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Paskutiniu laiku be galo daug politinio 

aktyvumo rodo Rusija. Kalbėdama apie 
t taikaus sugyvenimo galimybes tarp komu- 

niistinio ir kapitalistinio, atseit, rytų ir va
karų pasaulio, ir kartas nuo karto užsimin
dama apie abiejų pasaulių atominį nusi
ginklavimą — tik pagal Rusijos patiektus 
planus, — ji pati ne tik savo viduje milita- 
riškai stiprinasj, ne tik savo pasienio geleži
nę uždangą storina, ką rodo paskutiniu lai
ku pagyvėjęs jos oro laivyno judėjimas sa
telitinėse valstybėse, bet tarp savęs ir va
karinio pasaulio stengiasi sukurti ir naują 
pylimą — neutralių valstybių buferį.

Pirmas toks žingsnis buvo Austrijos ne
priklausomybės grąžinimas jos neutralumo 
kaina. Šitas žygis yra ne kas kita, kaip la
bai masinanti meškerė, mesta Vokietijos 
link. Kas gi patikės, kad Rusijos vadų šir
dys staiga prisipildė gerumo dabar, kai tuo 
tarpu jie dešimtį metų užsispyrusiai ir vi
sais galimais būdais trukdė Austrijos ne
priklausomybės grąžinimą? Tačiau dabar 
atėjo momentas staiga pasidaryti gerašir
džiais, kai pamatė, jog vakarai laikosi kie
tai ir lengvai nebeatidavinėja naujų žemių 
— tad reikia keisti politiką ir, dalinant do
vanas, patiems pasidaryti dar stipresniais.

šiaurėje Švedija iš tradicijos neutrali, 
Suomija nuginkluota, apkarpyta ir iš reika
lo neutrali. Rytinė Vokietija nepakviesta 
dalyvauti neseniai Varšuvoje suklijuotame 
ir maršalo Konievo vadovaujamame ryti
niame NATO (karinėje rytinių tautų sąjun
goje prieš šiaurės Atlanto tautų karinę są
jungą), greičiausia, vien ta mintimi, kad ji 
galėtų būti vėliau įjungta į tą naująjį ne
utraliųjų bloką. Gi vokiečių žemių sujungi
mas Vokietijai yra ir gyvybės ir tautinės 
garbės klausimas. Tuo rusai vakariečių po
litikai sukūrė naujų sunkumų, ypač turint 
prieš akis „pačių viršūnių“ konferencijos 
reikalus.

Austrija jau neutrali, o Jugoslavija, kuri 
visą laiką kratėsi betkurių karinių sąjungų 
su vakarais, tų pačių rusų stengiamasi dar 
daugiau suneutralinti net pačių augščiausių 
vadų — Kruščiovo ir Bulganino vizitu mar 
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mą kartą nuo Jugoslavijos išmetimo iš ko
munistinių valstybių bloko.

Jei pažvelgsime į Europos žemėlapį, tai 
pamatysime, kad tarp visų šių valstybių — 
Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Austrijos ir 
Jugoslavijos yra nenutrūkstamas ryšys, iš
skyrus siaurą pietinės Baltijos ruožą tarp 
Švedijos ir Vokietijos. Kaip neutralių vals
tybių blokas, Rusijai jis būtų geriausias bu
feris tarp jos ir vakarinių kapitalistų ir ji 
jaustųsi žymiai saugesnė savo tamsiems 
darbams už neutraliųjų nugaros.

Vakariečių politiniuose apskaičiavimuose 
tai yra naujas visos Rytų — Vakarų proble
mos pavaizdavimas. Gi jų politikai tai yra 
naujas žaismas.

Ir, štai kaip tik šitame naujajame didžių
jų žaisme iškyla ir mūsų reikalas. Šių metų 
gegužio mėn. 16 d. „Daily Expersso" nu
meryje tuo neutraliųjų bloko klausimu ra
šydamas politinis korespondentas Derek 
Marks pirmą kartą taip aiškiai iškelia ir 
Pabaltijos valstybių, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybės klausimą.

Jo turimomis žiniomis, vakarinės pajė
gos diskutuodamos su rusais „pačių viršū
nių“ konferencijoje, įvyksiančioje, greičiau
siai rudeniop, tą neutraliųjų bloką, pasiū- 
lysianičos rusams jį pastūmėti dar toliau, 
įjungiant ir Lenkiją, ir Čekoslovakiją, ir ki
tas satelitines valstybes. Pažodžiui jis taip 
sako: „Galėtų būti iškeltas ir Latvijos, Lie 
tuvos ir Estijos nepriklausomybės grąžini
mo klausimas“.

Ligi šiol didžiųjų žaisme mūsų reikalai 
būdavo visiškai nutylimi, tarsi mes būtume 
buvę parduota ir užantspauduota prekė. 
Dabar gi, rusams darant naują ėjimą, išky
la staiga, jog ir ši prekė turi savo verte i- 
savo kainą. Virš dešimties metų tyliai pel- 
nėm savo kasdieninę duoną, sielojomės, 
kentėm ir m:rėm, ir štai šių metų gegužio 
mėnuo mums sako, jcg didžiųjų žaisme ir 
mes atgyjam naujai nepriklausomybės vil
čiai. Kas žino, kiek dar metų reiks šių vil
čių realizavimo laukti, tačiau džiugu, kad 
jau ir apie mus pradedama kalbėti: tai reiš 
kia, kad mes nebuvom pamiršti, o buvom 
tik padėti laikinai ant lentynos. Atrodo, jog 
momentas artėja, kada mes virsime neb- 
Vien tik užsiminimo fraze, bet aktualiu j 
degančiu reikalu, nes mes gi visada buvi
me, esame ir būsime gyvos, gyvos Baltijos 
jūros krantų tautos.

Staigus Maskvos propagandos reagavi
mas į JAV vyriausybės padarytą sugestiją, 
kad numatomoje konferencijoje bus iške
liami pavergtų kraštų klausimai, britų vy
riausybę, atrodo, jvėlė į naujus rūpesčius, 
ypač rinkimų savaitėje. Iki šiol tuo klausi
mu britai vengia pasisakyti, išskyrus „Dai
ly Telegraph" kuris pasisako, kad paverg
tųjų tautų reikalai numatomoje konferenci
joje tUrėtiį būti iškelti ir apsvarstyti.

Al. Didžius

TAIKOS BALANDIS SPURDA VLIKO BŪSTINĖ LIEKA 
EUROPOJE

KREMLIUS IR KONFERENCIJA

Prez. Eisenhowerio ir valstybės sekreto
riaus Dulleso pareiškimai, kad keturių di
džiųjų būsimoje konferencijoje galės būti 
pajudinti sovietų satelitams nepriklausomy
bės grąžinimo klausimai, smarkiai sujau
dino Kremliaus viršūnes. Raudonųjų nera
mios sąžinės balsas rūsčiai suskambėjo 
„Pravdoje“ ir „Izvestijoje“. Tuose laikraš
čiuose smarkiai užsipuolamas prez Eisenho 
weris už sugestijas toje konferencijoje dis
kutuoti sovietų satelitų ateitį. Duodama py 
los ir visoms Vakarų valstybėms už neap
galvotus pasiūlymus ryšium su konferenci
jos vieta ir laiku bei jos ilgiu. Tačiau ne 
tai svarbu. Pasiučiausias įtūžimas kreipia
mas į laisvės dalykus, nes tautų laisve yra 
ypač sprangus dalykas komunistams. „Prav 
da“ tokį pasiūlymą laiko nesąmone. Mask
va nenori nė girdėti, kad keturių didžiųjų 
konferencijoje būtų kalbama apie senos 
santvarkos grąžinimą pavergtuose kraštuo
se. Ji net abejoja dėl Vakarų nuoširdumo, 
sutinkant dalyvauti toje konferencijoje. 
„Pravdos“ žodžiais, „JAV politikų užsimo 
jimas toje konferencijoje kištis į kitų tau
tų vidaus reikalus ir jų suverenumą, rodo, 
kad jie nebejaučia tikrovės ir sveiko pro
to. Niekas nepajėgė ir nepajėgs tautoms pa 
diktuoti, kokį režimą jos turi pasirinkti, o 
jų visuomenės pažangos teisė niekam ne
priklauso. Mėginimas pažeisti tą teisę ko
kioje nors konferencijoje reikštų tik ap"- 
juokimą“. Aišku, kad kalba apie „liaudies 
demokratijas“.

Vakarų politikų nuomone, Maskvos re
akcija gali nuvilkinti konferencija arba iš 
viso prie jos sušaukimo pastatyti klaustu
ką. Šiaip ar taip, raudcnas:s slibinas labai 
nenori skirtis su jo nasruose laikomomis 
aukomis. Ir jos neišvys laisvės iki slibinas 
bus priremtas prie sienos, iki jis dvės arba 
bus nudobtas.

PALANKUS BALSAS
Komunistai gali nervintis ir piktžodžiau

ti ; gali vadinti Vakarų valstybių vienybę 
suokalbiu prieš sovietus, tačiau jiems labai 
nepatogu keikti darbininkus. O laisvojo pa 
šaulio-darbininkai visdėlto kitaip galvoja, 
negu raudonojo rojaus vergai. Štai atstovai 
54 milionų darbininkų, priklausančių neko 
munistinėms profsąjungoms, nedviprasmiš
kai pareikalavo laisvės tautoms, esančioms 
už geležinės uždangos. Jie net įsipareigojo 
kovoti dėl tos laisvės. Ketvirtoje laisvųjų 
profsąjungų tarptautinėje konferencijoje 
buvo svarstomas manifestas, kuriame tarp 
kita ko sakoma:

„Visomis mūsų žinioje esamomis priemo 
nėmis mes darysime spaudimą, kad sovie
tų pavergtuose kraštuose būtų įvykdyti lais 
vi rinkimai. Tvirtiname, kad laisvasis pa

JAV - TREČIOJI JĖGA ?
Komunistinės propagandos įtakoje yra 

labai paplitusi nuomonė, kad Amerika 
esanti grynai kapitalistinis kraštas. Ta
čiau taip nemano tie, kurie ją iš arčiau 
pažįsta. Antai, kokias įdomias išvadas 
šiuo klausimu padarė grįžęs iš JAV-bių 
žymus prancūzų politikas, socialistas, Saa- 
ro universiteto profesorius Andrė Philip. 
Pusantro mėnesio keliaudamas su paskai
tomis amerikiečių studentams ir šiaip vi
suomenei, jis turėjo progos palyginti da
bartinę Amerikos padėtį su ta, kurią jis 
stebėjo prieš ketverius metus.

Šiandieninės Amerikos ūkio žymės

Prajojusiais metais kai kas bandė pra
našauti, kad Amerikai gręsia sunki ūki
nė krizė. Iš tikrųjų tai buvo tik laikina, 
praeinanti apraiška, susijusi su atsargų 
likvidavimu ir perkainojimu, šiuo metu 
visose srityse pastebimas aiškus atsigavi
mas, su kuriuo esminiai siejasi padidėju
si pastovaus vartojimo prekių paklausa. 
Bet svarbiausia yra tai, kad vyksta g:'u 
pagrindų pasikeitimas, kurio pasėkoje n; 
begalima JAV-bių vadinti kapitalistiniu 
kraštu. Štai keli faktai, kurie rodo, ko
kios plačios apimties yra šitas visuome
ninis pasikeitimas.

1. Mažėja socialinė nelygybė. Pastarai
siais metais labiausiai padidėjo kaip tik 
menkiausios pajamos. Skirtingų pajamų 
skalė Amerikoje šiuo metu yra daug siau 
resnė negu komunistiniuose kraštuose ar 
Vakarų Europoje.

2. Visiškai pasikeitė įmonių sąranga. 
Vietoje laisvos besivaržančių įmonių rin
kos kiekvienoje pramonės šakoje išaugo 
trys ar keturios didžiulės „korporacijos“, 
kurių vedama kainų politika lemiamai 
veikia rinką. Šitos „korporacijos“ nėra 
monopoliai, nes jos tarp savęs varžosi ir 
kiekviena atstovauja visą eilę su ja arti
mai susirišusių vidutinių įmonių.

3. Trys ketvirtosios visų investacijų pas 
taraisiais metais įvykdyta savomis lėšo
mis. Tai reiškia, kad įmonės vis mažiau

saulis turi likti stiprus ir politiškai vienin
gas. Karinis ir ūkio vieningumas reikalin
gas atsilaikyti prieš sovietų tironiją“.

Tame manifeste taip pat atiduodama pa 
garba Austrijos profsąjungoms »ž jų atspa 
rą totalizmui sovietų okupacijos ir provoka 
cijų metu. Ten pat pažymima, kad Austri
jos nepriklausomybės traktato pasirašymas 
rodo Rytų Europos tautoms, net ir pačiai 
Sovietų Sąjungai, kad ilgainiui demokratija 
laimės prieš diktatūrą ir kad išsilaisvini
mas iš sovietų jungo yra galimas.

Taigi, labai kartūs žodžiai Kremliaus gai 
valams. Jie negali tų žodžių negirdėti, nors 
ir užsikimštų ausis, nors ir žemę ardytų 
Antra vertus, toks manifestas yra stipri kor 
ta kaladėje, kurią galės paskleisti keturių 
didžiųjų konferencijoje Vakarų sąjunginin
kai.

ATSARGA GĖDOS NEDARO

Nors ir atsargiai, tačiau nuosekliai vo
kiečiai prisimena žemes už Odros ir Nisos. 
Kancleris Adenaueris pareiškė, kad Vokie
tijos suvienijimas reiškia ne tik R. Vokie
tijos sujungimą su V. Vokietija, bet ir r 
radimas sprendimo dėl žemės plotų į Ry
tus nuo Odros ir Nisos. Panašiai paaiškino 
ir busimasis federalinės respublikos užsie
nio reikalų ministras Dr. von Brentano, pa 
žymėdamas, kad vyriausybė negali nepri
tarti 10 milionų vokiečių pabėgėlių troški
mui. Jis pridūrė, kad Odros-Nisos sienos 
vokiečiai nepripažins. Von Brentano kate
goriškai atmetė Vokietijos neutralizavimo 
mintį.

Atrodo, jog vokiečiai, norėdami užbėgti 
sovietų kėslams už akių skuba priimti ka
rinės tarnybos įstatymą ir sudaryti pra
džiai bent 100 tūkstančių vyrų kariuome
nę. Vokiečiai žino, kad sovietai dės visas 
pastangas sužaloti Paryžiaus susitarimus ir 
išskirti. Vokietiją iš Vakarų bendruomenės. 
Vokiečių spaudoje rašoma, kad Paryžiaus 
susitarimai gali būti „parduoti“ prieš jų 
įgyvendinimą, tačiau jau ne taip lengva 
bus paleisti šimtatūkstantinę savanorių ka
riuomenę. Panašiai galvoti vokiečius priver 
tė kaikurių amerikiečių prasitarimai, kad 
jie neatmetą neutralios, juostos, į kurią įei
tų ir suvienytoji Vokietija, koncepcijos. Va 
dinasi, Vokietija, būdama busimosios ketu
rių didžiųjų derybų objektu, ryžtasi laiku 
tarti savo nepriklausomą žodį, tuo labiau 
pasipriešinti betkokioms jai nepalankioms 
kombinacijoms. Savaime suprantama, kad 
ginklu paremtas žodis tarptautinėje politi
koje daug svaresnis. Tą svorį vokiečiai, 
kaip matyti, stengiasi ir stengsis didinti. 
Tas vokiečių žodžio svoris nulems ir kon
ferencijos pasisekimą, žinoma, jei konfe
rencija įvyks.

tam laivui atplaukus į sąsiaurį, nutaikęs 
progą, iššoko į jūrą, tikėdamasis, kad pro 
šalį plaukią laivai, nes toj vietoj susisie
kimas yra gyvas, jį pastebės ir ištrauks. 
Tačiau jį pastebėjo tik po poros valandų. 
Savo dokumentus buvo įsiuvęs į vandens 
nepraleidžiantį maišelį. Ištrauktasis lie
tuvis dabar yra danų globoje. Rūpinamasi 
apie tą įvykį gauti daugiau duomenų ir 
išgelbėtajam kuo galint padėti. „E“ *****

IR VĖL MASKVA PROTESTUOJA
Kremlius visais būgnais ėmė būgnyti, 

patyręs, kad amerikiečiai žada perkeldinti 
Austrijoje esantį karinį vienetą Italijon. 
Maskviškė „Pravda“ grąso sankcijomis, jei 
Italijos vyriausybė sutiksianti įsileisti šiau
rinę Italiją' amerikiečių kariuomenę. Ši 
Amerikos vyriausybės planą „Pravda“ va
dina „nauju provokacijos žygiu, didinan
čiu pasaulinį įtempimą įveliant Italiją 
į karinę avantiūrą, kuri turėsianti grėsmin
gas konsekvencijas“.

