
KUR MES EINAME? LAUKIANT DIDELIO DEBESIO
Kaip niekad anksčiau, nūdien mums 

yra labiausiai įsidėmėtinas plačiai žinomas 
romėnų posakis „Mens sana in corpore 
sano“. Kaip niekad anksčiau, nūdien mums 
yra labiausiai reikalingas gydytojas, kuris 
pagydytų sergantį mūsų kūną, kad dvasia 
jame galėtų atgyti. Prisipažinkime, kad 
mūsų kūnas yra biauriai sužalotas ir reika
lingas skubios pagalbos. Užuot bandę ta
tai nuslėpti, skubiai ir energingai imkimės 
priemonių žaizdoms pašalinti. Atidėliojimas 
gali atnešti nebeatstatomus trūkumus.

Pagaliau mūsų ligos mes negalime nu
slėpti, nes mūsų periodinė spauda kasdieną 
ją demonstruoja viešumoje. Iš laikraščių 
ir biuletenių mes matome, kad gausus skai 
čius mūsų politinių partijų, savo politinius 
priešus vadindamos politiniais apjakėliais 
ir demagogais, nesuranda tarpusavy bend
ros kalbos. VLIKe nėra vienybės. Lietu
vių Tremtinių Bendruomenėje rietenos. Dip 
lomatinė tarnyba puolama begėdiškai.

Reikia atvirai pasakyti, kad politinio ap- 
jakimo užtenka visoms mūsų tremties po
litinėms partijoms, o gal tikriau, partijų 
,.tūzams“. Iš jų galima pasimokinti, kaip 
nereikia demokratiją žmonių bendruome
nei taikinti. Iš jų veiksmų galima padaryti 
išvadą, kaip mes esame dar nepribrendę če 
mokr’atiškam tvarkymuisi. Ypatingai mūsų 
jaunoji kana, kurios uždavinys yra tinka
mai pasiruošti spręsti sunktus ateities už
davinius, turi gražiausią pavyzdį, kaip par 
tijos neturi elgtis, jei jos nuoširdžiai siekia 
savo kraštui gerovės. Turime akis badantį

Iš kitos pusės paimkime šimtamilionines 
tautas, kurios išsiverčia su dviem partijom, 
kurių viena ar kita būdama pozicijoj ar 
opozicijoj, savo politinių priešų nevadina 
nei politiniais apjakėliais nei demagogais, 
bet suranda kultūringas priemones, pasi- 
grožėtinoj harmonijoj, bendrai dirbti kraš
to gerovei.

Kokios kliūtys yra, kad brolis su broliu 
negali eiti bendro darbo dirbti petys į pe
tį, su pakilusia nuotaika, su pasiryžimu nu 
galėti visas kliūtis, jeigu bent vienas iš jų 
nėra veidmainis? Garbė? Skanesnė sriu
ba? Ambicijos? Ar kita velniava?

Mūsų politinės partijos yra save išdavu- 
sios, jos veda kovą sujungtomis jėgomis, 
ne dėl Lietuvos laisvės, bet tarpusavy vie
na prieš kitą, dėl pirmagimio teisių, kitaip 
sakant, dėl partijos dominavimo ir min 
tų bei garbingų kėdžių partijos šulams, da
bar ir busimoj Lietuvoj.

Kelias į Lietuvą yra tolimas ir ne taip 
bus paskirstytos kėdės, kaip dabar planuoja 
ma. Pirmiausia reikia į Lietuvą keliai nu
tiesti, tada galima tikėtis ją pasiekti. Pa- 
meskime vieną kartą tas bjaurias rietenas 
ir dominavimo užmačias. Tik sujungtom 
rankom eidami greičiau pasieksim mielą 
tėviškėlę. Ten bus paskirstyta, į kuriuos 
kam rūmus eiti, kam kurią kėdę užimti.

Osv. Nagelė

TIK KETURIOS GALVOS
Savaime suprantama, kad keturių didžių 

jų konferencija domisi visi nuskriaustieji, 
o tų nuskriaustųjų — milionai. Vakarų po 
litikų ankstyvesni smarkūs pasisakymai 
prieš sovietus ir pažadai pajudinti paverg
tųjų tautų klausimą pamažu švelnėja, nes 
juo arčiau Ženevos posėdžiai, juo paines
nis ir priklesnis jiems atrodo kaip tik tas 
punktas. Ir kas iš to, jei britų delegaciją 
sudarys 100 asmenų, jei sir Anthony ne 
žodžiu neužsimena apie Maskvos satelitus 
ir Pabaltijo kraštus, o Eisenhoweris ir Du
lles net nerado nė penkių minučių laiko 
pasimatyti su Amerikos lenkų delegacija. 
Jie esą labai užimti. Kuo? Agi priimtines
nių formulių jieškojimu. Pas britus su to
mis formulėmis taip toli nuvažiuota, jog 
jos redaguojamos taip, kad sovietai iš kar
to pasakytų „yes“, vadinasi, kad Ženevos 
konferencija pasisektų, kitaip sakant, kad 
vilkas būtų sotus, o dėl avelės neapsimo
ka gadinti nervus. Rasit mūsų nepasitikė
jimas ir perdėtas, tačiau šita liga mes ser
game ne be priežasties: skaudūs patyrimai 
įvarė ją į mūsų kaulus ir kraują dar mums 
tebesant Lietuvoje, dar savo pastogėje be
siklausant radijo pranešimų apie valstybių 
parceliacijas Teherane ir Jaltoje. Dabar 
vėl susirenka tik keturi didieji, ir mažųjų

TRISPALVĖ SOU. INTERNACIONALO KONGRESE
pavyzdį, kaip augščiausįjį tikslą — tėvynės."
laisvę ]r jos gerovę, galima aukoti siau- Socialistų Internacionalo kongresas pra jos konferencija, kurioje sovietų paverg
tais partijų arba siauriausioms atskirų par sidėjęs liepos 12 d. Londone, turės pasisa tų tautų socialistai tarėsi atskirai jiems
tiečių užmačioms. kyti pasaulio socialistų vardu dėl būsimo rūpimais klausimais. Toje konferencijoje

Galų gale, kasgi yra ta gausybė mūsų sios keturių didžiųjų konferencijos Žene- dalyvavo Čekoslovakijos, Estijos, Vengi-
politinių partijų ir kiek jos narių turi, kad voje. jos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos Rumuni-
drįsta į aikštę išeiti ir taip garsiai rėkauti? Kongreso salė, kurioje susirinko 40 tau jos, Jugoslavijos ir Ukrainos socialistai. 
Kur tik’dairaisi aplinkui, visur sutinki tik tų soc. atstovai, yra papuošta dalyvaujan Jie nutarė pasiųsti memorandumą di- 
nepartinius lietuvius, kurie baisiausiai bo- čių tautų tautinėmis vėliavomis. Garbin- džiųjų Vakarų vyriausybių galvoms, pra- 
disi dabartinių politinių partijų. goję vietoje, prie pat prezidiumo stalo, šydami ateinančioje Ženevos konferenci-

Kur mes einame? Prie ko veda šitokia kabo lietuvių trispalvė. Tarp kongreso da joje pareikalauti, kad Sovietų Sąjunga at 
padėtis? Nemanykime, kad tatai yra neži- lyvių visi žymieji socialistai: D. Britani- statytų nepriklausomybę pavergtoms Ry- 
noma mūsų broliams tėvynėje bei didžių- jos — C. Attle, Herbert Morrison, Edith tų ir Vid. Europos tautoms.
jų valstybių sostinėse atitinkamoms institu Summerskill, Hugh Gąitskell, Sam Wat- Konferencija be to priėmė rezoliuciją, 
cijoms, kurioms yra duotas uždavinys ste- son, Percy Knight; Vokietijos — Erich kurioje sakoma, kad naujoji sovietų tak- 
bėti emigrantinių veiksnių veiksmus ir ati- Ollenhauer, Fritz Heine, Herbert Wehner; tika užsienio politikoje siekia tų pačių 
tinkamai žymėti į kreditą arba debitą, kad Prancūzijos —Guy Mollet, Jules 'tMoch, imperialistinių tikslų.- laisvasis pasaulis 
reikalui esant būtų galima paimti sąkaitos Christian Pineau; Italijos — Angelica Ba ir pavergtosios tautos turėtų solidariai pa 
įtrauką, iš kurios matytųsi, kas kokio rim labanoff; Austrijos — Otto Probst; Bel- sipriešinti sovietų kėslams. Kova dėl lais 
tumo firmą atstovauja ir kiek kam galima gijos — Camille Huysmans, Victor La- vės atstatymo pavergtoms tautoms turė- 
pasitikėti. rock; Danijos — Alsing Andersen, Olaf tų būti vedama abiejose geležinės uždan-

Prieš kiek laiko esu girdėjęs JAV Vals- Carlsson; Suomijos — Vaino Leskinen: gos pusėse. Konferencija prašo laisvojo 
tybės Departamento nuomonę apie ukrai- Norvegijos — Hackon Lie; be to delegatai pasaulio socialistus remti reikalavimą, 
niečių egzilų veiklą, kuria išreiškiamas ap- iš- sovietų užgrobtųjų kraštų. Tarp jų ir kad Rytų ir Vid. Europos kraštams nepri 
gailestavimas, kad šita tauta neturi užsieny lietuvių delegacija — VLIKo narys J. klausomybės atstatymo klausimas būtų 
je vieningo organo, efektyviai kovojančio Glemža ir J. Vilčinskas. įtrauktas į Ženevos konferencijos darbot-
dėl Ukrainos laisvės, su kuriuo būtų ga- Kongresą atidarant kalbą pasakė Soc. varkę. Iš Sovietų Sąjungos turėtų būti pa 
Įima kalbėtis ir kuriam būtų galima pasi- Intern, pirm. Morgan Phillips. Po jo sekė reikalauta atitraukti savo kariuomenę ir 
kliautį. Neinterpretuokime šios nuomonės C. Attlee kalba apie tarptautinę padėtį, valdininkus iš minėtų kraštų ir sudaryti 
siaurai. Čia yra pasakyta ne vien ukrainie Toliau darbotvarkėje numatyti praneši- sąlygas demokratiniams rinkimams tarp- 
čiarns, bet ir visiems panašiems. mai nusiginklavimo ir Europos saugumo tautinėje priežiūroje. Rezoliucija sako,

Mieli veiksniai, nejaugi negalima riete- sistemos klausimai. Kongresas truks iki jog jau atėjo laikas, kad laisvės principai, 
nas atidėti nors iki grįžimo į namus, jeigu šeštadienio, liepos 16 d. Vakarais numaty apie kuriuos lig šiol buvo tik kalbama, 
jau iš viso jų negalima išvengti? ta eilė priėmimų delegatams ir ekskursi- būtų pagaliau įgyvendinti Rytų ir Vid.

Aišk:au negu aišku kad tam, kurs ns11- 1 įdomesnes vietas. Europoje. Smurto priemonėmis padalytai
^eba bendrauti su kitos partijos žmogumi Kongreso išvakarėse, liepos 10-11 die— Europai turi būti sudarytos galimybės nu 
ypatingai svetimame krašte kovojant dė nomis, Britų Darbo Partijos Rūmuose kreipti savo pastangas taikai ir demokra- 
savo tautos laisvės, trūksta politinės išmin ivyko Rytu ir Vid. Europos socialistų uni tijai įgyvendinti..
ties, ergo, tas netinka politiko uždaviniui, ——------------------------------ —-------------------- —— ---------- «—-——
tas yra tik politikierius. Su dideliu apgailės
tavimu tenka kostantuoti, kad su žvake rei 1} A T A I ’A A
kia jieškoti mūsų tremties politinių parti- A -IX. W H V

širdys vėl neramios. „Daily Express“ tuo 
Klausimu štai ką rašo; „Dar neprasidėjusi 
viršūnių konferencija jau duoda vieną re
zultatą — Jungtinių Tautų Organizacijos 
beprasmiškumo įrodymą. Jei JTO yra pa
jėgi išlaikyti pasaulio taiką, kam tad reika
lingas susitikimas Ženevoje? O jei pasima
tymas Ženevoje yra reikalingas, tai kuriam 
galui įsteigta JTO? Šita organizacija net 
negali sakytis esanti pasaulinis ęrganas. Iš 
daugiau nei 90 tautų, tik 60 yra joje atsto
vaujamos. Ir net iš tų 60 tik keturios bus 
atstovaujamos Ženevoje“. Su. ta kupina iro 
nijos pastaba visiškai galima sutikti. Na, 
perdaug nenusiminkime, nes ir malonių 
staigmenų gali pabirti.

MOKSLININKŲ PATARIMAS
Prieš tris .mėnesius parašyta ir dar Einš

teino pasirašyta mokslininkų deklaracija 
paskelbta tik dabar, turbūt turint galvoje 
keturių galingųjų konferenciją. Toje dek
laracijoje trumpai ir aiškiai parašyta: „Ga 
las karams, arba galas žmogui“. Deklara
cija siūlo sušaukti mokslininkų suvažiavi
mą, kurs apibudintų dabartinę pavojingą 
padėtį. Joje pabrėžiama, kad pasaulis yra 
pilnas konfliktų, kad viską dengia milžiniš 
ka kova tarp komunizmo ir antikomuniz
mo. Esą beveik kiekvienas žmogus yra 
smarkiai susirūpinęs tuo klausimu. Esą rei 
kia tuos jausmus padėti į šalį ir turėti gal
voje tik gyvus padarus, kurių išnykimo nie 
kas negali trokšti. Mokslininkai baiminasi, 
kad vandenilio bombos panaudojimas ga
li reikšti visuotiną pragaištį — mažumai 
staigią mirtį, o daugumai ligų kančias ir 
nykimą. Todėl mokslininkai stato klausi
mą: ar turime išsižadėti žmonijos, ar žmo 
nija turi išsižadėti karų. Toje deklaracijoje 
yra ir rezoliucijos projektas, kurį turėtų 
patvirtinti mokslininkų suvažiavimas. Jame 
sakoma: „Akivaizdoje fakto, kad ateities 
pasauliniame kare atominiai ginklai bus pa 
vartoti ir kad tie ginklai gresia žmonijai 
pražūtimi, kreipiamės į pasaulio vyriausy
bes, kad jos įsisąmonintų ir viešai paskelb
tų, kad jų tikslai negali būti pasiekti karu, 
ir raginame, kad visi tarptautiniai ginčai 
būtų sprendžiami taikiu būdu“. Pasiūlymas 
gražus, bet tiesa yra, kaip rašo „Daily 
Telegraph“, kad mes esame pasirengę ver
čiau sutikti atominį karą su jo baisiomis 
pasekmėmis, nei rizikuoti turėti tariamai 
viską, tačiau šėtono išmanos sunaikintą. Ir 
iš tiesų, jei atominis karas atrodo peržiau- 
rus, o kitos išeities kolei kas nerandama, 
tai susilaikymo politika bene ir bus išga
ningiausia, norint išsaugoti gyvuosius pa
darus ir civilizaciją. Taip tai taip, bet ka
da nors turės būti išspręsti nemalonūs klau 
simai. O kokiomis priemonėmis jie bus 
sprendžiami —■ sutartimis ar bombomis — 
padiktuos pats momentas.

Pažymėtina, kad tą deklaraciją pasirašė 
keturi Nobelio premijos laureatai, tačiau 
nepasirašė nė vienas sovietų mokslininkas, 
kaip lygiai ir kinų. Susilaikė nuo parašo 
ir eilė Vakarų pasaulio akademikų.

