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NETEISES LAIKUOSE KORTOS DEDAMOS ANT STALO 7 DIENOS
Tarytum pasijuokimui iš šio laiko žmo

gaus pastangų teisę įgyvendinti, niekad 
anksčiau pasaulyje neteisė nėra taip bujo
jusi, kaip šiandieną. Juo daugiau kalbama 
apie teisę, juo plačiau neteisė plečiasi. Nie- 
kad anksčiau nėra buvę žmogaus teisėms 
saugoti tokių tarptautinių įstatymų bei ins
titucijų, bet niekad anksčiau nėra buvę ir 
tokio teisės išjuokimo. Kad amoralusis ir 
bedieviškasis komunizmas yra išjuokęs ir 
sumindžiojęs visas žmonių teises, tatai yra 
viešai žinomas faktas, nebesukeliąs nei nu
sistebėjimo nei ginčų, bet komunistinių 
kraštų vyriausybės tarptautinėse instituci
jose, dargi tose, kurios saugo žmogaus tei
ses, gali dalyvauti tik šiais žmogaus dva
sinio bankroto laikais. Šie tarptautinės ins 
titucijas nuvertinanti reiškiniai, daugumos 
pasaulio vyriausybių užskaitomi už visai 
natūralius dalykus. Komunistinių kraštų 
„vyriausybių“ atstovai viencdai respektuo
jami su garbingų vyriausybių atstovais. Su 

' jais yra sėdama prie bendro stalo. Dar to 
negana. Beliko tik laiko klausimas, kada 
taps nariu Jungtinių Tautų, kurios charts 
skamba pačiais humaniškiausiais tonais, 
dar viena teisę išjuokianti valstybė — Rau
donoji Kinija.

Pirmą kartą pasaulio istorijoj viešai ir 
demonstratyviai buvo išjuokta teisė ir su
laužyti jos principai vadinamajame Nuern- 
bergo Tribunole, kur geriausi didžiųjų de
mokratinių valstybių teisės žinovai į teisė
jų suolą greta viens kito susėdo su pačiais 
didžiausiais pasaulio nusikaltėliais, kad nu 
teistų kitus nusikaltėlius, nors to paties po 
sėdžio metu paaiškėjo teisėjų suole sėdin
čiųjų su teisiamaisiais padaryti bendri ar
ba atskiri nusikaltimai. Kad dar daugiau 
išjuokti demokratinio pasaulio teisės atsto
vus ir jų suprantamus teisės principus, nu
sikaltėlių grupė savo atstovu į tribunolą 
paskyrė koncentracijos stovyklų viršininką 
Rudenko. Po pasmerkimo tarptautinių nu
sikaltimų, neteisė buvo įgyvendinta Čekos
lovakijoje ir dar tik praeitais metais Šiau
rės Vietname. Ką parodys rytojus dar ne
žinome, bet jau beveik tikra, kad 6 milio- 
nai formoziečių neužilgo taps neteisės au- 

__ komis. Reikia spėti, kad bus ir daugiau.
Tarptautinės žmogaus teisių institucijos 

vis posėdžiauja, o neteisė, akceptuojama 
Jungtinių Tautų, vis plečiasi. Ką turi pa
sakyti ateities istorikas apie šių laikų žmo
gų? Koks didelis yra šių laikų žmogus ma 
žuose ir koks mažas jis yra dideliuose, es
miniuose dalykuose. Kaip didžiuojasi jis 
galėdamas pasikinkyti gamtos jėgas griau
namajam darbui, bet nedrįsta prisipažinti, 
kad nesugeba neteisę pažaboti. Koks iškal 
bingas yra Vakarų demokrates, kai jis žo
džiu gina teisės principus ir koks neryžtin
gas jis yra, kai jam reikia neteisei kelią pa 
stoti.

Kaip niekas neįvyksta be priežasties, 
taip ir neteisės įsiviešpatavimas irgi turėjo 
turėti priežastį. Šie laikai yra pavyzdys, 
prie ko pasaulį gali privesti vienas ligonis, 
atsisėdęs į vienos galingiausių valstybių pre 
tidento kėdę. Jis, gyvendamas liguistom 
svajonėm, papirktų niekšų pakurstomas, iš 
augino didesnį ir plėšresnį žvėrį, kad jo pa 
galba sunaikintų nepasotinamą mažesnį 
grobuonį. Dabar augintojas pats turi sau
gotis, kad nebūtų prarytas jo paties au
gintos bestijos. Šis pastarasis jau suspėjo 
praryti keliolika geriausių silpnesnių au
gintojo draugų, kurie būtų galėję būti ge
riausiais talkininkais kovoj su bestija.

Nepasisekimai, išplaukianti iš nedrąsos 
ir nesveiko protavimo, paskui mėgstama 
dangstyti nudėvėtu šydu, vadinamu politi
ka.

Kaip dar tik prieš nepilnus dešimt metų 
į demokratinio pasaulio spaudos puslapius 
nieks nedrįso talpinti tiesos žodžių apie 
Sovietų Sąjungą, kad nesugadinus „didžio
jo mokytojo“ nuotaikos, taip šiandien dar 
nieks nedrįsta ištarti vardo asmens, kurio 
dėka šiandieną pusėj pasaulio neteisė do
minuoja, tur būt dėl to, kad jis buvo Jung 
tinių Amerikos Valstybių prezidentas. Is
torikas jo vardo nenutylės.

Amerikiečių tauta pagimdė sūnų, kuris 
pasaulio istoriją pajėgė nukreip.i nelaimės 
kryptimi, atidarydama duris bejėgaim inva 
lidui šėtono išperai, sutvirtindamas ir pasta 
tydamas ji ant kojų, bet ar duos ji didvyrį, 
kuris drąsiai ir energingai imtųsi atstatyti 
padarytą klaidą? Kol kas jo nematyti. O 
klaidos atstatymo laukia šimtai milionų 
žmonių. Pašnibždomis girdėti kalbant, kad 
laisvieji demokratai nelies kraujo už kaž
kieno laisvę. Bet jie savo pirštus prikišo, 
kad tas „kažkas“ būtų nustumtas į vergų 
stovyklą ir net kraują liejo už tai. Prieš 
nepilnus du tūkstančius metų svetimo krau 
jo pardavėjas, nesuradęs laimės biznio pa
jamose, pasikorė. Neabejotinai savo aki
mis dar pamatysime, kokią laimę atneš šio 
amžiaus panašiems biznieriams.

Vangiai ar bus imtasi jėgos priemonių 
neteisei sutramdyti. O antra, valgiai ar yra 
galima šėtoną jėgos priemonėmis sutram
dyti. Maskoliškojo pragaro panaikinimas 
reikštų panaikinimą šaltinio, iš kurio plau

kia pinigai kitų kraštų tamsiajam gaivalui 
aprūpinti, per kurį kartu skleidžiamas 
Kremliaus geraširdiškumo ir neklystamu
mo mitas. Jeigu tatai įvyktų, tai būtų tik 
pirmasis žingsnis kovoj su Trierio žydo pa 
sėtomis piktžolėmis. Bet jų galutinis sunai
kinimas pareikalautų ’ ilgesnio laiko tarps
nio. Geležinės uždangos atidarymas reikš
tų paleidimą žmonių, kurie daugeliui aklų
jų atvertų akis, bet nereikštų galutiną ko
vos laimėjimą.

Prieš ką kas kovoja, tas yra jo dždžiau- 
sias priešas, prieš tą kovodamas jis gali žū 
ti arba laimėti. Prieš ką labiausiai kovoja 
komunizmas? Kas yra jo didžiausias prie
šas? Pagaliau, kas yra komunizmas? Ar 
komunizmas yra tik tiranija, skurdo nešė
jas ir tautų naikintojas ar kartu jis yra re
ligija ir idėja tiems, kurie savo akimis ne
matė jo kūno ir nepažino jo darbų? Kodėl 
komunizmas nepakenčia nei vienos religi
jos? Kiekviena religija yra komunizmo di
džiausias priešas, nes religija yra sielos pe
nas, 
prie 
kiai 
bės,
kitų, jam norimų įpiršti arba prievarta pri 
mesti herczijų bei dievų. O komunizmas, 
pasisekimo laidavimui, reikalauja irgi gar
binimo. Žmogus garbindamas vieną auto
ritetą negali lygios pagarbos atiduoti ki
tam. Vatikano vadovaujama katalikybė, 
dėl savo autoritetingumo ir nepalenkiamu
mo, yra pats dužiausias komunizmo prie
šas. Komunizmas žlugs arba laimės ne su 
kardu kovodamas kovos lauke, bet dvasi
nėj kovoj prieš tiesą, meilę, dorovę ir tai
ką skelbiančią krikščionybę. Dar nėra is
torijoj pavyzdžių, kad tamsusis gaivalas 
melu, klasta ir apgaule laimėtų kovą prieš 
tiesą. Nėra jokios abejonės kas laimės ir 
šią kovą. Tik niekas negali pasakyti, kiek 
ilgai ji nusitęs. Šioj kovoj jau milionai žmo 
nių yra padėję galvas už savo įsitikinimus, 
už laisvę, už gerbūvį ateinančioms kartoms. 
Kol kova bus laimėta, daleistina, kad dar 
ištisos tautos pranyks iš tautų tarpo.

Osv. Nagelė

mistika, masinančiai traukianti jėga 
nematomos ir nepasiekiamos, bet aiš- 
juntamos, augštesnės antgamtinės esy- 
dėl kurios žmonės išsižada bet kurių

ŠAUDYMAS DEL GARSO
Lauktoji keturių didžiųjų konferenciją 

pagaliau prasidėjo ir pirmieji laikraštinin
kų įspūdžiai iš Tautų Sąjungos rūmų Že
nevoje jau atsidūrė viso pasaulio spaudoje. 
Pirmoji konferencijos diena pasižymėjo tuo, 
kad visos keturios galvos pasakė savo lyg 
ir programines kalbas, tariant, padėjo po 
vieną kortą ant stalo, kitas psilaikydami 
kišenėje ateičiai. Nors kiekvienas kalbėjo 
apie taiką ir draugystę, didelio entuziazmo 
jų pasisakymai nesukėlė, nes iš karto bu
vo jaučiamas tam tikras šalių kietumas ir 
atsargumas. Savaime suprantama, kad jų 
kalbos buvo tik bendri bruožai busimųjų 
diskusijų ir kad nukrypimai nou tų linijų 
galimi. Aišku, kad niekas didžiųjų nenori 
karo. Vakarai nenori sunaikinti savo ger
būvį, o Rytus kamuoja nepritekliai. Kad 
pasitarimai neis kaip iš pypkės, jau iš 
anksto numatė amerikiečiai, kurie vienin
teliai prez. Eisenhowerio lūpomis Ženevoje 
viešai priminė ir pavergtųjų tautų klausimą. 
Vadinasi, jie savo pažadą ištesėjo jau pir
mąją konferencijos dieną. Už tai gali būti 
siunčiama jiems mūsų kukli padėka.

Dabar peržvelkime kiekvienos galvos pa 
sisakymus atskirai. Konferecijos atidarymo 
ptjjėdžiui pirmininkavo ir pirmasis progra 
minę kalbą pasakė JAV prez. Eisenhowc- 
ris, arba Ike, kaip jis buvo pramintas pas
tarojo karo metu. Kaipo svarbiausius klau 
simus, jis iškėlė: 1) Vokietijos suvienijimą,
2) teisę visoms Rytų Europos tautoms pa
sirinkti sau patinkamą valdymosi formą,
3) sovietų remiamo tarptautinio komuniz
mo vaidmens ir 4) nusiginklavimo. Dėl pa 
vergtųjų kraštų Eisenhoweris pasakė-

„Platesnės apimties yra tautų teisės iš 
Sirinkti patinkamą valdžią problema, 
kaip lygiai grąžinimas joms nepriklauso
mybės ir savarankaus valdymosi, kurio 
jos neteko. Amerikos tauta skausmingai sius kraštus ir reikalavimas 
pripažįsta faktą, kad kaikurioms Rytų 
Europos tautoms, turėjusioms pastovias 
valstybiškumo tradicijas, dar neleista pa
sinaudoti karo metu paskelbtais sąjungi
ninkų pažadais“.
Atrodo, jog įsakmiai ir aiškiai pasakyta. 

Tai buvo karti tabletė Bulganinui, tačiau

ją pasistengė pasaldinti sir Anthony Ede
nas. Jis paskelbė trijų punktų planą: 1) 
keturių didžiųjų ir suvienytos Vokietijos 
tarpusavio saugumo paktas, 2) susitarimas 
dėl kariuomenės kiekio ir ginklų abiejų 
šalių valstybėse, kaip lygiai Vokietijos ir 
jcs kaimynų tarpusavio kontrolę ir 3) ne
utrali juosta tarp Rytų ir Vakarų. Tai jau 
kažkas miglotesnio ir sovietams priimtines 
nio, tuo Jabiau, kad apie pavergtuosius ne
pasakyta nė žodžio. Dar švelniau prabilo 
ir dar menkesnę kortą atidengė Prancūzi
jos premjeras M. Faure. Jis taip pat kalbė
jo apie Vokietijos suvienijimą po laisvų rin 
kimų ir apie suteikimą jai laisvės pasilik
ti Atlanto pakte. Nusiginklavimo kontro
lei jis pasiūllė popierines priemones, bū
tent, per petį sekti kaimyno karinį biudže
tą ir laiku išdrįsti pasakyti: „Gana, bro
liuk, tu vienu pistoletu jau turi perdaug“. 
Faure sumanymas susilaukė mandagių šyp
senų. ,

Paskutiniuoju kalbėjo Bulganinas. Jo 
„taikos planas“ pasirodė esąs tik dviejų 
dalių — 1) Atlanto ir Varšuvos paktai ga
li kolei kas pasilikti, tačiau jie turi išjung
ti jėgos vartojimą ginčuose ir nebedidinti 
savo karinio 
blokai vėliau 
keisti bendra 
tą pamėgtąją 
Bulganinas ir iškišo į priekį, i 
mas visų pirma atitraukti visas 
kariuomenes iš vargšės Europos, ir tik ne
žymiai prasitardamas apie Vokietijos po 
viso to suvienijimą taikingais ir demokratiš 
kais pagrindais, už tai pažadėdamas demo
bilizuoti iš Austrijos atitrauktus sovietų 
okupacinės kariuomenės 'dalinius. Užstojo 
jis ir raudonuosius draugus 
damas juos priimti į JTO.

Eisenhowerio užsistojimas

New Yorkas. Ateinantį ketvirtadienį 
Amerikoje bus nuleistas į vandenį antras 
povandeninis atominis laivas „Jūrų Vil
kas“. Palyginus su pirmuoju, Nautilus, 
šis antrasis yra jau patobulintas. Jo to
nažas siekia per 3.000 tonų, o galimas 
greitis — 30 mazgų per valandą. Varo
mas jis yra garu, tik vaiidens kaitinimo 
įrengimai yra atominiai.

