošdamasis nutrauk 
ti santykius su bolševikais, pasiprašė 
prancūzų įstaigų, kad jam suteiktų politi
nės globos teisę. Tačiau apie tą jo apsi
sprendimą pasirinkti laisvę sužinojo 
Maskva. Ir tada vieną dieną Sovietų am
basadorius Vinogradovas, priklausąs prie 
Molotovo ekspertų štabo, netikėtai atvy
ko iš Ženevos j Paryžių „žaibo vizito“. 
Norėdamas apdumti Volokitinui akis, jis 
ambasadoje sukvietė partijos celės nepa
prastą posėdį ir per jį pareiškė Volokiti
nui visišką pasitikėjimą. Rytojaus dieną, 
Vinogrado paprašytas, Volokitinas jį pa
lydėjo į aerodromą, kur laukė sovietinis 
karo aviacijos karo lėktuvas, turėjęs ta
riamai jį nugabenti į Ženevą.’Ambasado
rius ramiausiai pakeliui šnekėjo su Volo- 
kitinu, o juos tam pačiam automobilyje 
lydėjo trys tariamieji „Molotovo asmeni
nės apsaugos sargybiniai“. Tuo pačiu 
momentu, kai Volokitinas, prieš sėdant 
ambasadoriui į lėktuvą, paspaudė jam 
ranką, minimieji trys MVD pareigūnai ne
tikėtai šoko ant Volokino ir, nutvėrę jėga 
nugabeno į pradėjusį kilti lėktuvą. Kol 
netoliese buvę prancūzų policininkai su
spėjo susigaudyti, kas įvyko, sovietinė 
mašina jau buvo ore. Ženevoje Vinogra
dovas išlipo vienas. Tuo tarpu buvo taip 
pat į Maskvą jėga nugabenta Volokitino 
žmona ir vaikas. Sovietų lėktuvas iš Že
nevos išskrido toliau į Maskvą. Sovietų 
ambasadoje Paryžiuje dingo taip pat keli 
kiti ambasados personalo nariai. .,Abend
post" laiko galimu dalyku, kad jie buvę 
suimti ir uždaryti ambasados rūsiuose, 
skirtuose MVD kaliniams.

Per Kersteno Komiteto tardymus f a- 
aiškėjo įdomių ligi tol plačiau nežinotų 
dalykų ir apie mūsų pavergtąją tėvynę. 
Reikia tikėtis, kad su laiku jie bus pa
skelbti viešai. Bolševikai yra pagrobę taip 
pat keletą mūsų tautiečių — vienus Vie
noje, ir porą ir iš Vak. Vokietijos. Taip 
pat žinomas atsitikimas, kaip 1947 m. vie
nas pabaltietis buvo pagrobtas Muenche- 
ne, be to, kaip buvo suimtas ir mėgina
mas perduoti rusams latvių žurnalistas, 
tik, laiku įsikišus latviu, atitinkamiems 
organams ir amerikiečių vadovybei, pa
čiu paskutiniu momentu paaiškėjo bolševi
kų klasta, grobikai dingo kaip į žemę, o 
minimasis žurnalistas buvol išgelbėtas. Ta
čiau iš kitos pusės, nepaisant viso bolševi
kų vartojamo smurto, paskiausia Vakarus 
pasiekusios žinios, rodo, jog Sovietų me
chanizmas toli gražu nėra toks tvirtas, 
kaip kad jų propagandos stengiamasi jį 
pavaizduoti iš viršaus. O tai ir išlaisvini
mo viltis, atėjus laikui, daro dar reales
nes.

N. Delhi. Indijos premjeras Nehru, taip 
pat kaip ir britų socialistai, priėmęs Kini
jos komunistų kvietimą atvykti viešnagėn. 
Nehru žada raudonąją Kiniją lankyti šių 
metų spalio mėn. Jo viešnagė užtruksianti 
dvi savaites.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
. (atkelta iš psl. 3.)

nuoju Maskvos broliu“, „daugelis gatvių 
virto asfaltuotomis miesto susisiekimo ar
terijomis, kuriomis nepaprastai gausiai 
rieda įvairus auto transportas“ etc.* * ♦

J. Paleckis, kaip visuomet linksniuojąs 
Maskvą „mūsų didžiosios tėvynės sosti
ne“, „Tiesoje“ paskelbtame straipsnyje 
primena Panerių žudynes, kur „keletą 
mėnesių hielerininkai degino nužudytųjų 
žmonių lavonus, norėdami nuslėpti pėdsa
kus, tačiau tai buvo tuščias darbas, nes 
buvo per daug gyvų tų žmogžudybių liu
dininkų ir įrodymų. Keletas išlikusių gy
vų liudininkų, kurie buvo verčiami degin
ti lavonus, smulkiai nupasakojo visas Pa
nerių žudynių smulkmenas. Iki 1944 m. 
balandžio buvo sudeginta apie 68.000 la-r 
vonų, bet deginama buvo ir vėliau“, o 
tūkstančiai lavonų liko nesudeginta. Gy
dytojai ir komisijos nariai iš tos duobės 
ištyrę apie 500 lavonų ir nustatę „siau
bingą tų masinių žudynių vaizdą“. Tokių 
„milžinkapių" rasta ir daugiau Lietuvoje. 
Tik Peieckis nieko nešneka apie pačių 
bolševikų sukastus iš nužudytųjų mūsų 
tautiečių tos rūšies „milžinkapius“, toliau 
tvirtindamas, kąd hitlerininkai savo pro
grama vuvo numatę išnaikinti rytuose 
apie 30 mil. žmonių ir nušluoti nuo žemės 
paviršiaus ištisas tautas, tarp jų — ir 
lietuvių.

