
„GERAS GYVENIMAS” VAIDINIMAS VYKSTA TOLIAU
Beveik kasdien mus, netekusius Tėvynės, 

ufrūstina vakariečių politikų elgesys, kad 
jie neatjaučią mūsų tautos, kenčiančios ko
munistų vergijoje, kad jie, apsilenkdami su 
žmoniškumo dėsniais, kalbasi, bičiuliaujasi 
su tais, kurie tiek skriaudos ir pikto yra 
padarę šioje ašarų pakalnėje. Mūsų rūsty
bė neaplenkia ir laisvojo pasaulio visuome
nės, kuri yra negailestinga, neužjaučianti, 
abejinga mūsų šauksmui ir neužtarianti 
mūsų reikalų, kai tos visuomenės rinktoji 
valdžia susėda deryboms su Europos tau
tas naikinančiais Maskvos komunistais. O 
už'arimo mes nesulaukiam tik todėl, kad 
žemėje jau taip yra, jog sotus alkano ne
užjaučia, laisvėje gyveną žmonės užmiršta 
vergijos kančias ir mažai kas sielojasi, jei 
už tūkstančių mylių nekaltai miršta sukaus 
tytas ir išniekintas lietuvis, latvis, estas, 
lenkas, rusas, vengras ar net ir laisvėje gy
venančių tautų sūnus. Svarbu, kad EGO 
gyvenu gerai, linksmai, sočiai ir laisvėje!

Jei būtų teks veidrodis, parodus šią žmo 
nių „gerą ypatybę“, ten, tame veidrodyje, 
mes pamatytume ir save ne kiek negeres- 
niais, kaip ir tie, kurie savo elgesiu sukelia 
mumyse pasipiktinimą...
Neseniai skaičiau Vokietijos sanatorijoje 

besigydančių mūsų brolių ir sesių karštos 
padėkos žodžius už tai, kad jiems, tiems di
džios nelaimės ištiktiems, buvo suteikta pa 
rama, duodant po vieną ar pusę svaro svies 

r to per mėnesį...

Amerikon, Kanadon, Australijon, Angli- 
jon ir kitur išemigravę sveikieji tautiečiai, 
ne vienas sanatorijoje, Vokietijoje, palikęs 
pažįstamą, draugą, kartais net ir giminę, 
šiandien jau kalba, kad Vokietijoje liku
siems nieko nebereikia, nes ten ir taip žmo 
nės geriau gyvena, negu bet kur kitur, net 
ir darbo neturėdami. Tuo tarpu sanatorijo
je besigydantieji mūsų džiovininkai ašaro
dami dėkoja, kai jiems pametamas per mė
nesį pussvaris sviesto ar kito riebalo, kurį 
ne vienas Amerikoje, Kanadoje ar Ang'i- 
joje gyvenąs lietuvis pameta savo šuneliui, 
katytei, ar net ir krosnies prakurams pa
naudoja. Nepaslaptis, kad sveikieji, dirbą 
doleriniuose kraštuose, nemaža da’.is ir 
Anglijoje, gyvena prabangiškose sąlygose. 
Apsidairykime kiekvienas, k:ek kar'ų mes 
esame per aštuoneris metus prisiminę tuos, 
kuriems ne automobiliai, šaldytuvai, namai, 
televizijos ir kitokios vizijos mintyse, bet 
alkis, sviesto kruopelytė, taip reikalinga gy 
vybei išlaikyti, sveikatai pagerinti sanatori
jose, ar tvankiuose benamių barakuose. 
Mes labai greit pasiduodame toms min
tims, kai kas nors, nežinia kokia sąžine ir 

—kokius tikslus turįs, pasako, kad ten, Vo
kietijoje, „geras gyvenimas“. Gal būt, kad 
Vakarų yokietijos vokiečiui, turinčiam pas
tovų darbą ar biznį jis ir labai geras, bet 
tik jau ne mūsų paliegėliams, seneliams, sa
natorijoje ilgus metus besigydantiems. Jei 
mes užmirštame savo nelaiminguosius, ypač 
besigydančius ligoninėse, nesigėdindami 
tvirtinti, kad jie „gerai gyvena“, nesistebė
kime, kad ir laisvasis vakarų pasaulio 
žmogus neužjaučia mūsų tautos, kenčian
tis vergijoje, nes jam nuolat Maskva kala, 
kad ten, sovietijoje, „geras ir laimingas gy
venimas“.

Mes sveikieji, turį nors kiek gera 
firdiškos nuovokos, galime įsivaizduoti, 
kaip skaudu ir liūdna ligoniui, esančiam 
sanatorijoje kelis metus, kai jis, užuot kon
krečios paramos, pasiskaito mūsų spaudoje 
diskusijas apie „gerą gyvenimą“ ligonių, 
esančių Vokietijoje, arba asmeniškai gauna 
laišką, kuriame „geradaris“ draugas klau
sia, ar tikrai taip gera dabartinėje Vokieti
joje?..

Dažnai anglų spaudoje galime užtikti ži
nutę, skelbiančią, kad nežinomas geradaris 
sušelpė nelaimėje atsidūrusį žmogų, paau
kavo labdaringam tikslui sumą, nepasisaky
damas pavardės, nei gyvenamosios vietos. 
Mes, atrodo, dar neturime nė vieno pavyz
džio, kad kas nors panašiai pasielgtų. Jei ir 
rastume kurioje nors organizacijų kasoje 
iksu atžymėtą auką, tai jei išlukštentume, 
tikriausiai pasirodytų, kad tai būta kitatau
čio.

Anais metais, vieno energingo lietuvio 
pastangomis, Šveicarijoje buvo sukelta ne
maža suma Vasario 16 Gimnazijai. Tuos 
pinigus aukojo kitatauičai, išgirdę kokiose 
sąlygose gyvena lietuviai Vokietijos stovyk
lose, ypač vaikai. Daug buvo aukotojų, 
įmokėjusių stambesnes sumas, bet nepasisa 
kiusių savo vardo. Šiandien galime rasti ne 
vieną buvusį DP, gyvenantį neblogiau, kaip 
anie mūsų vaikų pasigailėję šveicarai, ta
čiau nebėra žodžio, kuriuo būtų galima 
prabilti į tokio lietuvio širdį, užmiršusio sa
vo draugą, giminę, gulintį ilgus metus sa
natorijoje. Ir ši užuomarša lygiagrečiai di
dėja su banke augančia suma, su gerbūviu. 
Su maža išimtimi visi, kurie sugebame trem 
tyje turtėti, prisipažinkim“, kad dar geriau 
sugebame tolti nuo lietuviškų reikalų, bėgti 
nuo ištiestos rankos, prašančios pagalbos.

Br, Daunoras

SVIESTO POLITIKA
Laikraštininkai Ženevos konferenciją lyg 

ir apmiršo, bet Vakarų valstybininkai dar 
tebetrina rankas iš pasitenkinimo. Nesiste
bėkime iš sir Anthony Edeno, prieš vasa
ros atostogas pritrenkusį atstovų rūmus pi
gia sensacija apie tai, kad Maskvos dikta
toriai ateinantį pavasarį atvažiuos į Angli
ją pasisvečiuoti ir labiau susibičiuliauti. Jis 
ir' priešrinkiminėje kompanijoje kalbėjo 
apie jieškojimą sugyvenimo su Rytais ir 
apie taiką. Tuo atžvilgiu bent jis buvo at
viras, ir savo kombinacijomis Ženevoje ne
apvylė balsuotojų. Net kairieji jam plojo 
išgirdę tokią linksmą žinią.

Generolas Dwight Eisenhoweris, kandi
datuodamas į JAV- prezidentus, rekomenda 
vo save kaip atkaklų pavergtųjų tautų gy
nėją ir kietos politikos prieš komunistus ša 
lininką. Bet nuotaikos staiga pasikeitė, ir 
jis nori būti vėl populiarus kandidatas, ta
čiau jau ramybės ir nuolaidų raudonie
siems pagrindu. Tokiu būdu, asmeniniai su 
metimai ir partinių nuotaikų barometras 
turi neabejotinos įtakos į augštąią poFtiką. 
O ta augštoji Amerikos politika šiandien 
jau beveik subėga į naują ir patrauklų šū
kį, į šūkį „Sviestas vietoj patrankų“. Savai 
me suprantama, kad toks šūkis patinka ne
rūpestingiems amerikiečiams, nes to svies
to yra, ir juo vesti karą kur kas lengviau, 
nei, sakysim, patrankomis, o ypač įsikalbė
jus sau, kad ateisties kare nugalėtojų nebus. 
Tad ar tenka stebėtis, kad karingasis pre
zidentas dabar tekalba tik apie nuolaidas 
iš abiejų pusių, atseit, apie kompromisus, 
pats prižadėdamas tuo atžvilgiu eiti ' 
toli, kaip galima. Ar tik ne tais pačiais su
metimais ir toje pačioje Ženevoje šį pirma
dienį Amerika pradėjo konferuoti su komu 
nistine Kinija. Tiesa pasakius, juk ir prie 
Formozos verčiau drabstytis sviestu nei. di 
namitu, o ką jau bekalbėti apie bet kokią 
griežtesnę akciją dėl įsipilietinusios vergijos 
Rytų Europoje. Bulganino išsijudinimas iš 
Maskvos ir nusifotografavimas su Eisenho- 
weriu Kremliui, kaip matyti, apsimokėjo. 
Ar apsimokės Vašingtonui, kitas klausimas, 
bet į tai šiandien žiūrima pro rožinius aki
nius.

NEPALIAUJAMA PAGALBA
Vakarai, sąmoningai ar nesąmoningai, 

savo nelaimei, visad gelbsti raudonuosius 
likti valdžioje. Jie pro pirštus žiūrėjo į bol
ševikų įsiviešpatavimą 1917 metais, į krau
jo marias, gerai žinodami, kad demokrati
nę vyriausybę nuvertė Rusijos visuomenės 
padugnių gauja; jie pagelbėjo Azijos sie
nas atkelti prie Elbės ir užteršti Europos 
kultūrą varvaliu, o jaunimą užkrėsti vene
rinėmis ligomis, nors patys lengvai galėjo 
nuriedėti iki Rytprūsių, Varšuvos ir Pragos. 
Dabar Vakarai vėl padeda raudoniesiems 
laimėti laiką ir apgaudinėti pavergtąsias 
mases laikinosios taikos pažadais, kai ūkio 
krize sovietuose atrodo katastrofiška. Šitai 
patvirtina Maskvos radijo palankiausi atsi
liepimai apie Ženevos konferenciją, nors 
raudonieji nepasidarė baltesni, nei neapy
kanta Vakarams Kremliuje sumažėjo. Ko
munistų t:kslas lieka tas pats — pavergti 
pasaulį.

Sovietai padarė dvi klaidas. Jų užsispyri 
mas kadaise boikotuoti Saugumo Tarybos 
posėdžius išplėšė jiems iš nagų Pietų Korė
ją. Antra klaida buvo draudimas satelitam; 
pasinaudoti Maršalo planu. Iš tų klaidų 
vietai pasimokė, ir jų daugiau nebepadarjs 
Rūkydami taikos pypkę su Vakarais, j! 
nusilpnins laisvojo pasaulio ryžtingumą ir 
budrumą, o tuo pačiu metu noriai ir klas
tingai pasinaudos Eisenhowerio politika 
„Sviestas vietoj patrankų“, kai to sviesto 
darbininku rojuje neapsakomai trūksta. Tie 
sa pasakius, Bulganinas ir Chruščiovas ka
bina sviestą kiek tik jiems patinka, bet ir 
pontekorvos juk nori užsitepti riekę; ir 
liaudžiai reikia nors margariną duoti pa
uostyti, kad nemurmėtų.

O tuo tarpu eilė valstybių perskelta pu
siau, ir sunku numatyti dieną, kada jos lais 
vai atsikvėps, kada pavergtieji kraštai nu
simes raudonąjį jungą. Vokiečiai labai no
ri susivienyti. Jei jiems pavyks kada nors 
tai padaryti, jie nepakęs Azijos sienų prie 
Oderio-Nisės. Tačiau tatai jau ateities klau 
simai, o priešaky — keturių didžiųjų už
sienio reikalų ministrų spalio konferencija 
Ženevoje! Aišku, sviesto ten netrūks, tačiau 
kancleris Adenaueris, vykdamas į Maskvą, 
prieš tai jau paliks namie vokietuką su šau 
tuvu rankoje. Ir nors tas šautuvas atrodys 
dar kaip žaislas, tačiau visdėlto bus šiokia 
tokia pamaina prie riebių patiekalų ir šio
kia tokia viltis — ne vien vokiečių.

KAS PAKILSI
Ne ap:e dirbtinį Žemės palydovą kalbė

sime,' apie kurį dabar kalba Amerika ir vi
si sensacijų mėgėjai. Kalbėsime apie žmo
nes. Jų yra dvi žymesnės rūšys. Viena žmo 
nių rūšis galvoja, samprotauja, atsargiai 
vertina dabartį, jieško joje klaidų ir mąsto, 
svajoja apie tobulesnę ateitį. Ta žmonių rū 
šis nuosekliai veikė nuo faraonų, casarių,

Rytų tironų, carų, Vakarų despotų, feodalų- 
laikų ir atvedė į dvidešimtąjį amžių daug 
laisvesnį žmogų. Ta žmonių rūšis nenulei
do rankų ir nesnaudė naujos formos pries
paudos akivaizdoje. Ji protestavo ir veikė 
modernioms diktatūroms siautėjant, skriau
dai ir kančiai klestint. Antrajai gi žmonių 
rūšiai laisvė atrodo persunki. Tie žmonės 
greičiau nori gauti duoną iš kito rankų, 
trokšta linksmybių, triukšmingumo, smar
kių įspūdžių ir kūniško pasitenkinimo, o 
priklių sunkesnių minčių neįsileidžia į gal
vą. Tai dabartinė vadinamoji gatvės minia 
ir siauraprotė inteligentija, kuri lygiai pa
dėjo įsigalėti komunizmui, lygiai fašizmui; 
lygiai kriminalinei literatūrai, durnakny- 
gėms, nervus dirginantiems filmams ir sek
sualiniams vaidinimams. Tad ir kyla klau
simas, kas pakils, kas paims viršų, pirmoji 
ar antroji žmonių rūšis — kantrybė ir pa
siaukojimas ar pigaus ir trumpo pasitenkini 
mo gundymas, išmintis ar geismas? Nuo 
to ir pareis, kas ilgesniam laikui bus paso
dintas į sostą — genijus ar stabas, angelas 
ar demonas. Žmogaus galia yra didelė, ta
čiau sykiu jo dvasia yra nepastovi ir aud
ringa. Ji verčia smegenis veikti, o smegenų 
pajėgumas teigiama kryptimi pasukti dva
sios veržlumą pareina nuo to, kokią treni
ruotę jos gauna mokykloje ir šeimoje. To
kiu būdu vėl grįžtame į patį žmogų, kurs 
dėl savo klaidų kenčia, o laimėdamas džiū
gauja. Na, tam jis ir yra žmogus, su viso
mis savo dorybėmis ir niekšybėmis, su dan 
gaus kibirkštimi ir pragaro smala.