Tikrovėje, atrodo, kad tarp Vašingtono 
ir Romos vykstą šiuo klausimu pasitari
mai. Turint galvoje, kad greitu laiku įsiga
lės Austrijos neutralumo traktas, o sovietų 
naujas flirtas su Jugoslavija, dėl kurio pasi 
daro netikra padėtis šiaurinėje Italijoje, ver 
čia tiek amerikiečius, tiek pačius italus, bū 
ti šiuo klausimu apdairiems.

Austrijoje yra apie 7.000 amerikiečių ka 
rių. Manoma, kad pirmasis karių permeti
mas Italijon įvyksiąs jau Šiomis dienomis

yra priklausomos nuo bankinės sistemos 
kad Wall Streeet'o bei didžiųjų finansi
nių įstaigų, kaip pav. Morgano bankas, 
įtaka jau nebėra tokia apsprendžianti, 
kaip prieškario metais. Dauguma įmonių 
didžiąją pelno dalį perveda į rezervus ir 
skiria mažai dividendų akcininkams. Ta
čiau kai rezervai įsilieja į kapitalą, jos 
dalina nemokamai akcijas, kurias akci
ninkai pardavinėja biržose. To pasėkoje 
didžiosios „korporacijos“ turi šimtus tūks 
tančių akcininkų, kurių neįmanoma su- 
kvisti į jokį visuotinį susirinkimą ir ku
rie tedminių vedėjų galvosenoje prilygs
ta vartotojų visumai. Tokiu būdu susida
ro techninių įmonių vadovavimo sistema, 
kurioje patys technikai jaučiasi atsakingi 
už įmoėes prieš vartotojų visumą.

4. Galima būtų manyti, kad tokia sis
tema nebesiskiria nuo rusiškojo režimo, 
kur visos galios priklauso vadovaujančiai 
biurokratijai. Skirtumas yar tas, kad 
JAV-se prieš korporacijas atsistoja darbi
ninkų sindikatai, kurių federacijos pra
monėje sudaro milžinišką jėgą. Kolekty
vinės sutartys dabar išsiplatino visame 
krašte. Viešai nekalbama apie darbinin
kų dalyvavimą įmonės vedyboje. Net pa
sisakoma prieš tokį principą, nes sindika
tai nori palikti technikiniams vedėjams
jų atsakomybę. Tačiau faktiškai kolekty
vinės sutartys sudaro tokias garantijas 
darbininkų priėmimo, atleidimo, darbo 
drausmės, atlyginimo, įmonių pakėlimo, 
naujų įrankių įvedimo atžvilgiu, kad pro 
fesinės sąjugos visiškai įeina į adminis
tracijos rėmus. Savo ruožtu ūkininkai yra 
susitelkę į galingas sąjungas. Todėl am 
rikinė ūkio sistema šiandien galima api
budinti, kaip trijų galybių — korporaci
jų, ūkininkų sąjungų ir darbininkų sindi
katų — lygsvara, kur pastarosios įtaka' 
pastaruoju metu padidėjo, susijungus 
amerikiečių darbo federacijai su CIO. 
šitas susijungimas reiškia 15 mil. darbi
ninkų sąjūdį, kuris sudarys nepaprastą 
jėgą tiek visuomeninėje tiek politinėje 
plotmėje. (Nukelta i 4-tą psl.,'

į Veroną, amerikiečių bazę, kur jau nuo 
anksčiau buvo JAV dviejų tūkstančių ka
rių įgula.

Suprantama, kad italų komunistai ir N'- 
nnio socialistai pakėlė triukšmą, skelbda
mi apie naują „amerikiečių invaziją“. Tuo 
tarpu Italijos vyriausybę remianti spauda 
rašo, jog amerikiečių įgulų sustiprinimas 
Italijoje yra būtinas, nes savų pajėgų, at
sižvelgiant į susidariusią padėtį dėl Austri
jos neutralumo, nepakanka. Be to, kaip są
jungininkų kariniai žinovai skelbia, Austri
jos neutralumas perskilęs į dvi dalis NATO 
gynybos pajėgas.

Antroji Versija nurriatd, kad JAV kari
nės pajėgos, esančios Austrijoje, bus kelia
mos Ispanijon, kur jos saugosiančios ten 
statomas amerikiečių oro bazes.

Pasibaigus Vliką sudarančių politinių 
grupių centrų atstovų pasitairmui 1955 m. 
gegužio 14 d. New Yorke, spaudai tuo rei
kalu buvo paskelbtas toks oficialus komu 
nikatas: „Vliką sudarančiųjų grųpių at
stovų pasitarimas 1955 m. gegužio 14 d. iš 
klausė jo sudarytos Vliko perkėlimo są
lygoms tirti komisijos pranešimo. Išklau
sęs komisijos pranešimo, Vliką sudaran
čiųjų grupių pasitarimas daugumos prita
rimu nutarė: Vliko sesijos šaukiamos ir 
užjūrio kraštuose.

Kiekviena Vliką sudaranti grupė į tos 
sesijos posėdžius deleguoja po tris atsto
vus. Kiek galint artimiausiu laiku pirmoji 
užjūrio sesija šaukiama posėdžių Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Į Vliko Sesijos 
JAV-se posėdžius kviečiami svečiai: Lie
tuvos įgaliotas ministeris P. Žadeikis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo 
Komiteto nariai, LLK nariai ir asmenys, 
kuriuos Vlikas ras reikalingus kviesti“.
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KAPITULIACIJOS ATMINIMO 

LENTA NUŠALINTA SIŪLO 
PAŽINTI BENDRĄ PRIEŠĄ

Žemutinėje Saksonijoje, anglų zonoje, 
taip vadinamoje Lueneburger Heide prie 
Wendisch-Evern 1945 m. gegužio mėn. 4 
d. britų Maršalas Montgomery priėmė pa
skutinių Šiaurės Vokietijos srityje kovo
jusių vokiečių kariuomenės dalinių kapi
tuliaciją ir tam atminimui toje vietoje vė 
liau buvo prikalta bronzinė lenta. Naktį 
iš 16 į 17 gegužio šiais metais šitoji len
ta buvo kažkieno pavogta, o jos vietoje 
prikaltas šablonišku raštu rašytas šitoks 
užrašas: „By this victory communism 
could spread out in the heart of Europe. 
After 10 years it's time to see the common 
danger. Let's forget the past". („Dėka 
šio žygio komunizmui pavyko įsigalėti 
Europos širdyje. Po dešimties metų atė
jo laikas įžvelgti bendrą pavojų. Praeitį 
pamirškime“.)

Britanijos Generalinio Konsulato Ha- 
nnoveryje kalbėtojas pareiškė manąs, kad 
tas užrašas gramatiniu požiūriu esąs tai
syklingas, bet tikriausiai ne anglo sukur
tas, nes pavartotasis užrašui anglų kalbos 
stilius esąs „nevartotinas“.

*****

LAISVĖN PABĖGO LIETUVIS
Stockholme leidižamas estų laikraštis 

„Stockholms Tidningen Estlastele“ paskel 
bė iš Kopenhagos pranešimą, kad Helsin- 
goero žvejai Oersundo vandenyse rado 
bangose plūduriuojantį vyrą, užsidėjusi 
gelbstimąjį diržą. Kadangi žvejai jo nie
kaip neįstengė įsitraukti į laivą, tai nu
vilko prie kito laivo, kuris rastąjį ištrau
kė į bliktį specialiu traukiamuoju mecha
nizmu. Pasirodo, ištrauktojo būta lietuvio, 
kuris tarnavo viename Sovietų laive ir,

7 DIENOS
New Yorkas. Pavergtųjų Tautų Orga

nizacijos susirinkimas kreipėsi į tris Va
karų valstybes, prašydamas įjungti į bu
simosios keturių didžiųjų konferencijos 
darbotvarkę pavergtosioms tautoms nepri 
klausomybės grąžinimo klausimą.* * *

Maskva. Neatsilikdami nuo kitų, ir so
vietai per radiją pasigyrė išradę vaistą 
nuo polio (vaikų paralyžiaus). Jų prepa
ratas mažinąs tos ligos antpuolių pavojus.* * »

Oporto. Anglų futbolininkai pralaimėjo 
prieš portugalus rezultatu 3:1, Portugalai 
alpo iš susijaudinimo, nes tai buvo pirmas 
jų žaidėjų laimėjimas prieš anglus ir pir
mas po 19-kos tarptautinių rungtynių.* • •

Roma. Italų policija išaiškino šnipų 
tinklą. Trieste suimtas inž. Hafneris ir jo 
žmona. Jie abu yra italų komunistų parti
jos nariai, savo smegenų plovimą atlikę 
Pragoję. Pas juos buvo rastas stiprus ra
dio siųstuvas, aptikta slaptaženklių ir ki
tokios šnipinėjimo medžiagos. Jau įtaria
mas vienas karo atašė iš už geležinės už
dangos, tik dar neminimas jo kraštas.* * *

Belgradas. Jugoslavijos diktatorius Ti
to dar kartą patvirtino, kad nesijungs į 
jokį Rytų paktą, bet ir toliau ves nepri
klausomą politiką. Jis taip pat pabrėžė, 
kad nestabdysiąs socializacijos proceso sa 
varne krašte. • • •

Honkongas. Po dešimties dienų vizito 
Pekinge, grįžo namo pirmasis Nehru pata 
rėjas Krišna Menon. Jis ten tarėsi su rau
donaisiais kinais įtampos sušvelninimo 
Tolimuose Rytuose reikalais,

Kairas. Egipto premjeras Nasseras pa
žada leisti tautai išsirnkti nepartinį par
lamentą, kurs pradėtų veikti sekančių me 
tų pradžioje. Nuo to laiko būsianti panai
kinta ir cenzųra. Dabar egiptiečiai ragi
nami laisvai pasisakyti dėl busimosios vy 
riausybės formos ir apskritai dėl ateities 
santvarkos bei tautinių reikalų.* * «

Stockhoflmas. švedų' parlamentas nuta
rė atsiklausti tautą, kurios pusės — deši
nės ar kairės — laikytis susisiekime. Lig 
šiol švedai, kaip ir anglai, laikėsi kairės 
pusės. * * *

Londonas. Penkiuose Anglijos uostuose 
prasidėjo dalinis darbininkų sreikas. Pir
mą streiko dieną susilaikė nuo darbo 19 
tūkstančių žmonių, tačiau didesnė dalis 
transporto darbininkų dirba. Tikimasi 
greitu laiku streiką likviduoti.* * *

Paryžius. Nauja teroro banga nusirito 
per visą Šiaurės Afriką. Ji pakilo po reli
ginių iškilmių, pasibaigus musulmonų 
Ramadan mėnesiui. Arabų tautiniai parti
zanai smarkiai susirėmė su prancūzų sar
gybiniais, o miestuose nuo Tuniso iki Ca- 
sablankos teroristai atliko daug kruvinų 
pasikėsinimų. Prieš kurį laiką prancūzai 
ten padidino savo kariuomenę.* * *

Viena. Laisvųjų profsąjungų tarptauti
nėje konferencijoje amerikiečiai siūlo pa
skelbti boikotą visoms prekėms, kilu
sioms iš valstybių, kur praktikuojamas 
vergų darbas. Pirmoje eilėje turima gal
voje Sovietų Sąjunga.

Vašingtonas. JAV aviacijos viršininkai 
labai susirūpino padėtimi, sužinoję, kad 
sovietai, gegužio 1-sios proga pademon
stravo Maskvoje, keletą ypatingai pažan
gaus tipo lėktuvų.* * *

Londonas. Čekoslovakijoje, Pragoję, yra 
įsisteigęs sovietų generolų štabas, kurio 
žinioje yra 50 tūkstančių vergu, dirban
čių uraniumo kasyklose. Tokių kasyklų 
Čekoslovakijoje yra 12. Darbai vyksta 
paskubomis ir nepaprastai slaptai.* * *

Vašingtonas. JAV Prezidentas Eisenho- 
weris priėmė Baltuose Rūmuose Prancū
zijos prezidentą V. Auriol, kuris Ameri
kon atvyko pakviestas karo veteranų fe
deracijos, kaip tos organizacijos pirminin 
kas.

AUTOBUSAI J LIETUVIŲ SODYBĄ, 
HEADLEY PARK

Suinteresuotiems pranešame, kad iš že
miau išvardintų miestų autobusais galima 
pasiekti Headley Park, Lietuvių Sodybą:

Iš Nottinghamo — 8 vai. ryto, Leices- 
terio — 9.10, Corby — 9.10, Ketteringo — 
9.35, Veilingborough 9.55, Birmingha- 
mo — 9.30, Coventry — 10.24.

Farnham pasiekiama apie 3.40 vai. p.p. 
O iš čia 15 minučių iki sustojimo vietos 
New Inn.

Teirautis vietos Associated Motorways.
Važiuojantiems autobusais paprašyti, . 

kad sustotų plente A 325 prie „New Inn", 
SleafOrd sustojimo vietos.
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L ZITKEVIClAiJS LYRINES IRONIJOSSPAUDOJE PASIDAIRIUS
UŽ ISTORIJOS RIBŲ MILITARIZMAS IR PATRIOTIZMAS

„Australijos lietuvyje“ randame anglų ..Sėjoje“ aptinkame Jono Rugio straips- 
istoriko mintis apie žmogų ir istoriją. Ver- nį Lietuvos istoriniais klausimais. Sampro- 
ta dėmesio vieta, kurioje kalbama apie 
žmogaus ryšį su kuo nors amžinu visatoje, 
ko negali užfiksuoti joks istorikas. Ten 
skaitome:

„Ar yra, pagaliau, kas nors amžino vi
satoje, su kuo žmogui yra lemta turėti ko
kį nors ryšį? Šis yra klausimas, prieš kurį 
istorija pastato dėlei savo daugiaprasmišku- 
mo; kartu tai yra ir klausimas, kuris rodo 
į ateitį, pralenkdamas net ir pačią istoriją 
Vienai pusei žmonijos, gyvenančiai krikš
čioniškoj 
gus; kitai 
tradicijoje, 

Dangus,
už istorijos ribų; realybės, kurios yra daug 
realesnės, negu bet kokia istorinė realybė. 
Bet ar yra šių transcendencinių realybių su 
pratimas paremtas bet kokiais, mums, žmo 
nėms, prieinamais pergyvenimais? Gyveni
mo patyrimai daugumos žmonių apsiriboja 
tuo laiko sriautu, kuriame jie randasi, taip, 
kaip žuvies vandeniu. Bet vienas kitas žmo 
gus praneša mums apie patyrimus, kurie 
peržengia laiko ribas ir pasiekia visišką 
skirtingą protinės egzistencijos dimcnc ją. 
Laiko mastu matuojant, šie patyrimai gali 
būti labai nereikšmingi; bet kadangi jie yra 
pasiekti neapleidus laiko sriauto .. nors 
jie ir tęstųsi tik dalelę sekundųs —-jų di
mensija matuojant, jie gali būti begalini-’i _ _______ ____ _ ____  ___ _

laiko kas tuo (jornisi, nes laiko tai plačiai ži
noma silpnybe. Apie titulų reikšmę ir apie 
augščiausiąjį titulą šį kartą kalba „Darbi
ninkas“ jame skaitome:

„Te- „Žmones turi vardus ir prie jų turi dar apie jį atsiliepė. Sako, visi verkšlena, ta- nuorūka!). Jei su L. Žitkevičium lietuvis 
prik- titulus. Titulai nusako žmogaus darbą, jo '

tradicijoj, atsakymas yra Dan 
pusei, gyvenančiai budistiškoje 
atsakymas yra Nirvana.
kaip ir Nirvana, yra realybės

svarbūs, ypač, kai jie nėra surišti su 
sriauto dimensijomis“.

taudamas apie Vytauto Didžiojo ir jo tėvo 
Kęstučio vaidmenis praeityje, jis rašo;

„Koks gi skirtumas tarp Kęstučio ir Vy
tauto politikos? Vytautas yra mūsų istori
jos genįjali asmenybė, bet su savo machia- 
veline politika (dėl kurios savais sumeti
mais atidavė Mažąją Lietuvą sumuštiems 
kryžiuočiams), jis yra daugiau europinis, 
negu lietuviškas. Kęstutis yra a:timas mū
sų papročiams ir tradicijoms, yra grynai 
lietuviškas.

Vytauto asmuo gal daugiau tiko tam tik
rai militarizmo dvasiai mūsų' tautoje ugdy
ti. Tačiau militarizmas buvo ir paliks sve
timas mūsų tautai ir jos tradicijoms. Taip 
pat buvo mums svetimas mūsų nrlitarin's 
aparatas ir puošnumas. Mums miela mū
sų pilkoji Nepriklausomybės kovų laikų ka 
riuomenė, susidariusi beveik spontaniškai 
ginti Tėvynę. Mums nėra reikalo kelti pa
triotizmą per militarizmą, nes yra užtekti
nai Tėvynės meilės, kad pasireikštų karin
gumas pavojų metu, tradicinis karingumas 
iš Kęstučio kovų su kryžiuočiais laikų. Tat 
ir dabar vėl įrodo mūsų partizanai paverg
toje Tėvynėje“.