Londonas. Filmų aktorė Ava Gardner 
nebegyvens Hollywoode. Londone ji bai
gia vaidinti filme „Bhowani Junction“, o 
po kokios savaitės vyks į Ispaniją ir ten 
pirksis ar statydinsis „svajonių rūmus". 
Ji sako, kad visa, ką yra mAčiusi iki šiol, 
esą tik Madrido priemiesčiai.

Las Vegas. Milionierius Howardas Hu
ghes pardavė RKO filmų studijas už 9 
milionus svarų. Jas nupirko bendrovė, ku 
ri panaudos daugelį RKO filmų televizi
jai.

AR NUTRAUKS KAUKES?

prasidės š.m. liepos 18 d. 
suteikė

politinę
pasiekti. JAV, Didžiosios

PJT specialiajai 
reikšmę. Mūsų

KONFERENCIJA ŽENEVOJE
žasčių yra Sovietų ekspancija į Europos 
vidurį, devynių buv. suvereninių valsty
bių pavergimas. Tad kalbant apie įtampos 
atslugdymą ir saugumo Europai laidavi
mą, kitais žodžiais tariant, apie pastovios 
ir teisingos taikos įgyvendinimą Europo
je, negalima bus'nepaliesti mūsų kraštų 
išlaisvinimo. Tatai yra įsakmiai patvirti
nę ir JAV prezidentas, ir valstybės sekre
torius, kaip lygiai, kad ir kiek rezervuo
čiau, atsakingieji didžiųjų Vakarų Euro
pos valstybių politikos vairuotojai. Pa
vergtųjų kraštų, taigi ir Lietuvos, išlaisvi 
nimo klausimas bus iškeltas Ženevos kon 
ferencijoj; Kremliaus diktatoriai bus pri
versti nusiimti kaukes ir parodyti savo 
tikrąjį veidą, pasisakyti, ar deklamuoja
mas troškimas taikos yra tikras ir nuo
širdus, ar tik /eilinis manevras laikui iš
lošti ir vakariečių budrumui susilpninti.

4. Kaip lietuvių de/egacija reiškėsi tarp 
tautiniame juristų kongrese Atėnuose?

— Tarptautinis juristų kongresas Atė
nuose buvo kita graži laisvųjų laisvojo 
pasaulio žmonių solidarumo ir drauge 
tvirto nusistatymo manifestacija atstatyti 
Sovietų pavergtuose kraštuose pagarbą 
teisei ir teisingumui, pagarbą žmogui. Ta 
tai rado konkrečią išraišką iškilmingame 
Atėnų Akte ir visoje eilėje priimtųjų re
zoliucijų. Lietuviai juristai reiškėsi akty
viai, dalyvavo diskusijose ir rezoliucijų 
suredagavime, mezgė santykius su laisvų

PJT SESIJA STRASBURGE IR 4
Pasikalbėjimas su Lietuvos delegacijos 

pirm. V. Sidzikausku
1. Kaip Jūs, kaip Lietuvos delegacijos 

pirmininkas, vertinate PJT sesiją Stras- 
burge ir jos darbus?

— Pavergtųjų Jungtinių Tautų specia
lioji sesija Strasburge buvo visais požiū
riais sėkminga. Laiko požiūriu ji vyko 
Europos Tarybos — Ministerių Komiteto 
ir patariamojo Europos parlamento — se
sijos išvakarėse, taip pat prieš Keturių 
Didžiųjų Valstybių konferenciją, kuri, 
kaip žinoma, 
Ženevoje. Tatai 
sesijai didesnę 
turėtieji tikslai
Britanijos ir Prancūzijos vyriausybių gal 
voms perduoti PJT seimo nutarimai — 
deklaracija ir rezoliucija, — kuriuose su
formuluoti devynių Sovietų pavergtųjų 
kraštų, jų tarpe ir Lietuvos, politiniai pos 
tulati ir suglausta tų valstybių nepriklau
somybės atstatymo programa. Deklaraci
ja ir rezoliucija bus taip pat įteiktos ir 
visų kitų, Europos Taryboje atstovaujan
čių valstybių vyriausybėms. PJT seimas 
pasisakė taip pat Europos apjungimo, pa
vergtųjų tautų kultūros, tremtinių ir jau
nimo klausimais. PJT seimo sesija Stras
burge apjungė JAV ir Europoje gyvenan
čius ir veikiančius pavergtųjų kraštų eg- 
zilus ir buvo graži ir įspūdinga jų vienin 
gurno manifestaciją. Pagyvinti ir sustip
rinti PJT ryšiai su Europos Taryba ir jos jų kraštų teisininkais. Baudžiamosios Te: 
Specialiąja Komisija, kurie, tikimės, ne- sės 
trukus gaus visai konkrečią išraišką.

2. Kaip vertinate dabartinę tarptautinę 
padėtį?

— Dabartinė tarptautinė padėtis, ryšium 
su paskutiniaisiais Maskvos politikos po-

Komisijoj Vincas Rastenis davė raro-
(Nukelta į psl. 4.)

GRĮŽTA IŠ RYGOS

Anglė Miss Helen Bisseneek, gyvenanti 
sūkiais, yra rimta — ji žadina mumyse. Liverpoo]yjej ištisus vienuolika metų mal 

grįžti 
Senutę

ir viltį, ir nerimastį. Iš mūsų ji reikalau
ja akylumo ir budrumo.. Dešimtį metų 
dirbtinai sudarytame guolyje ištūnojęs ak 
muo pajudėjo, pradeda riedėti. Rytų ir 
Vakarų santykiai iš statinio stovio perei
na į dinaminį; šaltasis karas — iš pozici
nio į manevrinį.

3. Ko Jūsų nuomone gali pavergtieji ti
kėtis iš 4 konferencijos Ženevoje?

— Nors Keturių Didžiųjų konferencija plomato, Pabaltijo nepriklausomybės 
Anglijon. Tėvynėje ji susi- 
dukrelių. Vėliau ji turėjo 
į Latviją. Jos dukterys, He- 
1939 metais atvyko paatos-

ir neturi iš anksto sutartoj darbotvarkės, 
tačiau nereikia abejoti, kad bus svarsto
ma dabartinė tarptautinė įtampa ir prie
monės ją atslugdyti, būtent: Europoje Vo 
kietijos sujungimas, Europos saugumo sis 
tema, nusiginklavimas ir kt.; Azijoj — tą 
žemyną liečiantieji klausimai. Viena pa
grindinių, jei ne pati pagrindinė, dabar
tinės tarptautinės įtampos Europoje prie-

davo raudonuosius, kad jie leistų 
jos 70 m. amžiaus motiną namo, 
užklupo karas Latvijoje, Rygoje.

Šiomis dienomis britų užsienio 
ministerija pranešė
ir vizą komunistai pažadėjo duoti.

Jos motinos užsilikimo už geležinės 
dangos istorija yra tokia. Gimusi taip 
Liverpoolyje ir ištekėjusi už Latvijos

reikalų
dukteriai, kad pasą

už- 
rat 
di- 
lai-

kais paskirto 
laukė dviejų 
vykti su vyru 
len ir Stella,
togauti Anglijon, ir čia jas sustabdė ant
rasis pasaulinis karas. Jų tėv'.r dingo be 
žinios, o motina niekaip negalėjo grįžti į 
tėvynę. Dabar, nors ir į senatvę, pama
tys dar savo dukreles ir gimtąjį kraštą.

pajėgumo, 2) tie du kariniai 
turėtų būti panaikinti ir pa- 
Europos saugumo sistema. Ši 
Europos saugumo sistemą 

reikalauda- 
> svetimas

Nikosia. Kipro saloje bombų sproginė
jimas nesiliauja. Graikai demonstruoja 
už tos salos prijungimą prie Graikijos, o 
turkai reikalauja, kad ji priklausytų Tur 
kijai.

Maskva. Šiaurės Vienamo raudonasis 
valdovas Ho Chi-Minh išvyko iš Maskvos 
su Kremliaus pažadu kišenėje gauti 
jų su puse milionų svarų paskolą.

tri

tonus, papirš-

us pavergtuo- 
panaikinti vi- 

supykino Bul-sokias uždangas pastebimai 
gniną. Jis savo kalboje pabrėžė tai, kas jam 
labiausiai rūpėjo, tačiau į Ike įdomesnius 
punktus tiesiogiai neatsakė. Už jį vėliau 
atkirto jo kompanijos dalyvis, kažkoks re
ferentas, pasakydamas: „Neleiskite, kad 
konferencija būtų įvelta į liaudies demokra 
tijų vidaus reikalus“. Susigriebta kas pasa
kyti, nors ir šalimais, o visdėlto ant vagies 
kepurė dega.

Spaudos reportažai ir žinių komentarai 
yra gana žodingi. Tiesą pasakius, žodingi 
buvo ir keturi didieji, todėl neįmanoma vi 
są tą medžiagą perduoti mūsų skaityto
jams. Svarbu tik bendras nuotaikos apibu
dinimas, o ji nei šiokia, nei tokia, nes vie
ni santūriai žiūri į Ženevoje vykstantį nuo 
monių pasikeitimą, o kiti kupini šviesių 
vilčių. Dabar tik gali kilti klausimas, ar 
amerikiečiams pavyks ir toliau ginti pa
vergtųjų reikalus, ar jų tiesus žodis bus 
slopinamas britų ir prancūzų kombinatorių, 
jieškančių kolanksčiausių formulių.

LAPĖS PATARIMAS
O dabar įsiklausykime į Vak. Vokieti

jos federalinės respublikos kanclerio Dr. 
Konrado Adenauerio mintis. Jis štai ką pa 
taria Vakarų didiesiems: „Neskubėkite da 
ryti su sovietais jokių susitarimų. Privers
kite juos laukti bent porą metų. Tuo laiku 
mes. Vakaruose, būsime žymiai sustiprėję, 
o sovietai tada bus dar labiau suįrę nei da 
bar. Po dviejų metų mes būsime tokioje 
padėtyje, kad galėsime diktuoti raudonie
siems savo sąlygas". Nors jos nėra balsiai 
pasakytos, bet sugeba kaip tik į tokią prie 
laidą. Adenaueris nenori jokio Vokietijos 
suvienijimo kompromiso. Jo manymu, so
vietai turi pasiduoti ir palikti Rytų Vokie
tiją besąlygiškai. Jis verčiau sutinka dabar 
neturėti suvienytos Vokietijos, nei prekiau
ti jos dalimi ir mainais gauti trupučiuką 
laisvės veikti ir daryti sprendimus. Kanc
lerio, kaip valstybės vyro susirūpinimas ir 
galvojimas yra, vokiečių požiūriu, pateisi
namas, nes niekam nepatiko ir nepatiks, 
kad neapsiginklvusios tautos reikalai būtų 
sprendžiami kitų. Vokietija pati nori lem
ti savo likimą. Deja, Ženevos konferenci
ja Bonnai prasidėjo peranksti, nors Eisen- 
howeris ir užtikrino Adenauerį, kad be vo
kiečių pritarimo nebus sudarinėjamos jo
kios sutartys. Sovietams gi šitas pereinama 
sis laikotarpis kaip tik ir yra palankus. To
dėl galimos „nuolaidos“ ir iš jų pusės, ži
noma, suktos, kad tik sutrukdytų vokiečių 
karinės mašinos atstatymą. O tos mašinos 
driskiai labiausiai ir bijo. Apie vieną tokią 
Kremliuje projektuojamą „nuolaidą“ šia
me „E.L,“ numeryje rašoma spaudos ap
žvalgoje. Taip, ji smaugliška, bet, galimas 
daiktas, visiškai žmoniška atrodytų Pary
žiuje ar net Londone, o toks Nehru tai tur 
būt iki užkimimo rėktų apie begalinį ko
munistų taikingumą ir idealizmą. Kolei kas 
pasakykime lietuviškai: pažiūrėsime. O pa 
žiūrėti ir pasiklausyti bus ko, nes prie de
rybų stalo susėdo tie, kurių fabrikuose te
kinamos atominės bombos. Tiesa, jų dar 
netekina M. Faure, todėl jis, pavergtųjų 
nuogąstavimui, taikstosi imtis tarpininko 
tarp Rytų ir Vakarų vaidmes ir rasit gun
dyti darytį naujas klaidas.

Ženeva. Maršalo Žukovo dukteriai, 
tekančiai šią savaitę Maskvoje, prez. 
senhoweris padovanojo nedidelį radio 
imtuvą ii amžinąją plunksną.

iš-
Ei-
pii

Buenos Aires. Argentinos diktatorius 
Peronas pareiškė, kad jis nebevadovau- 
siąs savo revoliucinei partijai, bet liksiąs 
visų argentiniečių — draugų ir priešų — 
prezidentu. Jo pareiškimo atžvilgiu opo
zicijos partijos laikosi santūriai.

Roma. Mesinoje, Sicilijoje, suimtas ku
nigas, kurs sujungė jaunųjų porą bažny
čioje. Jaunasis yra sicilietis, o jaunoji bu 
vo pagrobta prievarta ir atgabenta prie 
altoriaus. Ją pagrobė jos name penki vy
rukai, tarp kurių buvo ir jaunasis. Mer
gina gynėsi kaip įmanydama, bet buvo 
įveikta ir surišta. Jungtuvėse dalyvavo ir 
du liudytojai, abu vietos advokatai. Jie 
taip pat suimti. Iš solidarumo jiems, su
streikavo visi Sicilijos advokatai.

Po riaušių ir susišaudymo,
31 gyvybes, čia paskelb

Casablanca.
pareikalavusio
tas karo stovis. Arabų apgyventoje mies
to dalyje patruliuoja tarptautinio legio
no daliniai, parašiutininkai ir Senegali- 
jos šauliai. Neramumai toje Afrikos da
lyje kelia rimtą susirūpinimą Paryžiaus 
politiniuose sluogsniuose.

Londonas. Dvylika vokiečių socialistų, 
tautos atstovybės narių atvyko į Londoną 
pasižmonėti. Juos pakvietė britų parla
mento nariai.

Tel Avivas. Izraelis 
tais palankiausiomis 
viens kito uostais.

susitarė su sovie- 
sąlygomis naudotis

New Yorkas. Amerikiečiai pagamino 
naujo tipo lėktuvą, pakylantį nuo van
dens. Jis turi kelis sprausminius motorus, 
gali gabenti atominę bombą, pakilti iki 
10 kilometrų ir skristi 1.000 km. greičiu 
per vai.

Izraelio vyr. štabo viršinin-Jeruzalė.
kas Mauša Davanas padėkojo D. Britani
jai už pardavimą Izraeliui dviejų laivų 
naikintuvų. Dabar žydai turės stipriausią 
laivyną Viduriniuose Rytuose.

Lom/on«s. Vengrų vyriausybė paskelbė 
komunikatą, kuriame sakoma, kad buv. 
Vengrijos primatas, kardinolas Mindšenti, 
paleidžiamas iš kalėjimo. Jis galėsiąs ap
sigyventi toje vietoje ir tokioje patalpoje, 
kurią jam parinks Vengrijos vyskupai. 
Tame komunikate aiškinama, kad iš ka
lėjimo jis paleidžiamas dėl nesveikatos 
ir senyvo amžiaus. Kardinolas jau sulau
kė 63 m. amžiaus.