GLOBĖJŲ SAMPROTAVIMAI

Nors britų spauda ir atsargiai kalba apie 
pavergtuosius kraštus, bet visdėlto kalba. 
Londoniškis „Ekonomist“, pavyzdžiui, ne- 
vynioja dalyko į vatą. Jis rašo: „Jei nori
ma teisingos ir patvarios taikos, tai Rytų

7 DIENOS
Maskva. TASSas iš anksto pranešė, kad 

Bierutas ir Grotewohlis pasirašė naują 
deklaraciją, patvirtinančią prieš penkeris 
metus sudarytąją, kurioje skelbiama, kad 
Odros-Nises siena yra neginčyjama tarp 
Rytų Vokietijos ir Lenkijos ir kad bus 
visomis išgalėmis pasipriešinta, jei kas 
mėgins ją pakeisti ir ardyti tų dviejų 
kraštų draugiškus santykius.* * *

Moray Firth. Škotijoje nuskendo moti
na su šešiais vaikais, nuo 2-jų iki 12-kos 
metų amžiaus, ir jos seserėčia. Nelaimin
gieji maudėsi ir buvo užklupti potvynio ir 
miglos. Todėl manoma, kad jie pasuko 
klaidinga kryptimi. Šeimos tėvas, Jonh 
Mackintoshas, tuo metu toliau nuo kranto 
ruošė visiems užkandžius. Staiga jį ap
ėmė nerimas. Jis pradėjo šaukti, bet nie
kas neatsiliepė. Tad pranešė apie įvykį 
policijai. * » *

Londonas. Kas trečiame lenkų emigran
tų siuntinyje į Lenkiją prikraunama įvai
raus vaisto. Tokiu būdu išeiviai palaiko 
savo pavergtosios tautos sveikatingumą, 
nes medicinos pagalbos atžvilgiu Lenkija 
yra labai atsilikusi.* ♦ *

Viena. Austrijos vidaus reikalų mlniste- 
ris apskundė Jugoslaviją, kad ji verčia 
pabėgėlius iš Vengrijos ir Rumunijos 
spausti į Austriją. Iki šiol tokių „pames
tinukų“ susilaukta 124-rių. Prieš tai jie 
buvo laikomi Gerovos darbo stovykloje. 
Pastaruoju metu juos gabena prie sienos, 
o pasienio sargybiniai paragina bėgti į 
Austriją. * * *

Londonas. Atvykęs į Londoną Gudijos 
metropolitas Pitirimas pažadėjo pakviesti 
Canterburio arkivyskupą Fisherį apsilan
kyti sovietijoje. Kitas dvasiškis pažadėjo 
pakviesti net pagarsėjusį baptistų pa
mokslininką Billy Grahamą.* * *

Lo ndoiyis. šį trečiadienį Holloway ka
lėjime buvo pakarta 28 m. amžiaus mo
delis Ruth Ellis. eTismas ją nuteisė mir
ti už sąmoningą savo meilužio Davido 
Blakely nušovimą keliais šūviais. Jos ma
lonės prašymą vidaus reikalų ministeris 
atmetė. * * *

Bonna. Kalbėdamas Duisburge, kancle
ris Adenaueris įspėjo vokiečių tautą, kad 
ji būtų kantri ir nesitikėtų greitų rezulta 
tų po Ženevos konferencijos, nes greiti 
sprendimai visad esą blogi sprendimai. 
Sunkių ir painių problemų sprendimas, 
Adenauerio nuomone, reikalaująs laiko.* * *

Londonas. Nuo liepos 18 d. senatvės ir 
našlystės pensijos bus išmokamos ne tik 
D. Britanijoje, bet ir užsienyje, nors ir 
nebūtų su anuo kraštu specialios sutar
ties. ♦ * *

Hongkongas. Iš raudonosios Kinijos vis 
ateina žinios apie neramumus ir sukili
mus, kuriuos komunistai giriasi numalši
nę. Ypač didelis nepatenkintos liaudies 
bruzdėjimas vyksta turtingiausioje Hu
nan provincijoje. Šansi provincijoje su
imta 400 žmonių.* * *

jų viršūnėse žmonių, kuriems užtektų poli
tinės išminties. Reiškia, kad visos, be jo
kios išimties, mūsų politinės partijos reika
lingos skubios operacijos. Jos turi padėti 
visas pastangas, kad įsigytų visuomenėje 
pasitikėjimą. Iš jų atrankos turėtų susitver 
ti sveikas, energingas, pajėgus ir vieningas 
organas, kuris visą savo energiją pašvęs
tų kovai Lietuvos laisvei atstatyti ir įsigy
tų pasitikėjimą ne tik lietuvių bet ir galin
gųjų Vakarų Demokratijų akyse. Šio orga
no nariai turėtų būti įpareigoti, einant į 
darbą partijų bilietus palikti užantyje. Ki
taip, anksčiau ar vėliau, mūsų partijos ne
išvengs viešo pasmerkimo.

Prasmingumą posakio: „Kur du pešasi, 
trečias naudojasi“, galim matyti kasdieny
bės pavyzdžiuose. Paimkime Prancūziją. 
Kokia nelanksti ir neveiksminga yra šios 
valstybės legislature, susidedanti iš kelioli
kos ar gal net iš kelių dešimtų partijų, ši 
ypatybė yra atnešusi neįsivaizduojamą ža
lą ne tik Prancūzijai bet ir visam pasau
liui, o ypatingai komunizmo aukoms. Dėl 
partijų tarpusavio kovos valstybė negali tu 
rėti pastovios ir veiksmingos vyriausybės. 
Beklampodama per partijų balą, keturis me 
tus nuvilkinusi Europos Gynybos Bendruo 
menės sutartį, galop ją atmetė, ko Mask
va tik ir tenorėjo. Pagaliau ir Prancūzijai 
vistiek paaiškėjo, kad be Vokietijos Vakarų 
Europos egzistavimas neįmanomas. Bet jei 
ne jos politinis aklumas, Vokietja jau prieš 
keletą metų būtų buvusi ginkluota. Dabar 
gal jau matytume ryškesnes prošvaistes ir 
pavergtiesiems kraštams. Šiuo atveju lai
kas vaidina didelį vaidmenį, nes pirmiau
sia, kasdieną ten išžudoma tūkstančiais 
žmonių ir antra, dabar Rusija yra daug 
stipresnė negu prieš keturis metus buvo, ry 
toj bus stipresnė negu šiandien.

Pasižymėjęs šveicarų dienrašt's „Die 
Tat“ Nr. 163/1955 paskyrė Lietuvos reika
lui visą antrąjį puslapį, skelbdamas, kad 
„Pabaltijo valstybės jau 15 metų okupuo
tos“. Dienraštis nurodė, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo bolševikų, prieš tai su
sitarusių su nacine Vokietija, okupuotos 
tuo metu, kai prancūzai buvo priversti kapi 
tuliuoti Vakarų fronte, o Anglija buvo pri
spausta didžiausių sunkumų. Anglija nors 
ir davusi karines garantijas Lenkijai, betgi 
militariškai dar nebuvo pasiruošusi į karą. 
Taip Pabaltijo valstybėms 1939 m. rugsėjo 
mėnesį nieko kito nebeliko, kaip priimti 
bolševikų ultimatumą. To meto situacija 
paaiškina, kodėl karinis pasipriešinimas 
okupantams tuo metu buvo neįmanomas ir 
kodėl Pabaltijo valstybės negalėjo kovoti 
— žinoma, ne dėl to, kad jos kariškai būtų 
buvusios netikusios: ypač lietuvių ir estų 
kovingumu, — pažymi dienraštis, — nė 
truputį netenka abejoti. Be tos kovingos 
dvasios jie nebūtų ištisus šimtus ir tūkstan
čius metų išlaikę savo tautinės buities tarp 
galingų Vokiečių ir Rusų valstybių. Tačiau, 
atsižvelgiant į Vokiečių-Rusų sudarytąjį su 
sitarimą ir tuometinę pasaulinę padėtį, iš
ėjimas į kovą su ginklais būtų reiškęs jų 
tautinę savižudybę. Pabaltiečiai toli gražu 
neturėjo tos geografinės padėties, kokią kad 
turėjo pvz. suomiai. Pabatlijo valstybės tuo 
metu buvo pastatytos prieš skaudžią alter
natyvą: arba kovoti ir išsistatyti į pavojų, 
kad gali būti sunaikinta visa jų tautinė sub
stancija, arba, atsižvelgus į faktą, jog pra
dėjus karinį pasipriešinimą, jiems nebūtų 
tuomet atėjusi į pagalbą nė viena vieninte
lė valstybė, pasiduoti spaudimui ir bent 
tuo būdu mėginti išgelbėti tautą. Pabaltijo 
valstybės pasirinko antrąjį kelią, pastebi

„Die Tat“, ir dėl to jiems negali niekas pa
daryti nors ir mažiausio priekaišto. Toliau 
dienraštis, nupasakojęs, kaip klastingai Pa
baltijo valstybes buvo okupuotos, sovieti- 
namos ir galiausiai įjungtos į Sov. Sąjungą, 
pastebi, kad tuo metu .laisvasis pasaulis,' be 
veik neatkreipęs dėmesio į tai, koks nepai
sant rusų duotųjų pažadų, buvo faktiškai 
vykdomas teroras ir beatodairiškas bruta
lumas, bent šiandien turėtų atkreipti savo 
dėmesį, jog Pabaltijo valstybės tebėra oku
puotos net ir dabar,, po 15 metu.

Elta

Viena. Vengrijos vyriausybė išleido de
kretą, pagal kurį visi kolchozai ir šiaip 
dar užsilikę žemių savininkai turi atiduo
ti valdžiai visas- javų atsargas. Iki šiol 
žemdirbiai turėdavo supilti tik nustatytas 
normas. Iš to matyti, kad Vengriją slegia 
maisto krizė.

New Yorkas. Prez. Eisenhoweris ir vals 
tybės sekretorius Dulles atsisakė priimti 
Amerikos lenkų kolonijos delegaciją, kuri 
norėjo įteikti jiems raštą Lenkijos klau
simu ryšium su Ženevos konferencija. 
Abu jie pasiskundė neturį laiko ir pasiūlė 
palikti tuos pageidavimus valstybės depar 
tamente.

* ♦ *
Vašingtonas. Valstybės sekretorius Dul

les pareiškė kongrese, kad sovietų ūkis 
atsidūrė krizės išvakarėse. Jo manymu, 
sovietų taikos propaganda kaip tik ir yra 
komunistų nusišeimininkavimo rezultatas.

Europa turi būti laisva“. Laikraštis įspėja, 
kad Maskva iš karto nesutiks su laisvais 
rinkimais pavergtuose kraštuose, nes ji ne
mėgsta daryti nuolaidas, nebent ilgai ir 
smarkiai spaudžiama. Toliau ten pat kalba 
ma apie tų kraštų ateitį. Economist“ pa
žiūromis, Vakarai nėra linkę vėl pastatyti 
ant kojų žemvaldžius ir kapitalistus toje 
Europos dalyje. Ūkininkai galės turėti nuo 
savą žemę, tačiau kolektyviniai ūkiai galės 
gyvuoti. Jų organizacijos pobūdis turės bū 
ti teisingas ir laisvas nuo komunistų par
tijos įgeidžių. Svarstydamas tų sričių poli
tinę ateitį, laikraštis tvirtina, kad ryškėja 
pajėgūs ūkininkų sąjūdžiai su demokrati
nėmis, krikščioniškomis ir tautinėmis prog 
ramomis. „Economist“ pranašauja, kad 
pereinamasis metas gali būti pavojingas, 
nes komunistų ir jų bendradarbių teroriza 
vimas bus neišvengiamas. Grįždamas prie 
rinkimų, laikraštis siūlo atlikti juos didžių
jų valstybių kontrolėje, globojant Vatika
nui. Ten pat pabrėžiamas ir pabėgėlių vaid 
muo. Esą komunistų propagandos tvirtini
mas, kad jie yra kraugeriai kapitalistai, ne 
sutinka su tikrove. Jei jie, girdi, ir grįš, tai 
ne kaip vyriausybės, o kaip atskiri pilie
čiai, kurių žodžiai bus skirti laisvei ir vie
nybei ginti.

Kaip tas laikraštis galvoja apie paverg
tųjų kraštų ateitį, mums ne taip įdomu, 
nes ateities gaires nukaišios pačios išsilais
vinusios ar išlaisvintos tautos. Mums įdo
mu, kad iš viso kas nors kalbama apie tai, 
o ypač tokia reta proga.* * *

Londonas. Apvažinėjęs visą sovietiją, 
Indijos premjeras Nehru atvyko į Londo
ną. čia jis turėjo eilę pasikalbėjimų su 
vyriausybės nariais. Nehru taip pat buvo 
priimtas karalienės Elžbietos.

Klaipėda. Vietos dramos kolektyvas pa
statė V. Miliūno inscenizuotą J. Žemaitės 
„Marčią“. * * *

Vašingtonas. JAV politiniai sluogsniai 
tvirtina, kad Amerika nedarys jokių nuo
laidų Ženevoje, jei sovietai nebus linkę 
daryti nuolaidas iš savo pusės. Esą prezi
dentas nėra linkęs sudarinėti sutartis, pa
remtas sovietų pasityčiojimu ar rankos 
paspaudimu, nei paremtas pažadais ar ge 
ros valios užtikrinimais. Būdinga, kad 
Amerika numato išleistti 275.000 dolerių 
keturių didžiųjų galvų koii/erencijai, o 
825.000 dolerių sekaničai po didžiųjų pasi 
matymo užsienio reikalų ministerių kon
ferencijai. Iš to matyti, kad pastaroji ga
li posėdžiauti ilgiau nei savaitę.* * •

Paryžius. Constantine, Rytų Alžire, 
prancūzų policija suėmė dvylika komu
nistų vadų. Komunistai toje srityje kurs
to vietos gyventojus atlikinėti teroro veik 
smus. \ * * *

Seulas. Du lakūnai, pabėgę iš šiaurės 
Korėjos su sovietų gamybos lėktuvu tipo 
YAK, gavo iš Pietų Korėjos vyriausybės 
dovanų po 800 svarų.• • •

Buenos Aires. Čia pereitą šeštadienį de
monstrantai prie uždarų katedros vartų 
šaukė: „Lai gyvuoja laisvė“. Policija nesi
kišo. Perono valdžia paskelbė, kad 42 žmo 
nės bus teisiami už bažnyčių padeginėji
mą laike sukilimo. Visi jie esą komunis
tai. • • ■

Londonas; Statybos bendrovių sąjunga 
nutarė nedidinti procentų paskoloms, su
teiktoms žmonėms, pirkusiems namus iš- 
simokėjimui.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
EUROPOS LHJHIVn

PADAVIMAI IR TIKROVĖ
R. Medelis „Nepriklausomoje Lietuvoje“ 

karčiai primena tremtį, augštąją politiką ir 
Tėvynės kančias. Jis rašo:

„Menkas iš manęs istorikas. Kai kada 
skaičiau vysk. Valančiaus „Žemaičių Vys
kupystėje“ apie raganų deginimą. Bandy
mas „raganų“ pavyzdingas. Meta į vandenį, 
jei nuskęsta — ne ragana, jei plaukia — 
į laužą. Sprendimas klasiškas — nė viena 
įtartoji negali likti gyva.

Ne. Aš kaltas kodėl plūduriuoju jau 15 
metų. Daug rūpesčio laimingiesiems. Ne
būtų DP. nebūtų jokios problemos Tegu 
dega ten laužai ant Šatrijos kalno. Krau
jui nubėgti kanalai kasami į Sibirą. Gele
žinė uždanga nepraleis jo nei lašo, nei aš 
menu. Pasiskirstysim zonom ir bus tvarka. 
Kai rusai išskers, savąsias, dar pridėsim, 
Azijoj plotai. Galim pabandyti ir Afriką. 
Tik su Europa rizikuoti sunku. Ta Vaka
rų Vokietija kietėja ant paties kelio. Aus
trija. Chm! Jauna mergaitė leisis į flirtą...