Sakoma, kad optimizmas palaiko sveika
tą. Tad būkime optimistai.

KONGRESO PROTESTAS
Jungtinių Amerikos Valstybių mokslinin

kai po dviejų metų, o rasit ir kiek anks
čiau rengiasi iššauti į tarpplanetinę erdvę 
sudėtingą raketą, kuri būtų lyg ir Žemės 
palydovas, nors po tam tikro laiko turėtų 
nukristi ir sudužti. Tam Žemės palydovui 
jau ir vardas parinktas — „Astronautas“. 
Nors iki tos raketos paleidimo dar toli, 
prez. Eisenhoweris jau suskubo sensaciją 
paskelbti visam pasauliui, pridurdamas, kad 
raketos konstrukcijos paslaptimis bus pasi
dalyta ir su sovietų mokslininkais. Šitai'ir 
sukėlė audrą tiek vyriausybės sluogsniuo- 
se, tiek visuomenėje. Pasirodo, kad prezi
dentą sugundė mokslininkai. Jų manymu, 
mokslininkų bendradarbiavimas toje srityje 
galįs pasitarnauti taikai, o kadangi Eisen
howeris dabar perdėm taikingai nusiteikęs 
ir beveik įsimylėjęs į sovietus, naujienos 
paskelbimą palaikė nuoširdaus bičiulišku- 
mo neišvengiamybe. Tačiau jo neatsargus 
atsivėrimas sukėlė smarkų nepasitenkinimą 
Kongrese ir krašto gynybos ministerijoje. 
Jau susigriebta smulkinti prezidento pareiš
kimą, kitaip jį aiškinti, kad nedidėtų opozi

MAŽOSIOS LIETUVOS RUSINIMAS
1945 m. Potsdamo sutartimi Mažajai 

Lietuvai perėjus Sovietų administracijon, 
prasidėjo tikras rusinimo antplūdis. Nepa 
tiko sovietams ir lietuviškieji jos vietovar 
džiai. Tik spėję įsitvirtinti, sovietai pra
dėjo „perkrikštyti“ Mažosios Lietuvos 
miestus. Jau 1945 m. Karaliaučius pava
dintas Kaliningradu. Nuo 1946 m. pradė
ta rusinti visi didesnieji Mažosios Lietu
vos miestai ir miesteliai. Tilžė virto So- 
vietsk, Įsrutis — Černiachovsk, Ragainė 
pasidarė Neman, Gumbinė išvirto į Gu
sev. šiandien Karaliaučiaus sritis nužerta 
tokiais mums neįprastais vietovardžiais, 
kaip Baltysk (Piliava), Bagrationovsk 
(Ylava), Černiachovsk (Įsrutis), Černy- 
ševskoje (Eidkūnai), Dobrovolsk (Pilkal
nis), Družba (Alna), Gusev (Gumbinė), 
Gvardejsk (Tepliuva), Jantarny (Palvi- 
ninkai), Jasnoje (Kaukėnai), Kaširskoje 
(Šiokai), Krasnoznamensk (Lazdynai), 
Kutuzovo (Širvinta), Maiskoje (Malviš- 
ka), Melnikov (Rūdava), Mysovka (Kark 
lė), Nesterov (Stlupėnai), Nevskoje (Pi- 
lupėnai), Novostojevo (Trempai), Ozersk 
(Darikemis), Pionerskij (Naujieji Kur
šiai), Primorsk (Fishhausenas), Polesk 
(Labguva), Rybačij (Rastytė), Sovietsk 
(Tilžė), Žilino (žiliai), Zalesje (Mielau- 
kiai), Zelęnogradsk (Krantas), Znamensk 
(Vėluva), želesnodoržny (Girdava).

Po Antrojo Pasaulinio karo anglų že
mėlapiuose Mažosios Lietuvos vietovar
džiai nevienodai rašomi. John Bartholo
meus M.C. Atlas, išleistas Londone, Ma- 
žotsios Lietuvos miestus žymi lietuviškai: 
Tilžė, Ragainė, Gumbinė, Vėluva, Labgu
va ir kt. Encyklopaedia Britannica šiau-
rėš Rytprūsius pavadinusi Kalingrad 
Okrug, miestus rašo prieš 1938 m. varto
tais vietovardžiais: Tilsit, Ragnit, Pillkal- 
len, Eydkuhnen, Stallupoenen.

Po 1950 m. išleistuose žemėlapiuose ar 
geografijos knygose vis labiau įsigali so
vietų primestieji surusintieji vietovar
džiai. Naujuosiuose žemėlapiuose rasite 
tik Kaliningrad, Sovietsk, Cherniachovsk, 
Gusev ir pan. Naujuosiuose geografijos

cija. Prilaikyti Eisenhowerio įsibėgėjimą 
Kongresui nebus sunku, nes jis turės pa
tvirtinti raketos gaminimo išlaidas. Ir tatai 
nesunku bus padaryti, tuo labiau, kad 
kongreso nariai, bent jų didesnė dalis, ne
sutinka eiti tuo slidžiu keliu.

Negana to, liepos viduryje Maskvos laik
raštyje „Večerniaja Moskva“ sovietų moks 
lininkas Karpenko paskelbė panašios rake
tos aprašymą. Tame aprašyme daug kas 
atitinka amerikiečių išradimui. Šitai ir pa
skatino Amerikos mokslininkus pasiūlyti 
Eisenhoweriui dalytis su sovietais paslapti
mis, būk tai dėl ginklavimosi varžybų su
mažinimo. Vadinasi, šuo yra kažkur pakas 
tas; tik nežinia kur. Ir dėl to šuns įvyko ne 
susiklausymas ir nesusipratimas.

Toks tatai yra įvadas į dirbtinio mėnulio 
istoriją. Atrodo, jog ir pati istorija nebus 
nuobodi, nes į ją klastingai skverbiasi ir 
Kremliaus kombinatoriai. Po Karpenko 
štai kitas sovietų profesorius, Leonidas Se
dovas, pažėrė sensacijų apie panašų Žemės 
palydovą, tik jau sovietinį, tobulesnį už 
amerikiečių. Sovietų raketa būsianti gami
nama tokio dydžio, kokį tik leidžia lėšos, 
o komunistai, girdi, su lėšomis nesiskaitą. 
Jie tą raketą greičiau paleisią į erdvę nei 
jankiai. Tačiau profesorius Sedovas neat
metė minties bendradarbiauti su Amerika. 
To, žinoma ir siekiama, kaip lygiai ir įbau
ginimo.

Kad viskas eitų sklandžiau, Maskvos ra
dijas jau suskubo pasigirti, jog žmogaus 
svajonė nuskristi į mėnulį kurią dieną virs 
tikrove. Tuo atžvilgiu, toji diena esanti ne
betoli.

IŠVOGĖ KARTOTEKAS
Birželio mėn., naktį iš 25 į 26 d., į PLB 

Vokietijos Krašto Valdybos raštinę įsilau
žė piktadariai ir išvogė antrašų kartote
kas.

Vagys namų duris atrakino vitrakčiu, o 
į patalpas pateko išpjaudami durų stiklą.

Bendruomenės kartoteka buvo sudaryta 
gana seniai ir ilgesnį laiką joje neatžymė
ti jokie pakeitimai. Kartotekos lapeliuose 
tikrieji bendruomenės narių adresai dau
gumoje nebuvo nurodyti, bet tik kuriai 
apylinkei narys priklauso.

Apie įsilaužimą buvo tuojau pranešta 
vokiečių policijai, kuri apžiūrėjo įvykio 
vietą ir surašė atitinkamus protokolus. 
Nusikaltėlių išaiškinti dar nepavyko. Kra 
što Valdyba apie tą įvykį iki šiol nebuvo 
pranešusi visuomenei todėl, kadangi vo
kiečių policijos organai prašė palaukti 
kurį laiką viešumai neskelbti, idant ne
pasunkinus darbo.

P. L. B,
Vokietijos Krašto Valdyba

enciklopediniuose veikaluose Mažosios 
Lietuvos vietovardžiai rašomi surusintąja 
lytimi. Jei nori ką patirti apie Stlupėnus 
— atsiskleisk Nesterov; jei nori susipažin
ti su Tilžės miestu — susirask Sovietsk.

MASKVA VARO KYLĮ
Kremliaus valdovai, pasivažinėję po 

Europą, kasdien atneša įvairių staigmenų 
pasaulio diplomatijai. Savo taktika sovie
tai tęsia skaldymo darbą, kviesdami tai 
vieną, tai kitą vakrų valstybių politiką 
Maskvon. Adenaueriui dar nespėjus nu
vykti Maskvon, šiomis dienomis Kremlius 
pakvietiė pas save Prancūzjos premjerą 
Faure.

Vašingtonas. JAV okupacinė kariuome
nė Austrijoje nustatytu laiku bus perkelta 
Italijon ir įjungta į NATO karines pajė
gas.

» * *
Seulas. Pietų Korėjos vyriausybė ofici

aliai pareikalavo, kad komunistai pasi
trauktų iš plotų, užimtų šiapus 38-tos ly
giagretės ir paliktų raudonųjų rankose 
pagal paliaubų sutartį. Naujoji Amerikos 
politika kelia susirūpinimą tiek Korėjoje, 
tiek Formozoje.

* * *
Taipehas. Tautinės Kinijos parlamentas 

pritarė rezoliucijai, kuri bus pasiųsta prez 
Eisenhoweriui. Toje rezoliucijoje Amerika 
įspėjama atsargiai kalbėtis su kinų ko
munistais Ženevoje ir nedaryti nuolaidų.

* * *
Vašingtonas. Senatorius McCarthy JAV 

Kongrese smarkiai sukritikavo Eisenho
werio politiką, o ypač bičiuliavimąsi su 
Žukovu. Rrezindento flirtą su raudonai
siais jis pavadino bendravimu su žudi
kais. Dabartinę JAV užsienio politiką jis 
apibudino kaipo Ženevos demoralizaciją 
ir Kinų išdavimą. McCarthy nuomonę pa
rėmė gen. Mark Clark, buvęs jungtinių 
karinių pajėgų vadas Korėjoje.

7 DIENOS
Ženeva. Raudonosios Kinijos ir JAV at

stovai šį pirmadienį susitiko Ženevoje ap 
tarti ginčytinus tarp tų dviejų kraštų 
klausimus ir pajieškoti kelių įtampai su
mažinti Tolimuosiuose Rytuose. Ameriką 
atstovauja jos ambasadorius Čekoslovaki
joje Aleksis Johnsonas, o iš komunistų 
pusės pasiųstas Kinijos ambasadorius Len 
kijoje Wang Pingnanas. Manoma, kad jie 
parengs ir tų kraštų užsienio reikalų mi-' 
nistrų susitikimą. •

Vašingtonas. Raudonosios Kinijos pre
mjeras Chou En Lai paskelbė, kad palei
džiami vienuolika JAV lakūnų, kurie bu
vo kalinami kaip šnipai. Visi jie buvo pa 
šauti prie Mandžiūrijos sienos Korėjos ka 
ro metu ir gavo priedo po 10 metų kalė
jimo.

Koeinas. Vietos laikraštis „Koelnische 
Rundschau“ rašo, kad sovietus galima pri 
versti daryti nuolaidas, tik reikia sudary
ti karinę persvarą. Kai ta persvara bus 
Vakarų pusėje, kalbos su raudonaisiais 
eis lengvai ir duos teigiamus rezultatus.

Tel Avivas. Izraelyje, Nagevu dykumo
je rastos suakmenėjusios liekanos pabai
sos, gyvenusios prieš šimtą milionų metų. 
Prieš metus laiko toje pačioje apylinkėje 
rasti griaučiai šliužo, gyvenusio prieš 
250.000 metų. *

Vašingtonas. Atsistatydino JAV karinės 
aviacijos sekretorius Haroldas Talbottas. 
Jam buvo prikišama savo postovį naudo
jus biznio reikalams, būtent, naudai fir
mos, kurios jis buvo stambus dalininkas.

*
Holliwoodis. Filmų aktorė Elizabeth 

Taylor atsigulė į - Santa Monica ligoninę. 
Ji pajuto skausmus dešinėje kojoje.*

Bonna. Savo vasarnamyje prie Starn- 
bergo ežero mirė pretendantas j Bavari
jos sostą princas Rupertas, sulaukęs 86 
m. amžiaus. Princas Rupertas buvo pasku 
tinis kaizerio Vilhelmo maršalas, dalyva
vęs I-me pasauliniame kare. Hitleris jį bu 
vo uždaręs į koncentracijos stovyklą.

Montrealis. šiaurinėje Ontario provinci
joje penki tūkstančiai gaisrininkų bevil
tiškai kovoja su 200.000 akrų miško gais
ru. Iš viso, Kanadoje vyksta. 138 miško 
gaisrai, kurių 25 gaivališki.*

New Yorkas. Carlisle, Pennsilvania, teis 
me 60 m. amžiaus Percy Haines, išgirdęs, 
kad jis turės mokėti žmonos išlaikymui 
po 17 savrų ir 17 šilingų per mėnesį, išsi
traukė revolverį ir pradėjo šaudyti. Jis 
sužeidė savo žmoną, teisėją ir advokatą, 
o kitą advokatą mirtinai peršovė.