Paleckis apie tremtinius. Apie tremti
nius bei pabėgėlius Paleckis taip atsiliepe: 
„Su hitlerininkais pasitraukė tie liaudies 
išdavikai, hitlerberniai, padėję okupan
tams smaugti ir apgaudinėti Lietuvos 
liaudį. Išbėgo ir nedidelis skaičius pasida
vusių apgaulei, bet jų daugelis vėl sugrį
žo atgal“...

Patį Vilniaus miestą Justinas taip pa
vaizdavo: „Matant dabartinį 1954 m. Vil
nių, sunku net įsivaizduoti, koks jis bu
vo prieš 10 metų. Ne tik fundamentaliai' 
atstatyta daug nukentėjusių namų, bet ir 

, išaugo ištisi kvartalai naujų daugiaukščių 
namų ir visuomeninių pastatų, žymiai pa
sikeitė ir pagražėjo Vilniaus veidas, paly
ginti su buržuazijos valdymo metais“... 
Paleckio tikinimu, kuriuo jis ir pats neti
ki, „tarybinėje santvarkoje Vilnius, kaip 
ir visa Lietuva, nustojo visiems laikams 
būti kapitalistinių kombinacijų objektu“.. 
Taip sakant, pasidarė „Vilnius mūsų, o 
Lietuva — rusų“...

VOKO LAIŠKUI
TRIS VALANDAS IEŠKOJO

Vieno Vilniuje šiais metais buvusio 
asmens liudijimu, ten jaučiamas didelis 
prekių trūkumas. Norėdamas voką nusi
pirkti, jis pats sutruko tris valandas, kol 
jų surado ir gavo nusipirkti.

DAR NUMUS ŠVIETIMO LYGĮ
Dabartinėse sąlygose švietimo lygis 

okupuotoje Lietuvoje ir šiaip yra labai 
kritęs. Bet jis dar turės smukti, nes, esa
momis žiniomis, vidurinėse mokyklose •’ 
mokslas numatoma metais sutrumpinti. 
Dabar vidurinė mokykla turi 11 klasių; 4 
pradžios mokyklos kursui 3 viduriniam . 
kursui ir 4 — aukštesniam, Bet esą nu
matoma ir aukštesniam kursui palikti tik 
3 metus.

KOKIUS LAIKRAŠČIUS 
LIETUVOJE PRENUMERUOJA.

OkupuotojeLietuvoje jokios vyniojamos 
prekės neįmanoma nusipirkti, jei neatsi- 
neši savo popieriaus, nes pačios parduotu
vės jokios vyniojamos medžiagos neturi. 
Dėl to gyventojai, užsisakydami laikraš
čius, stengiasi pasirinkti tokius, kurio di
desni ir turi daugiau puslapių. Ką tie lai
kraščiai rašo, gyventojai nesidomi, nes jų 
straipsniais ir žiniomis vis tiek netiki.

ARKLĮ GALI LAIKYTI,
BET JUO NAUDOJASI KOLCHOZAS.
Lietuvoje kolchozininkams skiriamam 

60 akrų sklypely leidžiama laikyti ne tik • 
karves ir „rusiškas karves" (taip žmonės 
vadina ožkas), bet ir arklius. Ir yra kol- 
chozlninkų, kurie bando arklį laikyti. Ta
čiau toks arklys pirmiausia turi būti sko
linamas kolchozo darbams, nes traktorių 
neužtenka ir ne visada su jais galima įva
žiuoti į laukus. Savo sklypeliui įdirbti ir 
padėti kaimynams tokius sklypelius įdirb
ti arklį kolchozininkas gali naudoti tik 
tuomet, kai jis nereikalingas kolchozo 
darbams.
KOLCHOZO „TARNYBOJE PO 18 VAL.

Sovietai Lietuvoje dar nesuspėjo visus 
kolchozininkus sukilnoti į kolchozų cent
rus. Jie daugiausia dar tebegyvena savo 
buvusiose sodybose 7-12 kilometrų nuo 
kolchozo centro. Todėl su nuvykimu ir 
parvykimu iš darbo jiems J dieną išeina 
ligi 18 valandų darbe ir kelionėje. 
(L. A. J. C.)

Gerumo ir duosnumo negalima padova
noti: jie visada grįžta.

FABRIKUI, VAKARINĖJE
ANGLIJOJE 

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi

DARBININKAI

Viengungiams galima apsigyventi 
hostelyje.

Anglų kalba rašyti:
Employment Department, 
R. A. Lister & Co. Ltd., 
Dursley, Glos.
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