Varšuva. Pereitą savaitę baisi audra 
nusiaubė Lenkiją, o ypač jos centrą. Smar 
kiai apgadinti elektriniai geležinkeliai. Pa 
čioje Varšuvoje nukentėjo 200 namų — 
nuplėšti stogai, užlieti rūsiai. Iš viso pa
daryta nuostolių per pusantro 
zlotų.

miliono

pasau- 
atidary

Rio de žaneiras. čia prasidėjo 
linis Eucharistinis Kongresas. Jo 
me dalyvavo 21 kardinolas, 300 vyskupų, 
tūkstančiai kunigų ir šimtai tūkstančių 
tikinčiųjų. Tam kongresui buvo rengiama 
si ištisus metus.

Maskva, čia atskrido Londono burmist 
ras Seymouras Howardas. Jj pakvietė ap 
silankyti Maskvos miesto sovietas.

j
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS YRA PRASME
ir mūsų tėvynę — jau nebūsime gyvenę 
tremty 

Kas 
vokęs 
tikslas 
remti tėvynės išlaisvinimą, o kai toji va
landa ateis, visiems grįžti į namus. Svar
biausia yra nenustoti vilties ir noro kovo
ti. Daugelis yra girdėję pasaką apie dvi pe
les, patekusias į grietinės puodą. Viena iš 
jų greit neteko vilties ir, nedėdama jokių 
pastangų išsigelbėti, nuskendo grietinėje. 
Antroji priešingai — nenustojo vilties. Ji 
tol sukosi puode norėdama išsilaikyti pa
viršiuje, kol grietinė susimušė į sviestą. O 
tada pelė tik pasispyrė ir lauk iš puodo.

Bet gal dar labiau gyvenimą įprasmina 
turėjimas aiškų, tvirtą dvasinį apsisprendi
mą, kitaip sakant, turėjimas aiškų nus:staty 
mą arba principą. Sis nusistatyms papras
tai apima religines, tautines ir politines sri 
tis. Bet tremtiniams yra būtinas dar vienas 
principas, būtent — išlikti tremtiniais. Jie 
privalo stengtis tremtinio vardo ne nusikra 
tyti, bet jį išlaikyti iki mirties arba grįžimo 
į tėvynę. Dar daugiau. Sis vardas turi būti 
įskiepytas ir perduotas tremtinių vaikams. 
Bandymas pasidaryti naujuoju anglu ar 
naujuoju amerikiečiu yra tas pats, kas no 
ras turėti dvi tikras motinas. Galima pasi
daryti bet kurios valstybės piliečiu, bet ne- 

terialinę, bartais 7a^77į’neviių. “DažnZi falima pasidarytLkit°s ‘a“tos vaiku- Kas 
pusiau juokais, pusiau rimtai pasakoma: Lietuvos žemėje išleido šaknis, tas svetur 
Kokia čia prasmė gyventi tokį gyvulišką nepngys.. Ir kas savu noru pasirinko trem- 
gyvenimą. Ne vienas dvasinės depresijos tm<o vardą pneš nelaisvę ir smurtą, tas ne 
valandą pasijunta nepaprastai menkas, be Prlval° ‘° vardo niekada i&ižadeti. Trem- 
reikšmis ir niekam nereikalingas. timo vardas yra tarsi garantija rodanti,

. . kad laisvėj gyveną Lietuvos vaikai jos dar 
O visdėlto yra prasmės ir tremtinio gy- nįra pamįrję tqJ, tremtiniai savo šir- 

venime. Visų pirma mes esame savo tėvy- dies gelmėse jaus> kad yra ne namiei kad 
nės ambasadoriai. Tyliai, be triukšmo pa- juos jauj(ja tįVų kalba, tikyba ir kraujas, 
čiu savo buvimu visiems primename, kad tcd jų buvimas tremtyje turės tikrą prasmę, 
yra toks kraštas Lietuva ir kad to krašto q ^e, kurie tremtinio vardą perduos ir sa- 
žmonės nori būti laisvi. Ir jeigu dėka mū- vo palikuoniams, tikrai nemirs su tais, ku- 
sų buvimo nors vienas mus priglaudusio rje niekada negyveno.

mažiau šovinistinį ir egoistinį atspalvį. Ti- stengiasi, ją įkūnyti per visą savo gyveni- krašto žmogus gražiu žodžiu prisimins mus 
kėjimas ir idėjos yra kilnesnės ir daugiau mą. Labai dažnai jie savo tikslo siekia net ----------------------------------------------
negu partija, kaip žmogaus moralė yra atsižadėdami savo 
augščiau už mokslą ir grožį. ninio

Gamtos dėsniai, fizikos technikos išda- name 
va ir gal žmogaus prigimtis suka jį domė- '’as- 
tis ne partija, kuri skaldo valstybes, bet ir Bet 
programa, kuri turėtų būti 
lanksti laikui ir pažangai.

Teisės mokslas gal turėtų rasti naują meilė ir noras padėti savo tautai nelaimės 
formą, kaip įvesti valstybėje 
per partijas, bet per aukso vidurio progra-

Sovietų Sąjunga 
satelitinių vals- 
Vakarams būtų

netrukus sužino-

Nr. 28. (408) 21. VII. 1955

Daugiau kaip prieš dvidešimt metų visa 
me pasauly (ir Lietuvoj) Jehovos liudinin
kai platino knygą „Milionai dabar gyve
nančių nebemirs“. Ten buvo; išdėstyta jų 
religinė pažiūra, kad tik teisingieji turėsią 
amžiną gyvenimą, o nedorieji po mirties 
negyvens. Šiandien daugelis rimtai galvojan 
čių žmonių sako, kad šis šūkis labiausiai 
tinka mūsų gyvenimui išverstas antraip, bū 
tent — milionai dabar mirštančių iš viso 
negyveno. Jie tik buvo, egzistavo, jų kūnai 
atliko gyvybines funkcijas, bet dvasia pra
tūnojo nei karta neblykstelėjusi žmoniško-

Ypatingai to
kiam gyvenimui atrodo pasmerkti tremti
niai ir bendrai išeiviai. Atplėšti nuo savo 
tautos dvasinių versmių ir prieš savo norą 
įstatyti į dvidešimtojo amžiaus žmonių — 
robotų eiles, jie patys yra priversti pasida
ryti robotais. Jie yra verčiami degraduotis 
į pirmykštę, labai artimą gyvuliams žmo
nių klasę ir vykdyti tik pirmityvų gamtos 
įstatymą — valgyti, ilsėti ir dirbti.

Daugumas tremtinių neįsijungia net į Va 
karų pasaulio minios chorą, nuolat karto
jantį pagonišką romėnų šūkį: duonos ir 
žaidimų! Jie yra priversti pasitenkinti tik 
duona, nes svetimuose žaidimuose neranda 
pasitenkinimo. Todėl nenuostabu, kad ne 
maža tremtinių, ypač tie, kurie dvasinę 
žmogaus pusę labiau linkę vertinti nei tna-

Dėl to, švedai, ligtol laikyti tradiciniais 
laisvės principų gerbėjais ir palaikytojais, 
prievarta atidavė į Rusijos kartuves šim
tus pabaltiečių; ir prancūzai „draugams 
rusams“ siuntė užrakintuose vagonuose 
šimtus pabaltiečių, taip pat prievarta išve
žamų, nebent ką galėjo, ir tai jau kiek vė
liau, kai jau imta atsipeikėti, išgelbėti pa
sižadėjimas stoti į legionus, skirtus Afrikai, 
Indokinijai, Madagas karui. Net ir ameri
kiečiai, pagarsėjusios Eleonoros Ruzveltie- 
nės burna ne kartą, ir tai gana priekaištin
gai, priminė ir pabaltiečiams, kad jie turi 
vykti į „sovietinį rojų“, o rusų ištisus pul- jo genialumo kibirkštimi, 
kus atidavė žmogėdrai Stalinui, kuris juos 
ir „sudorojo“. Deja, tai yra faktai ir labai 
liūdni faktai. Šie faktai įrodo, kad tūlais 
laikotarpiais net ir principų žmonėms su
svyruoja sąžinė ir jie labai paklysta, tragiš 
kai susvyruoja.

Reikia kiek galint nelaimes įspėti.
Dabar, kaip ir anuomet, vėl yra atėjęs 

tylos boikotas Pabaltijo valstybėms. Ir JAV 
prezidentas D. Eisenhoweris ir valstybės 
sekretorius D. F. Dulles, ryšium su „ketu
rių didžiųjų“ konferencija yra pasakę svar 
bias kalbas apie tos konferencijos tikslus, 
kurių tarpan yra įtraukta satelitiniams kraš 
tams laisvės reikalvimas, bet apie Pabalti
jo valstybes — visiška tyla. Tai yra blogas 
ženklas, kurio priežasčių mums šiandien 
nėra prasmės jieškoti. Mes konstatuojame 
faktą, kad Pabaltijo valstybės nutylimos. 
O to mums gana, kad susirūpintume visu 
rimtumu“.

MASKVA KOMBINUOJA
„Vienybės“ vedamajame aptinkame už

sienio spaudos-įuįųorhįnas apie bolševikų 
kėslus mūsų nelaimingosios Tėvynės atžvil 
giu. Ten rašoma?

„O tuo tarpu, štai, iš Helsinkio gaunama 
„žinia“, kad Sovietų Sąjunga rengia naują 
staigmeną pasauliui.

Vienas suomių laikraštis rašo, kad Krem 
liūs esąs nusprendęs leisti pasiskelbti ne
priklausomomis valstybėmis... Lietuvai, Lat 
vijai, Estijai, Ukrainai, Gudijai ir Kareli
jai. ‘ '

Mat, Sovietų Sąjungos konstitucijoje sa
koma, kad tos respublikos, kurios yra są
jungos pakraščiuose, galinčios atsiskirti.,.

Kitais žodžiais tariant, 
planuoja sukurti daugiau 
tybių, kurių nepripažinti 
nepatogu.

Kiek tame yra tiesos, 
sime.

Bet, kalbant apie naujus Kremliaus po
sūkius, tai gana būdinga“.

Atrodo, kad išeitų ta pati vergija, tik la 
biau pasunkitų mūsų laisvės kovą. Raudo
nųjų kombinacijos niekam ir niekad gero 
nežada, nors kartais jų žygis ir atrodo pa
trauklus. Jos ir negali nieko gero žadėti, 
nes pats komunizmas yra nuo šėtono.

TIKĖJIMAS IR IDĖJOS
Dr. St. Juzėnas „Laisvojoje Lietuvoje“ 

samprotauja apie partijų reikalingumą. Jis 
sako:

„Kiek yra sena žemė ir joje gyvenantis
žmogus, tiek yra senas tikėjimas ir idėjos. ___ __________  _______  ______,
senas pasakymas, bet jos, kaip bakterijos, visuomenės veikėjo ir žurnalisto K. S Kar- 
dauginasi ir, kai žūsta, būna pakeičiamos piaus 60 m. amžiaus sukaktimi, V. A „Dir 
kitų. voje“ stengiasi apibudinti žmogų idealistą.

Žmogaus ir valstybės drama susiformuo- J>s rašo:
ja tada, kai tikėjimas ir idėjos pajungiamos „Yra žmonių, kurie užsikrečia kokia idė 
į partiją, kuri kiekviena turi daugiau ar ja savo jaunystėje ir paskum ja gyvena ir 
mažiau šovinistinį ir egoistinį atspalvį. Ti- stengias^ ją įkūnyti per visą savo gyveni-

IDEALISTO KELIAS
Ryšium su žymaus Amerikos lietuvio,

naudos ir savo asme- 
gyvenimo. Tokius žmones mes vadi- 
idealistais, entuziastais, pasišventė-

MIRĖ JUOZAS BIELIŪNAS

Lietuvos gauta žinia, kad š.m. gegu-

veltui.
turi gyvenimo tikslą, tas jau yra su 
jo prasmę. Tremtinio, kaipo tokio, 
yra — žodžiu,'darbu ir ištekliais

J. Lūža

K. PETRAUSKAS IR SODEIKA 
VILNIUJEIš

žės mėn. 17 d. 6 vai. vakaro, po trumpos 
ligos, mirė Juozas Bieliūnas, nepriklauso 
mos Lietuvos gyvenime išvaręs plačią 
kultūrinio darbo vagą.

Juozas Bieliūnas buvo gimęs 1890 me- 
atveju. Jie kopia į kalnus, jie žygiuoja mi- tais Kraštų kaime, Rokiškio apskrityje.
nios priešakyje modami sekti paskui save Būdamas muzikalus pirmąjį muzikinį*tuviams teatralams. Iš jos pranešimo pa- 
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mą. Tuo atveju įvairių profesijų ir luomų tūkstančiams, jie niekados nesustoja, nieką moKslą išėjo pas Juozą Katelę, vargom-
žmonių reikalai būtų ginami t________ _
įstatymais ir savo profesijų rūmais ar uni- Pddo_ už savo
jomis.- Aristotelis,

• jai, apsivylė, nes 
valstybę“.

reikia pastebėti, kad idealistai savo 
teisinga ir gyvenimo neaukoja menkam tikslui. Juos 

vilioja mokslo ar meno viršūnės, tėvynės

valdžią, ne

Grįžusi į Lietuvą iš Vakarų bolševikų 
simpatikė artistė N. Vosyliūtė-Dauguvie- 
tienė š.m. balandžio 5 d. per Vilniaus ra
diją kreipėsi j užsienio lietuvius, įrodinė
dama, kaip jai tariamai gera gyventi Lie
tuvoje ir koks puikus gyvenimas esąs lie-

TYLOS

atitinkamais dos nepailsta ir niekados nereikalauja at- ninkavusį Panemunėlyje. Vėliau mokėsi 
”' " > pasiaukojimą ir triūsą. Jie Naujelio muzikos kursuose ir 1912 m. į-

idėjas parti- Yra žadintojai, judintojai, ragintojai ir ska stojo į Maskvos konservatoriją. Karo me- 
tintojai. Jų didžiausias atpildas yra tas, jei tu mokslą turėjo pertraukti, kol 1918 m. 
jie mato, kad jų pastangos nenueina veltui, vėl įstojo į Petrapilio konservatoriją. 1920 
kad jų skelbiamos idėjos randa didesnio ar m. grįžo į Lietuvą, aktyviai prisidėjo prie 
mažesnio atbalsio 
jas skelbia“.