*
Nicosia. Po 24 valandų protesto streiko 

Kipro saloje, gatvėje pasirodė 2.000-čių 
paauglių minia. Namų darbo padegamo
mis bombomis ji apmėtė Britų Institutą, 
užpuolė karinius vežimus ir nuplėsšė bri
tų vėliavą (Union Jack). Iki pasirodė po
licijos daliniai, riaušininkai suspėjo pri
daryti daug eibių miesto centre. Paros 
streikas buvo paskelbtas protestuojant 
prieš įstatymą, pagal kurį kiekvienas įtar 
tinas asmuo gali būti sulaikytas be teis
mo. Riaušininkai nešė plakatą su užrašu: 
„Britai yra tokie pat kaip ir naciai“.•

Londonas. Dame Edith Sitwell, poetė ir 
humoriste, šią savaitę pereina į katalikų 
tikėjimą. Ji sakosi trokštanti drausmės, 
liepsnos ir Bažnyčios autoriteto. Nors vi
so to ji sakosi esanti neverta, bet pasi
stengsianti būti verta. Ji buvo krikštyta 
anglikonų bažnyčioje.*

New Yorkas. Amerikoje jau. dvi savai
tes siaučia vasaros karščiai. New Yorko 
mieste temperatūra siekia iki 40 laipsnių 
C. pavėsyje. Dėl karščių mirė 40 žmonių. 
Rytinėje Š. Amerikos dalyje daug pasėlių 
nukentėjo nuo sausros.*

Berlynas. Per liepos mėnesį 465 Rytų 
Vokietijos policininkai pabėgo į Vakarų 
Berlyną. Kartu pabėgo ir 19 karininkų.•

Bonna. Vak. Vokietijos pasienio polici
ja bus aprūpinta helikopteriais.*

Vašingtonas. JAV Senatas vienbalsiai 
patvirtino prekybos ir laivininkystės su
tartį su Vokietijos Federaline Respublika, 
ši sutartis yra panaši į JAV sutartį su Ja
ponija.

Santiago. Pietų Čilėje išsiveržė Nilahue 
kiaurikalnis (vulkanas). 43 žmonės buvo 
užlieti lavos, kurių dalis užtroško nuo du
jų. Visi’gyvuliai toje apylinkėje išdvėsė, 
o derlius buvo sunaikintas.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS ' . ■ ŽYDAI IR VILNIUS
MENININKO PASLAPTIS KULTŪRA IR EGOIZMAS

.JDarbininko“ kūrybos priede randame 
straipsni apie menininkus ir kritikus. Ten 
samprotaujama apie jų bendravimą ir ga
lių sutapatinimą. Susipažinkime su O. T. 
pažiūromis į menininko darbą. Straipsnio
autorius rašo:

„Negali kilti jokio abejojimo, kad yra 
žmonių su didesniais gabumais, turinčių 
daugiau kūrybinių galių bei palinkimų kur
ti. Tačiau nebūtų realu manyti, kad meni
ninkas tegali kurti tik kažkokios būtybės 
įkvėptas, persunktas mūzos virpesių. Ka: 
žmogus laiko save ir savuosius darbus to
kios laimingos būties vaisiais, aišku, jis nu
stoja save kritikavęs, pasidaro neatsakingas, 
pasijunta apsiaustas neliečiamumo teisių ir 
tiesiog suserga baime, jei kas drįstų jo dar 
bus bent tik lyginti su kitu arba dar blo
giau — rasti juose trūkumų.

Nietzsche perspėja tokius genijus geriau 
peržiūrėti talentų versmę ir savo kūrybos 
pradus, kuriuos greičiau ras visiškai natūra 
liose aplinkybėse. O tai yra pasiryžimas 
kurti, tam suradimas laiko, tinkamas išsi
auklėjimas, geri mokytojai ir daugybė ki
tų reiškinių. Kiekvienas žmogiškasis veiks
mas yra daugiariopai komplikuotas. Ir ta
riamojo genijaus kūrybiškumas nesiskiria 
nė kiek įkvėpimu nuo gero mechaniko, ga
baus astronomo ar gilaus istoriko.

Menininko laimėjimai yra kieto darbo 
vaisiai, kuriuos paprastai pasiekia žmogiš
komis priemonėmis — katrybe, pasiryžimu. 
Tikrasis menininkas labiau panašus į moks 
lininką, amatininką, negu į įkvėpime pas
kendusį pranašą“.

Vadinasi, darbas visų pirma, o jau pas
kui pasakėlės apie sparnuotus žirgus, Par
nasą ir mūzas. Beje, šitie menininko padė
jėjai šiais laikais jau traukiasi į pensiją;

TEISYBES BELAUKIANT

„Nepriklausomos Lietuvos“ vedamajame 
kalbama apie šių laikų pastangas vengti tei 
sybės. Tai kartūs žodžiai, tačiau ne beviltiš 
ki. Ten skaitome.

„Nors šis amžius laikomas didelės, net 
nepaprastos, pažangos amžiumi — atomi
nės energijos, televizijos, radaro, antibiof- 
kų, penicilino ir t.t. amžiumi, bet objekty
vios tiesos pajutimas, ypač jai jautrumas 
yra palyginti dar visai žemame stovyje.

Ypač stipriai šlubuoja visuomeninė žmo
gaus moralė. Daugelis faktų rodo, kad žmo 
gus Visuomenine, bendruomenine prasme 
dar tebegyvena žvėries būseną, nepakopęs 
bent kiek augščiau visuomeninės moralės 
pakopomis.

Dabartiniai valstybių santykiai ypač ryš
kiai tuos teigimus pavaizduoja.

Dažnai kalbama, kad taika nedaloma, o 
tuo tarpu vyksta karai, kurstomi sukilimai, 
daromi perversmai. Vienos tautos persekio 
ja kitas. Vienos valstybės vergia kitas. Vie
ni žmonės išnaudoja kitus. Vieni vienus per 
sekioja fiziškai, kiti kitus dvasiškai, mora
liai. Ir smurtas viešpatauja šiame mūsų-va
dinamame pažangos amžiuje. O juk ir šiuo 
atžvilgiu yra aišku, kad laisvė, gerbūvis ir 
tiesa yra nedaloma.

Pavergimas, prievartavimas, smurtas ypač 
yra ryškus pasibaisėtinas Maskvos okupuo
tose srityse.

Tačiau tegul dvasinė pažanga yra labai 
lėta ir palyginti sunkiai stumiasi pirmyn, 
bet vis dėlto, galima džiaugtis nors tuo, kad 
ji nestovi vietoje. Štai šių metų eilė faktų 
rodo, kad teisybė nerimsta uždaroma į kon 
centracijos stovyklas, į vergų katorgas, į 
fizinio ir moralinio suniekinimo ir sunaiki
nimo pragarus.

Teisybė beldžiasi į duris kas kart stip
riau ir ryžtingiau. Ir ateis jos laikai, kurie 
užtikrins objektyvios tiesos viešpatavimą“.

Dr. V. J. Bielįauskas' „Draugo“ literatū
ros priede plačiai dėsto savo pažiūras j ego 
izmą. Tarp kita ko jis rašo:

„Mūsų vakarų kultūra, kuri yra pilna 
varžybinės dvasios, dažnai paskatina ego-
ištinę elgseną. Dažnai žmonės, ypatingai čia 
Amerikoje, galvoja, kad gyvenime • galima 
ko nors atsiekti, tik nekreipiant dėmesio į 
kitus. Kaikurie kritikuoja vakarų kultūrą 
ir tuo būdu stengiasi savo elgesį pateisinti, 
įrodinėdami, kad vakarų kultūra yra pa
grįsta egoizmu ir kova už būvį.

Gal iš dalies tai ir yra tiesa, bet ši kriti
ka tinka tik vienai daliai Vakarų kultūr- 
ros, kuri yra suliberalėjusi ir tam tikra f ras 
me „išvakarėjusi“. Nereikia užmiršti, kad 
Vakarų kultūra yra atsakinga taip pat ir už 
didžiuosius altruizmo pavyzdžius ir kad š: 
kultūra davė tvirčiausią pagrindą krikščio
nybei, kuri altruizmą yra pasistačiusi vie
nu iš savo pagrindinių reikalavimų. Paga
liau ir pati kultūra buvo vystoma tik dide
liais atsižadėjimais ir aukojimasis daugei'.c 
žmonių. Veik visi didieji Vakarų kultūręs 
nešėjai yra ėję gana sunkų kelią ir veik vi
si jie buvo nepažinti ir neįvertinti savo lai
ku. Tačiau ir šiuo atveju, kaip ir kiekvienu 
kitu atveju, kultūra priklauso nuo individų 
ir nuo to, kokius idealus jie pasirenka. In
dividai kuria ir neša kultūrą ir dėl to indi
vidai negali užmesti savo atsakomybės ki
tiems. Kiekvienas žmogus turi apsispręsti 
ir pasirinkti save — ar bendruomenę ir sa
ve. Galbūt, kad mūsų kultūra suka netik
rais keliais, nes jos nešėjai — individai — 
suka į šunkelius. Galbūt, —■ jeigu tai yra 
tiesa, — egoizmo įsiskverbimas į viešą ir 
privatų gyvenimą yra ženklas, kad kasnors 
yra netvarkoj su mumis. Sugebėjimas rasti 
bendrumą tarp „aš“ ir bendruomenės arba 
tarp „aš“ ir kitų reikalauja psichinio išsi
vystymo, subrendimo ir patyrimo... Ir dėl
to egoistas, kuris negali išgyventi šio bend
rumo jausmo yra žmogus, kuriam trūksta 
subrendimo. Nežiūrint kaip sėkmingas toks 
žmogus gali būti savo versle ar savo karje
roje, jo dvasinė pusė bus lėkšta ir jo įnašas 
į kultūros kūr'mą bus tuščias muilo burbu 
las. Egois'ai kaip ir vaikai neduoda įnašo 
kultūrai, jeigu jie nesuauga ir nesubręsta“.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mirko Jelusič: CEZARIS, istorinis romą 

nas. Vertė K. Puida. Išleido knygų leidyk
la TERRA, 3333 So. Halsted_ Street, Chica
go 8, Ill. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Pirmoji dalis. 190 psl., kaina 2 dol. Gau
nama leidykloje ir pas visus lietuviškųjų 
knygų platintojus.

Per paskutinius trejus metus TERRA 
davė eilę pirmaeilių vertimų, kaip Paer 
Lagerkvist „Barabas, Thor Heyerdahl 
„Kon-Tiki“, August Gailit „Tomas Niper- 
nadis“, Prosper Merimee „Kolombą“ ir k. 
Ši graži eilė dabar papildoma Mirko Jelu
sič „Cezariu“, priklausančiu prie gražiau
siųjų ir įdomiausiųjų istorinio romano pa
vyzdžių.

Kajus Julius Cezaris yra ryškiausia ir 
iškiliausia asmenybė senosios Romos isto
rijoje, kartu vienas didžiausių vardų Eu
ropoje per paskutinius du tūkstančius me 
tų. Šioje knygoje Mirko Jelusič vaizduoja 
jo jaunystę, iškilimą ir mirtį nuo žudiko 
durklo, jo kovas, siekius ir jo reikšmę Ro 
mai ir sekančioms gentkartėms. Knyga pa 
rašyta, prisilaikant didelio istorinio tiks
lumo, įdomiai, išryškinant ne tik patį Ce
zarį ir jo gyventą laikotarpį, bet ir kitus 
žymiuosius ano meto žmones, kaip Pom- 
pėjus, Kresas, Ciceronas, Kleopatra ir kt.

z r JST r f z s s

Vakarus pasiekęs buvęs „Izvestijų“ ko
respondentas M. Solovjovas parašė kny
gą „My Nine Lives in thte Red Army“. 
Čia jis platokai pasakoja apie rusų-suo- 
mių karą, pažymėdamas, kad Rusijos sun 
kūmai tame kare atsirado ne iš nepasiruo 
Šimo, o iš to, kad rusų kariai suprato, jog 
iš suomių pusės Rusijai joks pavojus ne
gresia, kad tas karas, tai tik Stalino ir ko
misarų agresyvumo padarinys.

Nebe pirmą kartą tenka aptikti spaudo
je nuoširdžius Lietuvos ■ žydų atsiliepimus
apie savo gimtinę, apie miestus ir mieste
lius, kur nuo Vytauto Didžiojo laikų jų 
kartų kartos gimė, augo ir rado amžinąjį 
poilsi, šį kartą norime supažindinti savo 
skaitytojus su žydų poetų rinktiniais kū

Į TAVE, VILNIAU...

N. G r i n b l a t a s

Į Tave, Viln;iau, mes slinkome, pas Tave mes visuomet jieškojome globos ir 
paramos; Tavo rūmuose visuomet gyveno ir gėrėjosi mūsų tautos didžioji dvasia. 
Didysis bokštas Tavo augštame pilies kalne, Lietuvos didžvaldžio Gedimino didžiojo, 
mums kaip žiburys mirgėjo iš mūsų Lietuvos miestelių ir žadėjo, kad Tavyje, seno
vės burtų mieste, mes ne sočio, ne laimės, ne poilsio, bet dvasią, troškimą, mintis, 
svajonę rasime, — ir mes čionai atėjom ir iš Tavo dvasios šaltinių gėrėm, ir mu
myse dygo Mesijo ilgėjimasis.

O, Tu, Lietuva-Jeruzale! Kokios gijos buvo audžiamos nuo Tavęs ligi toli į 
rytus — lig Jeruzalės!

Tavyje, svajonių mieste, kur lietuviai senieji, tie stipruoliai, savo puikų gy
venimą leido, ir žydai kankiniai poilsio rado, auksinius siūlus audė ateičiai šviesia
jai, — Tavyje, Vilniau, naujos svajonės iškilo, žydų tauta išdrįso savo pančius su
traukyti, lietuvių tauta nutarė jungu sunkiuoju nusikratyti. Ir Vilniaus miesto moti- 
nė’ės skreite broliai svetimi ir kankinami vienas kitam rankas ištiesė ir ištikimi 
būti prisiekė.