Neskaitykime vargų ir gyvenkime ramy
bėje. Nesvilinkime vienas kitam padų. Mū
sų permaža, kad galėtumėm milioną aukoti 
bandymams. Mūsų rami sąžinė. Tik nervai 
jieško visur kaltės ir kaltininkų. Lietuvi, pri 
simink, kad mus visi kiša į Šatrijos laužą, 
nesutepk rankų. Būkime broliais ir žiūrė
kime į ateitį pavasariškai. Čia mes lengvai 
galim plūduriuoti, tik vienas kito nepanar- 
dinkim. Užteks garbės ir turto. Užteks dar 
bo ir plotų, tik reikės rankų ir galvų. Šat
rijos kalnas liepsnoja mūsų Tėvynėje, ne- 
kalkim vinių viens kitam svetur. Pavasaris 
žengia, ir kartais saulutė pro debesis nusi
šypso gležnam daigeliui — Atgimstančiai 
Lietuvai“.

Atspėti šituos samprotavimus galima, 
nors jie ir įmantriai parašyti, tuo labiau ga 
Įima daryti ir savo išvadas.

IŠEIVIS IR KOVOTOJAS
Gana įdomius samprotavimus apie du 

išeivių tipus aptinkame „Vienybėje“. Ten 
V. K. aiškina:

„Du keliai mums tremtyje: imigranto 
ir rezistento. Parduoti save aplinkai yra 
imigranto tikslas, geriausiu atveju koketiš
kai tą aplinką paprovokuojant, kad galuti
nį nupuolimą palydėti pralaimėtos kovos 
aureolė. Imigrantas, kaip ir tam tikros rū
šies moteris, tvaska savo pralaimėtų kovų 
pasididžiavimu. Juo lengvabūdiškiau yra 
jis savo dvasią pardavęs, juo labiau bran
gina nuopolio kainą. Priešingai rezistentas: 
jis niekad nepralaimi. Gali pralaimėti rei
kalas, už kurį jis kovoja, 'bet ne jis pats, 
nes kovos dvasia ir idealą, už kurį kovo
ta, jis išsaugoja šviežią ir nepaliečiamą sa
vyje. Mūsų pastanga išugdyti lietuvišką są
moningumą visoje tremties jaunuomenėje 
gali būti vainikuota sėkmingumu, tačiau 
tos kovos mes nepralaimėsime, nes mūsų 
pačių gyvenimas išreikš mūsų pergalę“.

Toliau seka jau smulkesnis tų dviejų ti
pų apibudinimas. Cituojame:

„Imigrantas yra amoralus: jo vyzdyje 
teregime savo naivumu įspūdingą zoologi
nę egzistenciją. Rezistentas kuria moralę, 
nes tik toji pajėgi išspręsti pagrindinę jo 
problemą —■ savęs paties.

Politikoje imigrantas siekia jį priglaudu
sio krašto gyvenime įprastinių politinių tik 
slų: gąlios ir medžiaginės gerovės.- Jis ei
na į to krašto politinį gyvenimą ir skelbia, 
jog j otautos politika jam nebeegzistuojan
ti. Priešingai rezistentas: jį domina sveti
mų kraštų politika tik tiek, kiek ji naudin
ga jo krašto labui.

Kaip asmuo, rezistentas skiriasi nuo imi 
granto tuo, kad jis nepasiduoda srovės ne

šamas, o, tvirtas ir pastovus, sau kelius nu 
stato, kad turi už save didesnį tikslą, kurio 
pakaks suteikti jo gyvenimui prasmės ir 
kuriam nebus permaža visos jo energijos, 
proto ir širdies“. <

DĖL KELIO ATGAL
Iki šiol apsinaminusieji ir į biznius įsiki

busieji mūsų išeiviai tai viena tai kita pro
ga buvo smerkiami. Visiškai priešingai į 
tai žvelgia V. Valakas „Laisvojoje Lietu
voje“. Jis štai ką sako:

„Esame prieš įvykusį faktą: pasaulis pri 
sklido lietuvių: bailiai ir nebailiai tėvynę 
apleidusių. Dalis grįš atgal, dalis negrįš, ne 
žiūrint kaip kas begraudentų. Daugelio aky 
se negrįžtantieji bus pavadinti paklydėliais. 
Aš noriu juos laikyti tokiais pat broliais 
lietuviais! Mano širdžiai jie neblogesni už 
tėvūnainius ar tai saliūninius, ar veiksnius 
ar kitokius. Lietuva — garbinga, bet ne
turtinga šalis. Ten ne per daug vietos ūki
ninkui išeiti su traktoriumi. Todėl jei vie
nas brolis negrįš, likusiam bus geriau gy
venti. Tą žino negrįžtantis, tą žino ir liku- 
sis. Todėl lietuvis svetimam krašte gražiai 
įsikūręs, bet nepraradęs savų papročių, kai 
bos, tikybos bei tautinių tradicijų — yra 
garbingas tautos narys ir jį išgama pava
dinti gali tik plokščiaprotis.

Gal dar mes nebuv.ome taip tirštai savo 
kraštą apgyvenę, kad būtų reikėję emigra
ciją skatinti, kaip darė kai kurios tautos, 
bet jei dabar tautos nelaimė išbloškė mū
sų didelį būrį, bus natūralu ir naudinga, jei 
dalis negrįš. Nereikia dėl to niekam lieti 
ašarų ir manyti, kad be mūsų sugrius že
mė ir dangus. Nesugrius! Lietuva dėl to 
neišmirs. Ji yra ir bus sveikas daigynas lais 
vės sąlygose gimdyti ir auginti sveikai tau
tai. Tik duokime jai pakankamai savo že
mėje vietos. Tik padėkime kovoti laisvės 
kovą, neišsižadėkime jos. Jei išsižadėtume, 
tada tai būtų nuodėmė! Tada tai būtume 
išgamos! O padėdami saviesiems, liksime 
savais, nors pats velnias mus ir ant mėnu
lio nuneštų!“

O, JEI TAIP BOTŲ!

J. Skaržinskas komentuoja anglų filoso
fo Bertrando Russellio pažiūras į karų 
priežastis. Duodame tų kcmentarų ištrau
ką iš „Kario“ Nr. 6, birželio mėn.

„Jei žmonija būtų skatinama savo inte
rest, ko, gaila, niekas nepaiso, išskyrus ke 
lėta šventųjų, visa žmonija galėtų bendra
darbiauti. Daugiau nebebūtų jokių karų, 
jokių armijų, jokių laivynų ir jokių atomi
nių bombų. Nebūtų daugybės propagandis
tų nuodijančių tautos A proto, nuomonės 
ir palinkimų, kad nukreiptų ją prieš tautą 
B ir priešingai. Nebūtų daugybės pasienio 
pareigūnų, kad saugotų svetimų knygų ir 
svetimų idėjų įėjimą į kraštą, kurios ga'i 
būti labai vertingos. Galėtų nebūti muitų 
ir kitų užtvarų laiduojančių daugybės ma
žų įmonių egzistenciją, kai viena dide1' 
įmonė būtų daugiau ekonomiška. Visa tas 
labai greitai įvyktų, jei žmonės trokštų sa
vo laimės taip karštai, kaip jie trokšta sa
vo kaimynų vargo ir skurdo.

Tačiau, jūs pasakysite, kokia iš tų utopi 
nių sapnų nauda? Moralistai žiūrės, kad 
mes nepasidarytume savanaudžiais egois
tais, o ligi taip nepasidarys, tai tūkstantme
tė didelės laimės ir gerų laikų karalystė ne 
bus įmanoma“.

Deja, svajonės ir kilnios mintys yra vie
nas dalykas, o tikrovė rodo ką kitą. Jei ne 
komunizmo siautėjimas šioje planetoje, ra
sit ir galima būtų pasiekti ko, jei jau ne 
idealo, tai bent žymesnio palengvėjimo, o 
svarbiausia — visur ir visiems laisvės.

VENCLOVA MAŽIEMS VAIKAMS
Mes turime A. Venclovos eiliuotą kūri

nėlį „Kas brangiausia“. Tai yra dailiai 
Valstybinės Grožinės Literatūros Leidyk
los Vilniuje 1954 metais išleista knygelė 
mažiems vaikams.

Autorius lengvomis, lakiomis eilutėmis 
trumpai pasakoja apie kieno kur praleis
tas vasaros atostogas. Pradžia šitokia: 
Tėvynės . saulėje įdegę, 
mokyklon grįžtame visi, 
ir nuo balsų džiagsmingų klega 
mūs klasė nuostabiai šviesi.

Toliau vaikai pasakojas savo įspūdžius. 
Vieni buvę ir ką veikę kolchoze, kiti ju
roje, kur žvejai žuvis gaudę. O Sigutė bu 
vusi Kryme Arteke. Ten po kalnus laipio 
jusi, jūroje plaukiojusi. Ir ten suradusi 
„draugų geriausių — uzbekų, rusų ir ki
tų“.

Taigi. Nuo čia Venclova ir „nuvažiavo 
nuo Striūpų tilto“ ir „išvažiavo į lankas“. 
Geriausių draugų jis randa ne čia pat, ne 
saviškiuose, ne artimuosiuose kaimynuo
se, bet jau kažin kur, mažiems vaikams 
net neįsivaizduojamuose kraštuose.

Su kitu keliautoju Vencovla į augštį 
siekė. Tik pasiklausykim:
Širdis Jonukui sutvaksėjo — 
atsiminė, mat, kaip jisai 
Maskvoj pamatė mauzoliejų, 
Kur ilsis mūs šalies vadai.

Kaipgi! Kur būsi nebuvęs, bet Mask
vos mauzoliejuje turi būti pabuvęs! Kiek 
vienas keleivis didžiai nusikalstų, jei tą 
mauzoliejų aplenktų! Butų nusikaltęs ir 
Venclova, jei būtų jį aplenkęs.

Tačiau nuo tos vietos jo gražiai pra
dėtas kūrinėlis ir susiterliojo. Ką gi mū
sų -vaikams, mažiems vaikams, gali duo
ti tas mauzoliejus, kuriame sudėti buvę 

Vasarvietės namai Foto Rudžio

FILMO P
Šiuo metu pasaulyje vyrauja kuo didžiau 

sias susidomėjimas kino menu. Dėl savo pri 
einamumo ir .paprastumo kino filmus mėgs 
ta visi gyventojų sluogsniai. Kino filmų po 
puliarumą liudija šie kino pramonės skai
čiai :

Dabar visam pasauly yra 90,565 kino te
atrai. Paskirose valstybėse jų yra: Sovietų 
S-je 26,000, Jungtinėse Amerikos Valstybė
se — 18,192, Vokietijoje — 6,174, Anglijo
je — 5,000, Italijoje — 4,900, Prancūzijoje 
— 4,500, Ispanijoje — 3,500. Visoj Pietų 
Amerikoje tėra 5,174 kino teatrai. Toli
muose Rytuose ir vandenynų salose yra 
5,835 kino teatrai.

Kiekvieną savaitę visame pasaulyje kino 
filmus seanso metu stebi 226 milionai žmo
nių. Pasaulinėn kino pramonėn yra įdėta 
per 22 miliardų dolerių. Vien JAV filmų

pramonėn yra investuota apie 12 miliardų 
dolerių, šioj pramonėj visame pasauly dir-, 
ba 283,000 žmonių. Per metus pagaminama 
apie 600 filmų, kurių vertė siekia daugiau 
kaip miliardą dolerių. Didžiose kino pra
monės bendrovėse dirba 184 direktoriai, 
359 scenaristai ir 685 artistai, pasirašę ilga
metes sutartis. Be šių žmonių kino filmų 
studijose kasdien gauna darbo apie tūkstan 
tis statistų.

Filmų pramonėje dirba ir keliolika lietu
vių. Šiuo metu žinomesni yra: Bronius Ve- 
šota, Rūta Kilmonytė, suprancūžėjęs Šer
nas, suanglėjęs Skinkis (Lawrence Harvey) 
ir suamerikonėjusi Rūta Ramanauskaitė 
(Ruth Roaman). Mėgino ir lietuviai trem
tiniai Amerikoje sukti filmą pagal K. Bin
kio „Generalinę repeticiją“ tačiau pritrūko 
lėšų.

didžiausi galvažudžiai, kokius tik kada 
yar juoda žemė nešiojusi!

Venclova, be abejo, žino rusų patarlę: 
„Vienas šaukštas deguto visą statinę me
daus sugadina“. Taip tas neva Jonuko ap 
lankytas mauzoliejus sugadino visą Venc 
lovos kūrinėlį.

Venclova yar buvęs mokytoju, ragavęs 
ir pedagogikos, tai, rodos, turėtų nusima
nyti, kas vaikui prieinama ir įveikiama. 
Tačiau tai jam, atrodo, nesvarbu, kad tik 
pasigerinta Maskvai, kur sėdi maloningi 
jo valdovai.

Autorius pasakoja, kad tas pats Jonu
kas įprašęs „savo tetą, gyvenančią ties 
Arbatų, važiuot pas universitetą ant Le
nino kalnų“. Ką gi mažam vaikui sako tie 
Lenino kalnai ir juo labiau Arbatas, vie
na Maskvos aikštė Juk net naivu, juo
kinga tokius dalykus rašyti poetinio po
būdžio vaikų knygelėje.

Būdinga veikalėlio pabaiga. Autorius 
pasakojo vaikų keliones po „plačiąją tė
vynę“, atseit, po Tarybų Sąjungą, nors to 
pavadinimo ir nemini. Prieš pačią pabai
gą autorius klausia:
Argi kas gali nemylėti 
šalies mūs karšta širdimi?!

Tačiau į tariamo mokytojo klausimą, 
Kas mūs pasauly dideliam 
ir nuostabiausia ir • brangiausia 
vaikai atsako: 
Tėvynė

Kas gali žinoti? Gal autorius turėjo 
širdyje „Tėvynę Lietuvą“, bet tepasakė 
tik „Tėvynė“. Supraskit, kaip norit! Taip 
ir Maskva gali „gerai“ suprasti. Išeina pa 
gal mūsų patarlę: ir ožka sveika, ir vil
kas sotus. Tokiu atžvilgiu kūrinėlio au
torių tereiktų tik užjausti.

Mūsų pavergtosios Tėvynės Lietuvos 
Dievas nepamiršta ir neapleidžia. Iš mū
sų tremtinių tarpo į savo artimųjų moki
nių eiles Kristus ir šiandieną pakviečia 
vis naują ir naują lietuvį, kad butų savo 
tautos atstovai ir tarpininkai prie Dievo, 
kad dalintų dangiškuosius turtus Sakra
mentus, kad skelbtų Dangaus Karalystę 
ir savo Brolius ir Seseris gaivintų didžią
ja prisikėlimo viltimi. Kiekvienas kuni
gas? skelbia Apaštalas Šv. Povilas, paim
tas iš žmonių, yra įstatomas žmonėms tuo 
se dalykuose, kurie liečia Dievą, kad au
kotų dovanas ir aukas už nuodėmes. Vieš
pats prisiekė ir Jis nesigalės: Tu kunigas 
per amžius Melkizedeko būdu! Todėl ko
kia didelė malonė, kada Dievas pašaukia 
dalyvauti Kristaus Kunigystėje.

Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čioje liepos 24 d. — sekmadienį, pirmą
sias iškilmingas Mišias už Lietuvių Tau
tos ir žmogaus prisikėlimą laikys naujasis 
kunigas marijonas Antanas Lubickas. Jo 
kelias prie Dievo altoriaus buvo tolimas 
ir akmenuotas. Kilimo panevėžietis. Dar 
jaunas lieka našlaitis. Vargas ir nedatek- 
liai užgrūdino valią, besiekiant mokslo 
šviesos. Kaune baigia gimnaziją. Aplink 
siaučianti karo audra, abiturientą Antaną 
nubloškia į fronto laukus. Kautynių ug
nyje, aidint sužeistųjų dejavimams, ar ne- 
brendo širdyje didžiojo Vado kvietimas: 
„Sek mane!“ Karas baigiasi. Antanas at
siduria karo belaisvių stovykloje. Vėliau * 
tremtis Vokietijos DP stovyklose, kol at
važiuoja į Angliją ir čia keletą metų dir
ba farmose. 1949 m. įstoja į Marijonų 
Kongregaciją ir išvyksta studijoms į Ro
mą. Filosofiją ir teologiją išeina tarptau
tiniame Angelicumo universitete. Nuolati 
nės energingos A Lubicko MIC pastangos 
š.m. liepos mėn. 3 d. Romoje apvainikuo
tos Kunigystės šventimais.

— Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus 
išsirinkau ir paskyriau jus, kad eitumėte, 
neštumėte vaisiaus, ir jūsų vaisius pasi
liktų. Šiandieną išsirinktą kandidatą į sa
vo mokinių eiles Kristus oficialiai pakvie 
čia per teisėtus Apatšalų įpėdinius. įspū
dingos ir prasmingos Kunigystės šventi
mų apeigos vyksta per Mišias. Teikiąs 
šventimus Vyskupas, vyresniesiems kandi • 
datą pristačius, kiekvieną šaukia vardu,-’ 
tepa levito rankas šv. aliejais, paduoda i 
taurę su vynu ir pateną su ostija: „Imk 
galią aukoti Dievui auką ir laikyti Mišias 
už gyvus ir mirusius“. Uždeda rankas ant 
galvos, melsdamas: „Imk šv. Dvasią: kam 
atleisi nuodėmes, bus atleistos, o kam su- - 
laikysi, bus sulaikytos“. Naujasis kunigas 
daro iškilmingą priesaaiką gerbti savo 
Vyskupą ir klausyti Vyresniųjų.

Į Lietuvių Tremtinių Bendruomenę atei 
na naujas kunigas. Kunigystės Sakramen
tas išskirdamas kunigą iš žmonių tarpo, 
darydamas jį Dievo tarnu, Dievo ir žmo
nių tarpininku, jo būdo esminiai nepakei
čia — žmogus lieka žmogumi. Todėl svei
kindami Tave, Primicijante kun. Antanai, 
linkime ir meldžiame Aukščiausiojo, kad 
Kunigystės idealas būtų nuolat ’ Tavo sie
kimų viršūnėje. O visa kita Augščiausiojo 
bus pridėta.

P. Dauknys

KULTŪROS PASTABOS

ŠVIESA PAVERČIAMA ELEKTRA
Wright Air Development Center surado 

sėkmingą metodą šviesos energijai pavers 
ti betarpiai į elektros energiją, naudojant 
kadmio sulfito kristalą. Pirmo modelio 
kristalas yra cukraus gabalėlio didumo. 
Jis gali būti ir visai plonas, šio kristalo 
priešingas puses liečia du elektrodai: vie
nas sidabrinis — teigiamas, o kitas iš 
minkšto met a1 o indio (indium) — neigia
mas. Šviesa, nukreipta į elektrodų — kris . j 
talo tarpinį paviršių sukelia elektrovaros 
jėgą. Nors pirmasis modelis nėra dar to
bulas, bet jo pagamintos elektros energi
jos užtenka varyti mažą laikrodžio moto
riuką 73 aps.-min. greičiu. Ateityje pada
rius permatomus elektrodus ir bendrai pa 
tobulinus, tikimasi padidinti galingumą. 
Sujungus keletą tokių generatorių galima 
bus gauti didesnę energiją.

KETURI
TRAKĖNAI

(ARKLIO Al SUMINIMAI)

(Penktas tęsinys)

— Jei tu manai, kad esu išduotas talki
ninkaujant lietuviui, tai jie susems ir kitus 
mūsų bendrus. Netikiu, kad būčiau kokia 
išimtis. Ar ir kitus taip pat įspėjote? — 
teiravosi Vacys, pamesdamas man sausų 
dobilų.

— Žinome, kad suimti įsakyta tik tave. 
Matyt, kad jie, tave pačiupę, tikisi sužinoti 
ir apie kitus.

— Kas jums pranešė?
— Mūsų saugumiečiai. Bet tu manęs da 

bar čia netardyk, o pasiruošk sprukti, įspė 
damas savo seserį apie pavojų. Svečių ga
lit susilaukti dar prieš aušrą. Pleinio vasar 
vietėje tavęs lauks su pusryčiais... Ten da
bar perkelta mūsų būstinė ir ten skirk pa
simatymus, kol užaugs pačiam barzda ir 
vėl galėsi pasirodyti Laisvės Alėjoj...

— O aš manau, kad geriausiai būtų lai
kinai prisiglausti pas baroną von Kopp, 
Samprotavo Vacys, pirštais šukuodamas 
mano karčius.

— Pas vokietį, dirbantį generalkomisari- 
ate? I. Tai geriau lukterėk, kol jie atvažiuos

BR. DAUBARAS

tavęs pasiimti iš čia. Kam dar pačiam tokį 
kelio gabalą plūktis, — nustebo Mykolo 
draugas.

— Tu, Klemai, nežinai kokie ryšiai mus 
mezga su baronu! Antra, ne tik man, bet 
ir mums visiems bus daug saugiau, jei aš 
lindėsiu pas vokietį, negu Pleinio vasarvie
tėje. Tik klausimas, kaip dar šiąnakt man 
pas jį patekus?

— Labai paprastai, — kai už valandos 
tavo sodybą apsups gestapininkai, pasitik 
juos ir paprašyk, kad tave nuvežtų pasislėp 
ti pas baroną von Kopp, — šaipėsi iš Va
cio plano mano šeimininkas.

— Jei tave grįžtantį pačiuptų — būtų 
trys aukos: Mykolas, tu ir aš. Juk tau įkliu 
vus — medžioklė dar pagyvėtų. Tuo tar
pu, jei tu leistumei man nujoti iki arkli
džių, blogiausiu atveju nukentėtumėm tik 
aš ir Mykolas. Be to, iš komisaro arkli
džių nebūtų didelių keblumų man patekti 
pas baroną, kuris ten nuolat sukaliojasi, —- 
trumpai išdėstė savo planą Vacys.

— Nemoki joti! —atšovė Klemas, nera
dęs stipresnio argumento į logiškus drau
go samprotavimus.

— Bėgu apsirengti, — atsakė Vacys, iš
sinerdamas iš skrandos.

— Žiūrėk, Perkūne, kad ir jį taip gerai 
nuneštumei, kaip atnešei mane iki čia. Nuo 
tavo kojičių priklauso, kaip ilgai nešios gal 
vą Mykolas, Vacys, aš ir dar daug jaunų 
Vyrų. Jei laimingai sugrįžite, atnešiu tau 
cukraus kilogramą, — taisydamas balną 
kalbėjosi su manim kiemas kai likome dvie 
se. Kiečiau užsegęs pavaržą, luktelėjo kol 
nurijau kramtomus dobilus, pažabojo ir 
išsivedė kieman.

Lauke buvo beveik taip pat tamsu, kaip 
ir pašiūrėje. Viename gyvenamo namo lan 
ge žibeno silpna švieselė, nutiesdama trum 
pą pluoštelį šviesos kieman. Sausų dobilų 
dulkelės kuteno man šnerves, ir aš taip gar 
šiai suprunksčiau, kad storasis ir plonesni 
šunų balsai iš kažkur atgijo, o iš tvarto at
siliepė jauno arklio žvengimas.

— Visą kaimą prižadinsi savo čiaudėji
mu, —- subarė Klemas, trindamas delnu 
man nosį.

Netrukus Vacį atlydėjo vienplaukė mer
gina ir, pasisveikinusi su Klemu, sunkokai 
balnan įsėdusiam Vaciui, tarė:

— Nejok per brastą, įklimpsi... Aš su 
ponu Klemu tuoj pat išeinu pas Pleinius...

— Juo greičiau, juo geriau, — atsiliepė 
iš balno naujasis jojikas, kai aš, eidamas 
atatupstas, kiek atitolau nuo tamsoje sto
vinčių merginos ir Klemo šešėlių.

jojikas patraukė dešinįjį pavadį, ir aš 
zovada pasileidau pro plačiai, atkeltus so

dybos vartus į tamsoje paskendusius lau
kus ir pievas.

• * *
Arklidžių tarpuvartyje mus pasitiko My

kolas. Jis, neleidęs nusėsti jojikui, čiupo pa 
vadį, negarsiai šūktelėjęs:

— Pasilenk!..
Pažįstamoje avižų dėžėje degė žibintas 

ir iš ten sklido gelsva šviesa. Mano akys bu 
vo apsipylusios prakaitu, šonai ir kaklas 
apsidengę baltomis putomis. Jojikui nušo
kus, aš taip visu kūnu pasipurčiau, kad 
putos aptaškė sienas ir nustebusiomis aki
mis į mane žiūrintį Bijūną. Jis tuoj ėmė kri 
zenti ir koja kaukšėti kietame arklidės grin 
dinyje.

Mykolas vikriai atsegė pavaržą ir nu
plėšė nuo nugaros prilipusį balną, gerokai 
įskaudinusį man nugarą. Pačiupęs šiurkštų 
maišą šluostė mane, priekaištingai kalbėda
mas :

— Nuvarėt nuo kojų geriausį arklį... 
Kad nors pavedžioti būtų galima. Arklys 
be kojų — tik skerdyklai tetinka...

Nuo paskutiniojo jo sakinio man dar 
daugiau ėmė virpėti purvu ir prakaitu ap
lipusios kojos ir strėnos.

— Puikus arklys, — gyrė mane jojikas, 
šiaudais trindamas šoną. Ir, kai Mykolas 
šniokšdamas triūsė nieko nesakydamas, Va 
cys vėl prašneko:

— Tu ryte jo nekinkyk, o stačiai pasa
kyk, kari arklys serga ir tiek. Tevažiuoja 
Su kumelėmis. Perkūnui reikia pailsėti... Aš 
taip pat čia pasiliksiu ir tau patarsiu, kaip 
darytį.,.

— Kur pasiliksi? 1 — mesdamas šalin 
šlapią maišą, paklausė nustebęs Mykolas.

— Čia, ant tų lentų, — parodė pirštu 
Vacys arklidžių lubas ir, lyg norėdamas pa 
guosti išsigandusį Mykolą, pridūrė:

— Neilgam, gal tik keliom valandom... 
Matai, kur ne kur, bet čia, tai tikriausiai 
manęs nejieškos.,.

— Kur pasiliko Klemas? — teiravosi 
Mykolas, lyg norėdamas nutraukti jam 
nemalonią temą.

r— Jis su Genute pakeliui pas Pleinius...
—• Patys įkliuvote ir seserį nekaltai įklatn 

pinsite. Kas gi dabar prižiūrės Kalniškius,, 
kai ir ji iš ten išėjo, — priekaištavo arkli
džių šeimininkas neprašytam svečiui.

— Matai, Mykolai, kur malkas skaldo,
— skiedrų neišvengsi...

— Genutė jokia skiedra. Atmink Vacy, 
kad tu ir ji vieninteliai likote Kalniškiuose. 
Sibiran išvežti nebesugrįš. Tu turėtumei 
saugoti save ir ją, užuot galvotrūkčiai rizi 
kavęs...

— O kodėl pats rizikavai, duodamas 
Klemui arklį?...

— Aš bežemis... Aš neturiu nei seserų, į 
nei kitų giminių išskyrus tavęs ir Genutės...-

— Na, tai nieko prieš neturėsi, jei tavo 
giminė pagyvens tavo prižiūrimose arklidė 
se, — šyptelėjo Mykolui Vacys, dairyda
masis, kaip užkopti ant lentinių lubų.

—■ Taip tos arklidės mano, kaip ir tavo,-
— atsakė Mykolas, vesdamas mane prie 
lovio.

(Bus daugiau)
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REMIA LIETUVIŲ SODYBĄ
Sodybon atvykę atostogauti tautiečiai, 

savo akimis įsitikinę apie šios vietovės 
reikšmę visiems šio krašto lietuviams, vie 
ni pinigaias, kiti kraičiu, treti- darbu no
riai prisideda. Štai J. Štaras, vienai sa
vaitei atvykęs pailsėti, pirko papildomai 
akcijų už 7 svarus (turėjo 13), o vasaro
tojas Baukus už 6 sv. (turėjo 15 sv_). P. 
R Balsienė, nuolatinė lietuviškos knygos 
rėmėją ir p. M. Juozapavičienė, atvykda- 
mos su šeimomis atostogauti, atvežė krai
čio 2 vilnones antklodes, 2 paklodes, 2 už- 
valkaliukus, 6 indašluostes ir staldengtę.

Brądforde gyveną lietuviai kambariui 
gpibalduoti pirko akcijų: Po du svarus: 
P. Grigaliūnas ir V. Malčiauskas. Po sva
rą: KaktavičiusK., Ignaitis V., Rudaitis 
J., Paulauskas J., Adomaitis K., Biekša 
R'„ Šukys A., Šukytė B., Staniškis J., Ka- 
zakaitis V., Jucius J., Miciuta J., Dzimins 
kas J., Žilionis Z., Burkšaitis P., Muraus
kas Ant., Grybas St., Grybienė Ona, Anu
žis St., Pakinkis Pr., Banys D., Prašaus- 
kas J., Adamonis F., Imbrasas V., Juodis 
Vilkonis K., Kuzmickis J„ Bružinskas J., 
Matukaitis M., Mažeika A., Gudas P., Za- 
janauskas P., Molis K., Jutelis St., Dič- 
petris A. .

Iš Bradfordo pranešama, kad tikimasi 
surinkti 50 svarų ir tinkamai įrengti vie
ną kambarį Lietuvių Sodyboje tos koloni
jos lietuvių vardu.

Šią savaitę Lietuvių Sodyboje atostoga 
vo 16 vasarotojų.

Liepos mėn. 30 d. Sycamore Rd. salėje, 
Nottinghame, rengiamas „škapliernos 
Kermošius“. Žada daug privažiuoti škap- 
lierninkų, žuvelninkų, barankininkų ir ki
tų monelninkų. Kviečiame vietos ir iš to
liau lietuvius atsilankyti. Pradžia 6 vai. 
Šokiams gros gera muzika.

DBLS Nottinghamo Apygrd. V-ba

LANKĖSI RETI SVEČIAI PRIES KONFERENCIJA
Gautingo sanatorijoj besigydančius lie

tuvius lankė brangus svečiai:
BALFo Pirmininkas kan. prof. J. Kon

čius, su BALFo Įgaliotiniu Vokietijoj I. 
Rugieniu.

Kan. prof. J. Končius palinkėjo visų 
JAV mielų tautiečių vardu besigydan
tiems sveikatos. Pažadėjo, kad ir ateity 
BALFas teiks pagalbą, atsidūrusiems var
ge tautiečiams — pinigais ir maisto gėry
bėmis, kiek jis įstengs. Jo pastangomis iš 
rūpinta iš Amerikos valdžios maisto pro
duktų, kuri apmokės ir transporto išlai
das, o Vokiečių vyriausybė sutiko iš Bre
meno uosto gėrybes pervežti nemokamai 
į svarbesnius punktus. Iš šių punktų ga
vėjai, kurie apsigyvenę periferijose, turi 
patys atsiimti. BALFo siuntos iš Ameri
kos numatomos kas 3 mėn. Tačiau jieško 
būdų, kad maistą būtų galima kas mėnesį 
lietuviams dalinti.

Be to, BALFo Pirmininkas išrūpino iš 
Amerikos valdžios ir pažadėjo teiktti pa
galbą maistu mūsų broliškų tautų tremti
niams latviams ir estams. Atsilankymo 
proga mums atvežė sviesto, neaplenkda
mas latvių ir estų, kurie taippat gavo po 
svarą. Lietuviai šiemet jau trečią kartą 
iš BALFo gavo maisto gėrybių.

Šios mielos pastangos besigydantiems 
teikia daug vilčių. Kas išsigali perkasi pa 
pildomą maistą ,nes čia duodamo niekad 
neužtenka. Prie šios ligos yra svarbiausia 
sąlyga — geras maistas. Deja, čia teikia
mas maistas mums šiauriečiams nepri
prastas ir sunkiai pernešamas.