Garbė tokiems

pajungęs 
suskaldė mylimą savo

SĄMOKSLAS
J. Kardelis „Nepriklausomoje Lietuvo

je“ šaukia: „Budėkime!“ Savo straipsnyje ------- •7'".“”"
jis primena mums pasaulio didžiųjų vengi- Garbė ir ilgiausių 
mą kalbėti apie Pabaltijo valstybes. Tai K. S. Karpiui! 
rūstus priminimas:

„Buvo laikai, po Antrojo Pasaulinio ka- KULTŪROS PASTABOS 
ro, kada Pabaltijo valstybių vardas buvo 
boikotuojamas, apeinamas visiška tyla, lyg 
Pabaltijo valstybių nebūtų visiškai.

O vis dėlto buvo aišku, kad taip nėra liškai. Pozicijos ir opozicijos vadai su to-

visuomenėje,- kuriai jie Lietuvos operos kūrimo. Iš čia dainavimo 
studijuoti buvo išsiųstas į Milaną, Italijo- 

lietuviams idealistams. ]e- 
metų sukaktuvininkui Grįžęs dirbo valstybės teatre, vėliau bu 

vo Valstybės Radiofono, direktorius.
Pastaruoju metu, kaip iš komunistinės 

spaudos patiriame, J. Bieliūnas buvo mo
kytoju J. Gruodžio vardo muzikos mokyk 

Liet. Žurnalistų Sąjunga išleido 14 psl. loję.
kuri tą klausimą turėtų išnagrinėti neša- --------------

aiškėjo nebent tiek, kad Vilniaus valsty
binio dramos teatro kolektyve, kurio ir ji 
pati esanti „talentingas bei kūrybingas 
narys“, nuolatiniais režisoriais dirba J. 
Rudzinskas ir R. Juknevičius ,o iš seno
sios kartos — Tamulis, Siparis, Jukna, 
Lukošius, Vaičiūnienė ir kiti. Kaune Jau
nojo Žiūrovo teatre ir Muzikinės Dramos 
teatre dirba Kubertavičius, Laucius ir ki
ti. Operos ir baleto teatras Vilniuje ruo
šiasi paminėti savo „sėkmingo darbo 10 
metų jubiliejų“. K. Petrauskas dirba ne 
tik jame, bet ir mokytojauja Vilniaus 
valstybinėje konservatorijoje. Ten pro'fe- 
soriauja ir A. Sodeika.

Kunigas ir Tauta (Primicijų proga)
Sorbonos universiteto prof. Ozonomas, 

ilgai ir smulkmeniškai studijavęs perėji
mą iš antikinės klasinės civilizacijos į 
krikščioniškąją, padarė išvadą: „Krikščio 
nybė sukuria tautą. Antikinėje Atėnų ir 
Romos civilizacijoje nebuvo tautos, o tik 
trys žmonių klasės: piliečiai, keliautojai 
arba užsieniečiai ir vergai. Tik Bažnyčia 
valstybės gyventojus sujungė į tautas“. 
Net antikinės civilizacijos vyriausias at
stovas filosofijos tėvas Aristotelis mokė, 
kad tik laisvieji gyventojai — piliečiai te 
gali kurti civilizaciją, o vergai su gyvu
liais turi dirbti visus darbus. Tos civili
zacijos metu Povilas, menkas - kūnu, bet 
galingas dvasia, pagonims skelbė dieviš-. 
kos tiesos ir meilės mokslą: „Nebėra nei 
rasės, nei klasių, nei lyties skirtumo, nes 
visi esame Kristuje“. Ir jeigu jis pabėg
si vergą Onesimo, kuris už pabėgimą pa
gal tada veikiančius įstatymus galėjo bū
ti nubaustas mirtimi, siuntė atgal jo šei
mininkui Filemonui, tačiau prašė, kad jį 
priimtų kaip brangiausiąjį brolį.

Taip gimė Tauta. Romėnų teisė gilioje 
Evangelijos įtakoje kaip įrodo pasaulinio 
garso italas prof. Riccobono. Tautos dva
sia ir istorija gimsta Krikštykloje, bręsta 
Bažnyčioje, neatskiriamai sujungta su 
kunigais, vyskupais, misionieriais. Kitas 
garsus italas istorikas prof. Rodolico ra
šo, kad bažnyčios pastatas yra pirmasis 
Tautos pastatas, kuris jungia visus žmo
nes. Šv. Tomas Akyinietis, sintetiškai 
žvelgdamas į Krikščionybę, padarė išva
dą, kad Kristus įsteigė Kunigystę daugu
mos patobulinimui, prieš daugumos pasi
leidimą. Kitaip tariant, Kunigystė kuria 
Tautą ir užkerta pasileidimui kelią. Kuni 
gystė, nuo Vyriausio Kunigo — Popie
žiaus iki paskutinio kaimo klebono yra 
didelis dalykas ir tragiškose valandose, 
pasirodo kaip Tautos Gynėjas. Tik prisi
minkime pirmąjį bolševikmetį, kada vėl 
buvo pilnos mūšų bažnyčios. Kunigas vi
suomet yra Defensor Civitatis, kaip nese
nai išsireiškė vienas Prancūzijos Vysku
pas savo naujoje knygoje, nes kunigas 
moko ir taiko visas visuomenės klases, 
yra šeimos vienybės ir neišardomumo pa
laikytojas, kelia balsą, kad bendruomenė 
be Dievo yra 
Ir jei šiandien 
mi Afrikos ir 
čia nenustoja 
mes visi esame Dievo vaikai!

Siekdami savo Tautai laisvės ir didy
bės, ugdykime šeimose naujus pašauki
mus į kunigus ir vienuolius.

Kas atgimsta Krikštykloje ir užau
gęs yra jai ištikimas — sudaro die
viškos prigimties šventą Tautą. Tik tokio 
je tautoje bus broliška vienybė ir laisvė, 
viena dvasia, kaip vienas Tikėjimas. Pa
laiminta Tauta, kurios Viešpats yra Kris 
tus Dievas!

bendruomenė be pagrindo, 
dar kai kieno yra žemina- 
Azijos gyventojai, Bažny- 
skelbusi brolišką lygybę;

P. Dauknys

O vis dėlto buvo aišku, kad taip nėra liškai. Pozicijos ir opozicijos vadai su to- Rašytojas St. Būdavas neseniai baigė 
Tylos boikotas savaime buvo įrodymas, ^a mintimi sutinka, ir, greičiausia, tokia tvarkyti naują romaną anglų kalba A 
kad čia kažkas glūdi, kas pasaulio sąžinei komisija bus įsteigta. Jei taip, tai sena- Fog On T[le Highway (Rūkas ant didžio- 
neduoda ramybės. tas, pradėjęs tą įstatymo projektą gvars- j0 Xelioy. Kitas jo romanas The Forbid

Tais laikais buvo ir negražių reiškinių. tyti’ turės kuriam laikui atidėti ir lauk Miracle, kuris pasirodė šių metų pradžioj, 
Tylos boikoto metu kaikieno imta manyti, ti nuomonės. Kaip jau žinome, Belgijos su pasisekimu plinta tarp amerikiečių 
kad čia taip reikia viskas ir baigti (ne vie- katalikai labai nepatenkinti socialistų skaitytojų. St. Būdavas numato sveikatos 
nas gi buvo bandymas palaidoti kurią nors švietimo politika, o ypač pašalpų katali- dėliai palikti Maine ir įsikurti pietinėse 
tautą, kaip sakoma, be muzikos ir giesmių), kiškoms mokykloms nubraukimu. valstybėse.

Australijoje įvykęs lietuvių katalikų su 
važiavimas konstatavo, kad abu lietuviš
kieji laikraščiai leidžiami Australijoje, ne 
patenkina katalikų reikalų. Australijos 
Liet. Katalikų Federacijos valdyba nuta
rė organizuoti naują katalikišką laikraš
tį. Paruošiamieji darbai jau pradėti.

Prieš 130 metų buvo išleistos Liudviko
Rėzos „Dainos — oder litauisce Volks- 
lieder“. Buvo išleisti lietuviški tekstai su 
vokiškais vertimais ir dar atskiras tų dai 

Lietuviški dalykai Herderio leksikone, 
nų aptarimas.
Neseniai iš spaudos išėjęs Herderio en
ciklopedijos penktasis tomas patiekia ne
mažai lietuviškų dalykų. Lietuvai paskir Petronėlės Orintaitės romanas „Paslėp
ta dvi su puse skilčių. Yra ■ minimas ir toji žaizda“ jau atspausdinta. Antrą lai- 
Donelaitis. dą išleido Nemuno knygynas.

KETURI BR. DAUBARAS

TRAKĖNAI
(ARKLIO ATSIMINIMAI)

(Šeštas tęsinys) gė į mane, tarsi klausdamas, kas su manim
atsitiko.

Pro arklidės langelius vidun skverbėsi Nakties žygio nuovargis buvo stiprus, ir 
auštančio ryto balzgana šviesa. Mykolas aš kietai snūstelėjau, nepastebėjęs kada at- 
su Vaciu, susėdę ant avižų dėžės ilgokai ty sirado prie mano lovio Mykolas su pusry- 
liai kalbėjosi ir, kai arklidėje buvo visiškai čio daviniu, o už karties bestovįs žaliąja 
šviesu, Vacys, palipėjęs ant mano gardo uniforma lietuviškai kalbąs vokietis, My- 
vartelių, atstūmė kelias palaidas lubų len- ko]o viršininkas.
teles įr pro skylę užsikorė ant augšto. Nuo Neragintas šūstelėjau iš guolio ir stip- 
jo žingsnių pabyro man ant nugaros spa- rjaį pasipurčiau nuo snaudulio ir sustirimo, 
liai ir šieno šapeliai. — Jau nebepirma naktis, kai iš ryto atė

Tu ten nešokinėk, nes nudardėsi že- jęS randu Perkūną suprakaitavusį, lyg jis 
myn su visais lentgaliais, pastebėjo įli- būtų tik ką iškinkytas iš plūgo. Ne kitaip
pusiam Mykolas, su grėbliakočiu taisyda- kaip juo naktimis žebenkštis jcdinėja... 
mas lubų lentas. — Kas jodinėja? — nesupratęs Mykolo

— Tuoj nurimsiu. Tik langelį praversiu, išvedžiojimų, klausė vokietis.
nes čia daug šilčiau, kaip apačioje. Jei ii- — Kai arklidėse įsiveisia žebenkštis, ark 
giau man čia tektų gyventi, atnešk anklo- jjus tajp nukamuoja, kad jų ryte nebegali- 
dę ir dėžę alaus troškuliui nuraminti... ma kinkyti... Ypač kenčia jautrūs arkliai,

—• Ar neįsigeisi panos, besidairydamas tokie kvailiai, kaip mūsų Perkūnas. Žiū- 
pro langelį, — šyptelėjo Mykolas nušokda rėkite, jis tik dabar kiek apdžiūvęs nuo 
mas nuo vartų. prakaito...

Nuovargis taip mane suėmė, kad nepai- Aš pasukau galvą į Mykolo pusę, norė- 
sydamas čia pat esančio Mykolo ir karts damas pareikšti protestą už tokį jo melą 
nuo karto vis nuo viršaus atsiliepiančio jo- ir manęs įžeidimą, bet jis, nekreipdamas 
jo draugo, išsitiesiau šiauduose ir taip sun- dėmesio, dėstė toliau savo viršininkui: 
kiai atsidusau, kad ir Bijūnas, persvėręs — Reikės man kelias naktis pasilikti ark 
per kartį galvą, nustebusiomis akimis žvel lidėse ir pasaugoti tuos kraugerius, kitaip

žebenkštys visiškai nujodinės mums trakė
nus... Šį rytą reiktų kinkyti Bangą ir Smil
gą, o eržilus palikti, — patarė Mykolas, ly 
gindamas mano sustirusius plaukus.

Vokietis, matydamas mano išvaizdas, įti 
kėjo Mykolo žodžiams, ir visą bėdą buvo 
suversta žebenkšties nusikaltimui. Tą rytą 
generalkomisarą Kauno gatvėmis vežiojo 
Banga ir Smilga, dykaduonio Bijūno di
džiausiam nepasitenkinimui.

Matyt, kad žinios apie mano negalavimą 
ir žebenkšties įsiveisimą arklidėse pasiekė 
augštesniuosius vokiečius, nes tos pat die
nos vakare mus aplankė baronas von Kopp, 
kamantinėdamas Mykolą, kaip ilgai ma
nęs ir Bijūno nebus galima kinkyti? Aš jau 
buvau pakankamai pailsėjęs ir Mykolo 
rankomis taip iššukuotas, kad „žebenkš
ties“ nakties jodinėjimo nebebuvo likę nė 
žymės. Ir baronui Mykolas papasakojo tą 
pačią priežastį, paaiškindamas, kad geriau
siai bus, jei nors kelias naktis jis mus sau
gosiąs nuo kraugeriškų žvėrelių.

— Ar žebenkštis, kaip ir jojikas, arkliui 
ant nugaros užsėda? — teiravosi baronas, 
susidomėjęs Mykolo pasakojimais.

— Ką čia daug aiškinti, geriausiai, jei 
ponas baronas ateitumėt vakare čia ir sa
vo akimis pamatytumėte, kaip tas vikrus 
gyvūnas prikimba prie arklio papilvės. No 
rint visa tai matyti, reikia labai ramiai sė
dėti, o kai arklys pradeda šėlti, staiga žib- 
telti lempute arkliui papilvėn, kur sėdi įsi
siurbęs žebenkštis...

Baronas rimtai susidomėjo paslaptinguo- 
nakties žvėreliu ir, pasitaręs su Mykolu, 

pažadėjo apie vidurnaktį atsirasti arklidėse 
ir asmeniškai mno nauovrgio kaltininką 
pamatyti.

Pritemus, Mykolas iš vidaus užsklendė 
duris ir, grėbliu pabeldęs į lubas, atstūmė 
lentgalius. Iš viršaus vėl pabiro šienuliai, 
kai prie skylės ėjo visą dieną išgulėjęs Va
cys.

— Ir velnias geriau būtų nesugalvo
jęs, kaip pats apie tą žebenkštį, — gyrė My 
kolą Vacys, nušokęs nuo karties.

— Valgyk, — nutraukė jo pagyras My
kolas, rodydamas ant dėžės sukrautą mais 
tą.

— Tu dabar lipk į mano guolį, o aš pa
saugosiu žebenkštį tol, kol ateis baronas. 
Tik kad jis neatsivestų kokio nors rudžio, 
tada visą mūsų planą nuneštų šuo ant uo
degos, — pilna burna kimšdamas duoną 
ir sausą dešrą, samprotavo Vacys.

— Man iš viso nepatinka, kad tu pasi
rinkai pasimatymą su baronu arklidėse. Ga 
lėtum išeiti ir susitikti su juo kur nors gat
vėje, neišduodamas manęs. Ką gali žinoti, 
gal jis pasikeitė ir nebesutiks tau pagelbėli, 
bet ims ir visus išduos. Tada jau kitą kar
tą nebegalėsi nei arkliais pasinaudoti, nei 
čia slapstytis. O kągi darysi, jei su juo kas 
nors dar ateis? Tada ne tik save, bet ir ba 
roną įklampinsi, — vėsino rizikingą Vacio 
planą Mykolas.