Vilniau, Tu plakdini žydų ir lietuvių širdis, šaukia liūdnieji Tavo keliai, ple
vėsuoja Tavo rūmuose tuose senuose sparnai sulaužyti, šaukia rage tame paslap
tingame kažkoks skardas pranašaujantis:

Lietuvos Jeruzalė išvaduota bus jos akmens apleistieji bus nuversti! Ir šau
kia, ir trimituoja tuosius Lietuvos sūnus!

Vertė I. Kisinas

ESI PSALMYNAS TU

(Ištrauka iš poemos „Vilnius“)

Esi psalmynas tu, ant geležies ir molio išrašytas,:
Kai i siauras kabališkas gatves nusirita mėnulis, 
Kiekviena plyta stojasi malda, kiekviena siena — giesme. 
Ir tas išbaltintas puikumas šventą šiurpą sukelia.
Liūdesys tavo džiaugsmas yra, kaip chore yra džiaugsmas, 
Iš gilybių suvirpantys balsai, tavo šventė — laidotuvės. 
Ir neturtas ryškia spinduliuoja paguoda.
Lietuvoj tu esi išdabintas rūstus talismanas,
Praeities samanosna iš seno įaugęs.
Visi akmenys — šventosios knygos, visos sienos — pergamentas 
Prirašytos slaptingų ženklų ir nakties glūdumoje išvyniotas.
Ir senoj sinagogoj tas, kuris šiaip tiktai vandenį neša, 
Savo veidą į augštį pakėlęs, seka žvaigždynus...

Kaip siauros gatvės, žydai tavo rūstūs.
Bežadės kaktos jų, kaip plačios sinagogų sienos 
Ir antakiai apkerpėję, kaip stogai griuvėsių.
Esi psalmynas tu laukuose išrašytas —
Dainuoju tau, kaip varnas, mėnesio šviesoj,
Nes saulė Lietuvai dar neužtekėjo.

VILNIAUS GETAS
L. S t o C kis

Senom gatvelėm žydų aš klajojau.
Fantastiškai suktom, siaurom ir iškraipy

tom, 
Ir keistas liūdesys man širdį sužalojo.

Paniurę nebyliai ten mūrai, žygiais išra- 
Syti 

Senų laikų, į mane kuklia kalba prašne
kėjo 

Apie anas darbščias kartas, kur dedamos 
ant plytos plytą.

Išvarė mūrus tuos ir sinagogas, kuriose, 
sako, 

Kadaise Toros didelė šviesų šviesa žibėjus, 
Kurios stiprybė po šiai dienai neišseko.

Tos amžinos šviesos ugnis į mano širdį 
įsiliejo 

Ir įžiebė tenai senovės supratimą, 
Tą ugnį, kur krūtinėj mano vis didėja. 

riniais, kalbančiais apie musų sostinę Vil
nių. Juose švelniausiais žodžiais reiškia
mas to miesto grožis, jo ilgesys; išsakoma 
pagarba ir meilė.

Šiuos dalykėlius perspausdiname iš 
naujausio š.m. „Aidų“ Nr. 6.

M. Kulbokas

Kaip jieroglifais išpiešti paniro geltoni ri
tinai, 

I mane žiūri sutrūkinėję plytos, 
Pasakiškas senos gadynės padavimas.

Tos plytos kalbą tęsė ten nedasakytą 
Ir slėpė pasakų savy didžiulį lobį, 
Suspėjusių dabar pavirsti mitu.
Sukrypusios ten seno mūro trobos 
Nykumo antspaudu jau pažymtėos 
Ir mūsų laikui paliktos senatvėje be glo

bos...

Senos gadynės padavimų užkerėtas,
Ėjau tolyn ir vis tolyn gatve,
Kaip mano mintys nesustodamos ant vie

tos,

Lyg būtų gatvės tos užbūrusios mane,
Tų žydiškų gatvelių kuklusai siaurumas, 
Gatvelių dvelkiančių giesmių giesme.
Ir mano sielą nusvėrė kažkoks sunkumas 
Į praeiti, sustingusią pelėsiuose, 
Į seno geto šventą paprastumą...

AUDIENCIJA PAS DIEVĄ
Du vyrai atėjo į šventovę melstis: fari

ziejus ir muitininkas. Bet kokia skirtinga 
jų malda! Fariziejus nieko neprašo — ne
jaučia reikalo, jis juk geresnis už kitus: 
„Dėkoju tau, Dieve, kad aš ne toks, kaip 
kiti žmonės: plėšikai, svetmoteriai, netei
sūs, taip pat ir kaip šitas muitininkas“. 
Muitininkas tačiau nedrįso nė akių pakel
ti į dangų, tik mušėsi į krūtinę ir sakė: 
„Dieve, būk gailestingas man nusidėjė
liui“. Kristus liudijo, kad muitininkas grį 
žo namo nuteisintas, o fariziejus ne, gal 
būt dar blogesnis .negu prieš tai buvo.

Nuolankumas yra pagrindinė maldos są 
lyga. Išdidumas iškreipia maldą ir nuo jos 
atstumia. Malda yra kontaktas su Dievu. 
Nesvarbu ar tai bus išreikšta mušimusi į 
krūtinę, kaip anas muitininkas, ar pilnas 
vilties motinos prašymas, ar švelnus se
sers priminimas „Viešpatie, tavo draugas 
serga“, ar tylus verksmas, kaip atgailau
jančios Magdalenos. Bus aplinkybės, bus 
taip pat skirtingas charakteris ir tmepera 
mentas, kuris suteiks maldai išsireiškimą 
reikale, ar jaučiant begalinį Dievo geru
mą. Tokia malda susitinkame su iDevu. 
Tokia malda, kada pasidaro dažna, tam
pa niekuo nepakeičiamas ir neišsemiamas 
jėgos ir giedrios nuotaikos šaltinis. Tai 
įrodo šventieji — žmonės, kurie gyveno 
malda.

Ne vienas išgyveno, kada svarbaus rei
kalo sutrukdytas negalėjo išklausyti sek
madienio Mišių, jautė, kad kaž ko dvasio
je truko, kaž ko neapčiuopiamo, žodžiais 
neišreiškiamo, nes iš sekmadienio Mišių 
žmogus grįžta, kaip Mozė iš Sinajaus kal
no dieviška šviesa spinduliuojančiu veidu. 
Niekas neprisiartins prie saulės, kad ne
liktų jos neapšviestas, jos gaivių spindu
lių neapsuptas. Nuolankia, lead ir trumpa 
malda, žmogaus protas Dievo nušviečia
mas, valia sustiprinama. Maldos jėga lie
ka ir tada, kada visos žmogiškos jėgos 
žūna ir bet kuri pagalba dingsta. Tai jė
gos rezervas iš anapus, kuris praturtina 
mūsų gyvenimą. Bet tik viena sąlyga-. nųo 
lankumas! Nes Dievas priešinasi išdr — 
diems, o' nuolankiems gausiai dalina sa
vo malones. „Ir kiekvienas, kurs save aug 
ština, bus pažemintas, ir kas save žemina, 
bus paaugštintas!“

P. Dauknys MIC

TELEVIZIJA IR VAIKAI
Northwestern universiteto mokslininkas 

dr. Paul Witty per penkerius metus tyrė 
televizijos įtaką į vaikus. Savo surinktus 
davinius jis paskelbė žurnale . „Today's 
Health“. Jo tyrimai parodė, kad dabar 
vaikai apie 20 valandų savaitėje pralei
džia prie televizijos; apie 90 proc. vaikų 
tarp 8 ir 13 metų skaito vadinamus komi
kus. Toks normalus televizijos žiūrėjimas 
ir neblogų komikų skaitymas mažai tetu
ri įtakos į vaiko mokymąsi ir elgesį, ta
čiau, jeigu perdaug skaitoma komikų, ir 
tai blogų —■ tai veikia neigiamai, kaip nei 
gi amai veikia ir bloga televizijos progra
ma. Mokslininkas pastebėjo, kad vaikams 
augant, susidomėjimas televizija ir komi
kais savaime mažėja. Perdėtas televizijos 
žiūrėjimas pertempia akis, iššaukia nuo
vargį, nervingumą, nesidomėjimą mokyk
la.

Enciklopedinio pobūdžio didžiausia kny 
ga laikoma Budos išminties santrauka 
„Tangym“. Ji apima 225 tomus, po 14 sva
rų kiekvienas. Puslapių ilgis yra 40^ cm, - 
ir tomo storis siekia 20 cm. "

Turinio apimtimi aj-uzio primatas ten
ka dviem kiniečių veikalam: „Didžiajai 
mokslinių ir literatūrinių įvykių kroni
kai“ ir „Kiniečių žodynui“. Pirmojo vei
kalo tėra tik du egzemplioriai, po 11.000 
tomu kiekvienas. Veikalui suredaguoti ir 
parašyti reikėjo 104 metų darbo.

Kiniečių žodynas išleistas 1640 m., su
skirstytas į 5020 tomus, po 170 puslapių.

Kinų siena buvo išmūryta 200 metų 
prieš Kristų. Ji yra 1250 mylių ilgio, 20 
pėdų pločio. Sakoma, kad kas treičas žmo 

gus iš visos Kinijos imperijos yra prie tos 
sienos vergu dirbęs. Iš jų apie pusė mi- 
liono išmirė badu. Sovietų s-goje, kasant 
vien Volgos-Maskvos ir kitus kanalus, nu
sausinant plotus, kurkas daugiau žmonių 
yra zuve ir dabar dar yra keliolika mili- 
onų darbo vergų, kurių į dieną žūsta tūks 

tančiai.

KETURI BR. DAUBARAS

TRAKĖNAI
(ARKLIO ATSIMINIMAI)

Aštuntas tęsinys

Ilgesnį laiką tarp barono ir Vacio įsi
liepsnojo tokie ginčai, kurių negalėjau su
prasti. Bijūnas, nebepakentęs kalbančių vy
rų draugystės, nugriozdino žemėn ėdžias, 
kurios krisdamos taip jį įbaukštino, jog jis 
Šokdamas į šalį, lyg peiliu nukirto pavadį. 
Mykolas atskubėjo Bijūną raminti, o jo 
draugai neužbaigę ginčų, šoko jam padėti.

Tikriausiai buvo jau po vidurnakčio, kai 
iš mūsų gardo pirmasis išėjo baronas, pa
žadėjęs kitą dieną Mykolui įduoti kažko
kius raštus. Vaciui vėl užsikorus ant arkli
džių augšto, ir Mykolas netrukus iškiūtino 
pro duris, palikęs mus ramybėje.

Kitos dienos ryte buvome pakinkyti ka
rieton. Bijūnas, dvi paras nepajudėjęs iš 
gardo, taip šėlo, kad net mane ėmė pyktis 
už tokį jo elgesį. Jis be paliovos trepsėjo, 
muistėsi, čiupo nuo galvos Mykolui kepu
rę, kramtė karietos oda aptraukto rodiklio 
galą, o kai išgirdo pavasario musių zirzi- 
fiiąi taip ėmė spardytis, jog bematant abi

paskutines kojas peršovė per viržes. Mano 
kantrybė sprogo, ir aš čiupau dantimis jį 
už trumpai kirptų karčių. Tada ir Mykolas 
nejuokais užsirūstino ir taip stipriai suver
žė žąslus, jog abu atbuli pasistumėję, sės- 
telėjome ant paskutinių kojų... Pagaliau, iš 
barti ir botago pagrąsinti, lygia ristele išdar 
dėjome pro vartus į gatvę.

Tą rytą vežėm patį von Rentelną, gene
ralinį komisarą, du pirmą kartą matytus ka 
riškius ir pabalusiu veidu baroną ven 
Kopp. Žemės Banko lygioje kiemo aikštelė 
je, baronas pirmas iššoko iš karietos ir, lai 
kydamas mane ir Bijūną už pavadžių, lau
kė, kol išsės komisaras ir kariškiai. Kai jie 
dingo rūmų tarpduryje, jis tarė Mykolui:

— Taip blogai, kaip mes nesitikėjome... 
Smolenskas evakuojamas... šiandien komi
sariate įvyks pasitarimas, po kurio da 
čia dirbusių vokiečių bus pasiųsti į fror 
Neabejoju, kad ir lietuvius ims gaud., f. 
Įspėk, nes aš nebegalėsiu ateiti į arklides 
žebenkšties stebėti... Dar šiandien galiu gau 
ti paskyrimą į rytus. Nebėra išeities...

Nuo tos pavasario dienos Mykolas buvo 
vis nervingesnis ir piktesnis. Vacys niekad 
mūsų daugiau nebeaplankė ir nebenakvojo 
gardo augšte. Vis rečiau ir rečiau ateidavo 
uniformuoti vokiečiai pasijodinėti, o vasa
rai atėjus, dažnai buvome ■ kinkomi į pa
prastą vežimą gabenti į stotį įvairias skry
nias iš komisaro ir kitų augštų vokiečių pa 
reigūnų butų. Stotyje tuos daiktus krauną 
darbinmkai keikė vokiečius, barėsi su My
kolu, lyg jis būtų kaltas už tai, kad frontas 
priartėjęs prie Minsko. Mūsų avižų davi
nys sumažėjo, o arklidės langus Mykolas 
uždangstė juodais popieriais, nors niekad 
vakarais nebežiebdavo garde šviesos. Net ir 
tais atvejais Mykolas nepralinksmėdavo, 
kai pro praviras arklidžių duris įstraksėda- 
vo kelių savaičių Smilgos duktė Mėta ir iš 
sišiepusi kalendavo smulkiais dantukais žiū 
rėdama į mane ir Bijūną. Jos motina žveng 
davo už sienos, bet ji slankiodavo apie mū 
sų duris tol, kol Mykolas, pačiupęs už jos 
plono kaklo, nustumdavo ją prie nerimau
jančios motinos.