Prof. J. Končiui ir p. įgaliotiniui dėko- 
UUVdUdb. AUUdS gdVUHlC S,111. . v . . , „

,. ,, „ , , gegužio men. 12 d. Tas dovanas dalijant, Jame uz mielas pastangas.
rašė iš anksto per 50 vasarotojų. Sody- v.g. vietos lietuviai labai džiaugėsi ir dė
tos Administracija praneša, kad tą savai- ......
tę daugiau vasarotojų negalės aprūpinti 
nei kambariais, nei maistu.

Ta pačia proga pranešama, kad vasaro
jimo savaitė skaitoma nuo šeštadienio iki 
šeštadienio.

DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba 
vadovaujama jauno ir energingo pirmi
ninko A. Matulaičio, pasiryžo neužsileis
ti kitoms lietuvių kolonijoms ir ėmėsi su
organizuoti rinkliavą, už kurią bus api- 
balduotas vienas Lietuvių Sodyboje kam
barys.

Rinkliavą veda visi penki valdybos na
riai, lankydami kiekvieną lietuvį ir var
žydamiesi, kuris daugiau surinks.

Tautiečiai šią rinkliavą remia noriai ir 
jau keliasdešimt svarų surinkta. Netoli
moje ateityje rengiama ekskursija Sody- 
bon, kuriai vadovauja K. Bivainis,

MANCHESTER^

NUO LIEPOS 30 IKI RUGPJŪČIO 6 D.
Nuo šeštadienio, liepos 30 d. iki rugpjū 

iio 6 d. Lietuvių Sodyboje vasaroti užsi-

VOKIETIJOS LIETUVIŲ PADĖKA
DBLS Manchesterio skyriaus iniciaty

va buvo surinkta iš apylinkės lietuvių 
avalinės ir drabužių 364 svarai ir siunta 
persiųsta Vokietijon. Vok. Krašto Valdy
ba šią siuntą nukreipė į Bad Schwartau 
lietuvių koloniją, kur drabužiai ir avali
nė išdalinta. Iš ten gautas tokio turinio 
laiškas:

„Mes, Bad Schwartau lietuviai, labai 
nuoširdžiai dėkojame Jums už drabužių 
ir avalinės dovanas, kurias gavome š.m. 
gegužio mėn.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI APIE 
SODYBĄ

Apie Lietuvių Sodybos vasarvietę kalba 
netik šio krašto lietuviai, tos vietos šei
mininkai, bet nuolat galima užtiktti ir ki
tur išeinančioje lietuvių spaudoje gražių 

. atsiliepimų. Pereitos savaitės Australijoj 
išeinanti „Mūsų Pastogė“ atspausdino il
gą reportažą — „Lietuviškame Dvare D. 
Britanijoj“, kuriame gražiai aprašyta Lie 
tuvių Sodyba ir ten atostogavusio įspū
džiai.

ko j o. Tai gražus ir kilnus artimo meilės 
darbas, atliktas Manchesterio lietuvių. 
Džiaugiamės, kad nebuvome pamiršti mū 
sų geradarių. Šias dovanas labai įvertina
me, nes už mūsų menkas pašalpas, neima 
nu įsigytti drabužių ir avalinės.

Tuo reiškiame Jums, brangūs mančhes- 
teriečiai lietuviai, mūsų viešą ir nuošir
džią padėką.“

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
iš savo pusės dėkoja visiems lietuviams, 
išgirdusiems jos kvietimą — aukoti vargs 
tantiems stovyklose.

DBLS Manchesterio Skyr. V-ba

SKAUTIŠKUOJU KELIU
STOVYKLON!

Ei pirmyn į Tautinę Stovyklą, 
Ten paspausim broliškai rankas. 
Tai geriausia skautiška mokykla, 
Ten supinsim darbą ir dainas.

GERUTIS LANKĖSI BONNOJE
Pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis 

šia. birželio pabaigoje ir liepos pradžioje 
lanHsi Vakarų Vokietijos sostinėje ir tu
rimi)’ vokiečių užsienių reikalų ministeri
joje kelis pasikalbėjimus politiniais klau
simais, išplaukiančiais iš dabartinės tarp
tautinės padėties. Ypač nuodugniai buvo 
aptarti klausimai, liečią Rytų Europą.

Būdamas Bonnoje ir kituose Vakarų 
Vokietijos miestuose, Dr. Gerutis matėsi 
su visa eile vokiečių ir lietuvių politinių 
veikėjų.

Birželio mėn. 20 d., vykdamas iš Atėnų 
laisvųjų tautų teisininkų kongreso į 
Muencheną, aplankė Gautingo sanatori
joj besigydančius lietuvius brangus sve
čias V. Rastenis, lydimas p. Banaičio. Šis 
jo žygis pagyvino niūrią būklę, ypatingai, 
kai tenka nujausti iš kaikurių šaltinių 
norimus laikyti mus nurašytais.

V. Rastenis papasakojo įspūdžius iš 
Atėnų, kur tarptautinis laisvųjų tautų tei 
sininkų kongresas svarstė ar teisėtai so
vietai laiko okupacijoj Europos tautas?

V. Rastenis gėrėjosi, kad iš šios sanato
rijos yra virš šimto pasveikę ir apleido 
ligoninę, o besigydantiems patarė nesiim
ti jokių žygių, niekur neveikti, tik siekti 
sveikatos.

Su didžiausiu įdomumu klausėmės il
gos, per 3 vai. tęsusios paskaitos ir labai 
gaila, kad taip labai „trumpos“. Tokio įdo 
maus pasakojimo butų malonu klausytis 
dar kita tiek ir dar ilgiau, tik gaila, kad 
sanatorijos ribose tenka taikintis nustaty
tai bendrai tvarkai — 22 vai. gęsinti švie-

Vokietijos kancl. Adenaueris per pasi
kalbėjimą su am-čių žinių tarnybos INS 
atstovu pareiškė, kad Vakarai turi būti 
vieningi ir nesileisti Sovietų suskaldomi. 
Jei sovietams pavyktų pravesti savo pla
nus, kad amerikiečių kariai pasitrauktų 
iš Europos, tai ją butų galima nurašyti — 
tada Sovietai įsivyrautų visoje Europoje. 
Vokietijos, Adenauerio įsitikinimu, negali 
ma išjungti iš Vakarų bendruomenės, jai 
tėra tik vienas kelias — su Vakarais.

Prezid. Eisenhowerio pareiškimu, nie
kas netiki, kad Sovietai butų atsisakę ko
munistinės doktrinos, siekiančios įsigalė
ti visame pasaulyje. Prezidento teigimu, 
pasauly negali būti tikros taikos kol pa
vergtosios bolševikų tautos negalės pa
čios apsipręsti savo likimo. Amerika steng 
sis visokiais būdais joms padėti išsilais
vinti taikiu būdu. Ir JAV valst. sekreto
rius Dulles ne viena proga prisiminė pa
vergtąsias Rytų ir Vidurio Europos tau
tas.

Vokiečių pabėgėlių spaudoj^ plačiau ko
mentuojami New Yorke leidžiamo lenkų 
laikraščio „Nowy Swiat“ pranešimai iš 
Paryžiaus, kad esą, Vakarų santarvinin
kai laiko galimu, jog bent šiaurinė Ryt
prūsių dalis galinti būti grąžinta apjun
gtai Vokietijai. Šiuo metu Vokietija esanti 
padalinta ne į dvi, bet į tris dalis, ir ga
limas dalykas, jog Sovietai per būsimąją 
4 konferenciją Ženevoje galį sutikti su vi
sų 3 Vokietijos dalių sujungimu, nes toks 
pasiūlymas būtų labai priimtinas visiems 
voikečiams. Iš kitų vokiečių laikraščių 
pasisakymų paaiški, kad ir vokiečiai pa
reikalausią sričių j šiaurę nuo Karaliau
čiaus, juo labiau, kad ir amerikiečiai to
kiems jų reikalavimams pritaria. Tuo bū
du tarp Vokietijos ir Lietuvos būtų suda
rytos tiesioginės sienos — Lietuva nebū
tų iš visų pusių apsupta tik bolševikinių 
valstybių.

Ryšium su Keturių Didžiųjų konferenci 
ja, galimais Vakarų ir Rytų tolimesniais 
pasitarimais ir vėlesnėmis derybomis 
JAV-se kai kurių politinius įvykius se
kančių žmonių reiškiama nuomonė, kad, 
esą, JAV vyriausybė turinti susidariusi 
planą, kaip ateityje galėtų būti sprendžia^ 
mi teritoriniai Lenkijos ir Lietuvos klausi 
mai. Kai kurių amerikiečių politikų įsiti
kinimu, ateityje daugiau „lenku korido
riaus“ nebebūsią. Tačiau lenkai taip pat 
neįstengs išlaikyti dabartinių vakarinių 
sienų. Naujoji Lenkijos siena turėtų eiti 
į vakarus nuo Vyslos, paliekant Aukštąją 
Sileziją lenkams, o Breslavo ir Stetino 
miestus su apylinkėmis — vokiečiams. Už

šiuos apkarpymus lenkai galėtų būti kom 
pensuoti tam tikromis teritorijomis Kara
liaučiaus srityje. Lenkams galįs tekti Ka
raliaučiaus miestas. Esą, Sovietai, jei Va
karai juos kaip reikiant paspaustų, galį 
padaryti didelių nuolaidų tiek Balkanuose 
tiek ir Pabaltijo valstybėse. Tik jie norėtų 
pasilaikyti ten 1939 m. išgautąsias kari
nes bazes. Kiek šie visi reikalai galį būti 
paliesti per Ženevos konferenciją, dar ne
są galutinai paaiškėję. Vis dėlto per vėly- 
vesnius pasitarimus taip pat bus šneka
mas! ir dėl pavergtųjų kraštų išlaisvini
mo reikalo. Pagrindinė priemonė tų kraš
tų nepriklausomybei atstatyti numatomi 
rinkimai. Tik dar aiškiai nežinoma, ką rei 
ketų daryti tuo atveju, jei pvz. bolševikai 
smurtu ir grasinimais priverstų tų kraštų 
gyventojus balsuoti už vienokią ar kitokią 
komunistinę santvarką ir jų pasiūlytuo
sius kandidatus. Tada tokie tariamieji rin 
kimai nepaprastai pasunkintų paliestųjų 
kraštų išlaisvinimą.

Sovietinė „Pravda“, taip pat jos veda
muosius persispausdiną kiti kom. laikraš
čiai, tarp jų ir „Tiesa“, neviena proga už
sipuola JAV Vyriausybę, o ypač Eisenho- 
werį ir Dulles, kad jie, kalbėdami apie 
pavergtuosius Rytų ir Vidurio Europos 
kraštus, reikalauja ir jiems teisės laisvai 
ir nevaržomai apspręsti savo likimą, nu- 
sistatant patiems patinkamą valdymosi 
formą, ir tokius jų reikalavimus vadina 
„kišimuos! į svetimų valstybių vidaus rei
kalus“. Štai kad ir š.m. birželio 15 d. ve
damajame „Pravda“ aiškiai pažymi: „Vi
siškai nepagrįsti yra Dulleso nesykį kar
tojami samprotavimai, kad Vyriausybių 
Vadovų pasitarimas apsvarstytų tokius 
klausimus, kaip Rytų Europos šalių prob
lema“ ir „tarptautinio komunizmo veiklos 
klausimais"... Visiškai aišku, kad nėra jo
kios „Rytų Europos šalių problemos“: Šių 
šalių tautos nuvertė išnaudotojų viešpata
vimą, įkūrė savo gimtoje žemėje liaudies 
demokratinę santvarką ir niekam neleis 
kištis į savo vidaus reikalus". Panašų at
sakymą Eisenhoweriui liepos 4 d. paskel
bė ir Chruščiovas.

Tačiau visai kitaip, nei „Pravda“ ar 
„Tiesa“ ir kiti kom. laikraščiai, į tą rei
kalą žiūri didžiosios Vakarų valstybės ir 
pačių pavergtųjų kraštų gyventojai. Jie 
puikiai žino kaip Sovietų agentai „nuver
čia išnaudotojų viešpatavimą" ir prakti
koje vykdo „laisvą gyventojų apsisprendi
mo teisę“ — jie tesiremia tik plika jėga 
ir raud. armijos durtuvais. Tat ypač už
akcentavo savo rezoliucijoje PJT sesija 
Strasburge.

BENDRAS PROTESTAS

VASAROTOJAI IŠ PARYŽIAUS
Šią savaitę Lietuvių Sodybon atvyko iš 

Paryžiaus Jono Masiulio šeima, kuri čia 
praleis vasaros atostogas. Su Masiulio šei
ma? vasaroti 
zaitė.

atvyko viena jauna prancū-

LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 
MAGNETOFONO JUOSTON

LONDONO
\DMNAVO

Londono Lietuvių Vyrų choras, veda
mas V. Mamaičio, įdainavo tris dainas 
magnetofono juoston, kuri persiųsta Ame 
rikes Balsui pertransliuoti į Lietuvą.

PABRANGSTA ANGLIS
Nuo šio mėnesio 18 dienos anglies kaina 

pakeliama 18 procentų. Tik tie pirkėjai, 
kurie užsisakę kurą prieš paskelbiant kai 
nų pakėlimą, galės anglį gauti papiginto
mis kainomis. Spėjama, kad ryšium su 
anglies pabranginimu, pakils dujų kainos.

šeštą kartą rinksimės į mūsų tradicinę sas- 
vasaros stovyklą. Per pereitus penkius me
tus, mes esame stovyklavę įvairiausiose 
vietose, ir buvusios karių stovyklos griuvė
siuose ir aptvertame karvių garde. Daug 
kas nebuvo leidžiama mums daryti, be ko 
lietuviška skautų stovykla, atrodo ne sto
vykla. Nei skautiško stalo išsikasti, nei tin 
karnų stovyklos vartų padaryti, nėi paga
liau tinkamai stovyklą išpuošti.

Bet, kiek sąlygos leido, mes stengėmės 
stovyklauti ir įsirengti taip, kuo garse jom 
būdami laisvoj Tėvynėj. Savo gražiu 
elgesiu, savo gražiais atsisveikinimo lau
žais, mes įsigijome Vid. Anglijoj daug 
draugų, anglų skautų tarpe, kurie kiek
vieną kartą mus aplankydavo ir su mu
mis praleisdavo vieną kitą valandėlę.

Šį kartą mes vykstame stovyklauti į 
„savo žemę“, t.y. musų tėvų ir visų mūsų 
tautiečių nupirktą žemę Headley Park. 
Ten turėsime pilną laisvę ir stovyklavie
tę tinkamai įsirengti ir žaisti visoje toje 
žemėje. Sąlygos stovyklai ten yra nepaly
ginamai geresnės, kaip kad turėjome lig- 
šiol.

Nėra abejonės, kad ši mūsų naujoji sto
vyklavietė bus ir nuolatinė. Todėl, jei mes 
V. Anglijoj bestovyklaudami įgijome ge
rą vardą, Headley Park apylinkėje, mes 
turime įgyti dar geresnį ir kaip lietuviai 
ir kaip skautai, nes toji žemė, kurioje • 
mes stovyklausime turi būti mums, kaip 
mažutė Lietuva, apie kurią ne tik vieti- 
niai skautai, bet ir plačios apylinkės zmb kietijos lietuvių vaikų skaičių atostogų 
nes kalbėtų su pagarba praleisti į Šveicariją.

O mes tą pilnai atsieksime, jeigu suva
žiavę stovyklon būsime mintimi, jausmais | 
ir širdimi tikri lietuviai, skautai ir skau-J 
tės. [/

P. V. Rasteniui, už prisiminimą ir didį 
žygį aplankyti ir mus sanatorijoj besigy
dančius, reiškiame giliausią padėką.

Besigydąs J. Karki.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Birželio 24 d. staiga mirė Gautingo 

natorijoj Antanas GARJONAS, 30 metų 
amžiaus. Palaidotas Gautingo kapinėse.