APIE TITULUS

Dabar tokios retos mūsų poetų knygos 
(ir dažnai gana plonos), kad jau nenoro
mis tenka pradėti susigyventi su minti
mi, jog gal ir iš tiesų lietuviškajai knygai 
ateina galas. Dar leidėjai atliks paskutinį 
patarnavimą, išleisdami kiek klasikų ar 
ilgėliau užsigulėjusių stambesnių rankraš 
čių (Krėvės, Vaižganto raštai, Savickio 
memuarai), o tada leidėjų patyrimą teks 
derinti su visuomenės norais (bent patys 
didieji tie knygos smaguriai turės iš anks 
to sumesti pakankamai pinigų, kai norės 
kad tūla knyga išvystų pasaulį, žodžiu, iš 
anksto prenumeruotis). Juk ir leidėjai ne 
gali visą laiką dirbti taip, kaip dabar, nes 
dabar jie iš labiau perkamų knygų pelno 
apmoka nuostolius, kurie .susidaro už ne
pelningas knygas (tokias, kaip Vydūno 
Prabočių šešėliai ar pozijos rinkiniai, lei
džiami vis tik keliais šimtais egzemplio- , _________  r___ c. _______________
rių, o ir tų dar vis lieka sandėliuose). Mū kai kas jau nebetiki žmogum, ir tam neti- 
sų leidėjai neturi progų išspausdinti to- kėijmui yra pagrindo: perdaug baisius 
kių knygų, kurių būtų išparduodama de- laikus gyvename. Kai kas, priešingai, stip 
šimtys ar šimtai tūkstančių, todėl skur- riai dar pabrėžia savo tikėjimą žmogum 
džiai juokinga,_ kai jie, pardavę kurios (sakysim, amerikiečių rašytojas William 
nors knygos tūkstantį, tą varganą pelną Faulkner). L. Žitkevičius, juokdamasis iš 
sukiša į kitą leidinį, kurio teparduoda tik mūsų, kai kartojame savo nuostabą dėl 
trejetas šimtų egzempliorių. Žinoma, ne- sočiai turimos duonos ir rūkalo, tebetiki 
pelningų knygų jie galėtų neleisti, tai jų dar. kad lietuvis, jei jau nebe sąmonin- 
teisė, bet jie, vargšai, nėra biznieriai, gai, bent sapne dar pagalvoja apie na- 
kaip didžiųjų kraštų leidėjai, ir, rodos, nė mus, kuriuose tebeturėtų būti lietuvio šir 
vienas neužmiršta, kad mūsų kultūrai rei dis. 
kalingos ir tos knygos, kurių tegalima iš
parduoti tik tris šimtus.

Gabijos leidykla, ana, išleido poeto Le
onardo Žitkevičiaus lyrines ironijas Daik
tai ir nuorūkos, taip pat, žinoma, biznie
riškai žiūrint, nenaudingą knygelę, bet 
reikalingą, kai į leidyklos reikalą žiūrima 
iš iletuviško kultūrinio taško, labai pui
kią knygutę, labai graudžią, labai gražią, 
labai, sakytume, aktualią.

Nelabai seniai angliškai buvo išleistas 
įvairių tautų rašytojų tremtinių (lietu-

Bet šiandien daugumas poetų tebekarto 
ja naujosiose žemėse, besirūpindami savo 
pilvu:

Kiek daug čia nuorūkų ir duonos! — 
Tarei išlipdamas 
O šviesos žalios

- Pakeis tau žiedą
į krantą, 

bei raudonos 
palei Ventą.
kitoki: 
aguonos, 
kartoki:

Ateis pavasariai 
Užges ir saulė ir 
O tu stebėkis ir 
Kiek daug čia nuorūkų ir duonos!

Graudžiai juokdamasis iš musų kasdie
ninės menkystės, poetas dar tebetiki lietu 
viu žmogum, dar tebegalvoja, kad tas lie
tuvis negali pasitenkinti duona ir nuorū
kom, kad jame dar yra išlikusių ir giles
nių lietuviškumo pradų, šiandien iš tiesų

Jis sako:
Aš sapnavau Ameriką.
Ir buvo man baisu.
Nes rodės, kad Amerikoj 
Ir aš dabar esu.

Dangaus Karalienės šventė
Marijos Metams baigiantis, Šv. Tėvas 

PIJUS XII įsteigė Marijos Karalienės 
šventę, kuri visame katalikiškame pasau
lyje bus kasmet švenčiama Marijai pa
švęsto gegužio mėnesio paskutiniąją die
ną. Paskelbimo iškilmių kalboje Šv. Tė
vas iškelia katalikiškojo pasaulio spindu
liuojantį pamaldumą į Dievo Motiną. Ti
kintieji jau nuo amžių Mariją šlovina 
kaip Karalienę. Marijos garbės pradžia, 
nušviečianti Jos asmenį ir Jai patikėtą 
misiją, yra tas iškilmingas momentas, ku
riame Arkangelui Gabrieliui tarė „Teesie“ 
išreikšdama savo sutikimą dieviškajam 
planui. Ji tapo Dievo Motiną ir Karalie
nė. Dabartinę valandą, kada pasaulio tai
ka ir vienybė, net patys gyvenimo šalti
niai yra pavojuje, ką krikščionys galėtų 
daryti, jei ne pakelti savo žvilgsnį j Tą, 
kuri pasirodo karališka galia? Kaip Ji sa 
vo apsiaustu gaubė dieviškąjį Kūdikėlį 
— pirmgimį pirm viso sutvėrimo, taip 
šiandie teapgaubia visus žmones ir visas 
tautas savo budinčiu švelnumu.

Dabar ar nesame verčiami sumobilizuo
ti visas gyvas jėgas tebesančias rezerve, 
skelbia Popiežius, paskatinti tuos, kurie 
dar nėra pilnai sąmoningi ir yra patekę į 
pavojingą depresiją. Jei Marijos karališ
kumas yra simbolis kovai paruoštos armi 
jos, iš tikrųjų niekas čia negalvos apie 
karišką ketinimą, bet vien tik dvasios jė
gą, kurią didvyriškame laipsnyje taip gė
rimės Švenč. Mergelėje. Mūsų kreipima
sis į Dievo Motinos karališkumą tegul su 
teikia žmonėms, susirūpinusiems savo at- 
sakomingumu, malonės nugalėti nusimini 
mą. Dabar niekas negali ramiai ilsėtis, ka 
da teisinga laisvė daugelyje kraštų yra 
prispausta, tiesa per melagingą propagan
dą iškraipoma ir blogio jėgos atrodo yra 
išsiveržusios ir siaučia žemėje.

Todėl visi su didesniu pasitikėjimu ne
gu anksčiau artinkimės prie mūsų Kara
lienės Marijos malonės ir gailestingumo 
sosto, kad sustiprintu ir teiktų šviesos iš
sivaduoti iš nuodėmės vergijos. Marijos 
vardas tebūnie visų didžiausioje pagarbo
je. Te visi stengiasi sekti Marijos dorybė
mis. Tada bus didelė viltis, kad kils nau
ji laikai, nušviesti krikščioniška taika ir 
Religijos triumfu. Gailestingoji Karaliene 
teatkreipia savo akis į bolševiku nekalta^ 
kankinamus Brolius ir Seseris, kad į nie
ką paverstų tamsiųjų jėgų darbus ir iš 
naujo nušviestų tikroji Laisvė po skau
džiosios kančių nakties!

P. Dauknys MIC

Bet realybė stojos 
Visoj kitoj spalvoj: 
Amerikoje kojos, 
Širdis gi Lietuvoj.

,........ , ......,t .....u..._____ ........  ,....... Baimė, kad visas esi jau Amerikoje, ži-
vių, rodos, ten nebuvo!) kolektyvinis pro- noma, dar geras ženklas lietuviui. Jei ne- 
zos almanachas. Kai tan rinkinių sudėtie- bebus jau ir tos baimės, tada beliks vien 
ji dalykai vis rodė tremtinių išgyvenimus tik duona ir nuorūkos, žodžiu, tie dalykai, 
ir vargus, tai anglų spauda labai šaltai kurie reikalingi gyyybei^palaikyti (tik ne 
rytum'pasaulyje ir tuose pačiuose tre’mti- vis kartos ir kartodamas tikės, ką jam 
niuose nieko daugiau nebebūtų, kaip tik poetas dainuoja savo eilėraštyje „Aš pi- 
ašaros ir ašaros! Žinoma, kad ašaros nėra lietis“, tai bus dar gerai, nes jis tvirtina: 
teigiamas dalykas, ir verkšlenimai tereiš
kia tik suglebimą, o verkšlenanti literatū
ra dar ir skaitytoją verčia lieti ašaras. O 
ką gi jau verksnys padarė, kad mes ypač 

advokato galėtume minėti? Juokis, juokis iš sa- uyoRdio, Vęg, jjmok juoktis, nors ir pro ašaras, tai 
nesuskaitoma jau reikš, kad nugalėjai save! Atrodo, la

bai teisingas buvo anas kitatautis, kurio 
, ,i ■ straipsnį kadaise išsispausdino Literatū- kuklus po tais savo titulais, ros Lankai. Jis tvirtino, kad tremtinys ra- 
negah, jei kurį darbą dirba šytojas tik tada galės ką nors duoti, kai

Teko pastebėti, kad išeivijoje mūsų tau
tiečiai mėgsta padidinti savo Nepriklauso
moje Lietuvoje turėtus titulus, tačiau ma-

LĖ5Ų ŠALTINIS

Pakankamai būdingą mintį pakiša 
viškės žiburiuose“ A. Kalnius, ir tai 
liausiu klausimu — lėšų telkimo kultūros profesiją, išsilavinimą, einamąsias pareigas, 
reikalams klausimu. Jo pasiūlymas aiškus, užimamąją vietą visuomenėje. Titulų yra 
ir galėtų būti įvykdytas, jei žmogaus ego- įvairiausių, bet juo aukštesni jie, juo la- 
izmas tuo metu išvyktų atostogų. A. Kai- biau vertinami. Juk maloniai kutena tokie 
nius rašo: titulai, kaip ministerio, gubernatoriaus, ge-

senatoriaus, daktaro, : __ ,
menininko

„Kad skaitytojui neatrodytų, jog lengva nero'®’ 
pakalbėti, bet sunku ištesėti, šių eilučių au- mokslininko, 
torius apytikriai apskaičiavo, kad, jeigu vi daugybė kitų, 
so pasaulio tremtyje gyveną darbingieji ir Vieni lieka 
pasiturintieji lietuviai (apie 100.000) paau- kurių išvengti 
kotų 10% nuo metinių išlaidų, kurias jie ar kurias aukštas pareigas vykdo; kiti sa- jis nugalės savo neviltį ir išmoks juoktis, 
padaro vardinių, švenčių, krikštynų, vedy- vo titulais gėrisi ir jais dabinasi, tarytum

Aš pilietis naujas naujo krašto.
Aš dėl jo išsižadėjau seno 
Bet senasis vis dar nepaseno. 
O naujasis mano tik ant rašto.
Tik j raštą (ne į kraštą šitą z 
Įrašiau aš vardą savo. Gal ir sielą? 
Bet ji grįžta į tą šalį mielą, 
Į brangiausią, nuo kurios atsisakyta.

Jei kūno gyvybei palaikyti reikalinga 
duona (o nuorūka malonumas), tai L. Žit- j . w. i . . a uolia tu iiuuiuKd malonumas,, tai -u*,_ Leonardas Žitkevičius .moka juoktis. kevigjaus knygelė būtina lietuviškajai gy- 

i'ino Irnlntn wirxtii icaiao m vmlzintrc Cil. . . ______ . **.
i • i TTM1 '•t * 't 1 Vjuei- supi Adu JI VlblOAdl UCULgCPllj
kai ir Vilkai buvo tikri satyros perliukai, jr nepaverstų mūsų mamalais, kramtan- 
gerai padaryti ir astrus. Šis rinkinys zy- jjaįs duoną! Amerikietis Randall Jarrell, 
miai graudesnis. Ten jis dainavo apie neturėdamas galvoje mūsų reikalo, kada 
daiktus, kurie reikalingi aštraus žodžio, o poezija, be pačios poezijos/ nevienu atverčia apie tokius graudžius kad astrus ju -url dal k;- .................
žodis pertemptų stygą šiandieninis gyve- ^jos š{taip sako: 
nimas toks ironiškas, kad Jis tiesiog, ro- be šiokių ar tokių uuezij.ua luimų ueuvia o.in. liepus ii-ii u.u. craziuius susime- 
dos, pakiša L. Žitkevičiui mintis: štai, pa- j žmogaus gyvenimas, o tik gyvuliška je, Rio de Janeiro mieste, Įvyks '36-sis sijuok, brolau, graudžiai is to likimo, ku- J - ■■ ......
ris ir tave ir tavo tautą ar tautietį 
šitais nelemtais metais. Taigi mes 
name tais laikais, kai

_ . t» • * i i 4 * • . . . * ncviLiduo uuuiia ueiuvibKdjai &j~bų ir kitomis panašiomis progomis, tai su- čia būtų visa žmogaus esmė. Žmogus tiek Prieš keletą metų išėjęs jo rinkinys su- vybei stiprinti kad ji visiškai neužgestų 
sidar'ytų auka, didesnė kaip vienas 
nas dolerių. Su tokia suma būtų 
milžiniškus kalnus nuversti tremties 
mo srityje. Būtų galima išlaikyti visas tu
rimas mokslo institucijas, sušelpti kultūri
nes organizacijas, surengti jaunimo stovyk
las, paremti jaunimo klubus, išleisti geros 
vaikų literatūros ir dar paskirti nemaža sti
pendijų studentijai... O kas atsitiktų auko
tojui? Absoliučiai nieko. Nei šeimos nei 
asmeniškas biudžetas nenukentėtų. O kad 
truputėlį mažiau siūbuotų gėrybėmis 
krauti stalai, tai svečiai, rodos, taip pat 
prieštarautų.

Šia proga norėtųsi užsiminti ir apie 
vanas, įvairiomis progomis teikiamas sole- 
nizantams bei šeimininkams. Dovanoms 
taip pat išleidžiama apie tiek pat, kiek ir 
svečių vaišėms. Žiūrėkite, turėtumėm dar 
apie milijoną dolerių, jei svečiai atidėtų 10 
procentų nuo dovanų sumos. Kas kas, o 
solenizantai (gimtininkai, varduvininkai ir 
kitokie progininkai) tikrai neužsigautų, ga
vę šiek tiėk kuklesnę dovaną. Atvirkščiai, 
manau, jie būtų daug laimingesni, jei su
žinotų, kad jų švenčiama proga, ar net ir 
vardu tam tikra suma pateko kokiame 
nors fonde: tautos, kultūros, šalpos, švie
timo ir pan.“.

milijo- tevertas, kiek vertas jo asmuo. Jis gali 
galima ti labai augšto titulo ir gali jį nevertai 
švieti- rėti. Tada gerbiame jau nebe tituluotą 

menį, o tiktai jo,. einamąsias pareigas.
Vienas tačiau titulas visus pralenkia ir 

niekada savo vertės nepraranda — tai titu
las motinos“.

ap- 
ne-

do-

bu- 
tu- 
as-

ju turi dar kitų uždavinių, iš viso dėl po- 
_" . ' : „Žmogaus gyvenimas 
be šiokių ar tokiu, poezijos formų nebėra

PAMALDOS
BRADFORD — birželio 5 d., 12.30 v. 
HALIFAX — birželio 5 d., 3 v. p.p. 
NOTTINGHAM — birželio 12 d., 12.15 v.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Saliamonas Antanaitis — ARCHIME

DAS, DIDYSIS GRAIKŲ MOKSLININ
KAS su prof. Z. žemaičio žodžiu skaityto
jui. Nauja pataisyta laida. Lietuvių Sale
ziečių leidinys. 184 puslapiai. Gausiai 
iliustruotas brėžiniais. Kietuose apdaruo
se. Kaina nepažymėta.

J. Remeika — LIETUVOS PAJŪRIO 
PADAVIMAI. Išleido, „Tremtis“, Vokieti
joje. 114 pslp. Kaina nepažymėta. Įrišta 
drobėje. * * * * *

Inf. Tarnybos valdytojo pavedimu Do
kumentacijos skyriuje dirbanti I. Stiklio- 
riūtė- Banevičienė prieš keletą dienų ap
lankė 78 m. amžiaus prof. Gaigalaičio 
žmoną, gyvenančią Badeno krašte Brette- 
no miestelyje, ir perėmė likusią Gaigalai
čio archyvo dalį. Jame yra „Sandoros“ 
protokolų dvi knygos, kurių viena apima 
1910-1930 m. laikotarpį, o antroji 1931- 
1939 m., eilė Dr. Vydūno laiškų, Girėno ir 
kt.

ištiko 
gyve-

... krantu žengia brolis artojas. 
Zvimbia kulkos. Jis krinta nuo 
Ir žinau — tai ne rimai kartojas: 
Tai arimai patvinsta krauju.