Vieną liepos mėnesio rytą į arklides ne
beatėjo Mykolas. Mes likome be pusryčių. 
Niekas mums net vandens neatnešė. Tik 
vidudienį mūsų gardo duris pravėrė du ru 
domis uniformomis vyrai. Apsidžiaugėm, 
kad jie mums duos vandens ir avižų, bet 
mūsų džiaugsmas buvo trumpas: jie nepa
prastai skubėjo, ir jiems nesisekė mus kin
kyti. Sušilę ir nuolat bardamiesi, pagaliau 
pakinkė ir nuvažiavo į Žaliąjį Kal
ną, o ten, iš komisaro buto paėmę dvi fno- 

eris su vaikais, atskubėjo į mums įprastą 
Žemės Banko kiemą, kurio nebegalima bu 
vo pažinti: pasienyje riogsojo daugybė dė
žių ir įvairių maišų, grindinys užterštas po
piergaliais ir šukėmis, o ore skraidė skiau
tei sudegusių raštų, lyg juodos plaštakės. 
Uniformuoti ir civiliai apsirengę žmonės, 
vyrai ir moterys, bėgiojo iš vienų durų pro 
kitus tempė lagaminus, šūkavo ir barėsi. Iš 
karietos išlipęs rudasis vyras pririšo mus 
prie sienoje įtvirtintos rinkes, ir nutrepsėjo 
paskui vaikus nusitempusias moteris. Bijū
nas gindamasis nuo musės, tėškė į grindi
ni taip stipriai koja, lyg tuo ženklu pareikš 
damas protestą, prieš tokį su mumis pasi
elgimą. Tačiau niekas į tai nekreipė dėme
sio ne tik šiuo momentu, bet ir po kelių 
valandų mes buvome kepinami saulės spin
dulių prie tos pačios stipriai įtvirtintos rin
kės. Bijūnas jau buvo bebandąs pasielgti 
taip kaip joks save gerbiąs arklys nedaro: 
atsigulti pakinkytas. Tik mano subartas" ir 
gnybtelėtas kaklan, jis vėl, lyg prisuktas, 
mosikavo galva, gindamasis nuo į akis len
dančių įkyrių musių.

Geležiniai kiemo vartai buvo plačiai ati
daryti. Aš mačiau tik siaurą gatvės ruožą 
ir šaligatvio kampą. Ten taukšėjo žmonių 
žingsniai ir jie visi kažkur ta’p skubėjo, lyg 
tuoj pat turėtų užgriūti miestas, ar kita ko
kia baisi nelaimė būtų juos ginusi. Kartais 
į mūsų kančios vietą įslinkdavo sunkv.ži
rnis. Jį tuoj apsupdavo įvairiomis unifor
momis vyrai ir moterys, ir jis vėl išriedėda
vo, sukėlęs dar daugiau tvaiko ir nerimo. 

Nuo žąslų kram.imo krito į ištirpusį asfal
tą putos, ir ten dar daugiau rinkosi musių. 
Pasagomis nukasėm storą smalos sluogsnį, 
po kurio kyšojo nelygūs akmenys ir nuo 
jų skilo žiežirbos, kai juos daužėm nese
niai Mykolo pakaustytomis kojomis. Net ir 
toks mūsų elgesys neatkreipė nė vieno žmo
gaus dėmesio. Buvome taip trumpai pririš
ti, kad tik vieną žingsnį galėdavome pasis
tūmė.! atgal ir tiek pat kelio padaryti pir
myn prie pilkos sienos.

Kai gatvėje, ar pastatų viduje sužvangė
davo nematomi indai ir kiti geležgaliai, 
man vaidenosi, kad tai Mykolas, skubąs su 
kibiru vandens. Bet kai jis nepasirodydavo, 
aš ėmiau galvoti apie kerštą žmonėms, jei 
kada nors ir kas nors mus iš čia atrištų, jei 
mes galėtume bėgti... Šitokios mintys buvo 
labai trumpos ir tokios neaiškios, kad jos 
ūmai atsiradusios dar greičiau i šga- 
ruodavo iš mano galvos... Tada vėl paskęs- 
davau svajonėse apie mūsų vėsų gardą, avi 
žas ir Mykolo nešamą tyrą vandenį... To
kią užsisvajojimo valandėlę, nelauktai iš
girdau tarpuvartėje dviejų vyrų balsus. Siau 
rame tarpuvartės ruoželyje atpažinau sto
viną baroną von Kopp. Antrojo žmogaus 
mačiau tik kojas žemiau kelių, nes visą jo 
liemenį ir galvą dengė viršutinė skardinių 
vartų plokštuma. Ne tik aš, bet ir Bijūnas, 
išgirdęs netoli stovinčių žmonių kalbas, pa
statė ausis ir atidžiai klausė, nepaisydamas 
musių spiečio, sukančio apie akis.

(Bus daugiau)
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LONDONAS

SUŠELPĖ STOVYKLAUJANČIUS
SKAUTUS

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro 
Valdyba paskyrė skautų ir jaunimo sto
vyklai 30 svarų iš Sąjungos kasos.

Sekmadienį Skautų Stovykloje, Lietu
vių Sodyboje, įvyks atsisveikinimo .laužas, 
į kurį kviečiami atvykti svečiai.

* * *
REMONTUOJAMA

LONDONO PARAPIJOS KLEBONIJA
Londono lietuvių parapijos klebonija 

jau daug metų buvo neremontuota, šiuo 
metu ji pagrindinai remontuojama iš vi
daus. Darbai atliekami pačių kunigų ir ce 
ros valios talkininkų. Bažnyčios viduje 
taip pat padaryti smulkūs pataisymai, ku
riuos atliko dailininkas K. Dargis, prieš 
išvykdamas ilgesniam laikui į Kopenhagą.

DBLS NOTTINGHAM© SKYR. PIRM. 
LANKĖSI LONDONE

Pereitos savaitės šeštadienį Londonan 
buvo atvykęs Nottinghamo skyriaus p-kas 
Matulaitis pasitarimui įvairiais aktualiais 
skyriaus reikalais.

« * *
KAIP AŠ TVARKYČIAU LIETUVIŲ 

SODYBA?

Jau ne vienas šio krašto tautietis yra 
asmeniškai pamatęs naująjį Anglijos lie
tuvių turtą — Lietuvių Sodybą. Be išim
ties visi šiuo pirkiniu yra patenkinti. Yra 
įvairių nuomonių ir planų, kaip ateityje 
tvarkyti šį bendrąjį turtą? ..Europos Lie- 

<r tuvio“ Redakcija prašo savo skaitytojus 
kuoplačiausiai šiuo reikalu pasisakyti to
kia antrašte: — „Kaip aš tvarkyčiau Lie
tuvių Sodybą?“ Ypač tuo klausimu prašo 
mi pasisakyti mūsų agronomai, miškinin
kai, žemės ūkio žinovai, ūkininkai ir visi 
kiti, turį gerų sumanymų ir, svarbiausiai, 
nurodytiems planams įgyvendinimo prie
mones ir šaltinius.* 4 *

PADARYS PRANEŠIMA
L.S.D.P. D. Britanijoje š.m. rugpjūčio 

6 d, 7 vai vakaro, Parapijos Salėje. 31 
a, Victoria Park Rd., rengia viešą prane
šimą iš Socialistų Internacionalo Kongre
so darbų. Pranešimą padarys inž. J. Vi 
čihskas.

Įėjimas visiems laisvas.
* * *

WOLVERHAMPTONIECIU IŠVYKA
šeštadienį į Londoną atvyksta grupė 

wolverhamptoniečių lietuvių. Iš čia, sek
madienio rytą, svečiai išvyks Lietuvių So 
dybon.

* * *
NOTTINGHAMIECIŲ EKSKURSIJA
šeštadienio popiečiu Lietuvių Sodybon 

~"+'wksta skaitlinga nottinhamiečių lietu
vių ekskuiaij®^.nepaisydami, kad Sodybos 
administracija iš anksto įspėjo, jog eks
kursijos dalyvių negalės apnakvindinti,

• * •
IR IŠ LONDONO IŠVYKA

Sekmadienį, rugpjūčio 7 d., 9 vai. ryte 
londoniečių ekskursija vyksta taip pat į 
Lietuvių Sodybą, kur visi tą dieną renkas' 
jrie didžiojo skautų laužo. Kelionė 10 ši1 

* * *
IŠTEKA LONDONO LIETUVAITĖ

Šiomis dienomis Londone gyvenanti lie 
tuvaitė — Milda Zamžickaitė susituoks 
su Amerikon išemigravusiu lietuviu — R. 
Šilbajoriu, šią savaitę atskridusiu iš New 
Yorko, kur neseniai jis ten baigė augštuo 
sius mokslus. R. Šilbajoris turįs Ameri
kos pilietybę ir tikisi netrukus po vestu
vių Amerikon išsigabenti ir jaunąją žmo
ną.

SVETYS IŠ VALUOS
Šią savaitę Lietuvių Namuose viešėjo 

Jonas Klimaitis, svetys iš Valijos. J. Kli- 
rnaitis, kilimo nuo Šakių, į šį kraštą atvy
ko prieš 45 metus. Nepriklausomybės me
tais jis buvo du kartus nuvykęs į Lietuvą, 
apie kurią turi gražiausių prisiminimų. 
Per 45 metus Klimaitis skaitė lietuviškus 
laikraščius, tiek šiame krašte išeinančius, 
tiek ir Amerikos. Kitą vasarą svetys nu
sprendė su žmona atostogauti Lietuvių 
Sodyboje, kurios įriengimui pirko vieną 
akciją.

P.P. kukanauskai VIEŠĖJO 
LONDONE

Bpvęs Corby skyriaus pirmininkas Ku- 
kanauskas su žmona šią savaitę viešėjo 
Lietuvių Namuose, Londone. Būdami Lon 
done pp. Kukanauskai papildė lietuviškų 
plokštelių turimą komplektą ir taip pat 
apsirūpino naujomis lietuviškomis knygo
mis.

MANCHESTERIS
SKELBIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba 1955 metų rugpiūčio 20 dieną ruo 
šia

KLUBO NARIU POBŪVI
Prašoma visus klubo :":ius užsirašyti 

ligi š.m. rugpjūčio mėn. 13 d. pas klubo 
skretorių A. Jalovecką. Įstojimo mokestis 
10 šilingų. Pradžia 6.30 vai.

Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
SERGANČIO PADĖKA SVEIKIESIEMS

Visiems tautiečiams, atjautusiems mane 
sunkioje ligoje ir parėmusiems medžiagi
niai, o tuo pačiu dvasiniai, nuoširdžiai dė 
kojame. Ypatingai A. Matulaičiui ir St. 
Matulevičiui, kurie ėmėsi iniciatyvos „ke
purinei“ rinkliavai. Aš ir mano šeima nie 
kad šito' nepamiršime. Priimkite mūsų lie 
tuvišką ačiū!

J. Kiburas ir šeima

J. KIBURO SVEIKATA GERĖJANTI

Prieš kelis mėnesius ūmai susirgusio 
nottingahmiečio J. Kiburo sveikata taiso
si. Gydytojai tikisi, kad po trijų — ketu
rių mėnesių J. Kiburas galės apleisti sa
natoriją. Susirgusio jauno lietuvio me
džiaginė padėtis yra suriki, nes namuose 
liko du mažamečiai vaikai ir ilgesnį lai
ką sirgusi žmona.

APIE KANADĄ
Keletos paskutiniųjų metų bėgyje Ka

nada buvo svajonių kraštas daugeliui ir 
Anglijos lietuvių. Nemaža jų čia ir atvy
ko, nors kai kas ir atgal grįžo...

Tiesa, eilę pastarųjų metų Kanados ger 
būvis klestėjo. Čia buvo iki valios ir dar
bo, ir duonos. Deja, šiuo metu — nors duo 
nos užtenka, bet darbų sumažėjo. Šiame 
milžiniškame krašte jaučiamas ekonomi
nis atoslūgis. Bedarbių nemaža ir darbą 
gauti — ypatingai sunku. Atrodo, jog pri
eita prie gaminių perprodukcijos, todėl 
fabrikai gamybą mažina. Kanados gami
niai geros kokybės, bet labai augštų kai
nų, todėl, ypatingai šiuo metu, užsienio 
rinkai susiaurėjus ir atsiradus daug kon
kurentų, kurie gali gaminius pagaminti 
daug pigiau (V. Vokietija, Japonija ir 
pan.), Kanados gaminiai neberanda dide
lio išplitimo svetur. Dėl tos priežasties,_ at
rodo, susidarė ir anksčiau paminėtas ūki
nis „atoslūgis“. Tiek apie nūdienę Kana
dos ekonominę padėtį.

Dabar — apie kanadiečius
Svetur daug kam kyla klausimas: kas 

gi ištikrųjų yra tie kanadiečiai? Vieni gal 
voja, jog kanadieičai — tai yra anglai, ku
riems pajūrio šaltis ir drėgmė visiškai ne
svarbu, kiti galvoja, kad kanadiečiai — 
tai prancūzai, tik tie — iš gudresniųjų, 
kurie geriau žino kurioj pusėj Atlanto ga
lima storiau sviesto užsitepti ant duonos, 
o treti teigia, jog kanadiečiai — tai tikras 
vinigretas — įvairiausių tautų mišinys, 
dargi ketvirtieji galvoja, jog kanadiečiai 
— tai avmerikiečiai. Reikia pasakyti, kad 
arčiausiai prie tiesos yra du paskutinieji 
teigimai. Kad kanadiečiai yra įvairiausiu 
tautų mišinys — kalba ir toks faktas, kad 
nūdien Kanadoje yra leidžiama laikraščių 
net... keturiasdešimčia kalbų. Kad kana
diečiai yra amerikiečiai — būtų galima 
remtis tuo, jog Kanada randasi Siautės 
Amerikos žemyne, nors ištikrųjų — čionai 
vyraujančios tautos — dvi: anglai ir 
prancūzai. Oficialiosios krašto kalbos — 
taipogi dvi: angliškoji dr prancūziškoji.