Velionis kilęs iš Žemaitijos. Buvo įsi
jungęs į kovą daliniuose, o vėliau tarnavo 
amerikiečių darbo kuopose. Turėjo Ame
rikoje seserį, kurios nepavyko jam suras 
ti. Laidotuvėse dalyvavo skaitlingas 
tos lietuvių būrys.

sa-

vie-

J. Karki.

Wehneno lietuvių kolonijos lietuviai, 
protestuodami prieš smurtišką bolševikų 
viešpatavimą pavergtoje tėvynėje, priim
tojoj rezoliucijoj, kreipdamiesi į laisvąjį 
pasaulį, pareikalavo tuojau sustabdyti 
krašte vykdomą genocidą, paleisti kali
nius r deportuotuosius, sustabdyti išveži
mus į Sibirą ir kitur. Lietuvos okupantai 
per Jungt. Tautų organizaciją turi būti 
pareikalauti pasitraukti iš Lietuvos, o jo
je atstatyta nepriklausomybė. Vilkui pa
linkėta sėkmės jo atsakingame laisvinimo 
•darbe. Panašių rezoliucijų įvairiose vie
tose priimta ir daugiau.

Šiemet planuojama išsiųsti didesnį Vo-

KARŠČIAUSIOS DIENOS
Šios savaitės sekmadienis, pirmadienis 

ir antradienis laikomos karščiausios šiais 
metais dienos. Metereologai jau skaičiuo
ja, prieš kiek metų Anglija turėjusi tiek 
daug saulės ir tokius karščius, kokie kepi 
na šią vasarą. Žvejai nusiskundė, kad 
karščiams siaučiant, nepaprastai kritusi 
žuvies paklausa. Žmonės, karščio kankina 
mi, mieliau valgo daržoves ir vaisius, ne
gu žuvies patiekalus.

* *• *
BE PASAULĖŽIŪRINIŲ SKIRTUMŲ
Buvo asmenų, kurie raštu ir žodžiu rim 

tai ir pusiau juokais teiravosi: koks liki
mas tos istorinės medžiagos, kuri atsto
vauja skirtingą pasaulėžiūrą negu Pasau
lio Lietuvių Archyvo vadovybė. įdomau
tas!, ar nesunaikinama, ar lygiai saugo
ma, kaip ir savos ar artimos pasaulėžiū
ros ir t.t. ir t.t.

Besirūpinantiems šiuo klausimu prane
šama, kad Pasaulio Lietuvių Archyvas 
renka ir saugo istorinę medžiagą be pa
saulėžiūrinio skirtumo, čia nebojama ku
rios pasaulėžiūros asmens ar sambūrio 
veiklos pėdsakus liudija. Svarbu tik, kad 
istorinė medžiaga liestų Lietuvą ar lietu
vius. Atsiuntusieji istorinės medžiagos ga 
Ii atvykti ir patikrinti.

V. Liulevičius, PLA Direktorius

AR UŽSIREGISTRAVAI?
Jeigu galvoji stovyklauti, nelauk ilgiau* 

nei vienos dienos , ir užsiregistruok pas 
sktn. K. Vaitkevičių, 21, Cobden st. Der
by, pažymėdamas vardą, pavardę ir an:-, 
žiu. Tik dvi savaitės beliko iki stovyklos! pp a KlJ 'lTZTi a 
Jeigu turi kokių finansinių ar kitokių 
sunkumų ryšium su stovykla, rašyk augš 
čiau nurodytu adresu ir Tau bus padėta 
nugalėti visus sunkumus.

JUNGTINIŲ TAUTŲ DEŠIMTMETIS
Antruoju šio posėdžio darbotvarkės 

punktu buvo rezoliucijos dėl Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo. Atkreipdamos savo dėmesį į 1945 m. 
rugsėjo 20 d. PJT patvirtintą Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos bendrą protestą dėl So
vietų Sąjungos sukliudyto šių valstybių 
suverenumo vykdymo, prisimindamos So
vietų Sąjungos karinių jėgų 1940 m. bir
želio 15-17 r. invaziją į taikingas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos respublikas, t.y. So
vietų Sąjungos įvykdytą neišprovokuotos 
agresijos aktą, laužant dvišalias bei dau- 
giašalias tarptautines sutartis, prisiminda
mos taip pat, kad Sovietų Sąjunga jau ki
tą okupacijos dieną Baltijos respublikų 
nepriklausomas vyriausybes pakeitė nau
jomis iš klusnių Maskvai komunistinių 
marionečių ir, flagrantiškai laužydama es
tų, latvių, lietuvių tautų valią, įvedė ko
munistinę santvarką, žinodamos, kad oku
pacinė sovietų valdžia, esant sovietų oku
pacinei kariuomenei, 1940 m. liepos 21 d. 
inscenizavo tariamus rinkimus ir sufabri
kavo Baltijos valstybės vadinamus „liau
dies seimus“, kurie priėmė Maskvos įsa
kytas sovietinio tipo konstitucijas ir na
cionalizacija pavadino apiplėšimo dekre
tus, turėdamas prieš akis, kad Augščiau- 
siasis Sovietas, nežiūrėdamas aiškių Haa- 
gos konvencijos nuostatų apie okupanto 
teises ir pareigas, 1940 m. rugpjūčio 3-5 
d.d. Maskvoje inscenizavo Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos į Sovietų Sąjungą vienaša- 
lašką „inkorporaciją“, kurios kaip smur
to akto nepripažino nė viena Vakarų Ga
lybė, turėdamos prieš akis, kad su Estijos, 
Latvijos, Lietuvos suverenumo vykdymo 
sukliudymu sykiu eina ir sistematingas vi 
siį pilietinių teisių bei laisvių panaikini-

IR BALTUOS VALSTYBĖS
mas, taip pat politinio, socialinio, ūkinio, 
kultūrinio bei religinio elito masinės de
portacijos, "savo apimtimi sistematingai 
siekiančios sužlugdyti estų, latvių ir lie
tuvių tautas, pagaliau, turėdamos prieš 
akis tai, kad Baltijos tautos nesiliauja pro 
testavusios prieš jų tėvynių pavergimą ir 
kad laisvojo pasaulio estai, latviai ir lie
tuviai kaip tiktai mini savo tėvynių lais
vinimo pastangų penkioliktąsias metines, 
Pavergtosios Jungtinės Tautos:

1. PAKARTOJA savo pasmerkimą so- 
viectinės agresijos prieš Baltijos valsty
bes;

2. APELIUOJA į Jungtines Tautas im
tis reikiamų žingsnių pagal Jungtinių Tau 
tų Chartos 1 str. 1 p. sovietinės vyriausy
bės- prieš Estiją, Latviją, Lietuvą pavarto
tos „agresijos veiksmams sutramdyti";

3. REIKALAUJA laisvojo pasaulio di- • 
džiąsias galybes savo 1942 m. sausio 1 d. 
Jungtinių Tautų deklaracijoje pareikštus 
pažadus atstatyti „suverenines teises ir 
nepriklausomybes tų, kuriems tatai agreso 
rėš valstybės yra jėga atėmusios...“ ir įga
linti „...pasirinkti tokią valdžios formą, ko 
kios jie nori...“ vykdyti pirmųjų totalisti- 
nio sąmokslo ir iš anksto suplanuotos so
vietinės agresijos aukų — Baltijos valsty
bių — atžvilgiu.

Pateikdamas PJT posėdžiui šią rezoliu
ciją priimti, Lietuvos delegacijos pirminin 
ko pareigas einąs dr. Trimakas savo kal
boje išryškino Sovietų Sąjungos planingą 
ruošimąsi agresijai prieš Baltijos valsty
bes, išvadoje primindamas, kad sovietų 
agresorių laukia tos pačios sankcijos, ku
rias Tarptautinis Karinis Tribunolas po 
II-jo Pasaulinio Karo yra pritaikęs agre
sija nusikaltusiems nacių vadams.

PAVERGTOJE TEVYNEJE

SKAITYK 
„EUROPOS LIETUVĮ“!

PATI PIRMOJI!
Pati pirmoji stovyklon užsiregistravo 

Jagminaitė Beatričė, 9 metų amžiaus.
Sktn. K. Vaitkevičius

Antikom, fronte. Kaip pranešama iš 
Prancūzijos, Avignone buvo suruošta 
prancūzų’ visuomenei FICC informacinė 
konferencija, kurią atidarė I Povilaitis. 
Konferencijos pirmininku buvo pakvies
tas markizas Saint Genies. Konferencijoje 
buvo tariamasi, kokių reikėtų imtis žygių 
antikomunistinei akcijai sustiprinti.

kaip 5.000 sportininkų“. Šiemet Kaune 
įvyks visos Sov. Sąjungos krepšinio pir
menybės ir kt.

Tačiau didelio pasisekimo pasirengimas 
džiaugsmui iš prievartos neturi. Pati ko
munistų spauda aimanuoja, kad eilė ra
jonų pro pirštus žiūri į visą tą komediją, 
statomą patenkinti Maskvą ir jos įgalio
tinius pavergtame Krašte. Nuoširdžiai 
linksminasi ir žaidžia tik laisvas žmogus, 
o laisvė už geležinės uždangos yra drau
džiamas dalykas.

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, darbo - buto 
garantijas, etc. ) parūpina Pasaulio Liet. Bendruomenės Britų Kolum

bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplomuotas teisininkas

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
įstaigos adresas:

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C., CANADA 

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

PAVERGIMO IŠKILMĖS
Raudonieji okupantai ir maskolbemiai 

rengiasi iškilmingai paminėti mūsų Tė
vynės užgrobimo dienas. Šimtai komisi
jų ir komitetų dirba išsijuosę, ir retas 
kurs žmogus paliekamas ramybėje.

Su Lietuvos okupavimo sukaktimi bol- 
, ševikai taip pat jungia 160 m. rusų carų
/ jungo sukaktį. Ta proga didelis skaičius 

t' į minėjimus suvežamų žmonių bus ap
rengtų! tautiniais drabužiais ir turės dai
nuoti bei šokti okupantams ant savo tau
tos laisvės kapo. „Sukaktis“ su dainų 
švente atšvęs ir estai, o latviai turės su
ruošti net „meno dekadą“ Maskvoje. Ir ..t.ui,m.o.__ __ ___ ___ t___ _____
tos numatytos pradėti daina „Partija —. n^to E.'^rakėlio’paruošą lietuvių etimo musų vairininkas“... <T*~ ;—x---- ..... ... ..... —
čių repertuarai. Jekelaičio . . _ ___  ,. ____
Vilniaus radiją, šiemetinėje okup. Lietu- 'feTsti’ 10 sąsiuviniui t,______ ______
vos bolševikinėje dainų šventėje daly- 16i50 dm Pirmasis sąsiuvinis pasirodys 
vausią 30.000 „saviveiklininkų“, o jung- rugsėjo pradžioje. Tai būsiąs pats “—“ 
tinį mišrų chorą sudarys 20.000 daini- ...........................................
ninku. Dainųų šventės repertuaro komisi 
jos pirmininko J. Banaičio pareiškimu, 
minimąja švente numatoma „visos lietu
vių tautos vardu liepsninga daina pa
reikšti padėka šlovingąją! komunistų par 
tijai už šviesų ir laimingą gyvenimą ta
rybų šalyje“. Okup. Lietuvoje per 15 m. 
bolševikinės Lietuvos sukaktį numatyta 
suruošti didelę „spartakiadą“ ii- sporti
nes varžybas, dalyvaus daugiau kaip

■ 150.000, o galutinėse varžybose daugiau

Carlo Winterio universitetinė leidykla 
Heidelberge leidžia pasižymėjusio litua-

Jau patvirtinti šven- loginį žodyną, pavadintą „Litauisches Ety 
laičio pareiškimu per „joiogiscijes Woerterbuch“. Numatoma iš-

sąsiuvinis kaštuos

rugsėjo pradžioje. Tai būsiąs pats pirma
sis lietuvių etimologinis žodynas iš viso. 
Jame bus ypač išryškinta lietuvių žodžių 
giminingumas su kitomis baltų kalbomis, 
taip pat kultūrinė, lenkų, gudų, ir vokie
čių įsrava. Kai kurie Frenkelio duomenys 
bus paskelbti pirmą kartą. Nesiribojama 
tik dabartine rašomąją kalba, bet darbui 
panaudotos taip pat seniausios lietuvių li
teratūros ir pačios moderniosios lytys, be 
to, išryškinti lietuvių kalbos etimologiniai 
santykiai su slavų ir indogermanų lyti
mis.
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SVEČIAS NEBUVĖLIS

Londono lenkų dienraščio nuolatinis 
bendradarbis Karolis Zbyševskis, užsimi
nęs to dienraščio skiltelėje apie emigran
tų sugyvenimą praeityje ir dabartyje, ima 
pavyzdį, kaip prieš šimtą metų kalbėda
vo ir rašydavo apie poetą Adomą Micke
vičių tuo laiku esantį ištrėmime, anuome
tiniai emigrantai.

Viename 1845 metų leidinėlyje buvo ra
šoma:

„Kažkoks gynėjas ar Mickevičiaus apaš 
talas teigė, kad jis esąs toks protingas, jog 
viską žinąs. Į tai kažkieno buvo atsakyta:

— Deja, kažni ar Mickevičius žinąs, 
kas iš viso yra tėvynė?

Tūlas publicistas Pszonka anuomet ra
šė:

„Per dešimts klajonės metų Mickevičius 
nė valandėlę nebendradarbiavo su emi
grantais, tačiau iš Paryžiaus katedros pa
skelbė, jog patriotinis jausmas lenkams 
yra nežinomas ir nesuprantamas, o tėvynė 
jiems tik sapnas ir bereikšminga svajo
nė“.

1849 metais Paryžiuje įvykb iškilmin
gas slavų draugijos posėdis .kuriame be 
kitų tautybių dalyvavo ir prancūzai. Žino 
mas prancūzų rašytojas, vėliau buvęs dip
lomatas Desprez, kalbos metu pareiškė, 
kad savo teigimą remiąs Adomo Mickevi
čiaus autoritetu.

Į tokį prancūzo pareiškimą, posėdžiui 
pirmininkavęs Leonardas Chodzko, tuo
metinis Sorbonos bibliotekos vedėjas, at
šovęs:

— Pono Mickevičiaus autoritetas yra 
daugiau negu įtartinas, nes visų jis yra 
laikomas rusų šnipu!

Karolis Zbyševskis čia pat prikergia, 
kad šis kaltinimas buvo mestas ne kieno 
kito, o lenkų giminaičio — lietuvio.

aGila, kad p. Zbyševskis nė žodeliu ne
užsimena, kad ir pats šmeižiamasis po
etas buvęs taip pat lietuvis. Todėl straip
snelio pabaiga, kurioje jis sako, kad „de
ja, neturime šiandien savo tarpe tokio ge

NAUJA ŠILDYMO LEMPA
General Electric Bendrovė pagamino 

naują infraraudoną lempą, skirtą šildy
mui, džiovinimui, kepimui, virimui ir ki
tiems tikslams, kur reikalinga šiluminė 
energija. Ta lempa padaryta iš permato
mo lydyto kvarco, turi vamzdžio formą 
didesnio skersmens kaip cigaretė. Šis 
kvarco vamzdis labai atsparus smūgiams 
ir staigiems temperatūros pakeitimams. 
Įkaitinus iki žarijos spalvos nęskyla, pi
lant ant jo šaltą vandenį.