— Yra dvi galimybės: ateis baronas vie 
nas, arba ne vienas. Rizikuoju tik tiek, kad 
pačiam gali tekti ir antrąją naktį neprimig
ti, bet palaukti, kol jis arba jie ateis. Aš 
patykosiu kieme, kol kas nors pasirodys. 
Jei jis bus vienas — ateisiu čia ir jaasikal- 
bėsime, jei kitaip — jūs saugokite žeb 
tį, nors iki aušros, o aš jau surasiu būdą, 
kaip su baronu susitikti, — ramino susirū
pinusį Mykolą arklidžių augšto gyventojas.

Po valandėlės, braukdamas rankove lū
pas, vėl dėstė Vacys:

— Svarbiausias dalykas — sužinoti iš ba 
rono, kas mus išdavė. Jis, jei ir nežino, ga
li sužinoti, besitrindamas tarp gestapininkų. 
Tik sužinoję išdaviką, galėsime apsisaugoti 
ateityje nuo pavojų. Įtartiniausia, kad me
džiojamas tik aš vienas...

— Ką tu, sėdėdamas ant arklidžių lubų 
gali žinoti apie kitus? Gal jie jau sėdi?

— Klemas būtų žinojęs. Kitaip ir jis pats 
nebebūtų turėjęs progos Perkūnu pasijodi
nėti. Šiaip ar taip, jei tik baroną vieną čia 
pagausime, esu tikras, kad viską sužinosi
me. Ar Bentzenas šį rytą važiavo drauge 
su komisaru komisariatan? — staiga pak
lausė Vacys tokiu tonu, lyg jis būtų užmir
šęs labai svarbų klausimą.

— Ne. Mes jį radome Žemės Banko kie 
me belaukiantį. Gal tik man taip atrodė, 
bet jis buvo labai nervingas ir išvargęs...

— Kai frontas braška, jie visi daugiau 
nervingi, negu mes. Todėl ir su baronu bus 
daug lengviau susikalbėti, nes jis protingas 
vyras ir puikiai žino, kad likimo ratas ga
li rytoj visai kita kryptimi pasisukti. Kaip 
manai, ar jau nebūtų laikas man sliuogti 
kieman? — pažiūrėjęs į laikrodį, paklau
sė Vacys.

— Pasilik. Aš užrakinsiu kiemo vartus. 
Atėjęs turės skambinti ir prašyti įleidžia
mas. Jei ateis du — pats spėsi užsikarti j 
slėptuvę, jei vienas — galėsi pasitikti ba
roną prie slenksčio, — imdamas nuo gem
bės spyną, nusprendė Mykolas ir, nelauk* 
damas draugo nuomonės, išėjo kieman.

(bus daugiau)
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DBLS-gos SKYRIŲ VALDYBŲ 
KONFERENCIJA

Šjn. rugsėjo mėn. 24-25 dienomis įvyks 
DBLS Skyrių Valdybų konferencija Lie
tuvių Sodyboje, Headley Park. Pagrindi
nė konferencijos tema — 15 metų Lietu
vos okupacija ir išeivijos uždaviniai.

* * * >
PRIMICIJOS

Kun. A. Lubickas, MIC
Londono Lietuvių bažnyčioje šį sekma

dienį liepos 24 d. 11 vai pirmąsias iškil
mingas šv. Mišias už Lietuvos Laisvę ir 
žmogaus prisikėlimą laikys naujas kuni
gas Antanas Lubickas MIC. Bolševikų pa 
vergtoje Tėvynėje kunigija yra labiausiai 
nukentėjusi už visas kitas profesijas. Oku 
pantai jaučia, kad iš gyvenimo išjungus 
dvasinės gyvybės palaikytojus, pavergtuo 
sius bus lengviau palaužti ir skleisti be
dieviškus planus. Todėl kiekvienas nau
jas kunigas tremtyje mums yra Dievo 
Apvaizdos didelė dovana į ateitį žvelgti su 
pasitikėjimu.

Parapijos salėje Victoria Park Road 2 
vai. yra ruošiami pietūs Primicijanto pa 
gerbimui. Į pamaldas ir į vaišes Lietuvių 
kolonija yra kviečiama gausiai dalyvauti.

* * *
LIETUVIŲ REZISTENCINĖS 

SANTARVĖS EUROPOS PADALINIŲ 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Š.m. liepos mėn. 9 ir 10 d.d. Mancheste- 
ryje įvyko LRS-ės Europos Padalinių At 
stovų Suvažiavimas.

Suvažiavime buvo paskelbti šie prane
šimai: 1. LRS išeitas kelias ir politinė jos 
būklė — S. Kuzminskas, 2. Okupuotosios 
Lietuvos dabartinės būklės klausimas — 
S. Žymantas, 3. Užsienio lietuvių būklės 
klausimas — K. Drunga, 4. LRS-ės organi 
zaciniais ir SANTARVĖS žurnalo reika
lais — F. Neveravičius.

Pranešimų išklausęs ir juos aptaręs, Su 
važiavimas priėmė rezoliuciją, kurioje pa 
kartotinai pabrėžta, kad pirminis LRS-ės 
rūpestis yra, kaip ir buvęs, Tautos kova 
dėl laisvės ir nepriklausomybės, dar kar
tą pabrėžtas LRS-ės nusistatymas ir pa
žiūra į Nepriklausomos Lietuvos Respub
likos išlikusias užsienyje institucijas bei 
jų darbą, pritarta 4-ių grupių (Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Ko
votojų Sąjungos, Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio) 
susitarimui bei Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo įsteigimui, iškelta Lietuvos 
Būklė Studijų Centro, įsteigto, kaip to su 
sitarimo išdava, svarba Lietuvos bylai 
ginti.

Suvažiavimas išreiškė tvirtą Europos 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės nusista
tymą ryžtingai ir nenuilstamai dirbti ir 
aukotis dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės atstatymo demokratiniais pagrin 
dais, nors ir kiek ilgas bei sunkus ir au- 
kingas galėtų būti šis darbas ir kova.

Suvažiavimas padarė eilę nutarimų ir 
išrinko naują LRS-ės Europos Komitetą, 
kuris pasiskirstė pareigomis šiaip:

K. Drunga — Pirmininkas, S. Žyman
tas — Vicepirmininkas, S. Kuzminskas,
— Vicepirmininkas, F. Neveravičius — 
I-asis Sekretorius — bendriems reika
lams, J. Bendorius — II-asis Sekretorius
— organizaciniams reik., J. Masiulis — 
III-ąsis Sekretorius socialiniams reika 
lams, T. Vidugiris — Iždininkas, V. Dar- 
gis — narys, V. Stabačinskas — narys, 
Kandidatai: J. Ramonis ir D Banaitis.

* * *

SVETYS IŠ AMERIKOS
Šią savaitę Londone viešėjo p. Puske- 

■palaltis, atvykęs į britų spaustuvės maši
nų ir įrengimų parodą, įvykusią Olimpia 
rūmuose. P. Puskepalaitis trumpam lai
kui buvo sustojęs Lietuvių Namuose.

SKAITYK 
„EUROPOS LIETUVĮ“!

SKAUTIŠKUOJU KELIU
KAIP PASIEKTI STOVYKLAVIETĘ

Artimiausios prie Headley Park gele
žinkelio stotys yra šios: Aidershot, Farn
ham ir Petersfield. Iš jų važiuoti autobu
su Nr. 6 iki „New Inn“ sustojimo vietos. 
Iš ten susirasti Frensham Pond kelią, ve
dantį į Sodybą.

Iš Bradfordo Exchange skautų ir stovyk 
lautojų grupė išvažiuoja į stovyklą liepos 
30 d., šeštadienį 9.40 vai. ryto. Iš Leeds 
ir kitų artimesnių vietovių, stovyklauto
jai prašomi tuo laiku būti paminėtoje 
Bradfordo geležinkelio stotyje ir prisista
tyti grupės vadovui ps. J. Bružinskui. No 
tintieji pasitarti su juo, kelionę liečian
čiais klausimais, rašo jam šiuo adresu: 
46, Springcliffe, Bradford 8.

Iš Manchesterio ir apylinkės vykstantie 
ji kuoskubiausiai susiriša su pi. A. Ger- 
džiūnu, 6, Beechey Str. Oldham, Lancs 4, 
kuris šiai grupei vadovauja.

Iš Stoke-on-Trent ir apylinkės stovyk
lautojų grupei vadovauja v. si. E. šova, 
26, Porthill Bank, Pothill, Stoke-on-Trent.

Iš Nottinghamo ir apylinkės vykstantie 
ji kuoskubiausiai susiriša su Nottingha
mo skyriaus pirmininku Matulaičiu, 67, 
Qeens Drive, Nottingham, kuris kiekvie
ną atskirai painformuos kurią valandą 
stovyklautojų grupė išvyksta iš Notting
hamo, vadovaujama suaugusio asmens’

Pavieniai ar tėvų palydimi vyksta ar
ba tiesiog į stovyklavietę arba į Londoną,

VOKIETIJA
WEHNEN LIETUVIŲ KOLONIJA 

SUSILAUKĖ MIELO SVEČIO
Wehnen lietuvių koloniją aplankė Kan. 

Prof. Končius, BALFo pirmininkas. Mie
ląjį svetį pasveikino vietos BALFo šalpos 
komisijos p-kas J. Briuvelaitis, PLB vie
tos apylinkės v-bos p-kas P. Kazirskis ir 
kolonijos gyventojas Narbutas. Vargo mo 
kyklos mokinė — R. Karvelaitytė, p.p. V. 
Kazirskienė ir J. Augaitienė bendruome
nės vardu apdovanojo svetį gėlėmis.

Susirinkus vietos gyventojams, Kan. 
Končius padarė platesnį pranešimą, pati
kindamas, kad BALFas be šalpos akcijos, 
dės pastangas pagelbėti visiems norin
tiems išemigruoti. Tuo tikslu jau esą 
steigiami šiaurės vakarų ir pietų Vokieti
joje BALFo emigraciniai biurai ir jiems 
komplektuojami tarnautojai. Jų tikslas 
būsiąs visapusiškai patarnauti emigruo
jantiems.

V. Martinaitis
* * *

LIETUVOS VARDAS SV. ULRICHO 
JUBILIEJUJE

Augsburgas, kuriame IRO laikais gy
veno keliolika tūkstančių lietuvių, nuo 2 
liepos iki 11 buvo ypatingu iškilmių cent 
ru. Garsioji šv. Ulricho 1.000 metų mir
ties sukaktis, kuri buvo sujungta su va

SODYBA, SODYBOS, SODYBAI...
PASIKALBĖJIMAS SU L. N. B-vės VALDYBOS PIRMININKU M, BAJORINU

Lietuvių Namus, taip kad Namuose būti 
ne vėliau 10-11 vai. ryto šeštadienį liepos 
30 d, ir prisistatyti v. si. J. Alkimavičiui. 
Atvykusiems iš vakaro bus duota Namuo
se nakvynė.

Ką pasiimti stovyklon
Guolis: pagalviukas, pora paklodžių, 

šiltesnę antklodę, čiužinuką šienui prisi
kimšti ir neperšlampamos medžiagos ga
balą po guoliu pasitiesti.

Valgymo įrankius: lėkštę ąrba bliūdu- 
ką, puoduką, peilį, šakutę, šaukštą.

Prausimuisi: du rankšluosčius (veidui 
ir kojoms), muilo, dantų šepetuką, pastą 
ir šukąs.

Skautai-tės atvažiuoja pilnoj, tvarkin
goj skautiškoj uniformoj.

Neskautai berniukai atsiveža trumpas 
kelnaites (pageidautina tamsiai mėlynos 
spalvos) ir lengvą palaidinuką.

Neskautės mergaitės — sijonuką (tam
siai mėlynos spalvos) ir lengvą palaidinu 
kę. 
ęVisi atsiveža maudymosi kostiumus.

Vakarams atvėsus turėti ką nors šiltes
nio apsivilkti. Nepamirškime net adatos, 
siūlų, pora atsarginių sagų ir šepečio bei 
tepalo batams išvalyti.

Dar gali užsiregistruoti
Pagaliau apsisprendę stovyklauti, dar 

gali užsiregistruoti, bet nevėliau liepos 28 
d. pas sktn. K. Vaitkevičių, 21, Colden 
Str., Derby. Stovyklavimo mokestis 2 sv. 
Negalintieji susimokėti šio mokesčio arba 
reikalingi paramos kelionei apsimokėti 
registruodamiesi apie tai pažymi.

Paskutinis laužas
Paskutinis — atsisveikinimo laužas 

įyvks rugpjūčio 7 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Stovyklautojų tėvai ir skautų bičiu
liai maloniai kviečiami tą dieną aplankyti 
stovyklą.

Stovyklai aukojo
Wolverhamton skyrius . . 12-0-0
Hudersfield skyrius .... 2-0-0 
Sheffield skurius.............................. 5-2-1
Buckminster skyrius . . . 2-0-0
Halifax skyrius . , . . . 1-0
Ąl. Miškinis, Nottingham . . . 1-0-0
Ą Byla, Leicester .... 0-10-0 
J. Krivickas, Nottingham . . . 1-0-0

Aukojusiems tikrai nuoširdus skautiš
kas dėkui!

MANCHESTERIS
SPORTININKAI I MANCHESTER!

Liepos 23 d., šeštadienį, Manchesterio 
Lietuvių Soc. Klubo sporto aikštėje įvyks 

KREPŠINIO RUNGTYNĖS.
Manchesterio „Kovas“ žais su Wolver- 

hamtono „Viltis“.
Rungtynių pradžia 17 vai. Po rungty

nių pasilinksminimas
GEGUŽINĖ

Įėjimas visiems nemokamas.
Manchesterio sporto klubas „Kovas“

CORBY
Corby DBLS skyriaus pirmininkas p. 

A. Kukanauskas, dėl susidėjusių aplinky 
bių nuo š.m. liepos 4 d. atsisakė iš eitųjų 
pirmininko pareigų. Veikliajam pirminin
kui skyriaus valdyba ir nariai nuoširdžiai 
padėkojo už nepailstamą pasidarbavimą 
visų lietuvių ir Krašto labui.

Corby skyriaus valdyba ir nariai

NOTTINGHAM  AS
PARDUODAMI NAMAI

Dėl išvažiavimo Nottinghame parduoda 
mį 6 kambarių ir virtuvės namai su bal
dais. Kaina 850 sv. Geros jšsimokėjimo šą 
lygos. Teirautis: F. Popeliučka, 85, Queens 
Drive, Nottingham

Ne tik mūsų laikraštyje, bet ir dažno 
lietuvio lūpose šiuo metu linksniuojamas 
Lietuvių Sodybos žodis. Ypač dabar, kai 
didžioji dalis dirbančiųjų gauna vasaros 
atostogas, Sodyba minima tiek suaugusių
jų, tiek ir jaunimo, besirengiančio dešim
ties dienų stovyklai. Neabejotina, kad 
kiekvienam lietuviui, prisidėjusiam prie 
šios vietovės pirkimo, rūpi, kaip gi iš tik 
rųjų laikosi šis „naujakurys“, ką jis pla
nuoja atėičfai, kokia jo finansinė padėtis? 
Progai pasitaikius, klūstelėjau Sodybos 
reikalu Lietuvių Namų B-vės Valdybos 
pirmininką M! Bajoriną:

— Sakykit atvirai, kaip šiuo metu ver
čiasi Lietuvių Sodyba, nes jau vasarėlė 
beveik įpusėjusi?