Kitos krašto įvairenybės
Apsilankiusiems Kanadoj, daug kam 

krinta į akis augšto ūgio, gražios išvaiz
dos, skrybėlėti, raiti policininkai, kurie 

-.oficialiai čia vadinasi: Royal Canadian 
Mounted Police. Toji policija — tai ištik
tųjų šiame krašte svarbi institucija, nes 
ji daugeliu atveju atlieka ir viešosios, ir 
slaptosios policijų darbus. Tų „raitelių“ 
Kanadoje yra gana daug — net 4,500 as
menų. Deja, jie visi teturi tik... 200 arkliu. 
Vadinasi, tik paradiniam vienetui...

Kanada yra industrialinė šalis, todėl,

SEKANTIS ŽINGSNIS SODYBOJE

Nors jau daug rašyta apie Lietuvių So
dybą, bet tam, kuris turėjo progos ir lai
mės nors vieną dieną ten pabuvoti, visa
da bus malonu rasti ir mažiausią žinutę, 
liečiančią Sodybos gyvenimą. Kas apie ją 
skaitė, ar matė nuotraukas, tas paviršu
tiniškai žino, kaip Sodyba atrodo. Žino 
trobesių ir ežerėlių skaičių, žino maudymo 
si baseiną, malūną, kai kuriuos ten gyve
nančius paukščius, žvėrelius, žuvis ir net 
žalčius. Tačiau, nors ir vaizdingiausi 
straipsniai ir foto nuotraukos, dar toli 
gražu- nepriartina prie realios tikrovės. 
Visa įsijausti ir išgyventi galima tik ten 
nuvykus, išvaikščiojus ir išbraidžius sker 
sai ir išilgai. Apžvelgti ją iš gilios daubos 
ir iš šimtamečio ąžuolo viršūnės, pajusti 
tą didingą ir malonų vaizdą, kada vidur
dienyje, užėjus audrai, perkūnas mirtimi 
grąso, o tuo pat laiku kregždės linksmai 
skraido pažeme, gaudydamos lietaus pri
blokštus vabzdžius, galima tik savo aki
mis stebint. Šitokių vaizdų mieste nerasi. 
Ir nejučiomis tie vaizdai nukelia stebėto
ją į jaunystės dienas, į tėvelių sodybas...

. Įsižiūrėję į kai kurias Sodybos vietas, 
randame panašumo su Lietuvoje matytais 
vaizdais. Pvz., L. Sodybos ežerėlis truputį 
panašus į Dūsios ežerą. O kas nuo Stel
mužės, tam didysis sodybos ąžuolas tik
rai atrodys nesvetimas. Na, o žemaičiui

BALTOSKANDIJOS FEDERACIJOS KLAUSIMAIS
XX-tas amžius yra didelių istorinių su

krėtimų, persilaužimų, posūkių laikotar
pis. Yra vilties, kad neišvengiamai artėjąs 
dviejų miltinų — Atlanto Bendruomenės 
ir raudonosios Eurazijos — ginkluotas su
sirėmimas baigsis visuotiniu pavergtųjų 
išlaisvinimu, tironijos žlugimu ir naujų re 
alių sąlygų sukūrimu organizuoti Pasauli
nę Vyriausybę bei Pasaulio Jungtines 
Valstybes, susidedančias iš įvairaus dy
džio ir pobūdžio regioninių bei kontinen
tinių vienetų. To akivaizdoje Lietuvos bei 
Pabaltijo būsimas integravimas į Europos 
bei Pasaulinę Valstybių Bendruomenę ūki 
niu, kultūriniu, socialiniu, politiniu, inte
lektualiniu, pedagoginiu ir kitais atžvil
giais yra gyvybinės reikšmės klausimas. 
Tad iš anksto turime koncentruotis jį stu
dijuoti, kad rastume teisingą, objektyvų, 
visapusišką lietuvybės bei mūsų tautinės

IR KANADIEČIUS
nors visame šitam milžiniškam krašte, ku 
ris yra truputį didesnis už visą Europą, 
gyvena tik 15.000.000 gyventojų, tačiau 
fabrikuose dirba — 1.500.000 darbininkų.

Kanada, reikia pripažinti, yra labai jau 
nas kraštas. Jos „gimimo“ data reikia 
skaityti 1867 m. Tai Kanados provincijų 
susijungimo (konfederacijos) metai. Deja, 
tuomet visoj Kanadoj gyveno lygiai tiek 
gyventojų, kiek Lietuvoj — trys milijo
nai. Taigi, ligi šių dienų Kanados gyven
tojų skaičius padidėjęs penkis kartus. Pa
didėjimo faktoriai — gimimai ir imigra
cija. Nuo 2-rojo Pasaulinio Karo pabaigos 
į Kanadą imigravo 1 mil. žmonių. Be to, 
1949 m. į Kanados konfederaciją įsijungė 
dar Newfoundlandas, kuris padidino Ka
nados gyventojų skaiičų 350.000 asmenų. 
Žinovų teigimu, dar pusšimčio metų lai
kotarpyje Kanados gyventojų skaičius pa 
šoksiąs augštyn tris kartus... Kanada yra 
įsileidusi 166.000 DP (displaced persons). 
Apie penktoji Kanados gyventojų dalis — 
yra europietiškos kilmės.

Klek čia gyvena lietuvių?
Nedaug. Jų priskaitoma apie 25.000 „dū 

šių“. Didižaųsios lietuvių kolonijos: Mont- 
realis, apie 6-8.000 lietuvių, Torontas — 
5-6.000 ir Hamiltonas — apie 2.000, kitose 
Kanados vietose — po mažiau tautiečių. 
Jeigu kas paklaustų, kaip čia gyvena, 
kaip verčiasi mūsų tautiečiai? Į tai reikė
tų atsakyti, kad neblogai. Nors turtuolių 
lietuvių Kanadoje nėra nei iš senesnės, 
nei iš naujosios kartos ateivių, tačiau pa
siturinčiai gyvenančių ir vidutinį gyveni
mą prašokstančių — esama.

Savo apsukrumu,_ sumanumu ir dide’a 
veržia neblogai įsikūrė Kanadoj ir vadina 
mieji „dypukal“. Tuo labiau jų įsikūrimo 
sąlygos nebuvo sunkios todėl, kad jiems 
suvažiavus — 7-8 metai Kanadoje buvo 
tikro gerbūvio klestėjimo metai. Didžioji 
dauguma iš naujai atvykusių turi savo na 
mus, biznius, automobilius ir pan.

Pranys Alšėnas

Okupuotos Lietuvos mokslininkams pa
skirtas svarbus uždavinys — „per trumpą 
laiką ištirti visus respublikos rajonus, sie
kiant specializuoti ž.u. gamybą ir raciona
liai panaudoti rastus žemės fondus“. Tam 
tikslui paruošta prof. J. Krikščiūno vado
vaujama „mokslinė ekspedicija“, kurioje 
dalyvauja 8 sričių apie 80 mokslo 
bendradarbių. Yra parinkti ištirti 10 rajo 
nų, kaip tipinigiausi visam kraštui._ Pasi
naudojus tyrimų rezultatais, bus rūpina
masi „sėkmingai įvykdyti ko ir taryb. vy
riausybės iškeltus uždavinius dėl smar
kaus ž.ū. šakų pakėlimo“.

nuo Šateikių, Sodybos malūnas nedaug 
kuo tesiskirs nuo Burbaičių malūno...

Svarbiausia, kad čia susirinkę jaučia
mės lyg vienos šeimos vaikai, atvykę pas 
tėvus atostogauti. Čia taip gera ir jauk 
kaip dar niekur tremtyje nėra buvę.

Tiesa, čia dar daug ko trūksta. Galima 
sakyti, kad turime tik žemę ir keletą tuš
čių pastatų. Tačiau tai tik pirmieji metai, 
pirmieji žingsniai. Tikėkimės, kad su lai
ku ir namai prisipildys reikiamais baldais 
ir pati sodyba išgrožės puošniom lysvės 
aikštelėm.

Tiems darbams reikia ruoštis. Reikia 
juos mokėti ir sugebėti atlikti. Jau būtų 
pats laikas išdirbti Sodybai tvarkyti pla
nas. Tai galima būtų atlikti sudarant miš 
rią komisiją iš agronomo, inžinieriaus, gy 
dytojo, girininko, mokytojo ir snorto sri
ties žinovo, arba konkurso keliu, skiriant 
kokią nors premijėlę už geriausiai paruoš 
tą planą. Drauge su planu turėtu būti pa 
ruošta ir jo įgyvendinimo sąmata. Po to, 
turėtų būti pravestas papildomas aukų 
vajus, kurio pasisekimu netektų abejoti. 
Iki šiol kiekvienas matome, kad Sodybos 
tvarkymas vyksta lyg ir pripuolamai, ne
planingai, ners dirbama, plušama, bet ir 
pradžios dar nesimato. Jei nupirkome, 
reiškia padėjome pam . '. Reikia dabar 
ryžtis uždengti stogą, o tam stogo užden
gimui reikia ir pinigo ir gerų galvų.

A. Balsys 

problemos išsprendimą ir jo praktišką pri 
taikymą.

Įveikti Eurazijos milžiną fiziškai bei 
militariškai yra didžiųjų demokratinių 
valstybių uždavinys bei atsakomybė. Ma
žųjų tautų uždavinys — būti nenutildo- 
mais laisvės bei teisingumo šaukliais, nuo 
lat apeliuojančiais į tautų bei žmonijos 
sąžinę. Iš mažųjų tautų turi prasidėti i 
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apie jas, tarsi apie gyvuosius židinius, tu
ri telktis tarptautiniai XX amžiaus sąjū
džiai, siekią žmonijos moralinio atsinauji
nimo bei pasaulio pertvarkymo pagal so
cialinio teisingumo bei amžinuosius evan
gelijos principus.

Neužtneka netikusį pastatą nugriauti; 
reikia jo vieton pastatyti kitą. Pastatas ne 
statomas, neturint plano. Sakysime, bol
ševizmas vieną gražią dieną nušluojamas 
nuo žemės paviršiaus, ir mes grįžtame tė
vynėn. Prasidės istorinis ne tik Lietuvos, 
bet viso Pabaltijo, Rytų Europos, Centro 
Europos, Vakarų pasaulio persitvarkymas 
ūkiniu, kultūriniu, politiniu, pedagoginiu 
atžvilgių. Nesunku įsivaizduoti, kas įvyk
tų, jeigu grįžtume su tuščiomis galvomis, 
nors ir pilnomis kišenėmis... Dėl to dabar 
jau pats laikas nuodugniai išnagrinėti 
problemas apie Lietuvos bei Pabaltijo at
statymą Jungtinės Europos rėmuose. Kai- 
kurie mūsų kaimynai yra gana aktyviai 
įsijungę į federalizmo sąjūdį. Diskutuoja
ma Jungtinės Europos bei vad. „Interma- 
riumo“ problemos.

Federalizmas yra vidurio kelias tarp 
dviejų galimų kraštutinumų: partikuliariz 
mo ir centralizmo. Abu kraštutinumai pa
vojingi. Lietuvos-Lenkijos valstybė buvo 
partikuliarizmo auka, o Rusija atvirkščiai
— centralizmo. Svarbu surasti vidurys 
tarp decentralizacijos ir centralizacijos 
tendencijų, kad centripetalinės ir centri- 
fugalinės gyvenimo jėgos viena kitos ne 
slopintų, varžytų, ne naikintų, ne išskirtų, 
bet, atvirkščiai, sąlygotų, remtų papildy
tų, skatintų. Absoliutinės nepriklausomy
bės principas bei reikalavimas — nesvar
bu, iš kur jis eitų: iš apačios, t.y. iš valdo- 
mųjųų, ar iš viršaus, t.y. iš valdančiųjų,
— yra nesąmonė. Gyvenimo dėsnis yra iš 
reiškiamas ne absoliutinės nepriklausomy 
bės bei sauvaliavimo, bet tarpusavinės 
priklausomybės (interdependence), orga
niškumo, kooperacijos, abipusio papildy
mo principu. Tarpusavinės priklausomy
bės bei sąlygotumo principu rėmės antiki
nio pasaulio paminklinė organizacija — 
Romos politinė santvarka. Tuo pačiu prin
cipu remiasi pati įspūdingiausioj i naujų
jų laikų organizacija — Jungtinės Ameri
kos Valstybės, savo vėliavon įsirašiusios 
e pluribus unum (daugelio vieningumas).

Teisingai, suprastas federalizmas anaip
tol nesiriboja vien politine gyvenimo sri
timi. -Jis apima įvairias gyvenimo sritis 
visur ir visada išreikšdamas vieną ir tą 
patį pagrindinį gyvenimo dėsnį: UNUM 
IN PLURIBUS, vienybę daugingume. Fe
deralizmas (nuo lot. feodus — taika, san
dora, santarvė) įvairių gyvenimo priešin
gybių, politinių jėgų, tautiškumo ir tarp- 
tautiškumo, asmenybiškumo ir bendruo
meniškumo, kolektyvinės valios ir indivi
dualinės valios ne žaloja, ne išskiria, ne 
naikina, bet, atvirkščiai, sutaiko, suderi
na, jungdamas į augštesnę vienovę, štai 
kodėl federalizmas saugoja ir asmens in
dividualybę tautiniame gyvenime ir tau
tos individualybę tarptautiniame gyveni
me. Mažoms tautoms tai vienintelis kelias 
išsilaikyti, išsaugoti savo kūną ir išskleis
ti savo dvasią. Ateities Europa, atsidūru
si dviejų pavojingų kraštutinumų — šovi
nistinio partikuliarizmo ir tarptautinio 
bei antvalstybinio centralizmo — akivaiz
doje išvengs, reikia manyti, Schilės ir Cha 
ribdės ir pasirinks aukso vidurį — fede
ralizmą.