]U-

Šitaip vyksta anapus, o šičia mes rūpi
namės namais, nuorūkom ir duona, 
jojo krašto pilietybėmis ir kitokiais 
gučiais. Šičia vis:

nau- 
bliz-

Kazys Škirpa

VALDEMARO VIZIJA
Perspausdinta iš Chicagoje leidžia

mo žurnalo „Margutis“.

egzistencija“!
L. Žitkevičius šioje knygelėje, kaip ir 

visada, yra pasigėrėtinas meistras eiliuo
ti. Visi eilėraščiai trumpi, neištęsti, todėl 
ypač mieli.

AMERIKOS

K. Barėnas

KURIAMAS
IMIGRACIJOS MUZĖJUS

Laisvės Statulos papėdėje 
______ ,____ Amerikos Imigracijos Mu- 
zėjų. Šiam projektui yra, pritarę prez. Ei-.
MacKay ir National Park Service.

Muzėjaus statybai numatoma 5.000.Q00 
dolerių, kurie bus renkami aukomis

New Yorko 
nutarta įkurti

Smilksti, likimo genamas, 
ir mėtaisi kartu. 
Kaip nuorūka gyvenimas,

- kaip nuorūka ir tu.
Šiandien jau daugeliui mūsų praėjo tie Than'ksgiving Day. Prie šios amerikieičų 

nuorūkų rankiojimo laikai, taip pat pra- tautinės šventovės kūrimo numatoma —! 
ėjo ir anas rūpestis, kai traukti ir tautines grupes, kurios jau

formuojamos.
:, Lietuvių visuomenei pravartu būtų —
- sidomėti, kad ir lietuvių įnašas įAmeri- 

kos gyvenimą šiame muzėjuje būtų tin
kamai parodytas.

Š.m. liepos 17-24 d.d. Brazilijos sostinė-•*- >. « •*-»-.1-j-
tarptautinis eucharistinis kongresas, ku
riame dalyvaus daugiau kaip 1 mil. maldi 
ninku iš užsienio. Kongreso metu ruošia
ma tarptautinė Arte Sacra paroda, kurion 
daugelis Europos valstybių pristatys savo 
religinio meno kūrinius. Lietuva dalyvaus 
ir kongrese, ir parodoj, kaip praneša sa
vo raštu Vlikui Lietuvos atstovas Brazili
joje, Dr. F. Meieris, tik visa bėda, kad, 
tėvynei esant atkirstai geležine uždanga, 
labai sunku gauti eksponatų, kurie tinka
mai vaizduotų mūsų religinio meno, tiek 
senojo, tiek moderniojo, augštą lygį ir sa
varankiškumą.

Laisvajam pasaulyje esą lietuviai pra-

Vis viena: kareivinėse, kavinėse ar tvar
tuose, 

Geltoni lapai ar sužydusios aguonos, — 
Visur žengi su ta mintim apkartusia: 
Kasdieninės mūsų duonos!

senhoweris, vidaus reikalų sekretorius D. šomi paieškoti, atrinkti ir pasiųsti į paro- 
- ■ - - - - • bent fotografijas mūsų religinio meno

kūrinių ar šiaip retenybių (senųjų religi
nio pobūdžio knygų, bažnyčios veikėjų, is 
torinių dokumentų, kad ir iš spaudos iš
kirptų) foto nuotraukų. Tuo būdu, tiki
masi, su tokia talka gali pavykti tinkamai 
atvaizduoti svetimą okupaciją kenčiančią 
mūsų tėvynę. Visus šiuos eksponatus pra
šoma siusti min. Dr. Friko Meierio vardu 
tokiu adresu: Legation de Lithuanie, Rio 
de Janeiro, Ev. Ėrasmo Braga 277, sala 
609.

pn- 
yra

su-

do paskelbtuoju tekstu netikėti. Taip pat 
Dr. Kaupas pirmas pranešė man žinią, 
ka'd, girdi, Kaune pasklidusi naujiena, jog 
prezidentas A. Smetona ruošiąsis, esą, iš 
Kauno pranykti, spėliojama — gal net pa 
sitraukti iš Lietuvos... Tai vis buvo nepa
prastos informacijos, kurios veikė mudu 
su profesorium, kaip kūjo smūgis į galvą. 
Pastebėjau, kaip prof. Voldemaras pasi
juto viso to perblokštas. Kitaip ir būti ne 
galėjo: kiekvienas lietuvis patriotas tada 
tai išgyveno, jei tik jis nebuvo politiškai 
apakęs... Tačiau, kiek apsimastęs, prof, 
te. Prof. Voldemaras buvo paleistas iš ka- 
nepanaudotų Vokietijos įsivėlimo į karą 
tam, idant pagrobtų Lietuvą ir kitas ~ 
baltijo valstybes.

Maskvos ultimatumas rodąs, jog 
prof. Voldemaras, neklydęs. Kad taip 
sitiko, dėl to esąs kaltas A. Smetonos 
sienio politikos trumparegiškumas: kad 
1939 m. rudenį susilaikyta apsaugoti Vil
nių nuo raudonosios armijos įsiveržimo 
i jį

Prof. Voldemaras buvo susirūpinęs, ar 
jam tuojau pat neišsiskubinti į Kauną. 
Aš jį įkalbėjau to nedaryti ir palaukti, 
nors kol turėsime aiškesnį vaizdą, kas ten 
darosi, atėjus rusam. Profesorius buvo 
tiems mano išvedžiojimams \abejingas. 
Jaučiau, jog jį kokia nesuprantama jėga 
traukte traukia tuojau grįžti į Lietuvą, 
kad jai nelaimės valandoje kuo nors pa- 

— -......-:~i.r1 'gelbėtų. Tačiau tą vakarą jis vis dėlto nemums nesipriesmant, įsiveržė į musų kras iškeliavo. Paskambinęs birželio 16 d. te
tą, tačiau paties ultimatumo teksto nebu- lefonu ir patyręs iš ^ęs, jog a. Sme- 
vau gavęs. Be to, mane jau buvo pasieku-. tona jau atsiradęs Eitkūnuose, orof. 
sios žinios, jog musų vyriausybėje kilo - —- — ■
pažiūrų nevienodumas, kaip elgtis ryšium 
su šia sovietų agresija ir kad Prezidentas 
A. Smetona reiškęs nusistatymą atmesti 
ir ginklu pasipriešinti užpuolikui.

Papietavus, dar politikuojant kiek il
giau prie puodugo kavos, susilaukėme ir 
paties ultimatumo teksto,, kurį ką tik bu
vo ■ paskelbusi. vokiečių DNB žinių agen
tūra. Jį. atnešė man „Eltos“ koresponden-

kad grįžtų pro Berlyną į savo kraštą. Ta 
da teko man ta savotiška diplomatinė mi 
sija. Man buvo ir mūsų Užsienio reikalų 
ministerijos nurodyta pagauti prof. Vol
demarą pakelėje ir jį būtinai įtikinti, kad 
negrįžtų nurodant jam, jog savo sugrįži
mu Lietuvai nepagelbėtų, bet gal tik su
keltų kokį nors bruzdėjimą savo šalinin
kų tarpe, kas beprasmiškai pasunkintų 
padėtį krašto viduje tokiu momentu, ka
da Lietuvai gręsė didelis istorinis pavo
jus.

Prof. Voldemaras Berlyne atsirado birž. 
13 d., t.y. diena anksčiau prieš Maskvos 
ultimatumą Lietuvai. Kada jis tą pačią 
dieną padarė man vizitą, pasinaudojau ta 
proga išdėstyti jam suminėtą vyriausybės 
pavedimą. Nušviečiau profesoriui, kokia 
tuo metu buvo susidariusi padėtis santy
kiuose su Maskva, ir prašiau jį apsigal
voti ir į Kauną nesiskubinti, bent kol 
baigs išryškėti, ką sovietai toliau darys. 
Profesorius nebuvo ypatingai užsispyręs 
ir sutiko su manim, jog būtų tikslingiau 
dar dieną kitą palaukti. Birželio 15 bu
vau pakvietęs jį su žmona pietų. Prieš 
pat pietus gavau žinią iš Kauno, jog ry
šium su Maskvos pastatytu Lietuvai pik- 

! raudonoji armija,

dėl io, kad sakyti du broliai vis dar tebe- .Kaip, išbuvusiam net kelioliką metų Vo 
pyksta vienas ant antro, bet kad žūsta jų kietijoje, man, gal geriau kaip kitam, bu- 
ir visų lietuvių tėvynė. Aš ir vėl kalbi- vo žinoma, kiek šis, mažo ūgio, bet gi- 
nau prof Voldemarą nesiskubinti ir dar lauš proto ir karštos lietuviškos Širdies 

- ’ ■ -■ ’—--- žmogus, buvo populiarus vokiečių, visuo
menėje.

Prof. Voldemaras tokiu buvo pasidaręs 
ne prie nacių,' kai tame laikotarpyje jis 
tegalėjo stebėti įvykius pasaulyje tik, 
taip sakant, pro kalėjimo langelį, ir ne dėl 
to, kad politinų priešų buvo apsagstytas 
„germanofilo“ etiketėmis, bet jo pavardė 
buvo vokiečių tarpe populiari jau nuo tų- 
laikų, kada po 1926 m. gruodžio 17 d. ka 
rininkų putčo buvo pasidaręs vėl atsakin
gu mūsų valstybės vyru — ministeriu pir 
mininku ir užsienio reikalų ministeriu. 
Tarptautiniame Ženevos forume ginant 
Lietuvos teisę į Vilnių jo pasakytos kal
bos, nors buvo ilgos ir net sausos, bet drą 
sios, turiningos, gausios pavyzdžiais ir gi 
lesnių išvedžiojimų. Jos anuomet plačiai 
nuskambėdavo vokiečio ausyse, ir būdavo 
vokiečių spaudos, kuri tada buvo jokios 
cenzūros nepavergta, didelėmis raidėmis 
išspausdinamos ir išplatinamos . ' .
Vokietiją. Kiekvienam vokiečiui jos labai 
imponuodavo tuo, kad šis mažo ūgio žmo 

_ _____ __ j_______ _ __ __ gelis, be to, būdamas tokios mažos valsty- • 
tatai* reiškia, jog kokia" nors tvarka" Kau- bės atstovas, kaip Lietuva, nesivaržyda 
ne jau yra. Todėl jis nusprendė tuojau droždavo didžiųjų valstybių visaga- 
grįžti į Lietuvą, jau turįs nusipirkęs ge- liams politikos vadams tiesą į akis, daž- 
ležinkelio bilietus ir išvyksiąs vakariniu nai net suteikdamas jiems pamokų iš jų 
traukiniu. Paprašė mane pranešti į Kau- kraštų istorijos. Vokietija tada ir- 
ną apie jo atvykimą, kad, esą, ten kas to Si dėjosi su nuskriaustaisiais, ir todėl vi- 
nepalaikytų kokia nors staigmena. sos vokiečių tautos simpatijos tada sto

davo to mūsų mažojo žmogelio, taigi ir 
vuwc jau avouauvo „-a*. Nors iš to ir buvo aišku, jog prof. Vol- pačios Lietuvos, pusėje,
prof. Voldemaras spontaniškai pasakė, demaro apsisprendimas yra galutinis, bet
jog dabar tai jis, Voldemaias, turįs kelią vis dar- nenorėjau atsisakyti nuo vilties
tikrai laisvą grįžimui į tėvynę, kai ten ne jį perkalbėti nuo tokio rizikingo žygio. To voinemaras pas mane ae-
bėra asmens, kuris ji taip ilgai persekio- del pakviečiau jį su žmona, kad atvyktų įė’ nuoduka kavos hS Alvofau k^d aaljo. iki pat Lietuvos pražudymo. Tai buvo puoduko kavos ir kad galėtume dar kar- -re .Puoduk3 kavos, bet galvojau, kad gal
politiškai susivaidijusių dviejų brolių sąs tą plačiau išsikalbėti, šį kartą tai pada-

gerai apsigalvoti, kaip daryti. Bet jis jau 
atrodė nebeįtikinamas. Atsakė, jog yra 
jau apsisprendęs ir tik dar nežinąs, ar 
suspėsiąs išvykti tą patį vakarą, kai dar 
neturįs nusipirkęs geležinkelio bilietų ir 
neišsiaiškinęs, ar tvarkoje jo vizos išvy
kimui iš Vokietijos. Kai visa tai bus pa
aiškėję, jis anan 
rai išvyksiąs...

Birželio 17 d. 
šė man telefonu,

Šių eilučių skaitytojas gal kiek nustebs, 
kad šiame rašinyje užsimenu apie prof. 
A. Voldemarą kuriam neteko anomis 
Lietuvai targiskomis dienomis vaidinti jo 
kios rolės. Juo labiau jis nustebs, kad 
šią kažin kada skambią pavardę suminiu 
tuojau, atpasakojęs savo pastangas pa
gelbėti a.a. A. Smetonai išvengti Maskvos 
nasrų.

Kaip yra žinoma, prof. A. Voldemaras 
jau nuo prieš daug metų buvo su prezi
dentu A. Smetona labai susivaidijęs, nors 
pirmiau juodu buvo politiniai draugai, 
tos pačios tautininkų srovės žmonės. Jų 
tas susivaidijimas buvo toks gilus, jog 
juodu netik nebegalėjo susėsti greta viens 
antro, bet net nebetilpo drauge savo kraš 
te. Prof. Voldemaras buvo paeistas iš ka
lėjimo tik ta sąlyga, kad po to išvyks į 
užsienį, kur Lietuvos- nelaimė jį ir užtiko.

Tačiau prof. A. Voldemaras buvo toks 
pat Lietuvos patriotas, kaip ir kiekvienas 
kitas lietuvis. Patyręs, jog Maskva pra
dėjo daryti Lietuvai piktų priekaištų ir 
jos nepriklausomybei gręsė didelis pavo- 
jus, prof. Voldemaras nebeištvėrė Italijo- tu ult'matumu rusu 
je ir apsisprendė grįžti į savo kraštą, gal . . i. -
tikėdamasis jam kuo pagelbėti. Jo politi
niai pasekėjai, tariamieji „voldemarinin- 
kai“, kaip žinoma, beveik be paliovos va 
rė opozicinę veiklą prieš anuometinį Lie
tuvos režimą, ypač prieš patį A. Smetoną.

Kada A. Merkio vyriausybė patyrė to
kį Voldemaro sumanymą, buvo pavesta 
mūsų pasiuntinybei Romoj paveikti jį, 
kad jis susilaikytų nuo grįžimo ir pasi
liktų Romoj, kur jis, rodos, turėjo užda
vinį .pasiraugti Vatikano archyvuose ko
kiam: moksliniam darbui. Tačiau kalba
ma j ai pasiuntinybei nepavyko prof, Vol- —,---- .ė-.,-
tiemarp perkalbėti, ir jis Romą paliko, tas Berlyne Dr. Kaupas. Nebuvo pagnn- sų tauta apsipylė asaromiš: žinoma, ne kai linkminę klaidą.

paskambinsiąs, kada tik-

Pa-

jis, 
at- 
už-

prof. Voldemaras prane- 
, jog patyręs, kad jau tu

rime naują vyriausybę, sudarytą Palec
kio. Klausė, ar man tai žinoma? Atsakiau, 
jog taip, bet kad daugumos tos vyriausy
bės narių man visai negirdėtos pavardės. 
Taip, taip, patvirtino prof. Voldemaras, 
tačiau, pastebėjo, jog užsienio reikalų mi 
nisteriu ir net ministerio pirmininko pa
vaduotoju prof. Krėvė-Mickevičius, kurį 
gerai pažįstąs, kaip didelį Lietuvos patrio 
tą ir rimtą asmenybę. Be to, toje vyriau
sybėje figūruoja dar kelios kitos mūsų 
visuomenei gerai žinomos pavardės. Kad 
ir kaip būtų, — aiškino prof. Voldemaras, 
— jei nauja vyriausybė jau sudaryta, tai

po visą

sos vokiečių tautos simpatijos tada sto
davo to mūsų mažojo žmogelio, taigi ir

Nors nebuvo matyti perspektyvų Lietu
vai kuo nors pagelbėti iš Berlyno tuo me 
tu, kada prof. Voldemaras pas mane ge-
kada nors jų gali susidaryti ateityje. Bu- 

kaitoš suvedimas: buvusio kalinio džiaugs riaū jau nebe pagal aną mūsų vyriaųsy- teV’paVėMnti 'il'Lietuvo^^v^^audan^ - 
mo balsas, kad nukrito nuo jo rankų re- bes pavedimą, bet vien savo atsakingu- iei
tėžiai. Deja, pro tą savo džiaugsmą prof, mū, kaip lietuvis. Jaučiau, kad prof. Vol- Maskvd£ 3— ’ Berlvn^ ašiT^kada^ors W i 
Voldemaras nebepastebėjo, jog visa mū- demaraš daro didelę, gal net jam asmeniš tų. Atrodė, kad tokiu atveiu prof Volde- 
o„ a„oi„vią ašaromifi: žinoma, ne kai linkminę klaidą. maras gal būtų labai naudingas Lietuvos
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LIETUVIŲ SODYBOS 
ATIDARYMO PROGRAMA

Iškilmingas Lietuvių Sodybos. Headley 
P ark atidarymas, įvykstąs gegužio 29 d., 
sekmadienį, pradedamas pamaldomis 12 
vai. Palankiam orui esant, pamaldos bus 
laikomos aikštėje, šv. Mišias laikys ir ati
tinkamą pamokslą pasakys Londono Lie
tuvių parapijos klebonas, kun. A. Kaz
lauskas. Po pamaldų trumpą atidarymo 
žodi tars DBLS pirmininkas M. Bajori- 
nas, o vėliau bus šventinami Lietuvių So
dybos namai.