—-Sakote, kad vasara jau įpusėjusi, tas 
tiesa, bet Lietuvių Sodybos gyvenime tai 
tik pati pradžia. Juk tik nuo kovo mėne
sio mes ten pradėjome šeimininkauti. Nuo 
to mėnesio samdome tarnautojus ir turi
me kitų išlaidų, o vasarojimo sezonas dar 
neatšventė nė dviejų mėnesių sukakties. 
Trumpai atsakius — Sodyba verčiasi pu
sėtinai ir, svarbiausią, yra gerų vilčių 
ateičiai. Iki dabar turėjome pajamų 1422 
svarus, o per tą patį laiką išlaidų 1670 
svarų. Atseit, trūko 248 svarų, ką tiki
mės per šį sezoną išlyginti.

— Ar užtektinai turite vasarotojų?
— Pakankamai turime trims savaitėms, 

o ypač jų daug nuo liepos 23 d. iki rug
pjūčio 6 d. Tomis savaitėmis jau šiuo me 
tu užsirašė po 50 vasarotojų. Visiškai ne 
sistebėtina, kad pirmaisiais metais kitu 
laiku atostogautojų mažiau, nes dar yra 
tokių, kurie tebegalvoja, kad teks miego
ti ant grindų, valgyti statiems...

— Ar manote, kad ateityje užteks So
dybai lietuvių vasarotojų
■ — Tai jokia problema. Jei savų neužtek 
tų, Sodybai išsilaikyti gali ateiti pagalbon 
ir svetimtaučiai, kurie, tiesa pasakius, žy 
miai daugiau mėgsta vasaroti, negu mes. 
Jau ir šiam sezonui yra daugiau, kaip 
30 svetimtaučių vasarotojų užsirašą.

— O ką darysite, kai ateis ruduo ir žie
ma?

— Vasarvietė veiks apskritus metus. 
Nuolat atsiranda tokių, kurie mėgsta ir 
rudenį ir žiemą „vasaroti“. Artimesnių 
apylinkių lietuviai savaitgaliais dažnai 
čia lankysis. Ten numatomi ruošti įvairių 
švenčių progomis subuvimai, suvažiavi
mai, konferecijos. Stengsimės pritraukti 
svečius anglus lankyti Sodyboje įrengtą 
kavinę, valgyklą, barą. Užuomazga jau 
padaryta.

— Gerai, bet juk tam įgyvendinti, tin
kamai priimti svečius, reikia atitinkamų 
ir, įrengimų

— Nei per vieną dieną, nei per vieną 
mėnesį šito padaryti negalime. Su laiku 
bus visa tai atlikta. Štai, pvz. veiklusis 
Coventrio skyrius įrengs kavinę. Reikės 
dar įrengti barą ir keliems miegamie
siems pirkti baldus, iškloiTgrindis, užuo
laidas, kilimus ir kitus dalykus įsigyti.

— Prieš tai išsitarėt, kad jau dabar kū 
rimosi metu susidariusį trūkumą tikitės 
išlyginti šios vasaros sezono pajamomis, 
tai š kur gausite lėšų tiems naujiems 
įrengimams? Ar bendrovės finansiniai iš
tekliai taip pagerėjo, kaj iš atsarginė 
kapitalo tai padarysite?

— Sodybos finansiniai reikalai yra la
bai blogoje būklėje. Iš tikrųjų sakau, kad 
padėtis bloga nes pirmiausiai, akcinio ka 
pitalo Sodybai pirkti buvo surinkta 3032 
svarai, o už Headley Park sumokėta 3289 
svarai. Tokiu būdu ir čia trūko 257 sva
rų. Baldams, vidaus išdaž-anui išleista 
788 svarai, o iš skyrių kambarių apstaty
mui' gauta tik 216 sv., tokiu būdu ir čia 
trūko 572 sv., nekalbant jau apie trūku

mus apyvartos kapitalui. Vadinasi,. teko 
įsiskolinti ir turime šiuo metu neapmokė 
tų sąskaitų.

Kokios dar reikėtų sumos, kad Sodyba 
galutinai įsikurtų ir išsiverstų?

— Skoloms išlyginti ir tinkamai įreng
ti reikia 2000 svarų.

— Ar turite vilčių, kad šitokią sumą 
pavyks sukelti? Juk žinote, kad šio kraš
to lietuviai! ir taip jau buvo duosnūs šiems 
reikalams.

— Teisingai, kad šio krašto lietuviai 
duosniai prisidėjo, bet ir rezultatai tokie 
efektyvus, kokiais negali pasidžiaugti jo
kia kita pasaulyje lietuviškoji kolonija, 
nepaisant jos turtingumo, nei gausu
mo. Išskiriant vieno kito asmens pa
leisto pikto žodžio, jaučiamės, kad vi
suomenės pinigus esame tinkamai su
naudoję, sąžiningai tvarkėme bendruo
sius reikalus, atvirai apie visą pranešda
mi. Paskutinysis pirkinys dar gyviau įro
do mūsų pastangas, nes kiekvienas, pama 
tęs Lietuvių Sodybą, nors ir kaip būtų 
mums priešingas, pripažįsta, kad ši vie
tovė nupirkta pasakiškai pigiai. Tiek pra
eityje, tiek ir dabar tvarkomės taip, jog 
tikimės, kad ir šį kartą visuomenė mus 
parems, siekiant bendrojo reikalo.

— Sakote, kad reikia 2000 svarų. Ar tai 
bus paskutinysis vajus, ar ir ateityje So
dybai reikės pridėti?

— Ne, nereikės, nes tie 2.000 svarų rei
kalingi kaip tik tam, kad Sodyba pati gale 
tų išsiversti, pastatyti ją ant kojų. Be to, šis 
vajus nėra jokia staigmena, nes Sodyba 
perkant buvo pabrėžiama, kad jos įrengi
mui reikės kraičio, šitai buvo pasakyta ir 
per DBLS suvažiavimą ir per paskutinį 
akcininkų susirinkimą.

— Tokiu būdu prisipažįstate, kad tie, 
kurie anuomet tvirtino, jog su tokia su
ma, kuri buvo pirkimui surinkta, never
tėjo Headley Park pirkti, turėjo racijos?

— Nors ir nemandagu, bet į šį klausi
mą kniedi man taip pat klausimu atsaky
ti: — ar yra bent vienas lietuvis, prisidė
jęs prie šio pirkinio, kuris šiandien, Sody 
bą pamatęs, gailėtųsi įdėto svaro ar de
šimties? Jei tada būtume klausę, kad to
kią sumą turint neverta pirkti, šiandien 
neturėtume savosios Sodybos. Tik biznie
riškomis akimis žiūrint, suprantama, kad 
jie, tie balsai, buvo šimtu procentų teisin 
gi, nes joks rimtas verslininkas nepradės 
biznio, neturėdamas pakankamo kapita
lo nupirkimui, ką bekalbėti jei to kapita
lo nėra nei pradžios apyvartai, nei įsikū
rimui. Mes gi turėjome kapiatlo tik pir
mam dalykui, t.y. nupirkimui ir tai, kaip 
jau sakiau, su nedatekliumi. Šitokio pa
tarimo klausant, šiandien turėtume gal 
dešimčia svarų daugiau, kiek pradžioje 
buvo sutelkta, o gal ir ne, nes mes visi no 
riai duodame, kai matome, kad duoti ver 
ta, kad jau šį tą turime. O Sodybą jau tu 
rime ir ją išlaikysime. Ji, toji Sodyba, yra 
užbūrusi kiekvieną, kuris joje buvo, ku
ris pamatė, ką šio krašto lietuviai bend
romis pastangomis įsigijo, todėl neabejo
ju, kad ir jai įrengti atsiras geros, valios 
žmonių, nes svaru ar dešimtimi svarų pri 
sidėdami, mes turime tai, ko negalime 
vien biznišku apskaičiavimu įvertinti. Ne 
nusivylė tie, kurie dėjosi prie jos nupirki 
mo, nenusivils ir tie, kurie dabar prisidės 
prie Sodybos galutino įrengimo.

— Konkrečiai, kokių gi priemonių ža
date imtis, kad sukėlus reikiamą įrengi
mui sumą?

—• Priemonė yra viena ir, atvirai prisi
pažinsiu, pati sunkiausia ir nemaloniau
sia — PRAŠYTI. Kiekvienas žinome, kad 
prašymas pinigo yra nepaprastai nejau
kus, tačiau man šiuo atveju kiek geriau, 
nes žinau, kad prašau bendran visų šio

karų pasaulio išpažinimo dienomis, su
traukė apie 70 tūkstančių žmonių iš vi
sos Europos. Jubiliejinės savaitės progra
ma buvo labai turtinga. Prisiminti paverg 
tąsias Europoje tautas buvo skirta visa 
penktadienio diena. Iš pavergtųjų tautų 
dalyvavo 7. Tarp jų didelė grupė lietuvių, 
kuriai vadovavo kun. A. Bunga. Ryte bu 
vo laiko~mos už pavergtuosius kraštus iš
kilmingos pamaldos. Jose dalyvavo apie 
8 tūkstančius žmonių. Prelatas Kinder- 
mannas, nuoširdus lietuvių draugas, gy
vai nupiešė „Tylinčios Bažnyčios“ vaizdą. 
Jis keletą kartų priminė Lietuvą, kaip 
skaudžiausia komunizmo auka.

Po pietų pavergtųjų tautų tremtiniai 
susirinko į stadijono restoraną, kur kiek
viena tautybė padainavo.

Ypatingai iškilmingos pamaldos buvo 
vakare. Perpildytoje šv.- Ulricho baziliko
je lietuviai užėmė pirmąją vietą. Pamal
dų iškilmingumą ir svarbą sudarė tas fak 
tas, kad joms vadovavo J. E. arkivysku
pas Dr. Muenich, šv. Tėvo pasiuntinys Vo 
kietijai.

Prel. Kindermannas, prieš iškviesda- 
mas prie mikrofono kiekvieną tautybę, 
apibudino esamą padėtį. „Katalikiškoji 
Lietuva po kryžiumi“, pradėjo prelatas 
apie Lietuvą. Trumpai nupasakojęs da

bartinę Lietuvos Bažnyčios padėtį, pra
dėjo „Sveika Marija“ malda už Lietuvą. 
Po to kun. A. Bunga per mikrofoną su
kalbėjo lietuviškai maldą už Tėvynę, o 
visa lietuvių grupė „Sveika Marija“. Pir 
mą kartą šv. Ulricho bazilikoje skambė
jo lietuviškosios „Marija, Marija“ gies
mės melodija. Minėtose pamaldose dalyva 
vo daug vyskupų, jų tarpe iš Kinijos iš
tremtas arkivyskupas Augustinas Olber- 
tas. šventė tapo didžiuliu katalikiško
sios Europos išpažinimu. Tai parodo ir 
gausus didžių Bažnyčios ir valstybės vy
rų dalyvavimas. Greta garsiojo europie
čio Schumann‘0, matėsi ir Indijos kardi
nolas Gracias, šalia Šv. Tėvo atstovo J. 
E. arkivysk. Dr. Muenich'o, Vokietijos už 
sienių ministeris Henrich von Brentano. 
Vien vyskupų buvo virš 20. Džiugu kons
tatuoti, kad Lietuvos vardas vis dažniau 
minimas tokiuose dideliuose žmonių susi
būrimuose.

Tos dienos proga lietuviai padėjo prie 
Augsburge lietuvių pastatyto kryžiaus vai 
niką prisimenant Lietuvos kankinius. Už 
„Tylos Bažnyčią“ iškilmes buvo pertrans
liuotos Amerikos Balso į Lietuvą. Ta pro 
ga į Lietuvą kalbėjo Prel. Hacker ir Ru- 
bert Schumann.

krašto lietuvių labui, prašau lietuviškam 
reikalui, o tai turint prieš akis, tikiu, kad 
būsiu tinkamai suprastas kiekvieno lietu
vio, kurio širdis nėra užkietėjusi bend
ram tikslui. Man atrodo, kad žymiai leng 
viau duoti, negu prašyti. Tokius prašy
mus esame išsiuntinėję specialiais laiš
kais net ir tiems, kurie iki šiolei prie So
dybos pirkimo nėra prisidėję, tikėdamiesi, 
kad ir jie neatsiliks nuo talkos.

— Atsimenu, kad Sodybą perkant, bu
vo daug kalbėta apie senelių prieglaudą. 
Ar jos jau iš viso ten nebebus?

— Tikrasis Lietuvių Sodybos uždavi
nys — priglausti mūsų vyresniojo am
žiaus žmones, nebeįveikiančius pelnytis 
duonos. To pagrindinio tikslo nepamiršo- 
me ir jį įgyvendinsime. Vasarojimo sezo
nui praėjus — prieglaudos reikalai bus 
sutvarkyti, šiuo metu didesnį dėmesį krei 
piame į vasarvietę, kadangi tik iš vasaro
tojų galime išsilaikyti ir verstis. Prieglau 
dos reikalas toks platus, kad apie jį rei
kia išsamiau pasisakyti. Tai padarysiu, 
kai ateis tam laikas.

— Be skautų stovyklos, kurion jau po 
savaitės ims rinktis mūsų jaunimas, ką 
artimiausioj ateityje numatote rengti Lie 
tuvių Sodyboje?

— Rugsėjo 11 d. organizuojamas Škoti
jos lietuvių choro koncertas, o rugsėjo pa 
baigoje DBLS skyrių valdybos konferen
cija, kuri šiais metais taip pat bus pra
vesta Sodyboje.

— Kiekvienam, apsilankiusiam Sodybo
je širdis susopa, kai mato dirvonus ir pikt 
žoles. Ar taip visa ir paliksite gamtos va
lioje, ar imsitės žygių tvarkyti ir ūkį?

— Svečiui suskauda širdis, o man ir 
širdis, ir galva, ir kojos, ir rankos, nes 
kai tam pačiam mielam vasarotojui rei
kia paklodės, reikia lovos ir lovelės, rei
kia kėdės ir aikštelės, reikia skaityklos 
ir maudymosi baseino, tada, tikėkite, per 
du mėnesius sunku ką daugiau padaryti, 
juo labiau,- kad per dienas ir naktis rei
kia sukti galvą, kaip apmokėti sąskaitas, 
algas dirbantiesiems, kai banko einamoji 
sąskaita rodo tokį laipsnį, prie kurio už
šąlą vanduo... Tada, supraskite, kad So
dybos ūkio reikalai paliekami rudeniop, 
kada jau būsime kiek aptvarkę pačius bū
tiniausius reikalus.