Gaminami du lempų tipai: 500 ir 100 va 
tų panaudojimui 115-125 ir 230-250 voltų 
įtampoms. Jų kvarco vamzdelio ilgis — 
5 ir 10 colių. Kaitinimui vartojamas volf
ramo siūlelis. Lempos privalumai yra šie: 
turi didelę energijos koncentraciją — 100 
vatų išilginiam vamzdžio coliuj, teikia 
infraraudonus spindulius ir matomą švie
są, amžius labai ilgas — 5000 valandų, la
bai lengva — 500 vatų sveria tris ketvir
čius uncijos, o 1000 vatų — septynias aš
tuntąsias uncijos.* * *

Didžiausia iki šiol žinoma žvaigždė yra 
Herkulio žvaigždyno Alfa, kuri yra 200.- 
000 apie tai praneša dr. A. Deutsch, dir
bąs Mt. Wilson ir Palomar observatorijo
je. Ta žvaigždė matoma plika akimi, ta
čiau reikia panaudoti' teleskopus, "spekto- 
metrus ir interferomtrus, kad būtų nusta
tytas jos tikras pobūdis. Dr. Deutsch tvir 
tina, kad ši žvaigždė su jos antrine žvaigž 
de yra vidury debesies labai šaltų dujų. 
Ta žvaigždė yra nutolusi nuo žemės už 
1,200 šviesmečių. 

LEGENDARINĖ BRANGENYBĖ
Gražiausias pasaulyje smaragdas da

bar laikomas Milano policijos apsaugoj. 
Jis yra 136 karatų smaragdas cabachon. 
Kaip padavimas sako, esąs panašus į Ma 
hometo arklio Burrako akį ir paprastai 
vadinamas „Burrako akimi“.

Su brangakmeniu eina kartu ir perga
mentas. Tai paskutinis Afganistano kara
liaus Aman ~Ullah, 1928 atsisakiusio nuo 
sosto ir dabar gyvenančio Romoje, auten 
tiškumo liudijimas. Dokumente minima, 
kad 1842 smaragdas buvęs įsiūtas į Sho- 
gia žirgo kamanas. Iš ten per kartų kar
tas smaragdas tekęs jam,' kaip vedybinė 
jo tėvo dovana. Dabartiniu metu jis pa
vedęs savo iždininkui jį parduoti. Neleng 
va buvo jam rasti pirkėją, nes kaina su
kosi apie kelis milionus. Atsirado vienas 
olandas, kuris sutiko pirkti ir išrašė 14 
milionų šekį, bet deja... nepadengtą. Čia 
turėjo įsikišti tarptautinė ir italų policiją, 
kad pasakiškas smaragdas atsidurtų sau
giam seife.

„Burrako akis“ apipinta legendomis ir 
baugiais pasakojimais. Prieš 700 metų 
ją atgabenęs iš Mongolijos į Afganista
ną, įsiuvęs į arklio balną, kažkoks dide
lis plėšikas. Už tai jis gavęs gražiąją prin 
cesę Žėrimą, kuri buvo pavogta Belucis- 
tane. Mainai vykę mongolo plėšiko pala
pinėje.

Kaip tokiais atvejais, pasitaiko, abu 
mainininkai gerai nugėrę užsnūdo. Gra
žioji Zerina, naudodamosi patogia proga, 
prarijusi Burrako akį ir dingusi tamsioj 
naktyj. Tik kitą dieną ją pavijęs dyku
moj ir, niekur neradęs smaragdo, kardu 
ją perskrodęs ir pamatęs brangenybę.

Brangenybių žinovai spėlioja (jei akis 
greit išvys laisvę), kad ji greitai turėtų 
puošti kurios nors gražuolės ranką, ku
rią ketina imti buvęs karalius, apyriebis, 
labai turtingas ir jau dukart divbrsavęs. 
O toks yra Egipto ekskaralius Farukas.

P-lis

nijaus, koks buvo poetas A. Mickevičius, 
tačiau laimei neturime ir tokių titaniškų 
niekšų ir šmeižikų dabartinėje emigracijo 
je“, gal ir nevisai yra logiška ir teisinga...* * *

Pijokystės rykštelė plaka ne vieną mū
sų „ambasadorių“, nepaisant kuriame 
krašte jis begyventų. Geria mūsų vyrai ir 
saulėtoj Kalifornijoj, ir Australijos džiun 
glėse, ir Kanados miškuose, ir Vokietijos 
Darbo Kuopose, ir Belgijos anglių kasyk
lose, ir po platų šios salos žemyną išsi
sklaidę tautiečiai. Kiek per vieną savaitę 
lietuviai prageria, sunku apskaič’uoti. Ta
čiau neapsiriksime manydami, Kad vie
nos savaitės gėrimui išelistos sumos vir
šija kelių metų įvairių fondų rinkliavų ir 
aukų sumas. Kas iš vienos savaitės gėri
mo biudžeto būtų galima padaryti — ap
skaičiuoti gali vienas Dr. Valteris, ryžtin
gai su šia „gera“ lietuvio ypatybe kovo
jęs ir, gal ir dabar tebekovojąs. Abejoju, 
ar galima surasti „vaistų“ prieš „tradici
jos“ įprotį.- Atrodo, kad kova, bent šių 
dienų mūsų sąlygomis, neįmanoma. Kai 
šioje kovoje reikia iškelti „baltas vėlia
vas“, reikia nors būgninti, kad nedidelis 
procentas pragertųjų pinigų patektų lietu 
viškiems reikalams. Girdėjau, kad, pvz., 
estai, turį savo prekinius laivus, laivuose 
parduodamus gėrimus apdeda simbolišku 
penu, ar puspeniu, kurie atitenka kultūri- 
niems tos tautos reikalams. Deja, mes lai 
vų neturime, bet turime nuosavas karčia- 
mas, kuriose parduodami gėrimai. Londo
ne 2, Manchesteryje 1, Headley Parke 1, 
manau, kad jų yra ir kitose kolonijose. 
Tačiau, kaip iš Manchesterio man rašo
ma, lietuviškoji karčiama lankoma mažai 
ir mūsų tautiečiai sunkiai uždirbtus sva
rus prageria kitur. Žinoma, čia kiekvieno 
laisva valia, kur tą svarą ar dešimt pra
gerti, bet, man atrodo, kad girtuoklio są
žinė yra labai opi, todėl ir be ilgų pamok.*- 
lų jie turėtų suprasti, jog pinigą pragerti 
reikėtų savose karčiamose ir tuo paremti 
bendruosius lietuviškus reikalus..

PER 24 VALANDAS
Visokių dalykų pasitaiko po saule. Vi

sokių yra ir žmonių, kurie moka juos ap
skaičiuoti. Antai, vienas italų žurnalas 
apskaičiavo, kas nutinka vidutinio dydžio 
žmogui ir jame pačiame vienos paros me
tu. Kiek tie daviniai teisingi, kitas reika
las. Tegu kas nors pamėgina patikrinti, 
bus dar gudresnis.

Žmogaus širdis suplaka 103.400 kartų 
perpumpuodama 20.000 litrų kraujo ir 
per parą jį kūne pakeičia 3.200 kartų. 
Kaulų smegenyse gimsta apie milijardas 
kraujo celiulių. Kvėpuoja žmogus apie 
23.000 kartų, įtraukdamas 12.000 litrų 
oro, per plaučius išvarydamas apie 20.000 
litrų kraujo ir per inkstus apie 1.440 lt. Vi 
dutiniškai kasdien suvalgo 1,75 kg. mais
to ir išgeria 1,40 lt. skysčio. Organi-mas 
pagamina 1, 80 lt. seilių ir 1 lt. prakaito, 
bei 1,50 lt. virškinamųjų sulčių ir išvysto 
vieną dešimtąją arklio jėgos.

Akių vokai sumirkčioja 12,240 kartų, 
galvos plaukai paauga pusę milimetro, 
barzdos — 0,6, nagai — vieną penktada
lį. Žmogus ligi užmigimo, jei neserga ne
miga ir yra ramios sąžinės, praleidžia 
13 min. ir miega apie 8 vai. Per parą su- 
trypčioja mažiausia 4 klm. kelio, ištaria 
3.000 žodžių ir perskaito apie 6.500.

Žmogaus kūnas reikalauja bent 80 gra
mų proteino, 8 gr. druskos, 1 gr. kalkių, 
15 miligramų geležies, 1,3 mgr. vitaminų 
A, 1,2 mgr. vitaminų B, vaisiu su vitami
nais C nuo 70 ligi 100 gr„ 0,002 mgr. vi
tamino D ir 3 mgr. vitamino E.

Čia buvo kalbama apie žmogų. Bet, 
anot liaudies sakmės, „moteris ne žmo
gus“, tenka dėl to. pastebėti kai kurios mi 
teriškos paros skirtumus.

Moters širdis per parą plaka 110.000 
kartų, kvėpuoja 25, 900 kartų, suvalgo 
1,35 kg., išvysto vieną keturioliktąją ark
lio jėgos. Užmigti ima 16 min. ir miega 
8 vai. 40 min. žodžių per parą pasako be
maž triskart daugiau nei vyras, bet skai
to ne daugiau už vyrus.

Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.U

Š'.m. liepos 16 d. rengiami

ŠOKIAI

Plokštelių muzika

Pradžia 7.30

Jau atidarytas ir klube veikia jau
kus „RAGO“ baras. Klubo narius 
kviečiame atsilankyti.

Liepos pirmomis dienomis Londone; vie
šėjo p. Vincas Rastenis iš New Yorko, 
amerikinio Laisvos Europos Komiteto 
Spaudos Skyriaus Lietuvių Sekcijos ve
dėjas, sustojęs čia pakeliui iš Tarptauti
nio Teisininkų Kongreso Atėnuose. Sve
čias, tiesa, Londone yra porą dienų bu
vęs prieš 7į metų, irgi sustojęs pakeliui 
į Ameriką iš Paryžiaus. Bet, kadangi ta
da musų daugumo čia tuo metu dar nebu
vo ir tada jam teko čia matyti tik pačią 
mūsų dabartinio būrio užuomazgą, tai 
šiandien jis čia vistiek lankėsi lyg ir pir
mą kartą, kaip svečias nebuvėlis. Tokia 
proga „prigriebėme“ svečią ir su „E.L.“ 
skaitytojais viena kita mintim pasidalinti. 
Pirmas klausimas, žinoma, turėjo būti 
apie teisininkų kongresą — pagrindinį 
šio susitikimo „kaltininką“. Norėjome iš
girsti, kaip Lietuva tame kongrese buvo 
atstovaujama.

— Gal kjek perskambiai pasakyta „Lie 
tuva atstovaujama“ — sako svečias. — Ta 
me kongrese nebuvo oficialių atstovybių 
nei iš Lietuvos, nei iš Didžiosios Britani
jos ar iš kurios nors kitos valstybės arba 
krašto. Kongreso dalyviai, formaliai 
imant, nebuvo net kurių nors organizacijų 
atstovai (nors mes su p. Sidzikausku ir 
turėjome Lietuvių Teisininkų Draugijos 
įgaliojimus — palaiminimus). Kongresas 
buvo organizuotas Tarptautinės Teisinin
kų Komisijos, kurios sekretariatas yra Ha 
agoje, Olandijoje, ir jis buvo organizuo
tas individualių kvietimų kelių. Kongreso 
dalyviai veikė ne kaip savo valstybių, tau 
tų ar organizacijų atstovai, bet griežtai in 
divįdualiniu titulu. Suprantama, tas nei 
kiek nekliudė dalyviams reikštis taip, kad 
tai duotų kodaugiau naudos bendriems 
tautiniams interesams

— Tad kiek turėjote progos šia prasme 
pasireikšti

— Svarbiausias mūsų visų „užgeležinie 
čių“ reiškimasis tenai buvo ne tiek posė- 
džių, kiek pertraukų ir įvairių pobūvių 
metu. Tai pažinčių sumezgimas, pasikal
bėjimai, gyvu žodžiu papasakojimai apie 
būdingiausius „tarybinės teisės“ bruožus, 
kuriuos mums yra tekę mažiau ar daugiau 
tiesiai savo kailiu patirti. Mat, pagrindi
nė kongreso tema ir buvo, remiantis su
rinktais dokumentais, tos „tarybinės tei
sės“ dėsnių ir veikimo vertinimas vaka
riečio teisininko akimis. Man asmeniškai 
buvo progos susipažinti su labai daugeliu 
ypač Azijos ‘kraštų teisininkų( jų tarpe 
net buvęs Mahatma Gandhi asmens sek
retorius ir Delhi tribunolo pirmininkas), 
kuriems vaizdingi gyvi pavyzdžiai iš mū
sų krašto pergyvenimų buvo itin įdomūs. 
Būdinga, kad pakistaniečiai, shailandie- 
čiai arba Artimųjų Rytų kolegos atrodo 
gyviau nusimano apie tarybinės teisės po
būdį. Ką jau kalbėti apie korėjiečius! Ki
ti kaikurie iš pradžių kiek abejingi ir su 
jais pasikalbėjimas prasideda kartais net 
gana „drungna“ nuotaika, bet vienas ki
tas papasakotas būdingesnis faktas suke
lia ir juose susidomėjimo ir jau patys pra 
deda klausinėti. Vienas iš dažnesnių klau
simų esti apie deportacijas: ar iš tikrųjų _____  ____ _. , . , . _
toks dalykas yra, kokiais motyvais ir ko-- sužeistų. K. žilinskaitė-Daratienienė buvo 
kiu mastu. Labai greit tenka susidurti ir ’ ” ’ “ --*■ ‘ *----- -----------
su perdėtų informacijų pavojumi šioje 
srityje, nes dažnas yra girdėjęs kartais 
perstipriai dramatizuotus pasakojimus 
apie deportacijų mastą ir neišvengiamai 
kalusia: ar dar yra Lietuvoje lietuvių? 
Tai ryškiausias pavyzdys, kaip reikia sau 
gotis nuo nereikalingai perdėto informaci 
jos dramatizavimo kalbant apie padėtį 
Lietuvoje. Vaizduotė yra blogiausias in
formacijos šaltinis. Teisininkų kongresse 
buvo stengiamasi vertinti tik griežtai, do
kumentinė medžiaga. Mes, lietuviai, žino
ma, dokumentinės medžiagos neturime 
tiek, kiek jos turėjo kiti, iš vadinamųjų 
satelitinių kraštų. Bet tokiu atveju geriau 
susilaikyti nūo griežtų teigimų, negu ką 
nors teigti remiantis tik „nujautimu“.

— Apsilankymas Londone rodo, kad šią 
kelionę Tamsta būsi skyręs ne vien tik 
kongresui...

— Būtų tiesiog nuodėmė „peršokimo“ 
per Atlantą nepanaudoti ir kitiems reika
lams atlikti .Iš tikrųjų, apie tris ketvirta
dalius savo kelionės laiko šia proga sky
riau kaip tik tiems reikalams, būtent, su
sisiekti su visais Europoj esnačiais punk
tais, kur numačiau esant susikaupusios ar 
besikaupiančios medžiagos apie dabartinę 
Lietuvos būklę. Ir tikrai, Paryžiuje, Ber
ne, Romoje, įvairiose Vokietijos vietose 
ir, pagaliau, Londone užtikau tokius „san 
dėlius“, kurių turinys jokiu budu, nebūtų 
galėjęs paaiškėti šiaip jau susirašinėjimo 
keliu. Yra labai daug įdomių ir svarbių 
duomenų .kurie tik sugretinti gali labai 
žymiaai padėti susidaryti ne spėliojimais 
ir jausmais, o faktais paremtą vaizdą apie 
padėtį.