Oficialiai daliai pasibaigus, prasidės pie 
tūs nuo 1.30 vai. Popietinėmis valandomis 
sporto aikštėje įvyks įvairios rungtynės ir 
sportiniai žaidimai. Vakarienė nuo 6.30 
vai. vakaro, o 7.30 bendras Sodybos salė
je pasilinksminimas.« * *

PRO LONDONĄ 
I LIETUVIŲ SODYBĄ

Dvi skaitlingos eksursijos, vykstaničos 
į Lietuvių Sodybos atidarymą — Notting
hamo ir Manchesterio, šeštadienį atvyksta 
į Londoną, o iš čia pasuks bendruoju visų 
šio krašto lietuvių keliu į Lieuvių Sody
bą, Headley Park.• * «

LONDONO LIETUVIŲ SKAUTŲ 
DRAUGOVĖS TRIJŲ METŲ SUKAKTIS

Sekmadienį, gegužio 22 d., Londono 
Lietuvių Skautų Draugovės skautai ir 
skautės susirinko Lietuvių Namuose iš
kilmingai sueigai, kurios metu buvo at
švęsta Draugovės 3-jų metų sukaktis.

Iškilmingoje sueigoje dalyvavo ir skau 
tų tėvai ir mamytės.

Sueigą pravedė skiltininkas M. Kaulė- 
nas. Jis taip pat paskaitė platesnę šios 
draugovės nuveiktų darbų apžvalgą, o 
visi skautai susirinkusiems tėvams pa
demonstravo sugebėjimus pirmosios pa
galbos tarnyboje.

Prie bendrosios arbatėlės buvo aptar
ti artėjančios stovyklos reikalai. Londo
no lietuviams skautams paremti sudary
tas specialus tėvų komitetas, kuriam pir
mininkauti išrinkta p. J. Kalibatienė.* * * 

ATOSTOGAUJANTIEMS
SU MAŽAIS VAIKAIS

Lietuvių šeimoms, atostogaujančioms 
Lietuvių Sodyboje su mažais vaikais, va
sarvietės administracija padarė paslaugą, 
įsigydama vaikų vežimėlius.• * «

NIDOS SPAUSTUVĖS MAŠINISTO 
VESTUVĖS

Per sekmines, sekmadienį, gegužio 29d., 
uolus NIDOS spaustuvės bendradarbis 
Stasys Bosikis, susituoks su čia gimusia 
lietuvaite panele J. Senušaite. Šliūbas 
įvyks Lietuvių Parapijos bažnyčioje, o 
vestuvių pokylis Lietuvių Namuose. Jau
noji lietuvių pora povestuvinę savaitę pra 
leis Lietuvių Sodyboje.

Nidos spaustuvės bendradarbiai ir „E. 
Lietuvio“ Redakcija nuoširdžiai linki nau 
jai ir jaunai lietuvių šeimai gražaus gy
venimo. • * *

GEN. RAŠTIKIO ATSIMINIMUS 
REIKIA UŽSISAKYTI

Gen. Raštikio atsiminimai išleidžiami 
2 tomais. Norį tuos įdomius raštus skai
tyti, prašomi iš anksto juos užsisakyti. 
Hnnas tomas greit pasirodys. Užsisakan
tiems tomo kaina 36 ši. ir 8 d. Tiek pat 
reikia įmokėti, užsakant V. Krėvės raštus, 
kurių bus net 7-8 tomai. Visų tomu kaina 
— 25 dol.

Užsisakoma pas spaudos platintoją D. 
Daunoraitę, 49, Thornton Ave. London, 
W.4.

Lietuvių Enciklopedijos prenumerato
riams primenama, kad būtinai reikia at
siskaityti už 5-tąjį tomą.

reikalui: Gal su juo vokiečiai kiek skai
tytus!, ir pasidarytų įmanoma atgauti mū 
Sų kraštui valstybinę nepriklausomybę ir 
ją išsaugoti nuo pačių .vokiečių, jei jie 
bandytų paversti mūsų kraštą savo eks
pansijos erdve į rytus. Šią savo mintį iš
dėsčiau prof. Voldemarui. Jis ja susido
mėjo, bet sakė, kad toks eventualumas 
yra susijęs su daugeliu „gal“ ir „bet“. 
Svarbiausias„bet“, prof. Voldemaro nuo
mone, kiek atsimenu, buvo tai, kad jis 
netikėjo karą greitai persimesiant į Ry
tus taiė, jog jis dar gali ilgokai, gal, net 
kelis metus, užtrukti vakaruose. Dėl to, 
esą, Vokietija bekariaudama pati labai 
nuvargtų, o jei tada karas į Rytus ir per
simestų, tai, esą, nežinia apskritai, kuo 
jis pavirstų ir kuo užsibaigtų... Kaip da
bar matome, prof. Voldemaras buvo iš da 
lies teisus, jis tik prašovė savo tolregiška 
mintimi pro šalį — pro karo greitesnį per 
sfanetimą į Rytus.

■ Kadangi tais savo politiniais samprota
vimais prcf. Valdemaro neįtikinau, tai 
bandžiau dar jį paveikti ta „germanofiliš- 
kumo“ opinija, kuri buvo apie jį susida
riusi. Atkreipiau jo dėmesį į tai, jog ga
lima tarti, kad bolševikai pirmiausia 
griebs tokius mūsų visuomenės veikėjus, 
ar šiaip asmenis, apie kuriuos yra susida 
riusi tokia opinija. Nurodžiau, jog mano 
nuomone, jam, prof, voldemarui, gręstų 
kuo didžiausias asmeniškas pavojus. De
ja, ir tai jo neveikė. Jis atsakė, jog nelai
kąs savęs nei germonofiliu, nei kokiu ki
tu filu. Tai esąs jo politinių priešų pro
pagandos padarinys ir daugiau nieko. Pa
galiau jis Sovietų Rusijai niekad nieko 
pikto nesąs nadaręs ar ją kada nors sa
vo kalbose ar raštuose piktai puolęs. Jei 
sovietai' vis dėlto bandytų prie jo už ką 
nors kibti, tai jis tikįs, jog jam pagelbė
tų iš tos bėdos išsisaugoti prof. Krėvė- 
Mickevičius, su kuriuo jis esąs draugiš
kuose santykiuose nuo senų laikų.

Taip pat nieko nepagelbėjo nė ponios 
Voldemarienės atkalbinėjimai mano ir 
mano žmonos akivaizdoje, kad apsigalvo
tų ir nevyktų į Kauną. Ji buvo nuostabi 
moteris ir daug ką nujausdavo. Ji pasa-

IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ
Per Sekmines, gegužio 29 d. iš Londono 

važiuoja trys mašinos į Lietuvių Sodybos, 
Headley Parke, atidarymą.

Dvi mašinos išvyksta nuo Lietuvių Baž 
nyčios, The Oval, Hackney Rd., E.2 9 vali 
iš ryto.

Viena mašina išvyksta nuo Lietuvių Na 
mų, 1 Ladbroke Gardens, W.11. 9.30 vai. 
iš ryto.

Visus išvykoje dalyvaujančius prašome 
nurodytu laiku rinktis prie išvykstančių 
mašinų.

Iš Lietuvių Sodybos visos trys mašinos 
grįš į Londoną tos pačios dienos 11 vai. 
vakare.

Kelionė kainuoja 10 šilingų.* * * 
LONDONO SKAUTAI IR SKAUTĖS — 

SODYBOS TVARKDARIAI
Londono lietuvių skautų draugovė šį šeš
tadienį išvyksta į Lietuvių Sodybą, kur 
jie talkininkaus Sodybos atidarymo iškil
mėse, eidami tvarkdarių pareigas.

MANCHESTERIS
PAMINĖJĄ MOTINOS DIENĄ

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba š.m. gegužio 8 d. savo salėje su
rengė gražų Motinos Dienas minėjimą, į 
kurį gausingai susirinko netik manches- 
teriečiai, bet ir iš tolimesnių vietovių ne
mažai svečių.

Klubo p-kas A. Kuzmickis, atidaryda
mas minėjimą, apibūdino šventės reikšmę 
ir pakvietė į prezidiumą senųjų išeivių 
gausingos šeimos motiną Bulkauskienę.

Motinos Dienai turiningą paskaitą skai
tė manchesteriečių bičiulis R. Spalis.

Po paskaitos p. Bulkauskienė buvo ap
dovanota gėlėmis. Motinos garbei visi su
sirinkusieji sugiedojo Marija, Marija.

Po minėjimo kas norėjo, linksmai pašo
ko.

šokiams grojo V. Rudys, J. Mllaknis ir 
M. Kilas. Dalyvis.

DERBY
Čia krutamą ir dirbama, kaip ir anks

čiau. Neseniai skyr. vaidybos grupė viešė 
jo Nottinghame su veikalu „Dvi širdys“. 
Pasisekimas buvo geras, tik aktorius gal 
kiek paveikė nuovargis dėl kasdienio dar
bo. Netolimoje ateityje su šiuo veikalu 
rengiamasi vykti į Londoną.

Skyriaus Valdybos nutarirfiu, šiais me
tais, kaip ir anksčiau, bus rengiamas Bir
želio įvykių minėjimas, per kurį žada pa
sirodyti ir mūsų oktetas su keliomis nau
jomis dainomis.

Neseniai buvo įsteigtas DBLS Derbio 
Skyriaus šalpos Komitetas, kurio tikslas 
padėti į vargą ar nelaimę patekusiems 
tautiečiams. Visų pirma buvo aplankytas 
norėjęs nusižudyti jaunas lietuvis, kurs 
šiuo betų guli vienoje Derbio ligoninėje 
ir jaučiasi gana gerai. Šalpos Komitetas 
skyriaus vardu įteikė jam keletą dovanė
lių. Jis susigraudino, sužinojęs, kad tai 
jo tautiečiai atnešė, kad atėjo aplankyti 
jį, kurs galvojo galįs gyventi ir be lietu
vių. Kadangi dabar jis yra laikomas svei
ko proto, galima įsivaizduoti jo savijau
tą, dėl kurios jis norėjo atimti sau gyvy
bę. štai jo paties žodžiai:

„Aš buvau kaltas, ir savo kaltes turė
siu sunkiai išpirkti. Buvau atsiskyręs nuo 
lietuvių ir paklydęs svetimųjų tarpe. Ma
niau, kad taip yra geriausia. Bet aš kly
dau, labai klydau. Jei aš būčiau bendra
vęs su lietuviais ir Derbio Skyriumi, ne
būtų šito atsitikę. Niekad aš nelankyda
vau susirinkimų ir neprisidėdavau prie 
jūsų veiklos, o tai buvo mano didižausia 
kaltė, mano apsileidimas. Atsiskyrimas 
nuo tautiečių ir stiklelis pražudė mane ir 
privedė prie žiaurios minties >— nusižu
dyti“.

Skyriaus Valdyba su Šalpos Komitetu 
nutarė visokeriopai remti šį atsivertė'' 
tautietį. J. Levinskas.

kojo nujaučianti, kad jos vyrui prof. Vol
demarui atsitiksią kažin kas nepaprastai 
blogo, taip blogo ir baisaus, ko praeityje 
dar niekad nebuvo jam atsitikę. Tačiau 
Voldemaras buvo nepalaužiamas ir laikė
si savo nusistatymo grįžti į Lietuvą, kad 
ir kažin kokie pavojai galėtų jam ten kil
ti. Jis pareiškė, jog jam jau iki gyvo kau
lo įgrisęs bastymąsis po užsienius ir emig 
rantinis gyvenimas. Jei, esą, prisieitų mir 
ti, tai jau geriau numirti savo tėvynėje!

Ir taip jis tapo savo iliuzijos auka: iliu 
zijos, kuri pasireišk!ė dviejų kelių persi
kirtime — A, Smetonos, kad išgelbėtų 
Lietuvos nepriklausomybės vėliavą, ir 
prof. Voldemaro, kad jos vieton iškeltų 
Lietuvoje kitą.

Kad tai buvo tikra iliuzija, greitai ga
vo tuo įsitikinti pats jos autorius. Birže
lio 18 d. rytą, peržengęs Lietuvos — Vo
kietijos sieną, jis buvo tuojau pat polici
jos sulaikytas, apsaugos palydėtas iki pat 
Kauno, o iš ten raudonųjų budelių, ne
trukus, išvežtas į Sovietų Rusiją. Pats 
Dievas težino, kokio prof. Voldemaras ten 
susilaukė likimo ir ar dabar dar tebėra 
gyvas.

Nepaklausydamas mano nuoširdaus pa
tarimo, nevykti į Kauną, jis pražudė pats 
save be reikalo, be prasmės ir net be pėd 
sako.

Tačiau nėra ko stebėtis iš šio tragiško 
atsitikimo žmogui, o tik tenka didžiai ap
gailestauti šio mūsų tautos sūnaus liki
mą. Klaidą padarė ne jis vienas, jų tada 
daug kas darė. Net vėlThu ją padarė ir 
Churchillis Rooseveltu. Skirtumas tik tas, 
kad prof. Voldemaras įkišo j bolševizmo 
nasrus savo galvą, o pastarosios dvi šios 
epochos garsenybės įmanevravo į tuos 
nasrus keliolika Vakarų Europos tautų, 
vienas, kad sutaupytų britų kraują kovo
je su naciais, kitas, kad nesuprato, jog 
bolševizmas yra dar didesnis demokrati
jos priešas už nacizmą ar fašizmą. Todėl 
pastarasis karas ir užsibaigė taip, kaip 
prof. Voldemaras buvo numatęs, būtent 
„nežinia kuo“, bent, pasakysiu, dar neži
nia prie ko jo katastrofinės pasekmės dar 
gali privesti...

NOTTINGHAMAS
APYGARDOS SKYRIŲ SUVAŽIAVIMAS

š.m. gegužio 21 d., šeštadienį, Notting
hame įvyko DBLS Apygardos skyrių at
stovų suvažiavimas, kuriame dalyvavo še
ši skyriai: Nottinghamo, Derby, Ketterin- 
go, Mansfieldo, Corby ir Buckminsterio.

Apygardos pirmininkas p. Kudla pada
rė išsamų pranešimą apie Nottinghamo 
apygardos veiklą paskutiniųjų metų bė
gyje. Pranešėjas pastebėjo, kad apygar
dos valdybos pastangomis atgaivinta Not
tinghame vargo mokykla, kurią lanko 11 
mokinių. Mokyklą veda šiam darbui pasi
šventusi p. Fidlerienė. Visi skyriai buvo 
aplankyti apygardos valdybos narių. Ke
lionės išlaidos buvo dengiamos kiekvieno 
valdybos nario asmeniškai.

Apygardos valdybos iždininkas, p. Ne- 
dzelskis pažymėjo, kad vienerių metų apy' 
gardos apyvarta siekė 100 svarų. Stam
biausios išlaidos — rėmimas vargo moky- 
lų, susirgusių DBLS narių šalpa, skyrių 
rėmimas.

Suvažiavime dalyvavusieji skyrių atsto 
vai padarė taip pat savo veiklos apžval
gas, kurios buvo būdingos kiekvienam 
skyriui.

Suvažiavime dalyvavo DBLS pirminin
kas M. Bajorinas, kuris susirinkusiems 
papasakojo apie dabartinę visos Sąjungos 
padėtį, o ypač apie S-gos naujagimį — 
Lietuvių Sodybą.

Suvažiavimas išsirinko naują apygar
dos valdybą, kurion pateko: p.p. Kudla, 
Matulaitis ir Nedzelskis. Revizijos komi
sijom p.p. Levinskas, Kukanauskas ir Mi 
kalauskas.

Ilgamečiu! ir nenuilstamam DBLS vei
kėjui p. Kudlai, apygardos pirmininkui, 
Nottinghamo apyg. skyrių valdybos įtei
kė dovaną — lietuviškais apdarais albu
mą. Atitinkamą sveikinimo žodį pasakė 
S-gos pirmininkas M. Bajorinas. Suvažia
vimui pasibaigus buvo surengta ■ bendra 
vakarienė, kurios metu plačiau aptarti ei
namieji Nottinghamo apygardos ir visos 
Sąjungos reikalai.