Mums, lietuviams, kyla klausimas, ku
ria kryptimi nukreipti mūsų federalisti- 
nes pastangas bei žygius? Vėl svajoti apie 
brolišką tautų šeimą bei valstybinį jungi
nį nuo Baltijos iki Juodųjų Jūrų? Ar pri
sidėti prie „Intermariumo“, įsijungti į sla
vų pasaulį? Būtų neišmintinga neigti sla
vų pasaulio vaidmenį Lietuvos, Pabaltijo, 
Europos ir bendrai žmonijos likimui. Su 
slavais turėsime reikalo tol, kol egzistuos 
Lietuva. Todėl su jais pastovių taikingų 
santykių užmezgimas mums yra egzisten
cinė būtinybė.

Daug yra prikalbama apie vad. Rytus ir 
Vakarus. Pastaruoju metu Rytų bei Cent
ro Europos klausimas įgyja daugiau ir 
daugiau dėmesio. Aktyviai pradėjo reikš
tis lenkai, ukrainiečiai, čekai, gudai, slova 
kai. Kalbant apie Lietuvą, vienas dalykas 
išleidžiamas iš akių: užmirštama, kad Lie 
tuva stovėjo istorinėje kryžkelėje ne tik 
tarp Rytų ir Vakarų, bet ir tarp šiaurės ir 
Pietų, būtent, tarp pagarsėjusio normanų, 
skandinavų bei vikingų pasaulio, pasako
mis, sagomis, legendomis apipinto, ir reta 
didybe spindinčios Romos imperijos bei 
Bizantijos. Normanų bei vikingų pasaulis 
yra raktas suprasti ne tik Europos, bet ir

Rusijos kūrimuisi. Čia slypi Lietuvos ži
lųjų amžių ir jos pirmojo tautinės bei vals 
tybinės gyvatos rytmečio mūsų dar neį
minta mįslė. Nepradėkime Lietuvos isto
rijos vėlyvais viduramžiais. Kaskimės gi
liau, daug giliau ir vieną dieną atrasime 
nuostabių lobių. Gal tada pasitvirtins ir - 
E. Kanto teigimas, jog mūsų kalba yra 
raktas ne tik filologijos, bet ir istorijos 
mįslėms įminti. Lietuva yra raktas ne tik 
tarp Rytų ir Vakarų, bet lygiai ir tarp 
Šiaurės bei Pietų. Sostinę Vilnių galima 
laikyti Europos geografine širdimi: jis yra 
pusiaukelėje tarp Irlandijos ir Uralo bei 
tarp Šiaurės Iškyšulio ir Pietų Graikijos. 
Mūsų politikoje turi vyrauti pusiausvyros 
principas.

Atrodo, likimas mus nubaudė už tai, jog 
nemylėjome galingojo Atlanto duktres Bal 
tijos, vis labiau ir labiau orientuodamiesi 
į Juodąją Jūrą, į rytus, užmiršdami euro
pinę vikingų šiaurę, turinčią laisvą išėji
mą į bekraščius Atlanto plotus. Mes pama 
žu užsnūdome ir užtroškome dusinančia
me kontinento gyvenimo katile. Galimas 
dalykas, kad, sakysime, tarp Lietuvos ir 
Švedijos laiku sėkmingai suorganizuota fe 
deracija būtų visai kita kryptimi pasuku
si istorijos ratą: tada 1709 metai (Polta
vos mūšis) būtų atnešę ne laukinės Eura
zijos ir jos barbariškumo, bet Europos ir - 
jos humaniškumo triumfą. Karolį XII, di
dįjį XVIII amžiaus karžygį-vikingą, įvei
kęs, Petras Didysis išlaužia vartus Eura
zijos militarinei bei politinei ekspansijai, 
kuri priartina Rytų bei Centro Europos su 
temas.

Turint galvoje Šiaurės Europos bei Pa
baltijo Bendruomenės vaidmenį praeityje 
ir, reikia tikėtis, ateityje, kada Šiaurės 
Europa gali tapti Amerikos žemynui vie
nu iš svarbiausių kelių į Centro Europos, 
Rytų Europos ir Rusijos širdį, reiktų per
žiūrėti savo politines koncepcijas ir, nieko 
nelaukiant pagalvoti apie Šiaurės Europos 
Bendruomenės organizavimą federaci
niais pagrindais.

Į išaurės Europos Bendruomenę turėtų 
įeiti ne tik Norvegija, Švedija, Suomija, 
Estija, Latvija ir Lietuva, bet ir autono
miška Prūsija ir Danija. Tik šitokiu atve
ju Šiaurės Europos Bendruomenė ar, 
trumpai tariant, Baltijos Bendruomenė, 
virstų stipriu nenutrūkstamu Baltijos žie
du. Skandinavai iš karto gali būti abejin
gi šiai idėjai. Dėl to nenustebkime, turė
dami galvoje nūdienę politinę situaciją. 
Vienok ateityje jiems kitos geresnės išei
ties nebus. Negi jie dėsis su rusais bei su 
slavų bloku? Prūsijos įjungimas į Baltijos 
žiedą gali būti geriausia išeitis ir visiems 
ją apsupantiems kaimynams, tam tikro
mis sąlygomis net patiems vokiečiams bei 
Vakarų demokratijoms. Tokiu būdu pasi
sektų vieną kartą užgydyti tą neuralginę 
Europos vietą. Lietuviai turėtų būti akty
vūs Šiaurės Europos Bendruomenės kūri

me. Šis vaidmuo mums tenka dėl mūsų 
kratšo geografinės ir mūsų tautos kultūri 
nės pozicijos. Žinokime, kad Lietuvoje vei 
das į veidą susitinka trys pasaulinės reikš 
mės turinčios religinės jėgos: katalikybė, 
stačiatikybė ir protestantybė. Esame ra
mūs, taikūs, darbštūs, ištvermingi ir kar
tu karžygiški šiauriečiai.

_ Lietuviai, būdami Šiaurės Europos 
Bendruomenės pradininkai, įneštų didelį 
įnašą į Vakarų-Rytų pasaulio ir bendrai 
žmonijos civilizaciją. Reikės, žinoma, 
įveikti įvairias kliūtis. Sunkumams būki
me pasiruošę iš anksto. Pirmiausia reik
tų paruošti psichologinę dirvą, ištirti ga
limybes. Nedelsiant reikia organizuoti Lie 
tuvių Federalistų Sąjungą su atitinkamais 
centrais ir atstovais žymesnėse sostinėse. 
Neužmirškime europinio trikampio (Pa- 
ryžius-Bonna-Londonas), nuo kurio, prak
tiškai imant, daug kas priklausys Euro
poje.

Federalizmas, teisingai suprastas, yra 
didelė idėja. Mokėkime ją gabiai ir tinka
mu istoriniu momentu išnaudoti: kiekvie
nas būkime šio sąjūdžio šauklys ir vėliav- 
nešis. Turime gabių diplomatų, valstybi
ninkų, ekonomistų, kultūrininkų. Laikas 
visus juos sujungti ir veikti dviem fron
tais: 1. kovoti dėl sovietinės vergijos pa
šalinimo bei tautų išlaisvinimo, 2. vienin
gai visiems dirbti konstruktyvų darbą Lie 
tuvos, Pabaltijo, Šiaurės Europos bei Va
karų pasaulio organizacijai federalstiniais 
pagrindais. Pirmoji veiklos dalis yra ne
gatyvi, antroji — pozityvi. Neseniai suor
ganizuotos Pavergtosios Jungtinės Tautos 
galėtų ir turėtų papildyti savo programą 
šia pozityvine prasme.

' „Lietuvai“ Nr. 7.

Cornell universiteto mokslininkai dr. H. 
Booker, dr. B. Nicholas ir dr. C. Gartlein 
skelbia išaiškinę iš kur kylančios šiaurės 
pašvaistės: jos esančios sudėtos iš šimtų 
tūkstančių trumpalaikių spindulių, kurių 
kiekvienas tepatveria mažiau, kaip sekun
dę laiko. Tie spinduliai susidaro iš joni
zuoto, įelektrinto, oro stulpų, atsirandan
čių ir pranykstančių ties žemės magneti
niu lauku. Jie buna apie 300 pėdų skers- 
meny ir apie mylią ar dvi — augščio. 
Mokslininkai, tirdami šiaurės pašvaistę, 
naudojo radiją, radarą, fotografijas, spek- 
tofotometrą.
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pasakytos

susipažinau su tokia neabe-

to- 
ku-

barą. Iš baro i kavinę, o iš 
barą...

Oršos, Mogilėvo ir Borysovo siau- 
nepaprastesnė sovietinių partizanų 
pasivadinusi „Juodieji juodvar- 

Plito kalbos, kad jie kovoja ir su

PLUNKSNAGRAUŽIO

Mano draugas George visą savaitę bu
vo tokioje nuotaikoje, tarsi jis būtų pooly 
je laimėjęs pačią stambiausią sumą. Net 
ir bare jis elgėsi taip, lyg jis būtų tikras 
forineris. Ši jo ekstazės būklė prasidėjo 
nuo tos dienos, kai sostinės spauda paskel 
bė linksmą žinią apie duotą Bulganino ir 
Chruščevo pažadą atvykti į Londoną. Jis 
dabar įsitikinęs, kad taika užtikrinta bent 
šiam artimiausiam šimtmečiui. Vieną ry
tą jis atėjo į darbovietę gana susirūpinu
siu veidu. Maniau, kad, ko gera, jis bus 
nuklausęs per radiją rytines žiniais, skel
biančias linksmos žinios atšaukimą. Apsi
rikau. Pasirodė, kad jis rado spaudoje 
skaitytojų būkštavimus: — kur bus apgy
vendinti, atvykę į šį kraštą tie taiką pa
sauliui atnešę du augštieji iš augščiausių? 
Pagailo man draugo, todėl, neatsiklausęs 
Lietuvių Namų B-vės direktorių, nei vi
suotinio akcininkų susirinkimo, pasiūliau 
kad lietuviai, nuo amžių būdami Maskvos 
kaimynais, amžiais draugiškai su rusais 
sugyvenę, o ypač dabar, atsidėkodami už 
Lietuvos išlaisvinimą, mielai sutiksią tuos 
augštuosius svečius priimti savo vasar- 
vietėnir, suprantama, tinkamai ir saugiai 
juos globoti... Georgas nušvito šita žinia 
ir pagyrė mane, kad pirmą kartą aš pra
dėjau protingai kalbėti. Vakare George 
nusivedė mane į saluną, taip pat pirmą 
kartą per visą mūsų pažinties metą. Ten 
užtrukome iki paskutinios minutės, aptarę 
smulkiau veiklos planą. Gal ir būtume 
tuoj pradėję tą planą vykdyti, jei ne stai
gi žinia iš Paryžiaus, atvežta kitos dienos 
ryte, ten atostogavusių mūsų tautiečių. 
Tie, dar neatvėsę nuo Paryžiaus karščių, 
■>t.bėgo į mano darbovietę su sensacinga 
žinia. Girdi, Paryžiuje jau nutarta VLIKą 
kelti į Lietuvių Sodybą, Headley Park, kai 
tik iš ten išsiskirstys vasarotojai. Kalba
ma, kad tuo reikalu ir pirmininkas Bajo- 
rinas išvažiavęs nuosavu Forduku į Švei
cariją, kur šis reikalas bus nuodugniau 
ir išsamiau aptartas... žodžiu, mūsų So- lininkų išrastą 
dyba pradeda išplaukti į tarptautinius 
vandenis.

kurie atvyksta savaitgaliui. Ir visiškai 
prantama, nes pereitą ir šią savaitę di
džioji dirbančiųjų dalis gauna atostogas. 
Anglų spauda ir radijas skelbia, kad šim
tai tūkstančių vasarotojų miega pajūriuo
se po pliku dangumi. Lietuvių Sodyboje 
tuo klausimu geresnės sąlygos, nes či~ 
yra įvairių daržinėlių, sandėlių ir garažų, 
į kuriuos reikėjo tik prišienauti šviežio 
šieno. Ir šienautojų, savanorių šienautojų, 
būtų atsiradę iki valios, jei tik būtų So
dyba turėjusi dalgį. Ir kasgi nenorėtų v' 
ną kitą naktį pramiegoti šviežiame šie
ne?! O pievų čia tiek, kad jas nušienavus 
užtektų divizijai pasikloti. Reikėjo tik dal 
gio!

Vokietijos Krašto Valdybos būstinėn įsi 
laužė nežinomi piktadariai ir išvogė... 
auksą! - Ne, ne auksą, bet lietuvių kar
totekas, beveik taip, kaip „Mėlynoje Suk
nelėje“ pavaizduota. Kam tos kartotekos 
reikalingos, visiems mums žinoma, ypač 
nuo to laiko, kai rytinėje Vokietijos da
lyje įsisteigė .sovietinis pabėgėliams grą
žinti komitetas. Jam, tam komitetui, rei
kalingi lietuvių, gyvenančių laisvajame 
pasaulyje, adresai. Logiškai galvojant, la 
bai greit galima prieiti išvados, kas pa
darė šį biaurų nusikaltimą. Jei „taiką my 
lintieji“ sugeba išvogti atominių ginklų 
paslaptis, tai jų agentams, juo labiau, kad 
tokiems darbams už gerus pinigus talki
ninkų niekad netrūksta, nieko nereiškia 
pagrobti už stiklinių durų esančius lietu
vių sąrašus. Vokietijos lietuvių tarpe yra 
dar ir kitokių spėliojimų, bet kol kas jų 
savo užrašuose neįamžinsiu. Tikiu, kad 
ateitis atidengs šios „šerlokhomiškos“ 
avantiūros paslaptį. Melskimės, kad į ją 
nebūtų įvelti lietuviai...

EUROPOS LIETUVIS

Jau ne kartą esu kalbėjęs apie moteris 
ir jų skriaudas, padarytas mūsų giminei. 
Pirmąjį po bankinių atostogų rytą, mano 
formanas įsakė nušluoti Hyde Parko aikš
teles, esančias arčiau didžiųjų gatvių. Už 
seniai pražydėjusių alyvų kelmo,
suoliuko, užtikau pilietį, kurio veide bu
vo tokia neviltis, tarsi jis arba tik ką bū
tų nutrūkęs nuo virvės, arba besiruošiąs 
nevilties apimtą galvą kišti kilpon. Veido 
išraiška buvo tokia tragiška, kad aš tuoj 
pat nutariau padaryti skautišką darbelį:

— Kuo aš galiu jums pagelbėti? — pa
klausiau nelaimingąjį angliškai.