— Na, ir dar vienas klausimas: Kodėl 
taip retai mūsų skaitytojus informuojate 
apie Lietuvių B-vės veiklą ir būklę?

— Jei skaitytojai šito pageidaus ir kas 
nors mane klaus — visada atsakysiu, — 
atsakė pirmininkas Bajorinas ir išskubė
jo pro duris parvežti iš turgaus vasarvie
tei bulvių.

V. Pabališkis

ŠVEDIJA
NAUJAS BENDRUOMENĖS 

VALDYBOS ADRESAS
Švedijos Lietuvių Bendruomenės Valdy 

bos dabartinis adresas yra toks: Litauis- 
ka Foereningen i Sverige, c/o PRANAS 
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reikalų, prašomi kreiptis šiuo adresu.
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šeimos židinį sukūrusius, laimingo 
ir ilgo gyvenimo linki

Lowtono DBLS Skyriaus 
valdyba ir nariai 
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SUSKRENDA JAUNIEJI 
AMBASADORIAI

Liepos 30 d. prasideda lietuviško jau- 
tautinia 
įvykis: 

keturių

pasakojimo

nimo vasaros stovykla. Tremties 
me gyvenime tai reikšmingas 
reikšmingesnis negu prasidėjusi 
didžiųjų konferencija...

Iš sktn. K. Vaitkevičiaus
•sužinojau, kokius kryžiaus kelius lietuviai 
skautai turėjo eiti kol įgijo Britų skau
tų pasitikėjimą. O tas pasitikėjimas įgy
tas lietuvių skautų darbštumu, darbų ir 
geru elgesiu. Jie ėjo tikruoju tautinio 
ambasadoriavimo keliu, kurį nurodė mū
sų gerb. Ministeris Balutis. Jaunieji rodo 
kelią mums — vyresniesiems! Mums rei
kia tik džiaugtis, kad mūsų jaunoji kar
ta pralenkė mus, kurių dauguma „amba
sadoriauja labai prastai...

Apie jaunimo vasaros stovyklas, jų 
reikšmę auklėjimui, sveikatai ir mūsų 
tautinės gyvybės išlaikymui jau buvo 
daug rašyta ir netenka čia kartoti. Būdin 
ga, kad dar niekas nėra pasisakęs neigia 
mai dėl vasaros stovyklų, šias stovyklas 
.remti skatina visi taurūs lietuviai: prade 
dant amžinuoju DBLS Vicepirmininku 
kun. Klebonu Kazlausku ir baigiant Tri
jų Vaikų Motina.

Prisimenu mažą, bet būdingą įvykį iš 
pernykštės vasaros stovyklos. Vieną gra
žią dieną į stovyklą užsuko vidutinio am
žiaus tautietis. Aš parodžiau jam stovyk
lautojų palapines, trumpai papasakojau 
stovyklavimo eigą, o po to jis pats kelias 
valandas sekė stovyklinį gyvenimą. Pa
vakary, asisveikindamas, mūsų svetys pa 
reiškė:

— Kasmet vis aukojau jaunimo vasa
ros stovyklai, o šiemet man parūpo pa
matyti, kas gi čia darosi Įsitikinau, kad 
ne Veltui aukojau, tai sakydamas įspau
dė man į delną vieną svarą, prašydamas 
jį perduoti stovyklos vadovybei.

Vasaros stovykloms visada vadovavo

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
KĄ PASAKOJA GRĮŽUSIEJI IŠ SOV. 

SĄJUNGOS

Apie Sibire ir kitose Sov. Sąjungos dar 
bo vergų stovyklose esančius mūsų tautie 
Čius naujų žinių parnešė ne tik vokiečių 
grįžusieji karo belaisviai ir civiliai inter- 
nuoteiji, bet ir paskiausia paleistieji iš 
ten austrai. Neseniai į Vokietiją grįžęs 
Klaipėdos vokietis H. Masuhr smulkiau 
papasakojo apie savo išgyvenimus. Nors 
ir teturėdamas tik 16 metų, jis buvo bol
ševikų apkaltintas, kad veikęs kaip par
tizanas, ir nuteistas 10 metų darbo sto
vyklos. Jo motina ir sesuo dar ir dabar 
nėra paleistos iš darbo vergų stovyklos 
prie Jenisiejaus upės. Bolševikai per tar 
dymus Šilutės MVD centrinėje stengėsi 
išgauti kitų partizanų vardus ir pavardes. 
Vėliau Šilutėje posėdžio buvo sukviestas 
Sovietinės Lietuvos Respublikos aukš
čiausias teismas, kuris 15 suimtųjų nu
teisė sunkiomis bausmėmis. Du iš jų bu
vo pasmerkti mirti. Iš Vilniaus su kitų 
3.000. suimtųjų ešalonu buvo pasiųstas į 
Buchtevaniną, prie Ramiojo vandenypo, 
priešais Sachalino salą, už 11.200 km. nuo 
tėvynės. Ten suimtieji mirė kaip musės. 
Tik per pirmąją žiemą iš 15.000 mirė 
9.000. Iš ten daugelis suimtųjų buvo to
liau siunčiami į aukso kasyklas arba į 
kitas darbo vergų' stovyklas, kur žiemą 
temperatūra siekdavo iki 70 laipsnių šal
čio. Po kiek laiko H. Masuhr buvo perkel 
tas į Chabarovską prie Mandžiūrijos pa
sienio. Chabarovsko miestas, 1938 m. tu
rėjęs tik apie 100.000 gyventojų, dabar 
jau išaugo iki 800.000. Jame dirbami tan 
kai, traktoriai ir lėktuvai. Aplink miestą 
pastatytas tankus aerodromų tinklas. Aps 
kritai, tiek Chabarovskas, tiek kiti didie
ji Rusijos miestai jos rytų pasieniais smar 
kiai verčiami karinėmis bazėmis, teigia 
H. Masuhr. Jis dirbo vienoje brigadoje 
drauge su lietuviu Juozu Vyskupaičiu ir 
japonu Ušumato. Ten pat buvo daug kinų.

1948 m. jis gavo pirmą laišką iš savo 
motinos. Ta taip pat nupasakojo, kaip 
partizanai pakorė Petreliu burmistrą Star 
kutį ir likvidavo jo žmoną. Burmistras 
buvo vieną rytą rastas pakartas miške, o 
jo žmona — šalia negyva. Ir šiandien nie
kas nežino, kas tai padarė. Tačiau Star- 
kutis buvo bolševikų saugumui nekaltai 
įskundęs daug vokiečių ir lietuvių, tarp 
jų ir tą patį H. Masuhrą. Todėl partiza
nai už nekaltai įskųstuosius ir atkeršijo. 
Petreliai yra netoli Priekulės.

Grįžę austrų belaisviai pasakoja, kad 
• šiuo metu Sov. Są’jungos karo belaisvių 

stovyklose vyksta žymesni perkilnojimai. 
Iš garsiųjų darbo vergų stovyklų Euro
pos Rusijos šiaurėje visi vokiečių karo be 
laisviai perkeliami į geresnes stovyklas.

• Išskyrus nuteistuosius ligi gyvos galvos, 
Vorkutos, Intos ir Uchijos anglių kasyk
lose ir pramonės centruose nebesą jau 
užsieninių darbo vergų. Viena iš tokių 
vokiečių karo belaisvių stovyklų yra prie 
Sverdlovsko, kur keturiose atskirose būs
tinėse esą sutelkti apie 4.000 vokiečių.

Su paleistaisiais vokiečių karo belais
viais ar civiliais internuotais grįžo į Vo
kietiją ir dalis Klaipėdos krašto vokiečių. 
Ir su laikomais Sibire dabar Vokietijoje 
gyvenantieji jų artimieji gali susirašinėti

šioj srity prityrę žmonės — skautai. Ne
partinė Skautų organizacija, kurios šūkis 
„Dievui, Tėvynei ir artimui geriausiai 
tinka šiam tikslui. Jie turi teisingą kryp
tį jaunimo auklėjime. Skautą pažinsi ne 
vien iš uniformos, bet ir iš darbų ir elge
sio. Štai pavydėlis iš prieitos ’ stovyklos 
laikų.

Po paskutinio laužo visi skirstosi na
mo. Einu ir aš su savo atžala Ramūnu 
Derby miesto link. Mus užveja ir pralen
kia tautietis su savo automobiliu. Nors 
mus gerai pažįsta, bet nesustoja ir nepa
veža ligi artimiausio autobuso sustojimo. 
Tokiu jo elgesiu nė kiek nesistebėjau nes 
Juk jis ne skautas. Už kelių minučių at
lekia iš Derby Eimutis Šova su savo, ma
šinėle. Pravažiuoja, apsisuka atgal ir, pri 
važiavęs prie mūsų, atidaro duris ir ragi 
na sėsti. Bandžiau atsikalbinėti, nes žino
jau, kad jo dar laukia ilga kelionė. Jis 
visai nesiklauso, o tik liepia skubėti ir 
negaišinti laiko! Ačiū jam, už kelių. mi
nučių jau važiavom ■ autobusu Derby sto
ties link. Eimučio elgesys manęs irgi ne
nustebino, nes žinojau, kad jis yra skau
tas!

Jaunimo stovykla būna tik kartą me
tuose. Jei tautiečiai jos reikalams kasmet 
paaukotų tik penketą šilingų — tai dešim 
tys nepasiturinčių vaikų galėtų stovyk
lauti ir eilės metų bėgyje šimtai lietuviu
kų ir lietuvaičių būtų . išgelbėti nuo nu
tautėjimo. Rūkorius bei šnapsorius gal nė 
nepagalvoja, kokia augšta kaina yra ci
garečių pokėlio ar poros bokalų alaus! 
Atsisakius pokelio cigarečių į metus, ga
lima atlikti dideli ir vertingi darbai. Tu
rim progą parodyti savo gerą valią, nes 
už savaitės jau renkasi mūsų jaunieji 
ambasadoriai savoj žemėj. Ar jie visi ten 
susirinks — pareis nuo Tavęs tautieti!

K. Valteris

jau laisviau laiškais. Normaliai laiškas 
nueina į Sibirą per keturias savaites, o 
siunčiami oro paštu registruoti — net ir 
greičiau. Visa eilė klaipėdiečių yra išdir
bę ilgą laiką pačiose šiauriausiose Sov. 
Sąjungos srityse, kur šalčiai žiemos me
tu pasiekia iki 60 laipsnių, o vidutinė tem 
peratūra sukasi apie 35 iki 40 laipsnių 
šalčio. Dabar, kaip grįžusieji teigia, jau 
visiems suimtiems vokiečiams leidžiama 
rašyti namo, nors kiti negalėjo rašyti 8-9 
ar net 10 metų. Reicho vokiečiai, išsky
rus tuos, kurie buvo nuteisti visam am
žiui kalėti, tikisi greitai galėsią grįžti at
gal į tėvynę.

Šiemet sovietai įsileido visą eilę britų, 
skandinavų ir net vokiečių žurnalistų. Ta 
čiau jų paskelbtaisiais aprašymais reiškia 
savo nepasitenkinimą gerai pažįstantieji 
sovietinę tikrovę, nes tuose aprašymuose 
tikroji sovietinė buitis kaip reikiant ne
atsispindi. Todėl pvz. „Rheinischer Mer- 
kur“ ir kiti rimtesnieji vokiečių spaudos 
organai pastebi, kad tokios „kelionės į So 
vietų Sąjungą“ tikrojo savo tikslo nepa, 
siekia, o greičiau pasitarnauja sovietinei 
propagandai. Iš tikro kiekvienas iš Sov. 
Sąjungos darbo vergų stovyklos grįžtąs 
karo belaisvis ar civilis internuotasis ga
li daugiau pasakyti apie sovietinę buitį, 
negu visi tokie keliautojai, nes bolševikai 
ten užsieniečių neįsileidžia.

Rusai — pirmą kartą po 16 metų įsilei
džia turistus iš D. Britanijos ir kitų kraš 
tų. Kelionė 15 dienų po Sov. Sąjungą at- 
seina 378 dol. Beveik visos vietos birželio 
30 d. buvo jau išpirktos. Ir šias keliones 
Sovietai stengiasi išnaudoti savo propa
gandos tikslams.

Elta

Briuselis, Atrodo, jog mokyklų klausi
mu Belgijoje bus jieškoma susitarimo

Atsargos karių organizacijų pasiiulė par 
lamentui sudaryti žymių asmenų komisiją,

Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll

Š.m. liepos mėn. 23 d. 7.30 vai 
rengiami

ŠOKIAI
Klubo narius ir jų svečius maloniai 
kviečiame atsilankyti.

Pradžia 7.30 s

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

AN INHUMAN POLICY
E. J. HARRISON,

formerly British Consul in Lithuania
It was Macaulay who wrote: „We know 

no spectacle so ridiculous as the British 
public in one of its periodical fits of mo
rality“. Freely; paraphrasing this^saying I 
am tempted to write that I can think of 
no spectacle more revolting or revealing 
than the Brittish press at the moment 
waxing virtuously indignant '* over the 
action of East European countries in de
taining British-born women against their 
wishes and not allowing them to return to 
their native land. *

That exemplary mouthpiece of British 
Liberalism,' The Manchester Guardian, in 
its issue of July,/? devoted an entire edi
torial headed „An Inhuman Policy“ to 
this matter and wound up its philippic 
with these words of wisdom: „The treat
ment which Communist Governments are 
imposing makes a travesty of Moscow‘s 
recent proposals for greater freedom of 
cultural exchange and for more tourism. 
Let the East Europeans start by freeing 
these women and their children. The 
British Governnient should continue to 
make its view as plain as possible in Mos
cow and Eastern Europe“.
I feel sure that my many 
friends who are only too well aware of the 
frightful atrocities perpetrated by Rus
sian Communism .since 1940 against 
thousands of their compatriots and of the 
martyrdom which they continue to en
dure under its iron heel will deem the 
„inhuman treatment“ to which British 
women are now being subjected almost 
idyllic by comparison. Yet although these 
damning facts are well known to the 
British press and Parliament I have so 
far failed to find a single forthright de
nunciation of them under a similar head
ing in the editorial columns of our lead
ing newspapers or in their reports of t 
parliamentary debates. It must be assu
med that their current preoccupation 
with the alluring prospects of „peaceful 
co-existence“ with the Kremlin gangsters 
and the latter‘s East European hirelings 
leaves them no extra time for considera
tion of such secondary issues.

Conceding that it is the duty of the 
British Government to do everything 
within its power to bring about the spee
dy release of these women, we are sure

Lithuanian exhibition

UŽJAUČIA SLOVAKUS DĖL CERNAKO NUŽUDYMO
Kokių prieš egzilų politikus imamasi 

terorinių priemonių, gerai parodo kad ir 
Slovakų Tarybos pirmininko Matušo Čer 
nako nužudymas Muenchene. Sprogusios 
pragaro mašinos buvo užmušti 3 žmonės 
ir apie 20 sužeistų, černakas yra buvęs 
Tiso vyriausybės švietimo ministeris ir 
Laisvosios Europos siųstuvo bendradarbis. 
Muenchene jis leido laikraštį „Slobodne 
Slovensko“ (Laisvoji Slovakija), kovoju
si dėl laisvosios Slovakijos valstybės at
statymo.