VOKIETIJA
RYTPRŪSIUOSE VOKIŠKAI 

NEBEKALBAMA
Vokiečių spaudos žiniomis, balandžio 

mėnesį grįžo iš „Oblast Kaliningrad“ Į 
Vakarų Vokietiją nas savo artimuosius 
pavieniai vokiečiai. Grįžusieji pasakoja, 
kad jiems išvykstant sovietų valdininkai 
aiškinę, kad iš Rytprūsių „Kaliningrado“ 
— Karaliaučiaus srities mažos grupės vo
kiečių, išimtinais atsitikimais, bus išlei
džiamos išvykti pas savo artimuosius, gy
venančius Rytų Zonos Vokietijoje. Dalis 
vokiečių, turinčių savo gimines Vidurio 
ir Vakarų Vokietijoje, iš Gumbinės ir Įs- 
rutės kreipėsi raštu į Sovietų Sąjungos 
Užsienių Reikalų Minister} Molotovą, pra 
šydami leidimo išvykti pas tuos gimines.

Grįžusieji visi vienodai tvirtino, kad So 
vietų valdomoje Rytprūsių dalyje niekur 
nėra didesnių grupių vokiečių. Karaliau
čiuje, Įsrutėje, Vėluvoje ir Gumbinėje iš
viso esą nedaugiau 500 vokiečių. Mažuo
se miesteliuose ir kaimuose yra likę pa
vienių vokiečių šeimų, kurių dalis tuojau 
po Vokietijos kapituliacijos buvo privers
ti priimti Sovietų pilietybę.

Vykusiojo karo ir sovietų žygio i Ryt
prūsius metu atskirtieji nuo tėvų vaikai 
gyvena sovietiniuose bendrabučiuose La- 
buvoje, Pilkalnyje ir Gumbinėje. Paskuti
niųjų dešimties metų laikotarpyje vokie
čiams buvo uždrausta sueiti su bendrabu
čiuose laikomais vaikais ir jaunuoliais, 
kurie jau beveik visiškai yra pamiršę vo
kiečių kalbą. Šių metų vasario mėnesį aš
tuonis tų bendrabučių jaunuolius, nuo 13 
iki 17 m. amžiaus, adoptavo kelios aukš
tesniųjų sovietinių karininkų šeimos.

ŠILTINĖS EPIDEMIJA PRASIDĖJO 
WESTFALUOJE

Vakarų Vokietijos Westfalijos provinci
joje Hagen mieste ir apylinkėse paskuti
nėmis dienomis gydytojai užregistravo ir 
persiuntė į ligonines 130 susirgusių jų ar
ba įtarimų jų šiltine. Dar neišaiškinta li
gos plitimo priežastis, tačiau gydytojai 
įtaria tris šios ligos šaltinius: geriamąjį 
vandenį, pieną ir valgomuosius ledus. Li
ga paprastai prasideda su paprasčiausiais 
jos pažymiais: silpnumas, greit kylantis 
karštis, truputį padidėjęs pulsas, apetito 
stoka ir t.t.

Apylinkės Sveikatos Organai griebėsi 
įvairių saugumo priemonių užkirsti kelią ’ 
tos ligos plitimui. Į vandenį miešiama 
daugiau chloro, o pieninės ir pieno prista
tytojai stropiai kontroliuojami.

PRASIDĖJO AMERIKIEČIŲ 
KARIUOMENĖS SU VOKIEČIŲ 

VISUOMENE SUSIARTINIMO SAVAITE

Visoje buvusioje US Zonoje Vokietijo
je prasidėjo taip vadinama „VOKIEČIU- 
AMERIKIEČIŲ DRAUGYSTĖS SAVAI
TĖ", kurios tikslas suartinti Federalinė- 
je Vokietijos Respublikoje esančius US- 
NATO-Kariuomenės dalinius su vokiečių 
visuomene. Didžiosios iškilmės buvo at
liktos sekmadienį, 22 gegužio, kada šven
čiant „Amerikiečių Kariuomenės Dieną“, 
daugumas US-Kariuomenės kareiviniu, 
karinių aerodromų ir kitokių karinių 
punktų, buvo atidaryta vokiečių visuome
nei apsilankyti.

PABĖGĖLIU M
Užsistoja benamius užsieniečius. Fed. 

Vak. Vokietijos pabėlėių reikalams mi- 
nisteris š.m. gegužės pradžioje paskelbė 
į vokiečių visuomenę atsišaukimą, kad 
kuo galėdami padėtų 220.000 Vak. Vokie
tijoje esantiems užsieniečiams pabėgė
liams, vad. „heimatlose Auslaender“.

Fed. Vak. Vokietijos vyriausybės spau
dos ir informacijos tarnybos leidžiamas 
oficiozinis „Bulletin“ 1955 m. gegužės 11 
d. paskelbė straipsnį apie „benamius už
sieniečius ir nevokiečius pabėgėlius“ Vo
kietijoje, kuriame svarsto psichologines 
jų į vokiečių visuomenę įjungimo sąlygas. 
„Bulletin“ pažymi, kad benamių užsienie
čių skaičius Vokietijoje drauge su nevo- 
kiečiais tos rūšies pabėgėliais siekia 

>220.000, vadinasi, ne daugiau kaip pusę 
procento visų Vak. Vokietijos gyventojų. 
Federalinė vyriausybė stengiasi tarp jų 
pravesti ūkinę ir socialinę integraciją. 
Šių žmonių asimiliuoti negalvojama, pažy 
mi „Bulletin“. Priešingai, net stengiama
si, kad jie išlaikytų savo tautinius savi
tumus, pasireiškiančius ypač jų kalba, 
kultūra ir tautine istorija, ir tuos savitu
mus galėtų toliau ugdyti, šiandieniniame 
pasaulyje šie pabėgėliai yra taip pat sa
vo tautų ir valstybių, patekusių Sovietų 
valdžion, reprezentantai. Todėl jiems, ša- 
ti skiriama ypatinga politinė reikšmė, 
lia bendrai žmogiškųjų aspektų, turi bu-

Tačiau dar nekartą viešoj opinijoj pa
sitaiko apgailėtinų prietarų, kuriuos gali 
pavykti pašalinti tik per spaudą. Toliau 
straipsnyje pažymima, kad šios rūšies pa
bėgėliai nėra Vokietijoje atsiradę patys 
savo noru, bet joje yra atsidūrę aplinky
bių priversti. Jie nemano nuolatos pasilik 
ti Vokietijoje, bet, atėjus reikiamam mo
mentui, vėl grįš į savo senąsias tėvynes 
arba daugumas kur nors emigruos. Tik 
visa bėda, kaip pažymi „Bulletin“, kad 
buvo įsileisti kitur tik darbingi, sveiki 
žmonės, o seni, ligoniai ir reikalingi glo
bos, arba vad. „kietasis branduolys“, bu
vo palikti Vokietijoje. Dėl tokios atran
kos buvo, išskirti vienas nuo kito šeimų 
nariai, ir tokio išskyrimo padariniai yra 
nežmoniški. Minint atrankai paliktuo
sius — Vokietijoje atsiliepia labai slegia
mai. Pasilikusieji jaučiasi kaip žemesnės 
klasės žmonės, niekam nenaudingi, nerei
kalingi, visų užmiršti ir palikti patys sa
vo likimui. Tuo pačiu ir vokiečių įstai
goms, palikus krašte senesnius, ligonius 
ir globos reikalingus užsieniečius, prie jų 
ir tai nemažos socialinės naštos buvo pri
dėta dar nauja, papildoma. Net ir San
tarvininkų vad. sargybų ar darbo kuopo- 
namių užsieniečių, tarnauja tokie, kurių 
se, sudarytose dalimi iš jaunesniųjų be- 
TBC sergančių procentas siekia iki 60 ir 
kurie buvo todėl iš emigracijos taip pat 
išskirti, šiandien emigruoti į užjūrius tė
ra įmanoma jau tik individualiai ir šiaip 
labai aprėžtam kiekiui. Nors šios rūšies 
pabėgėliai tikisi, pasikeitus politinei pa
dėčiai, vėl galėsią grįžti į savo tėvynes, 
tačiau netenka laukti, jog tie jų lūkesčiai 
galėtų būti greit realizuoti. Todėl ir ši 
aplinkybė verčia juos pasilikti Vokietijo
je. Be to, kaip toliau nurodoma „Bulle
tin1“ straipsnyje, ypač pastaraisiais me
tais, tarp jų vis didėja repatrijuojančių 
atgal skaičius, likusieji mėginami viso
kiais būdais išnaudoti, morališkai terori
zuoti, o kartais pasitaiko net ir atskirų 
teroro aktų, kaip pvz. Muenchene 1954 m. 
lapkričio mėn. buvo įvykdyta žmogžudy- 
bė. Viso to išdava — emigrantai iš Rytų 
Vokietijoj pradeda nerimti. Susidaro įspū 
dis, kad prieš juos vykdoma vieninga ak
cija, turinti tikslą skaldyti pabėgėlius, di
dinti tarp jų nesantaiką ir visokiais bu
dais "bloginti jų santykius su tais kraiš- 
tais, kurie juos priėmė.

Vokiečių vyriausybės spaudos ir infor
macijos įstaigos oficiozas duoda pavyzdį, 
kaip 1954 m. g ale grįžo atgal į Bulgariją 
du bulgarai: Mladenovas ir Triufonovas. 
Dabar bulgarų kom. spauda krašte tą jų 
grįžimą plačiausiai išreklamavo, o visi Vo 
kietijoje gyveną bulgarai gauna kvieti
mus, raginančius „grįti namo“. Jau vien 
tas faktas, kad bolševikai žino Vokietijo
je esančių emigrantų adresus, kelia tarp 
jų nerimą. Panaši situacija yra tarp čekų. 
Todėl „Bulletin“ ragina pasidaryti iš to 
reikalingas išvadas ir vokiečiams iš savo 
pusės stengtis visokiais būdais šiems žmo
nėms padėti ir juos morališkai paremti. 
Viešai dar vis pasitaiko girdėti kalbų 
apie „įkyrius užsieniečius“. Tačiau tokių 
apibendrinimų reikia vengti, pažymi „Bu
lletin“. Be abejo, ir tarp užsieniečių pasi
taiko nepatikimo elemento, tačiau, — pa
brėžia „Bulletin“, — apskritai, tarp jų 
nusikaltimų skaičius nėra didesnis, negu 
tarp vokiečių. Sveiki tautiniai ryšiai su
daro kiekvieno žmogaus natūralų faktą. 
Jis yra gimęs šeimoje ir yra tautos narys. 
Todėl stengiantis juos įlieti į vokiečių gy
venimą, — nurodo toliau „Bulletin“, — 
reikia elgtis labai atsargiai, nepažeidžiant 
jų tautinių savitumų, nes pvz., kam gali 
būti kokios nors prasmės gerą latvį pa
versti blogu vokiečiu. Tačiau ir čia ne 
viską reikia palikti vienai valstybei: į pa
galbą turi taip pat ateiti ir atskiri pilie
čiai. Reikia visokiais būdais stengtis plės
ti santykius tarp vokiečių ir benamių už
sieniečių, kurie iš savo pusės turėtų taip 
pat lygiai, kaip ir vokiečiai, prisidėti prie 
santykių pagerinimo ir jų plėtimo.

Vokietijoje kiekviename krašte prie pa
bėgėlių ministerijų veikia patariamosios 
komisijos, kuriose savo atstovus turi ir 
„benamiai užsieniečiai“. Š.m. pradžioje 
buvo, iš šių komisijų atstovų sudaryta 
Tremtinių Pabėgėlių Reikalams Taryba, 
kuri savo pirmąjį posėdį-kovo 8 d. buvo 
sušaukusi Bonnoje. Posėdyje, be užsienie
čių atstovų, dalyvavo taip pat fed. pabė
gėlių ministerijos ir JT Aukštojo Komisa
ro Pabgėlių Reikalams atstovai. Iš atski
rų atstovų užsieniečių gyvenimo sąlygas 
paaiškėjo, kad a) geriausios pragyvenimo- 
sąlygos yra Hessene. šiame krašte apie 
85 proc. užsieniečių yra įjungti į vokiečių 
ūkį ir turi pastovų darbą. Tik šiame kraš
te iki šiol buvo sunkumų Su butais, ir 
daugumas, nors ir turėdami darbą, pri
versti gyventi labai bloguose būstuose; 
b) Evnk’ausiai tiek benamiams užsienie
čiams, tiek vokiečių pabėgėliams sekasi
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Schleswig-Holsteine. šiame krašte, netu
rinčiame žymesnės pramonės, užsieniečiai 
yra blogiausiai aprūpinti tiek patalpomis, 
tiek darbu — gyvena dažniausiai stovyk
linį gyvepimą barakuose, retkarčiais gau
dami blogai apmokamo sezoninio darbo 
žemės ūkyje. Ryšium su tuo pabėgėlių mi 
nisterijos pareigūnas atkreipė dėmesį, 
kad užsieniečiai, norėdami gauti darbo ar 
ba kartu gyventi su savo artimaisias ar 
tautiečiais, turi teisę prašyti apskrities 
viršininko įstaigą (Landratsamt) juos 
perkelti į kitas vietoves ar kraštus; c) pa
talpų atžvilgiu geriausiai susitvarkė Ba
varija. Tačiau čia benamius užsieniečius 
slegia kita bėda — Bavarijoje butai buvo 
statomi neatsižvelgiant į darbo parupini- 
mo aglimybes. Todėl dabar daugumas, gy 
vendami patoigose patalpose, negali gauti 
tinkamo darbo; d) visus nustebino stačia
tikių eklezijos atstovo pranešimas. Ši ek- 
lezija, būdama pati mažiausia ir netur
tingiausia, yra nutarusi benamiams užsie- 
nieičams stačiatikiams pagelbėti realiau
siai ir efektyviausiai, statydama Hambur
go rajone butų kolonijas. Ar nebūtų tiks
lu, kad šiuo pavyzdžiu pasektų ir kitos 
turtingesnės religinės bendruomenės? 
e) kalbant apie užsieniečių įjungimą į vo
kiečių ūkį, buvo pakartotinai išryškinta 
Ingolstate veikiančių kursų reikšmė. Dau 
gelis, baigę šiuos kursus, gavo sau tinka
mą darbą. Deja, kaip žinome, šiais gali
mumais lietuviai iki šiol labai maža tero
do susidomėjimo; f) taip pat buvo at
kreiptas dėmesys, kad dar maža tepasi
naudota galimybe gauti iš pabėgėlių ban
ko kreditus. Pasirodo, kad šis bankas taip 
pat duoda kreditų toms įmonėms, kurios 
nuolatiniam darbui priima benamius už
sieniečius: g) taip pat buvo svarstomi ir 
kultūriniai užsieniečių reikalai. Buvo ap
tarti galimumai užsieniečiams puoselėti 
savo tautinę kultūrą ir gimtąją kalbą. Šia 
proga buvo paminėta ir lietuvių Vasario 
16 d. gimnazija, kuriai, esą subsidijas tu
rėtų teikti tie kraštai, kuriuose turi savo 
gyvenamąsias būstines mokiniai. (Vokie
tijoj švietimas išimtinai priklauso atski
rų kraštų kompetencijai); h) užsieniečių 
atstovų buvo atkreiptas dėmesys į tuos 
asmenis, kurių artimieji yra emigravę. 
Esą, emigruojant sūnums ir dukterims, 
buvę žadama, kad po keliolikos mėnesių 
galės pas juos atvykti ir jų liekantieji Vo 
kietijoje paliegę tėvai ar artimieji. Deja, 
šie pažadai nebuvo įvykdyti. Bėga metų 
metai, emigravusieji yra įsikūrę ir. pri
reikus, galėtų nesunkiai savo artimuosius 
išlaikyti. Tačiau pastarieji turi be jokios 
vilties likti Vokietijoje, negalėdami pralįs 
ti pro emigrantinių įstaigų užtvankas. 
Tiek vokiečių įstaigų, tiek JT Augštojo 
Komisaro Pabėgėlių Reikalams atstovai 
parodė šiuo klausimu gyvą susidomėjimą 
ir pasiūlė užsieniečiams parūpinti jiems 
reikiamus duomenis, idant jie iš savo pu
sės galėtų imtis reikalingos akcijos užjū
rių vyriausybėse kad būtų palengvintos 
Vokietijoj likusių artimųjų emigravimo 
sąlygos. Si užsieniečių Patariamoji Tary
ba prie Vokietijos pabėgėlių ministerijos 
ateityje numato rinktis 2-3 kartus per me 
tus ir svarstyti visus benamių užsieniečių 
reikalus, kurie sunkiai sprendžiami at
skiruose kraštuose.