— Bet juk mūsų savosios, lietuviškosJ_  '' •• ■

oalsavo ir neuutare. Tą greičiau būtų gali 
ma apibūdinti tik kaip laisvą nuomonių 
pasikeitimą, su visa savitarpine skirtingų 
nuomonių pagarba ir visais kitais pado
riais tokiu pasikalbėjimu atributais. Man 
regis, šiuo metu vyrauja brendimas tam 
tikro pasikeitimo pažiūroje į mūsų vadi
namąją politinės vienybės problemą. Iš
tisą dešimtmetį vyravo „totalinės vieny
bės“ idealas, priimtas musų sąmonėje, 
kaip nediskutuotina aksioma. Bet kai tik
rovėje ta vienybė nėra reikiamai sklandi 
ir pastangos jai įgyvendinti, deja, vis pa
sirodo tebeesančos tuščio, tai gimsta min
tis, kad gal reikia kokio kito metodo. Dėl 
tikslo, būtent dėl siekimo Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės, vienybė tarp visų 
nuoširdžių lietuvių neabejotinai yra, ir 
tas klausimas nesudaro jokio keblumo. 
Blogiau yra su praktišku veiklos organiza 
vimu tam tikslui siekti. Mes laikėmės lig- 
šiol tik „totalinės vienybės“ principo ta 
prasme, kad stengėmės vienam tikslui tu
rėti ir vieną bendrą organizaciją, pana
šiai kaip kadaise buvo sakoma „Ein Volk, 
ein Reich, ein Fuehrer“... Būtent, labai 
kietai įsikalėme sau į galvas, kad tik vie- 
turėtų būti geriausia. Bet dabar susidu- ____ ________ _____________ ______ «._______  ________
riame su niekaip nesugriaunamu faktu: Košubos skulptūrą. Visi Sao Paulyje gy-. binti sovietinę tvarką.

viena bendra organizacija nepajėgia veik
ti taip, kaip turėtų, kaip idealus jos įsi
vaizdavimas tą veikimą piešia. Visa eilė 
metų plakamės kaip žuvys ant ledo ban
dydami kaip nors tą vieningą organiza
ciją patobulinti, kad ji galų gale galėtų 
atlikti darbą. Bet besiplakant tik dėl prie
monės taisymo, pats darbas savaime lieka 
atidėtas. Neišvengiamai galų gale iškyla 
klausimas: kas gi svarbiau — ar pats dar 
bas, ar įrankio kalinėjimas ir ramstymas, 
nors jis, ramstomas ir šiaip ir taip, vis tai 
iš vienos tai iš kitos pusės kur nors griū
va, krypsta ir darbui panaudoti niekaip 
nepavyksta... Čia ir stoja prieš akis labai 
rimtas klausimas: ar neklystame aklai 
laikydamiesi „totalinės vienybės“ idealo? 
Ar neklystame manydami, kad tik vienu 
bendru įrankiu tegalima vieno bendro 
tikslo siekti? Iš esmės taip būtų geriausia, 
bet tik ta sąlyga, jei mums tą įrankį seka 
si sustatyti ir sekasi jį veiksmingai nau
doti. Bet jeigu nesiseka? Jeigu oeviltiš- 
kas įrankio remontavimas mus visiškai 
atitraukia nuo paties darbo, ir atitraukia 
ne dienai kitai, o ištisai eilei metų, ir dar 
grąso atitraukti neribotam laikui? Ar ne 
gana taip nevaisingai žaisti? Ar nereikia 
pasidairyti galimybių tuos darbo įrankius 
kaip nors kitaip_ susistatyti? Gal ir kitaip 
nepavyks? Galbūt... O galgi ir pavyks. Ko 
dėl nepabandžius?

Šitokie, palyginimo forma pavaizduoti 
klausimai dabar labai gyvi. Apie tai kaip 
tik ir teko daugiausia kalbėtis. Turiu įs
pūdį, kad tais klausimais besidominčių 
tarpe vyksta pažiūrų atmainos. Vieni lin
kę griežčiau keisti pažiūrą ta prasme, kad 
vieningas tikslas, aišku, pasilieka, bet 
įrankių vienumas tam tikslui siekti nėra 
dogmatiška būtinybė: tai yra, jeigu su vie 
nu įrankiu nesiseka, tai reikia bandyti ki
taip. Kitiems ta daugelį metų puoselėta 
idealios visuotinos vienybės idėja, apiman 
ti ne tik patį tikslą, bet taip pat ir prie

LAISVOJO PASAULIO
LIET. BENDRUOMENEJE

ARGENTINA
Sužeista lietuvių. Gautosiomis iš Argen

tinos žiniomis, nepavykęs prieš Peroną 
sukilimas pareikalavęs stambesnių aukų. 
Vokiečių spauda apskaičiuoja, kad sukili
mas atsiėjęs apie 700-800 gyvybių, sužeis
tųjų skaičius siekiąs 2.500, o nuostolių pa
daryta už 100.000 mil DM. Suimtieji 900 
sukilimo dalyvių buvo perduoti kariniam 
teismui, pradėjusi sukilimą laivyno avia
cija išformuota ir išskirstyta tarp kitų da
linių. Per sukilimą viena kulka perskrodė 
prezid. Perono kėdę vyriausybės rūmuose, 
o jam pasitraukus iš karo ministerijos 
balkono, ten nukrito kita sukilėlių mesta 
bomba. Iš mūsų tautiečių Buenos Aires 
mieste žuvo Z. Paplauskas, taip pat yra 

kliudyta net 4 kulkų. (Per Argentinos ra
dijus Exelsior ir Portena duota lietuviškų 
liaudies dainų koncertų, prisidedančių 
prie Argentinos lietuvių gero vardo pakė
limo.) A. Zubas jau kuris laikas dhbą 
spaudos agentūroje France-Press Buenos 
Aires mieste.

Argenetinos Lietuvių Bendruomenei š. 
m. spalio mėn. sueina 5 metai. Bendruo
menė yra registruota policijoj ir veikia 
savarankiškai. Apylinkės visur teigia
mai atsiliepė į lietuviškosios veiklos pa
gyvinimą. Radio valandėlei „Lietuvos Ai
dai“ suėjo 8 metai. Ji taip pat prisideda 
prie lietuvių vardo garsinimo tarp sveti
mųjų. 

AUSTRALIJA
Lietuviams, kurie dalyvaus tarptauti

niame skautų vad. Pan-Pacific sąskrydy
je, jų parodėlei Inf. Tarnyba išsiuntė 
pluoštą informac. literatūros svetimomis 
kalbomis. ALB krašto valdybos pirminin
ku vietoj pasitraukusio L. Karvelio išrink 
tas V. Skrinska, vicepirmininkais V. Sim- 
niškis ir V. Doniela, sekret. St. Pačėsa, ižd 
S. Grina, nariais M. Petronis ir Pr. Na- 
gys.

Melburne skulpt. T. Zikaras suruošė 
savo darbų parodą, kurią atidarė vyr. 
un-to lėkt. Dr. W. D. Falk. .Parodoje buvo 
išstatyti 25 piešiniai ir 14 skulptūrų. T. 
Zikaras, sėkmingai dalyvaudamas austra
lų dailės parodose, tuo budu garsina lie
tuvių vardą. Jo iškaltos figūros prie Ne
žinomojo Kareivio paminklo puošia aus- dol. įnašų pažadų, 
tralų karių šventovę Melburne. Naujai sta _______ 
tomam Physical Education Centre rū
mams Melburno un-tui paruošti geriausią 
skulptūrų projektą iš viso buvo pakviesti 
tik 3 dailininkai, tarp jų — ir T Zikaras.

Melburne gavęs inž. diplomą A. Ka- buotojų bendrų pastangų surastas zmo- 
>aila pakviestas lektorium į Melburno gaus širdies pagrindinio kraujo indo pa
ukštąją technikos mokyklą. Dėstys pri- kaitalas: oriono, medžiaginis vamzdelis 
aik. mechaniką, statybinę braižybą ir kt. greitu laiku galės pavaduoti susidėvėju- 
Ateinančiais metais Melburne bus pa- šią, ligos pažeistą ar nusilpusią aortą, 
rulio olimpinės žaidynės. Jose jau dabar Dirbtinė aorta — plonytėmis sienelė- 
iregistravo per 30 įvairių tautybių krep mis vamzdelis buvo numegztas Šiaurės 
nio komandų. Australų komandoj daly- Karolinos valstybės kolegijos Tekstilės 

vaus ir lietuvis Ignatavičius iš Adelaidės, mokykloje Raleigh mieste, bendradarbiau- 
kuriam lygaus krepšininko Australijoje jant dviem širdies ligų specialistams gy- 
nėra. dytojams iš Charlotte, N. C.: dr. Paul W.dytojams iš Charlotte, N. C.: dr. Paul W.

Sanger ii- dr. Frederick H. Taylor.
Minėtos kolegijos mezgimo technologi- 

bus jos departamento direktorius prof. W. E. 
, panaudodamas pritaikytą kakla-

ARTE SACRA LITUANA
Lietuvių religinio meno paroda, .

atidaryta š.m. liepos 18 d. Escola National ,
dės Belas Artės rūmuose Rio de Janeiro 
mieste. Sutelktinėmis viso laisvojo pašau 
lįo lietuvių pajėgomis Lietuvos pasiunti
nybei Rio de Janeire pavyko surinkti gau 
sų būdingų eksponatų skaičių. Iš jų svar
biausi —■ per 200 gražiausių kryžių, baž-

no vamzdelį, tiksliai atitinkantį žmogaus 
aortos ir aortinio užsilenkimo visus ma
tavimus. Tai šviesi viltis senesnio am
žiaus žmonėms, kenčiantiems nuo šio pa- 

__ grindinio kraujo indo išsiplėtimo (aneu- 
nyčių, ypač Vilniaus, liaudies menininkų rysma)., Šios rusies dirbtine aorta, paga- 
ir naujosios Lietuvos kūrėjų darbu foto- DuPont plonyčių siūlelių, neiš-
grafijų; koplytėlių, šventųjų statulų, me- tirPs a kuno cheminėse medžiagose ir sa- 
džio raižinių etc. Taip pat gauta apie 20 Y° elastingumu varinėja kraują zmog^ 
šimtamečio senelio A. Trumpio darbu. Pa kurle kaip tikroji aorta. Iki šiol sios bėdos 
rodai konsulo Dr. P. Daužvardžio žmona atvejuose buvo naudojamos mirusių zmo- 
atsiuntė gintarinį rožančių iš Čikagos, nių aortos, laikomos trijuose „bankuose , 
vienas lietuvis iš Švedijos' — albumą su kurl4 ,vls° krast° reikalavimams patenkin 
17 Lietuvos religinio turinio fotografijo- 11 neužteko.
mis, gautų iš pažįstamos danės. Dail. A. ”
Varnas atsiuntė 4 būdingiausius vaizdus A. Venclova iš okupuotos Lietuvos bu- 
iš Čikagos, tarp jų — Mindaugo vainiką- vo nuvykęs į Weimarą, į Shillerio 150 m. 
vimą. Mindaugo portretą, papuoštą bran- mirties minėjimą; tas pats Venclova ne- 
giais akmenimis, padarė argentinietis dail seniai buvo nusiųstas ir į Stoholmą,; savo 
Cesar Patrone Buenos Aires mieste pagal panašiose išvykose jis vis stengiasi gar-

mones, dar tokia brangi, kad nedrįstama 
nuo jos trauktis ir vis dar norima toliau 
„kaip nors“ bandyti lopyti vieningumą ir 
priemonių srityje.

Šia proga turėčiau pasakyti, kad Angli
jos lietuviai šia prasme ryškiai neišsiski
ria nuo kitų, šitokia mąstymo eiga vyks
ta ir Vokietijoj gyvenančių lietuvių tarpe, 
pagaliau, panašių reiškinių pilna ir Ame
rikoj.

— Na, o kokie įspūdžiai iš mūsų visuo
meninių centrų Londone?

— Materialiniai centrai — namai, klu
bas ir sodyba, kuriuos man teko matyti, 
pasigėrėtini. Pavyzdžiui, New Yorko lie
tuviai galėtų tik pavydėti tokio židinio, 
kokį turite susikūrę Londone: kažkaip at
sitiko, kad tenai mes neturime tokio mas
to savojo židinio ir labai dėl to kenčiame. 
Dvasiniai centrai — organizacijos, kaip 
patys geriau žinote, čia labai gyvi, o man 
sudarė įspūdį, kad šalia savo dinamišku
mo taip pat sugeba ir gana lojaliai, džen
telmeniškai santykiautti. Manau, kad nors 
dėl savo oficialios padėties ir nuošaliai sto 
vinti Lietuvos pasiuntinybė, čia irgi atlie 
ka labai žymų moralinio moderatoriaus 
vaidmenį. Turėjau progos daug valandų 
kalbėtis su p. ministeriu Balučiu ir malo- 
niaia įsitikinau, kad jis, kaip pats sako, 
gana sėkmingai „išsilaižęs“ iš jį kuriam 
laikui suvaržiusios ligos tebėra palaimin
gas čia gyvenančių lietuvių visuomeninio 
reiškimosi „angelas sargas“. Tiesa, persi
ėmęs be galo kruopščiu atsargumu, bet 
ne aklas dogmatikas, ir ne „senas tėvas“, 
kuris kaip nors bandytų drausti vaikams 
netgi pagalvoti kitaip, negu jo įprasta.

Atleiskite, jeigu pabaigoje susilaikysiu 
nuo trafaretinių atsisveikinimų ir linkėji
mų, nes manau, kad šis pasimatymas ne
sibaigia fiziniu atsitolinimu: oro paštas 
dabar veikia gerai ir jo pagalba galime ir 
dažniau „matytis“.

V. P.

veną dailininkai lietuviai davė savo kū
rinių originalų, o V. Stančikaitė — Abrai 
tienė specialiai nupiešė Vilniaus Aušros 
Vartų Madoną.

JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖS 
Skatina domėtis premijomis

Lietuvių Rašytojų Draugijos pereitų 
metų premija 500 dol. teko J. Jankui, ku- • 
rio „Namas geroj gatvėj“ surinko iš 63 
balsų 32. Daugumas balsuotojų pareiškė 
nuomonę, kad ateityje LRD premijos tu
rėtų būti skiriamos visuotiniu narių bal
savimu. Taip iš tikrųjų, vykdant šiemetL 
nę premiją, bus ir padaryta. Ligi, šiol pasi 
rodė per 10 knygų, įeisiančių į premijuoti 
ntjjų sąrašą. Penktajam „Draugo“ roma
no konkursui paskutinė data — 1955.XI.1. 
Premija — 1.000 dol. Jury komisiją su
daro: torontiškiai A. Gurevičius, kun. Dr. 
J. Gutauskas, Pr. Kozulis, Iz. Matusevi
čiūtė ir V. Tamulaitis. „Darbininko“ dra
mos veikalo konkursui su 500 dol. premi
ja paskutinis terminas rankraščiui įteikti 
—i 1955.XI.1. Liet. Mokytojų Sąjunga 
scenos veikalui konkurso keliu yra pasky
rusį dvi premijas: 500 ir 250. Paskutinė 
data — 1956.V.1. Jury komisija: LMS at- ; 
stovai J. Kreivėnas ir E. Serapinas, LRD 
atstovai — P. Gaudys ir J. Švaistas, teat
ralų atstovas — akt. A. Dikinis. Jaunimo 
literatūros premija (500 dol.) bus skirta 
už bet kurios rūšies ar žanro auklėjantį 
veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, 
biografiją, vaizdelį ar kurios kitos rūšies 
kurinį, skirtą jaunimui. LRD valdyba pa
ragino lietuvius rašytojus į visus tuos 
konkursus atkreipti reikiamą dėmesį.

Kultūros Fondo reikalai
Lietuvių rašytojų iniciatyva 1947 m. 

Vokietijoje buvo įsteigtas Kultūros Fon
das, kurio mintis tada buvo susilaukusi j 
palankaus visuomenės pritarimo. Vėliau 1 
jis atkurtas ir gražiai visą laiką veikia 1 
Australijoje. Prieš metus ir Kanadoje KF ' 
pripažintas bei įteisintas kaip esminis LB 
padalinys, vykdąs švietimo ir kultūros 
funkcijas. Pastaruoju metu ir JAV spau
doje imta labai gyvai kelti KF reikalas. 
Iki šiol JAV-se veikė vienintelis KF sky
rius Clevelande. Paskiausiu metu Čikago
je kilęs veržlus KF sąjūdis, dar neįgijęs 
organizacinės formos, jau gavo per 2.000

DIRBTINĖ AORTA
Po 18 mėnesių medicinos ir tekstilės dar
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