Š.m. birželio 17 d. Bratislavoj buvo baig 
ta .byla „prieš slovakų separistus“, kur 
vienas slovakas buvo pasmerktas mirti, 
o visa eilė kitų — kalėti ligi gyvos galvos. 
Byloj buvo smarkiai apkaltintas ir Čer
nakas. Buv. Slovakijos užs. reik. min. 
Durčanskis per pasikalbėjimą su vokiečių 
telegramų agentūros DPA atstovu pareiš
kė, kad neseniai toj pačioj Bratislavoj 
per slaptą posėdį Černakas ir keletas ki
tų slovakų veikėjų užsienyje buvo pa
smerkti mirti už akių. Neabejojama, kad 
Černakas yra kritęs komunistinio teroro 
auka. Jam, kaip vokiečių draugui, pareiš
kė savo pagarbą visa eilė vokiečių veil 
jų tarp jų ir Bavarijos parlamento narys 
F. Gaksch, per birželio deportacijų minė
jimą Ulme taip pat drauge su kitais vo
kiečių ir lietuvių kalbėtojais pasakęs 
smarkią kalbą prieš bolševikus. Į kapus 
velionį palydėjo ir keli Bavarų parlamen 
to nariai. Slovakų Tautinei Tarybai dėl 
Černako nužudymo pareikšta užuojauta 
ir mūsų laisvinimo veiksnių vardu.

Tačiau nepaisant to, kad Černakas yra 
kritęs žiauraus teroro auka, ypač Bava
rijoje vis daugiau girdėti balsų, kad už
sieniečiams nebūtų leidžiama jokia poli
tinė ir antikomunistinė veikla, bet jie 
traktuojami taip, kaip pvz. Šveicarijoje 
ar Švedijoje. Tokių balsų tiek prieš pa
bėgėlius, tiek prieš Laisvosios Europos ra 
diją ir kitas panašios rūšies institucijas 
vokiečių spaudoje vis gausėja ypač Vokie 
tijai atgavus suverenines teises. Bavarų 
min. pirm, socialdemokratų veikėjas Dr. 
Hoegneris per radiją įspėjo emigrantų 
organizacijas, kad nepiktnaudotų svečio 
teisių Bavarijoje. Drauge jis pagrasino, 
kad jas reikės griežčiau prižiūrėti. PoU- 
tiniams sąmokslininkams Bavarijoje nesą 
vietos. Panašia prasme pasisakė „Sued- 
deutsche Zeitung“ ir kai kurie kiti vokie 
čių laikraščiai, nors kiti, vokiečių laikraš 
čiai, kaip „Stuttgarter Zeitung“ etc., 
nurodo, kad nacių siautėjimo metais 
tiek socialdemokiatų pirm. Ollenhąueris, 
tiek tas pats Hoegneris ir visa eilė kitų 
vokiečių veikėjų taip pat buvo, kaip po
rciniai pabėgėliai, prisiglaudę svetur ir 
ten neatsisakė politinės veiklos. Užsie
niečių spauda ir ne vienas iš egzilų veikė
jų reiškia tokiais vokiečių balsais savo 

ly justified irt regarding this consistent 
silence of both press and Parliament on 
the Kremlin‘s immeasurably more in
famous policy of genocide, especially on 
the evė of the Geneva „summit“ talks, as 
alarming evidence of the extent to which 
the grandiloquent professions of the 
Atlantic Charter and the lofty aims of the 
United Nations organization have been 
stultified by one of their principal ad
herents and members. It is a foregone 
conclusion that with the British Gover
nment only too clearly opposed .to overt 
action under this head, the Big Three at 
the „summit“ talks will never be so 
tactless as to embarrass Comrade Bulga
nin with demands for the one and only 
satisfactory proof of a true change of 
heart in the Moscow oligarchy, i.e., 
liberation of all three former Baltic re
publics and all other satellite peoples 
from the Communist yoke, free elections 
in those countries under international 
supervision, the release of the millions of 
surviving victims from the Soviet slave 
labour camps, their repatriation to their 
homelands and the restoration to them of 
the homesteads of which they have been 
despoiled by the Muscovite tyrants. Mean
while we are regaled with the sorry 

of our diplomats in Moscow 
demeaning themselves by hobnobbing 
and clinking glasses with members of the 
latest ruling clique known to have been 
personally implicated in some of the 
foullest crimes recorded in the history 
of mankind. Hardly a happy augury for 
an outcome to these „summit“ talks like
ly to effect any visible change for the 
better in the tragic lot of the millions of 
human beings enslaved behind the Iron 
Curtain!

As an independent commentator with 
access to the sources, knowing most of 
the facts, many of them at first hand, I 
do not hesitate to avow my conviction, 
which is shared not only by every true 
Lithuanian but equally by every true 
Estonian, Latvian and all other nationals 
behind the Iron Curtain, that any reputed 
settlement of the cold war which leaves 
Europe half free and half in fetters can
not possibly be lasting ahd will sooner 
or later bring down upon those guilty of 
it well deserved retribution. „Though the 
mills of God grind slowly, yet they grind 
exceeding small“.

didelį nepasitenkinimą, pažymėdami, kad 
tokie vokiečiai, matyti, nenori žinoti, dėl 
ko pabėgėliai yra Vakaruose atsiradę. Te 
roriniais veiksmais ir sustiprinta komu
nistine veikla, nukreipta prieš pabėgėlius, 
kaip tik ir siekiama palaužti egzilų veikė
jų pasipriešinimą ir sukurstyti juos pri
glaudusių kraštų gyventojus prieš pabė
gėlius. Tai yra vienas iš bolševikinės veik 
los tikslų, ryškiai atskleidžiąs, ką duotų 
bolševikų peršamoji „koegzistencija“. Tuo 
tarpu, kai vokiečiai kviečia laisvąjį pa
saulį padėti jiems atgauti jų žemes ry
tuose ir visas jas sujungti į vieną Vokie
čių valstybę, toli gražu ne visi iš jų, kaip 
parodo kad ir paskiausieji pasisakymai 
po atentato prieš Černaką, įstengia su
prasti politinių pabėgėlių iš Rytų Europos 
likimą, kur jau tik ne jie yra kalti dėl 
susidariusios dabartinės situacijos, bet 
pirmoj eilėj ilgą laiką toj pačioj Vokieti
joj siautėjęs nacių režimas, kuris, susidė
jęs su raudonaisiais imperialistais galuti
nėj išvadoj ir privedė prie jų tėvynių pa
vergimo. Šaukiama ne prieš teroristus ir 
bolševikus, bet kaip tik prieš terorinio 
režimo nekaltas aukas. Taip pat užmiršta 
ma, kiek pvz. kad ir mūsų tautiečiai, ri
zikuodami savo laisve ir gyvybe, yra pa 
dėję tiems patiems vokiečiams karo ir po 
kario metais.

ŽEMĖS GYVENTOJAI
Jungtinių Tautų Organizacijos statisti

kos žiniomis, pasaulyje kasmet priauga 
35 milionai žmonių. 1954 metais iš viso 
buvo 2 miliardai ir 528 milionai žmonių.

Skaičiuojant atskiromis sritimis, žmo
nių yra:

Europoje, neimant Sovietų Sąjungos, 
406 milionai. Azijoje, neimant Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos, 323 milionai. Kinijo
je, apytikriai, 463 milionai. Afrikoje — 
216 milionų. šiaurės Amerikoje —233 mi 
lionai. Pietų Amerikoje — 121 milionas. 
Okeanijoje — 14 milionų. Sovietų Sąjun
goje — 214 milionų.

Pagal kitus statistikos šaltinius, Sovie
tų Sąjunga turi 200 milionų gyventojų, 
ir tas skaičius nerodo didėjimo ženklų.

PUIKIOS DOVANOS
Lietuviškų raštų meniškai austos_pagal 

vės, takeliai, juostos ir kit. Priimami"už- 
sakymai.

KNYGOS
Končius — Kryžių Albumas, 
Alė-Ruta „Trumpa diena, 
Vaičeliūnas — „Tėvynės Sarygyboje“ 
Dostojevskis „Pažemintieji ir Nuskriaus
tieji“
Vaičiulaitis —■ „Pasakojimai“
J. Jankus — „Namas Geroj Gatvėj“ 
DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽO
DYNAS (Išleistas pavergto ie Lietuvoje 
1954 m. 990 psl. 45.000 žodžių).
Rašyti: Dainora Daunoraitė, 49, Thornton 
Ave. London, W.4.

AR NUTRAUKS KAUKES?
(atkelta iš psl. 1.)

dymus iš savo suėmimo, tardymo ir išgy
venimų bolševikų kalėjimuose Šiauliuose, 
Maskvoje ir Kaune.

KETURIŲ KONFERENCIJA 
IR EUROPOS PAVERGTOSIOS

TAUTOS
Atsižvelgdamas į tai, kad Keturių kon

ferencija, kuri įvyks liepos mėn. 18 d. Že 
nevoje, yra paskelbusi savo tikslu suras
ti priemonių pašalinti tai. įtampai, kuri 
stato pavojun taiką;

Tikėdamas, kad šios įtampos Europoje 
svarbiasią priežastį sudaro Senojo konti
nento padalinimas, toks padalinimas, ku
ris Vidurio ir Rytų Europos tautas laiko 
pavergtas, atimdamas iš jų civilines tei
ses ir jų politinę laisvę, falsifikuoja jų va 
lią ir joms primeta dirbtines valdžias, per 
kurias vykdoma svetimos pajėgos politi
nė, ekonominė ir ideologinė diktatūra;

Konstantuodamas, kad tas padalinimas, 
neleisdamas keistis idėjomis, turtui ir as
menims laisvai judėti tarp to paties kon
tinento abiejų dalių, kelia nepasitikėjimo 
neramumo ir nesaugumo atmasferą ir 
sudaro nuolatinę kliūtį užmegzti iš naujo 
realiai ir patikimai prekybai tarp Rytų 
ir Vakarų;

Atsižvelgdamas į tai, kad kiekviena ko
lektyvinė Europos tarptautinė sutartis ar
ba saugumo paktas, kurie būtų sudaryti 
neišlaisvinus Vidurio ir Rytų Europos tau 
tų ir kurie turėtų tikslą įteisinti tik šių 
tautų dabartinę padėtį, sudarytų riziką 
tik paaštrinti tą įtempimą, kuris yra įsi
galėjęs Europoje, ir visas saugumo prob
lemas bei nusiginklavimo klausimą pada
rytų beprasmį;

Atsižvelgdamas į tai, kad pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo problema yra tampriai 
susijusi su taikos problema;

Atsižvelgdamas taip pat į tai, kad Cent 
rinės ir Rytų Europos kraštų nepriklau
somybė nėra niekad pakenkusi ir nepa
kenks jokiam kaimyniniam kraštui, taip 
pat nesudaro jokio pavojaus nė vieno ki
to krašto saugumui,

Pavergtųjų Tautų Seimas 
būtinai prašo:

1 kad Albanijos, Bulgarijos, Estijos, Veng 
rijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ru
munijos ir Čekoslovakijos Tautų išlais
vinimo klausimas būtų įtrauktas į Žene
vos konferencijos darbotvarkę ir neat
skiriamai susietas su kiekvienos sutar- , 
ties, siekiančios atstatyti Europos tai
ką, sudarymu;

2 kad, norint grąžinti Centrinės ir Rytų 
Europos Tautoms savąją nepriklauso
mybę, būtų šių tautų pačių atsiklausta 
rinkimais, teikiančiais visas reikalin
gas garantijas, kad jos galės, visiškai 
laisvai sudaryti vyriausybes ir politines 
bei socialines institucijas;

3 kad būtų imtasi reikalingų priemonių 
Centrinės ir Rytų Europos Tautų Jais--— 
vos valios vykdymui patitriirttr" 
Tokia yra „Keturių konferencijos ir Eu

ropos pavergtųjų tautų“ reikalu priimta 
PJT pilnaties rezoliucija.

Sesija dėl busimosios Keturių konferen 
cijos taip pat priėmė spec, deklaraciją, ku 
rioje nušvietė tragišką pavergtųjų Euro 
pos tautų padėtį. Deklaracijoje pažymi
ma, kad, atskirtos geležine uždanga nuo 
laisvojo pasaulio, pavergtosios tautos turi 
vilkti terorinį režimą, kur iš jų yra atim
tos civilinės įr politinės teisės, o sufalsi
fikavus tų kraštų gyventojų valią, buvo 
sudarytos fiktyvios komunistinės vyriau
sybės, mėginančios kalbėti pavergtųjų 
šimto milionų europiečių vardu, nors tam 
neturi jokios teisės. Pavergtosios tautos ir 
dabar tebelaukia išlaisvinimo dienos. Ši 
padėtis ir yra svarbiausioji tarptautinės 
įtampos priežastis, sudarančios grėsmę 
laisvojo pasaulio taikai. PJT pilnatis dar 
kartą konstatavo, kad dabartinė Centro ir 
Rytų Europos padėtis nėra suderinama 
nei su Atlanto, nei su Jungtinių Tautų 
chartose nusakytaisiais principais. Dekla
racijoje primenamas 1953 m. gruodžio 8 
d. Bermudų salose JAV prezidento, taip 
pat D. Britanijos ir Prancūzijos ministe- 
rių pirmininkų pareiškimas, kad jie „ne
gali sutikti su dabartiniu Europos padali
nimu“, kuris nėra nei teisingas, nei pasto
vus, ir 1954 m. birželio 29 d. JAV prezi
dento Eisenhowerio ir W. Churehillio ių 
vyriausybių vardu paskelbtas patikini 
mas, kad jų kraštai nedalyvaus jokiame 
susitarime ir nepasirašys sutarties, kuri 
sustiprintų arba pratęstų buv. suvereni
nių Centro ir Rytų Europos valstybių pa
vergimą. Todėl turi būti atmestas toks 
Europos problemų sprendimas, kuris ne
atneštų Centro ir Rytų Europos tautoms 
laisvės arba nepanaikintų dabartinio Eu
ropos padalinimo

Eite
• * *

Atėnai. 27 komunistai laukiantieji teis 
mo už šnipinėjimą, pabėgo iš Pireuso ka
lėjimo. Jie paspruko 30 metrų ilgio 
tuneliu ir taksiais bei autobusais išdūmė 
į laisvę. Jie pabėgo civiliais drabužiais, 
kurie leidžiami apsivilkti sekmadieniais. 
Dabar 2.000 policininkų medžioja pabėgę 
liūs, ir atlyginimas už jų galvas yra pas
kirtas, tačiau lig šiol dar nė vieno nepa
vyko sučiupti.
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