Vokiečiams pabėgėliams remti bėdoje 
įstatymas vėl prailgintas dvejiems me
tams — iki 1957 m. kovo 31 d. šiandien 
dar 126.000 pabėgėlių iš Sovietų zonos lai 
komi stovyklose. Pastaruoju metu pabė
gėlių skaičius iš Sovietų zonos vis didė
ja. Tuo tarpu vokiečių emigracija į užjū
rius vis mažėjanti. Iš 202.000 emigrantų 
per pastaruosius 8-rius pokario metus 
105.000 iškeliavo į JAV, 59.000 į kitus 
Amerikos kraštus, 13.000 į Australiją ir 
6.000 į Pietų Afriką, šiemet 32.000 numa
to priimti Kanada. Į JAV vokiečių numa
toma 15.400 — tuo būdu vokiečiai neiš
naudoja net visos jiems nustatytos 26.000 
kvotos.

Pastaruoju metu tarp vokiečių pastebi
ma tendencija ne tik neskatinti vokiečių 
emigracijos svetur, bet ją visokiais būdais 
dar pristabdyti. Tam priežasčių nurodo
mos svarbiausios šios: dėl Antrojo karo 
susidaręs naujagimių prieauglis nėra toks 
didelis, kad į jį būtų galima neatsižvelg
ti, antra, netrukus iš įvairių vokiečių iš
taigų bei įmonių pasitrauks visa eilė se
nesnio amžiaus žmonių, trečia, Vokietijo
je įvedus kariuomenę, reikės įvairiausio
se srityse naujų darbo jėgų. Jau ir dabar 
vokiečiai, ypač Wuertembergo >— Badeno 
krašte, pageidauja, kad žemės ūkio dar
bams būtų įsileista italų darbininkų.

Tarpvyriausybinis migracijos komite
tas, kaip paaiškėjo iš jo direktoriaus pa- 
vad. P. Jakobsono neseniai Ženevoje vy
kusioje konferencijoje pranešimų, nuo
1952 m. vasario 1 d. iki 1955 m. kovo 
31 d. padėjo persikelti daugiau kaip 308 
tūkstančiams emigrantų, tarp kurių buvo 
112.000 pabėgėlių. 116.000 jų išvyko iš Vo
kietijos, 98.000 iš Italijos, o likusioji dalis 
iš Austrijos, Graikijos ir Olandijos. Dau
giausia šių emigrantų priėmė Australija 
— 76.000, Kanada — 68.000, JAV — 
54.000, po jų eina Argentina, Brazilija, Ve 
nesuela ir kiti kraštai. Šiuo metu ICEM 
visą dėmesį kreipia į šeimas stengdama
sis jas visas pergabenti į užjūrius ir ten 
padėti įsikurti. Pereitais metais ICEM 
ypač rėmė emigrantų išvykimą iš Italijos 
(jų skaičius 21.000 užpernai ten pakilo 
iki 48.000 pernai) ir iš Graikijos, kur emi
grantų skaičius iš 4.000 pakilo iki 12.000. 
Tuo tarpu sumažėjo emigracija iš Vak. 
Vokietijos, nes čia jaučiamas ūkinis at
kutimas ir galimumai susirasti gero dar
bo mažina pabėgėlių norą keliauti svetur.
1953 m. iš Vak. Vokietijos ICEM padėjo 
iškeliauti 4'0.000 asmenų, o pereitais me
tais tas skaičius iš 13.000 pakilo iki 
38.000, Argentinon iš 9.000 į 29.000, o į 
Kanadą išvažiavusių skaičius iš 37.000 su 
mažėjo į 21.000; amerikiečių įstatymo pa
bėgėliams įsileisti pagal specialią progra
mą administratorius Scott McLeod pažy
mėjo, kad JAV pagal šį įstatymą priėmė 
7.200 emigrantų. Tačiau per ateinančius 
18 mėnesių JAV yra pasiryžušibš išduoti 
170.000 vizų europiečiams.
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Paskutiniuoju laiku „laukiniai“ streikai 
Anlijoje jau įgavo chronišką pobūdį: strei 
kų bangos kartojasi beveik kas savaitę. 
Juokingiausia, kad streikuojantieji darbi
ninkai šiuo atveju nekelia darbdaviams 
pretenzijų dėl didesinų atlyginimų, bet 
darbininkai streikuoja prieš savo kolegas 
— darbininkus. Taip, pvz. dokų darbinin
kai, priklausą Stevedores prof, sąjungai, 
rengiasi streikuoti prieš Transporto prof
sąjungą. Didžioji britų visuomenės dalis 
smerkia šitokius sreikus, kurie kraštui at
neša milžiniškus medžiaginius nuostolius.

Viena mano pažįstama, dirbanti ryt. 
Londono siuvykloje, šitaip papasakojo 
apie jos darbovietėje sukeltą streiką: — 
Jau dvi savaitės, kaip esu be darbo. Strei
kuoju, nors prie sreiko mielai neprisidė- 
čiau, nes jį sukėlė labai neskaitlinga, ge
rokai paraudusi, mažuma. Mūsų dirbtuvė 
je dirbome 500 moterų. Dabar jau dvi sa
vaites esame be darbo ir, žinoma, be at
lyginimo. Beveik visos mielai norėtų grįž
ti darban, bet... privalome streikuoti.

Japonai karo belaisviai pasakoja apie 
baltus Sibire. Tik penkioms dienoms pra
ėjus nuo PJT priimtos dėl prievartos dar
bu rezoliucijos (Nr. 28), reikalaujančios 
JT Ekonominę ir Socialinę Tarybą bei 
Žmogaus Teisių Komisiją priimti Tarp
tautinės Žmogaus Teisių Lygos Jungtinių 
Tautų gen. sekretori’uiį įteiktojo raporto 
rekomendacijas, taip pat ir laisvųjų dar
bininkų tarptautinių organizacijų praneši 
mus bei rezoliucijas, kai ir vėl paskelbti

Šio mėn. 7 d. numeryje „Tablet“ paaiš
kino nuomonių skirtumus, liečiančius pa
bėgėlius iš už geležinės uždangos. Girdi, 
tarp vakarų laisvojo pasaulio, kuriame 
yra prisiglaudę iš įvairių komunistų oku
puotų kraštų pabėgėliai, ir Kremliaus, rei 
kalaujančio išduoti pabėgėlius, niekad 
tuo klausimu nebus prieita jokio kompro
miso. Laisvasis pasaulis neturi jokių abe
jonių, kad prievarta negali būti grąžintas 
joks politinis pabėgėlis, nebent jis būtu 
kriminalinis nusikaltėlis, į kraštą ir ati
duotas ten esančiai valdžiai. Komunis
tams, kriminaliniai nusikaltėliai — maž 
možis, palyginus su opozicijos nusikalti
mu. Komunistai įsitikinę, kad politinių ; 
žiūrų priešas negali laisvai gyventi net ir 
svetur, bet turi būti kalinamas koncen
tracijos stovykloje ir verčiamas dirbti 
sunkiausius darbus“.

Kad komunistai taip galvoja, jau maty
ti ir iš jų siunčiamų kvietimų grįžti tėvy
nėn teksto: „Mes žinome, kaip sunku 
jums gyventi. Daugelis jūsų kenčia alkį, 
neturi žmoniškos pastogės, neturi svar
biausio, kas reikalinga žmogui — doro 
darbo“, — šitaip rašo mums, lietuviams, 
esantiems laisvėje, „lietuviškas draugas“ 
Michailovas, Dubikovas, Rodinkovas, Mit
rofanovas ir dar tuzinas panašių mūsų 
kraštą „išlaisvinusių“ kacapų!

bias dolerių sumas investuoja pasiliku
sioms Vokietijoje freulinoms, kurios savo 
keliu iš lietuvio „pašalpų“ užsuko taip 
pat neblogai veikiančius biznelius Tiesa, nauji aliarmuoją išlaisvintų buv. karo be 
mūsų gimnazija Vokietijoje, nei džiovinin laisvių japonų parodymai, apie sovietines 
kai, nei seneliai kol kas iš to tautiečio ne
sulaukė nė simbolinės paramos, tačiau ne 
tiesa, kad jis būtų „nagas“...

Įsitikinau, kad ne tik anglai, bet ir ang 
lės yra žymiai kantresnės už mus. Prieš 
kurį laiką, mano protekcija, mano šeimi 
ninkė — anglė, sutiko išnuomoti kambarį 
jaunam lietuviui, mėgstančiam muziką. 
Jo muzikos silpnybė ypač pasireiškė nuo 
tos dienos, kai jis nusipirko 120 bosų 
akordeoną, mokėdamas už kiekvieną bo
są po 3 šilingus, o laisvomis dienomis pčr 
24 valandas naudoja tik du bosus, be per 
traukos grodamas pirmąjį posmą valso 
— „Ant bangų“. Tos pat programos kon
certai tęsėsi visą mėnesį ir vis tik du bo 
sai iš visų 120. Penktąją savaitę šitos mu 
zikos įtakoje buvau besirengiąs vykti į 
sovietinę ambasadą ir paprašyti vežti ma 
se plačiojon tėvynėn... Kai užsukau pas 
šeimininkę atsisveikinti, ji pareiškė: — 
„Galite pasilikti; jūsų frendą perkelsiu į 
apatinį augštą, iš 
ka. Jis kada nors 
šaltumas atvėsino 
patrijacijos...

kur nesigirdės jo muzi- 
išmoks groti“... Anglės 
mane ši kartą nuo re-

Nuolatinis laikraščiuose zirzimas, kad 
reikia palaikyti lietuvišką knygą, prakalė 
ir mano kietą užsispyrimą: nutariau įsi
gyti knygoms lentyną. Tuo tikslu nuvy
kau į senų daiktų varžytpnes, kur, kaip 
visiems žinoma, visada galima užtikti ir 
naujakurių lietuvių, ypač namų savinin
kų.

Varžytynių „antstolio“ plaktukas dažnai 
kaukšėjo, ir po kiekvieno kaukštelėjimo 
seni daiktai pereidavo naujam savininkui, 
primetusiam paskutiniąją sekundę šilingą 
ar puskronę. Kiek ilgėliau susivaržyta dėl 
numerio 133, kuriuo buvo atžymėtas vai
ko vežimėlis, atrodo, dar iš Victorijos lai 
kų. Manydamas, kad tikriausiai, šiame ve 
žirnelyje bus augęs kuris norą princas, ar 
šiaip nepaprasta asmenybė, primečiau ir 
aš šilingą. Tačiau iš kairės kažkas drebte 
■Įėjo penkis, o iš dešinės, lyg ^.fulį“ turė
damas, — dešimtis! Vežimėlio kaina au
go sekundėmis. Kai nuo pradinės sumos 
— 3 šilingų, buvo įsivaryta iki 35, — aš 
nutilau, sekdamas, kas gi laimės? Netru
kus paaiškėjo: vežimėlį išvaržė Lietuvių 
Sodybos atstovas, Mr. Bajorinas. Be ma
nęs, antrasis jo konkurentas, drėbtelėjęs 
10 šilin gų,pasirodo, buvo Mr. J. Senkus... 
Girdėjau, kad ir dar keli londoniečiai 
taikstėsi prie šios susisiekimo priemonės, 
tačiau asmeniškai nemačiau, todėl ir 
šyti neturiu teisės...

Vežimėlis, su raudona „L” raide,

vergų darbo stovyklas. Jū parodymai tik 
dar kartą patvirtina tai, kas yra paskelb
ta Solonevičiaus, Dalino, Nikolskio, Krav- 
čenkos, Gerlan, Lippert, Rousset, Herlin- 
go, Scholmerio, Noble ir kitų liudijimuo
se. Jie patvirtina į komunistinę barbary
bę patekusių mūsų tautų siaubingą tra
gediją. Išlaisvintieji japonai liudija: 
1) apie sovietinių vergų darbo stovyklų 
žiaurias sąlygas ir siaubingą kiekį šių sto 
vykių aukų iš mūsų kraštų, ypač iš Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos; 2) patvirtina 
faktą, kad nei vergų darbo stovyklų spyg 
liuotų vielų užtvaros, nei sargybų bokštų 
kulkosvaidžiai neįstengia sužlugdyti žmo
gaus dvasios ir jo laisvės ilgesio, kaip ta
tai parodė Vorkutos, Karagandos, Koly- 
mos ir kitų stovyklų sukilimai.

Akivaizdoje šių naujų liudijimų, patvir 
tinančių kom. režimų žmogiškos vertybės 
visišką paniekinimą, akivaizdoje tarpt, 
institucijų ir laisvojo pasaulio vyriausy
bių, parlamentų ir viešosios opinijos ne
rangumo bei abejingumo šių nusikaltimų 
prieš žmoniškumą atžvilgiu, nusikaltimų, 
kurie rimtai paliečia musų valstybes, 
Bendrųjų Reikalų Komisija, veikdama Pa 
vergtųjų Jungtinių Tautų vardu, 1955 m. 
balandžio 20 d. per savo 48-jį posėdį ry
šium su buv. karo belaisvių japonų paro
dymais apie sov. darbo vergų stovyklas, 
paskelbė deklaraciją: 1) reikalauja Eko
nominę ir Socialinę Tarybą ir Žmogaus 
Teisių Komisiją nedelsiant imtis žygių So 
vietų Sąjungoje ir mūsų pavergtuose 
kraštuose komunistinei vergų darbo sis-

temai bešališkai ištirti, kad būtų nustaty
ta atsakomybė ir Jungtinių Tautų Char- 
tos bei Visuotinės Žmogaus Teisių Dekla
racijos nuostatų ciniškieji laužytojai bū
tų nubausti: 2) kviečia laisvųjų valsty
bių vyriausybes — Jungtinių Tautų na
rius imtis atitinkamos akcijos jau arti
miausioje Jungtinių Tautų pilnatyje; 3) 
kviečia laisvųjų valstybių parlamentus ir 
spaudą aukščiau minėtus žygius paremti; 
4) reiškia PJT atstovaujamų tautų gilią 
užuojautą ir pagarbą visoms komunisti
nių vergų darbo stovyklų aukoms; 5) reiš 
kia PJT padėką visoms toms įvairių tau
tybių sovietinių vergų darbo stovyklų au
koms, kurios, laisvę atgavusios, turi girti
nos drąsos atskleisti viešumai komunisti
nes žiaurybes.

Grįžęs į Italiją laikytas Sovietų darbo 
vergų stovyklose Zavatta, buv. karo ka
pelionas, Lietuvių Bendruomenei Romoje 
skaitė paskaitą apie masiškai Rusijoje su 
tiktus lietuvius ir savo išgyvenimus. Vė
liau savo įspūdžius numato surašyti raš
tu.

Vokiečių pabėgėlių laikraštis „Volks- 
bote“, š.m. balandžio 30 d. numeryje ra
šydamas apie nuolatinį žmonių kaitalioji
mą „sovietinėje tėvynėje“, pažymi, kad 
„po užraktu“ lakomų Sov. Sąjungoje „ne
laisvų piliečių“ skaičius siekia apie 25 mi 
lionus. Vokiečių karo belaisviai grįžę į 
savo tėvynę, papasakojo, kad Astracha
nės kalėjime sutikę dvi senas apsiskarma 
lavusias ruses. Viena iš jų, gydytoja, bu
vo su kitais 1936 m. gavusi iš paties augš- 
čiausiojo MVD organo įsakymą nunuody
ti rusų poetą ir „socialistinio realizmo 
įkūrėją“ Maksimą Gorkį. Tačiau praėjus 
kiek laiko, ji ir tie žmonės, kurie apie šį 
įvykį žinojo, buvo suimti ir pasiųsti į 
Įėjimus ar darbo vergų stovyklas.

Grįžę iš Sov. Sąjungos buv. austrai 
ro belaisviai papasakojo, kad Potmos 
vykioje, į pietryčius nuo Maskvos, 
nemaža Santarvininkų ir vokiečių karo 
belaisvių. Palyginti, gana didęlis britų ir 
amerikiečių karo belaisvių skaičius yra 
laikomas dar Sov. Sąjungos viduje.

(atkelta. U psl. 1.)

JAV — trečioji jėga
Dėmesio verta yra pagrindinė Andrė 

Philip išvada, kurią jis įsakmiai pabrėžia. 
Praėjo laikai, kada buvo galima ameriki
nę santvarką sulyginti su kokia nors ka
pitalistine formą. Tikrovėje, JAV nuo da 
bar atstovauja trečiąją jėgą tarp laisvę 
naikinančių komunistinių režimų ir reak
cinio, bei monopolinio kapitalizmo, kuris 
matomas europiniuose kraštuose. Jau lai 
kas įžiūrėti tikrovę ir, vietoj kartojus 
apie JAV-bes tai, kas tiko prieš 50 metų, 
pažvelgti į šitą naują jėgą, kuri, aišku, ga 
Ii atnešti naujų pavojų, bet kuri taip pat 
yra pilna vilčių žmogaus laisvei.

Bkl. (ELI)

ka-

ka- 
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LIETUVIU SODYBA
HEADLEY PARK, HEADLEY HANTS.

VASAROJIMO SEZONO ATIDARYMAS GEGUŽIO 28 D,

NORI VASAROTI LIETUVIŲ SODYBOJE PRAŠOMI JAU DABAR UŽSI
SAKYTI KAMBARIUS!

Maloniausios atostogos savųjų tarpe, savo aplinkoje. Lietu
viškas maistas tris kartus, ketvirtą — angliškas. Veiks maudymosi 
baseinas, aikštė futbolui, krepšiniui, tenisui. Veiks kavinė ir baras. 
Jauki aplinkuma.

Kainos nuo £ 4.10 iki £ 6.5 pagal sezoną. Vaikams nemoka
mai arba pusė kainos. Suinteresuoti prašomi reikalauti platesnių in
formacijų ir užsisakymo blankų šiuo adresu:

Kalbos ir raštai, kad mes, lietuivai, esą 
me „kanopos“, „nągai“, neužjaučią nelai
mėje savo tautiečio, neremią lietuviško 
reikalo, gyvenime visiškai neatitinka tik
rovės. Tolimas mano jaunystės bičiulis, 
apsukrus ir sumanus vyras, iš Vokietijos 
išemigravo Kanadon, kur per ganą trum
pą laiką pavyko jam užrukti pusėtinai 
gerą biznį. Jis, būdamas susipratęs liet’
vis, nenorėdamas vienas tukti, gana stam- Sodybos vasarvietėje.

Lithuanian House Ltd.,
Lietuvių Sodyba, 1/2, Ladbroke Gardens, London W.ll.

ra-

jau

KOMENTARU NEREIKIA...
Iš 1955 m. kovo 27 d. „Tiesos,,

Ką groja vandentiekio vamzdžiai

Tyli gatvė,
Nakčiai nurimu.
Kietas miegas sukaustė butą.
Tik staiga!
Laukinis kaukimas...
Ir tylos — lyg visai nebūta.
Staugia, rauda, vaitoja, klykia.
Virsta, griūva garsų tirados.
Ir nelengva suprast iš sykio, 
Kas gi šičia vidurnaktį dedas. 
Bet imu iš miegų blaivėti, 
Ir tada paslaptis atsiskleidžia: 
Kažkuris iš namiškių, girdėti, 
čiaupą atsuka — 
Vandenį leidžia.
Ir vartausi supykęs lovoj.
Neužmigsiu daugiau, sumoju.
— Paklausykime,
Draugas Rostovai,
Ką vandentiekio vamzdžiai groja — 
... Kambariai nemaži, patogūs.
Plieskia saulė
Tiesiog į langus.
Būtų butas visai neblogas, 
Jei ne piktos brokdirbio rankos. 
O dabar — 
Išsižiojo, grindys, 
Susivartė po vieną lentą.

VARŠUVOS KONFERENCIJOJE
Vilniaus radijas š.m. gegužio 10 d. pa

skelbė žinią, kad tą dieną iš Maskvos į 
Varšuvą dalyvauti Europos tautų pasitari 
me taikai įr.saugumui Europoje užtikrin
ti išvyko TS delegacija, o su ja — latvių 
m.p. Lacis, T. Lietuvos Ministerių Tary
bos pirm. Gedvilas ir T. Estijos — Muri- 
sepas. Amerikiečių žinių agentūros, britų 
Reuteris ir šveicarų spauda atkreipė dė
mesį į tai, jog į konferenciją be Rytų sa
telitų, buvo bolševikų nusigabenti taip 
pat sovietinių, Rusijos, Ukrainos, Gudijos 
ir Pabaltijo respublikų ministerių tary
bų pirmininkai. Reuterio pareiškimu, tai 
buvusi pati didžioji komunistinių valdžios 
ir karinių šefų konferencija pokario me
tais? Po Stalino kelionės 1945 m. į Pots
damą dabar TSRS min. pirmininkas pir
mą kartą buvo išvykęs iš Sov. Sąjungos 
teritorijos. Amerikiečių įtakingasis dienr.

Gėda joms grindimis vadintis, 
Jeigu kumštis į plyšį lenda. 
Jei jau krauti, tai krauti bylą: 
Radiatoriai štai prie sienų. 
Jų tik pusė sekcijų šyla, 
Bet ir tai ne kiekvieną dieną. 
Dar pridėkime vamzdžių džazą, 
Kad paveikslas pilnesnis būtų... 
Ech! Valstybės lėšų nemaža 
Išlaidūota per šitą butą. 
O gavai, — 
Reikia pykti, keikti, 
Ir nervuotis, 
Ir dūsaut gailiai. — 
Atrandi čia ne vieną dar daiktą 
Padaryta blogai, be meilės. 
Rizikuodamas nervų kaina, 
Su valdytoju užvedi karą. 
O komisijos eina ir eina, 
Vis apžiūri ir... 
Nieko nedaro.
Darbas man — 
Švenčiausias dalykas. 
Koks bebūtų — 
Didelis, mažas...
Bet jei darbas brangus, o netikęs, 
Jis rūsčiausios satyros prašos. 
Ne, bičiuliai 
Iš butų valdybos, 
Jau užteks nerangiai krutėti. 
Laikas gi ir dėl butų kokybės 
Rimtą, vyrišką kovą pradėti.

DALYVAVO IR GEDVILAS
„New York Times“ ryšium su konferen
cija pastebėjo, kad šiuo metu tarp Rytų ir 
Vakarų vyksta dramatiška kova. Bolševi
kai dabar pasistengė ir formaliai sudary
ti vad. „Rytų Nato“, arba Rytinio bloko 
karinę sąjungą, kuri apims 6 mil. Sovietų 
vadovaujamų karių. Konferencija nieko 
naujo nedavė, nes faktiškai Sovietų vyk
dyta priežiūra ir karinis apjungimas eg
zistavo jau ir anksčiau. Sovietai kiek ga
lėdami propaguoja „taikią koegzistenci
ją“, tačiau tai tėra tik laikinis sugyveni
mas, kurio metu Sovietai kaip beįmanyda 
mi stengsis suardyti Vakarų santarvę jr 
trukdyti atsistatyti Vokietijai. Siūlydami 
atitraukti iš Vokietjios okupacines pajė
gas. Sovietai iš tikro pasitrauktų tik 50 
km. nuo Berlyno, kai tuo tarpu amerikie
čių pajėgos turėtų išsikelti už kelių tūks
tančių kilometrų. NYT siūlo pirma paša
linti geležinę uždangą.

PIRMOJI KELIONE
(Tąsa iš pereito numerio)

Tačiau vos spėjome susėsti prie vyriškos 
vakarienės, kai palei namus vedančiame ke
lyje stiprus trenksmas sudrebino langų stik
lus. Pro šalutines duris išbėgome apsižval
gyti. Visur buvo ramu. Siauruoju asfa'*r 
keleliu bėgo šešėlis. Iš ten nugirdome pa
galbos šauksmą...

— Gelbėkite, gelbėkite! — šaukė angliš
kai jauna mergina, o iš jos akių čiurkšlė
mis bėgo ašaros.

Nematėm ką ir kur reikia gelbėti, ta
čiau supratome, kad įvyko kažkas baisaus..

Vienas „robinzonų“ pasiūlė cigaretę, ant
ras kvietė vidun, kur, girdi, ji gausianti 
stebuklingąjį tea puoduką, ir ten, atsigaivi
nusi, papasakos savo nelaimę.

Mergina, išgirdusi apie arbatą, matyt, su
prato, kad mes nesame mau-mau organiza
cijos nariai ir jos nesiruošiame skalpuoti, 
nušluostė murzina ranka dar murzinesnį 
nuo ašarų veidą, ir gana tvirtai tarė:

— Ten, prie ąžuolų, jie žuvo.. Jei galite, 
prašau, pagelbėkite. — Ir, nebelaukdama 
mūsų atsakymo, pirma ėmė bėgti plentu.

Mūsų girdėtas trenksmas, pasirodė, įvy
kęs vos už poros šimtų jardų. Kairėje pusė
je kelio radome stovintį sunkvežimi, nuo 
kurio buvo žemėn nukritęs pirtelės dydžio 
narvas, atsitrenkęs į Sodyboj augančio pa
svirusio ąžuolo šaką. -----_

Mergina — sunkvežimio šoferis, išvydu
si dėžę ant žemės, vėl ėmė balsu raudoti, 
šaukdama, kad visi užmušti, visi nebegy
vi!..

Puolėm jieškoti lavonų po ratais ir p 
vairo, o ji vis ašukė:

— Nebegyvi, nebegyvi!.;
Milžiniškoji dėžė ramiausiai kiurksojo 

ant lygaus kelio. Neradę aukų nei po ra
tais, nei sunkvežimyje, nusprendėm, kad 
dėžė bus ką nors užslėgusi. Kai norėjome 
bent suvaidinti ją atkeltą, ūmai vienas ro
binzonų užtiko dėžės dureles. Atidarėm ir 
degtuku pašvietėm vidun.

— Aš laiminga! Aš laiminga! Ačiū, la
bai ačiū! — vėl džiaugsmu verkė mergi
na — šoferis, pamačiusi dėžės viduje ra
miausiai pamestą šieną bekramtančius po
ni arkliukus.

Pasvirusio ąžuolo šaka buvo gerokai nu

brozdinta. Ji, toji šaka, ir buvo visos „ne
laimės“ priežastis. Mergina — šoferis, ne
apskaičiavusi savo krovinio augštį, užkliu
dė už šakos ir visa dėžė su skardžiausiu

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pavergtųjų Jungtinių Tautų Seimo eu
ropinė sesija numatoma sušaukti nuo š.m. 
liepos 1 iki 4 d. Sesija buvo atidėta dėl 
britų parlamento rinkimų; dėl jų buvo į 
liepos 5 d. atidėta ir Europos Tarybos pa
tariamojo susirinkimo sesija. PJT europi
nės sesijos delegatai, numatoma, į Stras- 
burgą suvažiuos birželio 29 d. Prieš tai 
vyks Paryžiuje preliminariniai pasitari
mai. Seime dalyvaus iš kiekivenos tauti
nės grupės po 4 atstovus, o drauge su 
tarptautinių sambūrių atstovais iš viso jų 
bus 42. Šia sesija gyvo susidomėjimo ro
do ne tik tremtiniai, bet ir Vak. Europos 
spauda ir visi kovotojai su bolševizmu.

« ia * * *
Inf. Tarnyba šiomis dienomis gavo iš 

JAV kongreso bibliotekos Vašingtone už
sakymą, kad jai nuolatos siuntinėtų so
vietinių radijų sekimo stoties lietuviškai 
užrašomus monitoringo pranešimus. Jie 
bibliotekai siunčiami surinkti savaitiniais 
pluoštais. Tai greičiausia . kasdieninė in
formacija apie Lietuvą. 'Studijuojantieji 
Lietuvos padėtį dabar tos medžiagos ras 
apsčiau jau ir Vašingtone. Inf. Tarnyba 
užrašytų Vilniaus radijo pranešimų turi 
jau 14 tomų.

Kongreso biblioteka turi knygų, žurna
lų ir kitų vienetų iš viso apie 35 milijo
nus, iš jų tik vien knygų rinkiniai sudaro 
per 10 milijonų. Bibliotekos išlaikymas at 
sieina apie 10 mil. dolerių per metus. Kon 
greso bibliotekos rinkiniai laikomi pačiais 
didžiausiais pasaulyje. Joje taip pat gau
sus lietuviškųjų leidinių skyrius, nors 
daug ko dar trūksta. Turimos „Vyriausy
bės Žinios“ nuo pat pirmojo numerio, _ sei
mų stenogramos, sutartys su sovietinėmis 
valstybėmis, Eltos ir Lietuvos Banko lei
diniai, Lietuvių Archyvas, Lietuvos Atsta 
tymo Komisijos darbai ir kita. Nors ji pir 
moj eilėj skiriama naudotis JAV kongre
so nariams, bet iš tikro šiandien jau yra 
virtusi tikra tautine viso krašto bibliote
ka. Bibliotekoje šiuo metu dirba ir 15 lie
tuvių.

4. * * * *

Pagal statistikos duomenis yra žinoma, 
kad buvusis karas Amerikai kainavo 7 bi- 
lionus dolerių kas mėnesį. Būsimas karas, 
specialistų apskaičiavimu, JAV kas mė
nuo atsieitų per 16 bilionų dolerių.

Vašingtonas. JAV užsienių reikalų mi- 
nisteris Dulles, kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje, pareiškė, kad JAV suteikė Va 
karų Vokietijai užtikrinimą, kad Amerika 
negalinti sutikti nei su suvienytos Vokie
tijos neutralumu, nei su vien Vakarų Vo
kietijos neutralumu.

* * • -s-r" '
Maskva. Alkani sovietai pirko Naujoje 

Zelandijoje 2.500 tonų avienos.

trenkamu nuriedėjo nuo sunkvežimio plat
formos. Vairuotojos išgąstis buvo tokia di
delė, kad ji, galvotrūkčiais nušokusi nuo 
sėdynės, šaukdama pasileido pirmyn plen
tu, bijodama pasižiūrėti, kas įvyko.

Ir arkliukus išvedus, dėžės užkelti mums 
nepavyko. Moteriškas kelnėtas šoferis pa
skambino arkliukų savininkui, pranešdama 
apie įvykusią nelaimę. Po pusvalandžio 
prie mūsų Sodybos pastato stovėjo juodas 
policijos limuzinas, balta pirmosios pagal
bos mašina ir pilkas merginos boso ir ark
liukų savininko automobilis. Po poros va
landų atbildėjo sunkvežimis su kranais, aug 
štesniais už pačius augščiausius sodybos 
medžius.

Lietuvių Sodybos „robinzonams“ tą nak
tį teko priimti pirmuosius svečius. Primu
sas ūžė be pertraukos, nes arbata reikėjo 
vaišinti visus, neišskyrus nė poni arkliukų... 
Per naktį buvo susipažinta ir su vietos po
licijos vachmistru, su artimiausios vietovės 
pirmosios pagalbos pareigūnais, ir su kai
mynais, ir su blondine vairuotoja. Kai ry
tuose paraudo pirmoji žara, prožektorių 
šviesoje dėžė buvo vėl kranų pagalba įkel
ta į sunkvežimį, o vachmistras prie šešių 
pakelės ąžuolų prikalė raudonas vėliavėles.

Atsisveikinus su arkliukais, šoferiu, pir
mosios pagalbos pareigūnais, šoferio bosu 
ir kaimynais, papildomai arbatai pasilikęs 
policijos vachmistras, labai mandagiai ir 
maloniai pranešė, kad tie šeši ąžuolai, ku
riuos jis atžymėjo raudonomis vėliavėlėmis, 
turės būti artimiausiu laiku nukirsdinti. 
Ners mes ir bandėm įrodyti, kad mums Li
thuanian, ąžuolai yra šventi medžiai, juo la 
biau, kad jie augą mūsų žemėje, kad jie nė
ra tokie pavojingi, malonusis vachmistras 
nusileido tik tiek, kad juos sutiko palaikyf 
iki Lietuvių Sodybos iškilmingo atidarymo, 
kurio metu, mūsų teigimu, atsiras savand- 
rių su pjūklais ir kirviais.

Saulei tekant, viename iš 34 kambarių 
radau lovą, kurion kritau su nauju galvo
sūkiu: kaip išgelbėti pakelėje augančius 
ąžuolus?

Pabaiga

PADĖKA
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu

bas nuoširdžiai dėkoja R. Spaliui už skai
tytą paskaitą per Motinos Dienos minėji
mą š.m. gegužio mėn. 8 d.

Klubo Valdyba

Skubiai pedleidžiamas dviejų kambarių 
su visais baldais atskiras BŪTAS

Kreiptis nu 7 vai. vakaro: 3A, Cham- 
bord Str., London E.2.

„RAGO“ BARAS
Lietuvių Namų pogrindyje pereitą šeš

tadienį atidraytas naujas baras, kurio sie
nų dekoracijas atliko dailininkas K. Dar- 
gis, o lietuviškus baldus padarė A. Jankū
no baldų dirbtuvė.

Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll

Sun. gegužio mėn. 28 d., 7.30 vai. 
Manchesterio ir Nottinghamo lietuvių 
ekskursijų atvykimo proga rengiami

ŠOKIAI
Šokiams gros „STANLEY“ džazas 
Veiks bufetai. Įėjimas 2/6

Š.m. birželio mėn. 4 d., 7.30 vai. 
rengiamas

LATVIŲ VAKARAS
Loterija, šokiai. Krepšinio meisteriui 
taurės įteikimas. Įėjimas 2/6

Naujas rinkinys lietuviškų- plokšte
liu.

Administracijos adresas: 1/2, Ladbroke Gardens, London. W. U- TeL PAR 2470. Redakcija rankraŠeitlš taiso ir 
trumpina savo nuožiūra. Prenumeratai.kaina: matams — ,35 šil., 6 men. — 20 fcLl. Dolerio kraštuose — 6 dnl metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba ios vista 1 žlL Aiakira« numeris  1 811 Leidžia  Lio- 

Valdyba ir Europos Li^vių Bendniom^ju Pirmininkai: Vokietijoje — Pr. Zundė, Prenoūzijjąjfi — K Turauskas* Belgijoje —P. Setan<?kas; Švaicarijojfe - A ~ M. Ajorinaa.
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