Jis pakėlė mirusio karpio spalvos 
ir susproginėjusios jo lūpos prakošė:

— Ja...
— Vokietis, — pagalvojau ir, prisimi

nęs stovyklinį žargoną, paklausiau:
— Sind Šie German?
— Nein, ich bin Litauer...
— Ar nusižudyti besirengi, kad lietuvis 

esi? — puoliau jį lietuviškai.
— Ne todėl, kad lietuvis, bet todėl, kad 

velnias mane sugundė atvažiuoti atosto
goms į Londoną. Va, matai, ką aš beturiu, 
— išvertė jis abi kelnių kišenes. — Nei pi 
nigo, nei laikrodžio, nei dokumentų! Vis
ko netekau per vieną vakarą. Kur gi da
bar galiu eiti, — skundėsi jis tikrai užuo
jautą sukeliančiu balsu.

— Gangsteriai užpuolė?
— Išlipęs iš traukinio, užsukau kavi

nėn. Iš ten į 
kavinės vėl į

?...
— Gatvėje

jotinai lietuviškai atrodančia mergina. Ji 
pasakojo, kad jos sužadėtinis atsivežė Lon 
donan ir pametė ją, nueidamas su kita. 
Net verkė tokiomis ašaromis, kad iš kar
to pasiūliau savo pagalbą, pakviesdamas 
į barą. Vėliau užėjome į tą vietą, kur ji, 
sužadėtinio pamesta, buvo laikinai prisi
glaudusi, Buvo tokia kukli, maloni ir ne
laiminga, kad nieko kito negėrė, išskyrus 
limonado ir arbatos. Arbata ji ir mane 
pavaišino, nuo kurios snusterėjau. O kai 
atsibudau, tai jos laikinoj būstinėj nebe
buvo nei jos, nei piniginės, nei laikrodžio, 
nei dokumentų. Buvau toks vienas, kaip 
dabar čia sėdžiu, neturėdamas peno au
tobusui, nei grįžtamo bileto. Ir sarmata 
tokia, kad nors imk ir tuoj pat pasikabink 
ant šakos...

— Džiaukis, kad išnešei sveikus kaulus. 
Tokius kaip pats geraširdžius atostogauto 
jus dažnai ryte gabena arba į ligoninę, ar 
ba į kapines, — paguodžiau atostogas tuš
čiom kišenėm bepradedantį vasarotoją.

Kaip matote, vyručiai, Londonas moka 
sutikti vasarotojus!..

Šiomis dienomis JAV prezidentas Eisen 
howeris paskelbė naująjį Amerikos moks 

stebuklą — skraidančias 
lėkštes, kurios po poros metų skries erd
vę tokiu greičiu, jog Anglijos salai per
skristi užteks 9 sekundžių. Tos skraidan
čios lėkštės pradžioje būsiančios futbolo 
kamuolio dydžio, o vėliau, tuo pačiu pa
grindu, bus pagaminti „žemės satelitai“, 
su kuriais žmogus galės per kelias minu
tes apskristi Žemę ir, jei bus noro, top
telėti pusryčiams Mėnulyje, ar kitoje gi
miningoje Žemei planetoje.

Po šitokio JAV prezidento oficialaus pa 
reiškimo, ypač, kad tas pareiškimas suta
po,su jo grįžimu iš garsiosios Ženevos kon 
ferencijos, pilkieji žemės gyventojai ėmė 
spėlioti, kad tai padaryta, turint galvoje 
tos konferencijos pasisekimą, ypač kai kai 
bama apie taiką mylinčius Kremliaus at
stovus. Bet, vos eterio bangomis nuskam
bėjus prezidento Eisenhowerio žodžiams, 
atsiliepė ir taikingieji, tik šiuo kartu jau 
iš Danijos sostinės, Kopenhagos. Ūmai 
ten atsirado Leningrado profesoriai So- 
dov ir jo draugas Ogorodnikov ir, apspisti 
pasaulio plnksnagraužių sovietnėje amba
sadoje, pareiškė, jog „u nas vsio jest!“ 
Žinoma, kadangi Maskva pakankamai tu
ri prisigaminusi satelitų Europoje, jie šio 
žodžio nepavartojo, bet pasigyrė, kad jų 
lėkštė bus žymiai didesnė už eisenhowe- 
rinę ir ji tarnausianti tik taikos tikslams. 
Profesoriai buvo labai kalbūs ir teikėsi 
atsakyti į spaudos atstovų klausimus. Ypa 
tingai plačiai atsakyta į klausimą, ar so
vietų mokslininkai sutiktų šioje srityje 
bendradarbiauti su Vakarų mokslinink
ais? Prof. Sodov pareiškė, kad jie mielai 
dalinsis savo patyrimais, kurių, supranta 
ma, joks kitas kraštas neturįs, nes jų 
skraidančios lėkštės tarnausiančios maž-, 
daug tokiems pat taikingiems tikslams, 
kaip angelams sparnai... žodžiu, lėkščių 
gadynė jau prasidėjo, tik nežinia, kam 
teks išsrėbti putrą iš pirmosios lėkštės, 
kai ją iš tikrųjų turės draugas Ogorodni
kovas. Tikiu, kad jiems amerikiečių lėkš
telės braižinius nebus sunkiau gauti, ne
gu lietuvių kartotekas iš Vokietijos Kraš 
to Valdybos būstinės...

Šią ir pereitą savaitę Lietuvių Sodybon 
vasarotojai nepriimami todėl, kad nėra 
kur apnakvidinti. Nėra vietų ne tik no
rintiems apsistoti savaitei, bet ir tiems,
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TEN, KUR LIEJOSI IR TEBESILIEJA KRAUJAS
Sovietų Sąjunga, nors ir gerai pažįstan- 

tiems komunizmą, yra apsti įvairių įvai
riausių mįslių, keistenybių, priešingumų, 
nelogiškumo kraštas. Prieš keturis metus 
Muenchene įsisteigė istorinis institutas, ti 
riąs sovietinės Rusijos istoriją ir kultūrą. 
Šiame institute daugumoje dirba buvę so
vietiniai mokslininkai, perbėgę į Vakarus 
tuoj po karo, ar ir žymiai vėlesniais lai
kais, patys savo kailiu patyrę „rojaus“ gy 
venimą, ten ilgus metus dirbę ir ten bai
gę mokslus. Prieš kurį laiką šis institu
tas išleido Karovo veikalą, vaizduojantį 
padėtį vokiečių okupuotuose Rusijos plo
tuose 1941-1945 metais, kitaip tariant, ka
ro metus ir partizanines kovas tiek prieš 
vokiečius, tiek ir prieš Maskvą.

Antisovietinio instituto mokslininkai, 
rusai emigrantai, savo veiklos programo
je ima tezę, kad Hitlerio armijos buvo su
muštos „rusų tautos tautinio atbudimo dė
ka“. Tai samprotavimas, visiškai neatitin 
kąs veikalo mintims, kur skaičiais nuro
doma, jog vokiečių pusėje buvo beveik vi 
sa rusų tauta. Savo veikale Karovas tvir
tina, kad ne tik rusų-vokiečių karo pra
džioje, bet ir tuo metu, kada buvo aiškus 
vokiečių pralaimėjimas, didžiuma Rusijos 
gyventojų simpatizavo vokiečiams. Oku
puotoje Rusijoje antivokiečių, kitaip ta
riant, norinčių, kad vokiečiai pralaimėtų, 
buvo: Leningrado apygardoje 14 procentu 
gyventojų, Ukrainoje — 9 procentai, Ku- 
bane — 4 proc., šianrės Kaukaze — 4, Kri 
me — 9 ir tik Baltgudijoje — 20 procen
tų. Miestuose šis nuošimtis buvęs kiek di
desnis, taičau niekur jis neviršijęs pusės, 
tuo tarpu vokiečių simpatikų buvę iki 87 
ir daugiau nuošimčių.

Autorius sako, kad antivokišką partiza
ninį judėjimą Rusijos plotuose sukėlė ne 
vien vokiečių prasta politika, bet rusų at
gimsiąs patriotizmas. Autoriaus patiekti 
skaičiai rodo, kad išaurinėje dalyje veikė 
500 partizanų vienetai su 20.000 partiza
nų. Vidurinėje fronto dalyje veikė net 
1.800 vienetai su 110.000 partizanų, o pie
tinėje srityje 800 vienetų su 55.000 žmo
nių. Tokiu būdu viso 190.000 partizanų, 
tuo tarpu 1943 metais, vien tik vienos 3- 
sios vokiečių armijos terene, Vitebsko apy 
linkėse, veikė 25.000 rusų partizanų, ko
vojusių prieš raudonarmiečius ir prieš 
raudonuosius partizanus. Bendras antiso- 
vietinių partizanų skaičius, vokiečių oku
puotuose Rusijos plotuose nemažėjo, bet 
sistematingai didėjo. Šį didėjimą autorius 
patiekia tokiais skaičiais: 1942 metais anti 
sovietinių partizanų buvę pusė miliono,
1943 — vienas milionas, o 1944 metais — >mas susidurti su vermachto. Jis, sudaręs 
milionas ir du šimtai tūkstančių, neįskai
tant Vlasovo armijos karių. Net ir tuo at
veju, jei šiuos patiektus skaičius gerokai 
apkarpius, matysime, kad visdėlto jie 
Ii gražu viršija sovietinius partizanus, 
rių buvo 190.000.

sunaikinti tris šimtus tūkstančių priešų. 
Teorijoje vienas sviedinys gali sunaikin
ti kelioliką karių, praktikoje šimtai tūks
tančių sviedinių užmuša keliasdešimt žmo 
nių. Tikrovė turėjo dar vieną, tikrąją, pu 
sę: centralinio diversijos štabo partizani
nis karas buvo nukreiptas ne tiek prieš 
vokiečius, kiek prieš Rusijos gyventojus, 
pasilikusius užfrontėje.

Karovo knygoje pasakojama apie atski
rus raudonųjų partizanų dalinius, kovo
jusius užfrontėje arba niekieno žemėje 
visiškai savarankiškai. Taip, pvz. Jarosla
vo apylinkėje raudonųjų partizanų dali
nys, kuriam vadovavęs Grinenko, pačiu
pęs sumuštos raudonosios armijos karius, 
atiduodavo specialiam partizanų teismui. 
Šitoksai Grinenko elgesys iššaukė didelį 
nepasitenkinimą. Iš fronto išsigelbėję rau 
donarmiečiai norėjo atsiskirti nuo šio par 
tizanų dalinio. Grinenko, apie tai sužino
jęs, įsakė sušaudyti 50 raudonarmiečių, 
kaltindamas juos už norą dezertiruoti. 
1942 metų rudenį Grinenko partizanai už
puolė Machošewsko kaimą ir visus gyven 
tojus (rusus) išžudė, įtaręs, kad jie nėra 
lojalūs Maskvos vyriausybei. Vėliau su
šaukė apylinkėje susirinkimą ir visiems 
įsakė stoti į jo vadovaujamą dalinį. Ne
norinčius įstoti sušaudė vietoje. Išžudęs 
kelioliką kaimų, pasitraukė į Kolosvo miš 
kus ir iš ten terorizavo gyventojus. Kai 
vieną kartą jo dalinys užpuolė miško pra
monės įmones prie Zeral upės, susiorgani
zavo kazokai ir, apsupę raudonuosius par 
tizanus, išmušė juos iki vieno. Tai vieno 
iš daugelio Maskvos centrinio štabo diver 
sijos dalinio likimas ir veikla.

Vokiečių-sovietų kare, kaip žinome ne
buvo vienalyčio fronto. Buvo taip vadina
mi atsparos taškai. Tarp tų taškų kartais 
susidarydavo milžiniški niekeno žemės 
plotai. Tuose niekeno žemės plotuose su
sidarydavo „partizaniniai“ arba „antipar- 
tizaniniai“ kraštai. Bendra tų kraštų ypa
tybė — noras būti nepriklausomais. Par
tizanai nenorėjo priklausyti Maskvai, an- 
tipartizanai — vokiečių okupacijai. Vie
nas didžiausių partizanų kraštas buvo 
Briansko miškų rajone. Jo kūrėjas — tū
las Lomanosovas, Dmitrovo rajono vyk
domosios tarybos partijos sekretorius. 
Viešpatavo jis tūkstančio kvadratinių ki
lometrų plote, Įvedęs savo „tvarką“, skir
tingą nuo partinės. Vokiečiai jo nelietė, 
nes jis puldavo rusų gyventojus, vengda-

specialų teismą, teisdavo „liaudies prie
šus“, kuriuos pagaudavo iš kur nors at
vykusius į jo valdomą teritoriją. Supran
tama, kad sugrįžus bolševikams, jis ir jo 
partizanai buvo sulikviduoti, o visa „res
publika“ nuodugniai išsijota ir išvalyta.

Nagrinėjant klausimą, kurios rūšies 
sijos gyventojai buvo ištikimi komunis
tams, aiškėja, jog dauguma "sudarė komu
nistinė inteligentija, nesuspėjusi pabėgti 
su raudonąja armija, didelis nuošimtis 
komjaunuolių ir tam tikras skaičius kva
lifikuotų darbininkų, ypač miestuose, tuo 
tarpu darbininkų masės tiek miestuose, 
tiek kolchozuose beveik be išimties buvo 
provokieičai. Knygos autorius tvirtina, 
kad sovietinio režimo ramsičai, priešingai 
komunistų doktrinai, yra ne darbininkija 
ir juo labiau ne žemės ūkyje 
priviligiuota inteligentija.

Trikampyje tarp Dniepro ir Desnos 
upių, į šiaurę nuo Kijevo, susitvėrė „kraš 
tas“ Naumenkos brigados valdomas. Nau 
menko buvo komunistas, sugebėjęs apgau 
ti vokiečius ir jų paskirtas Oščetkos mies 
telio policijos vadu. Apylinkės miestelio 
policijos viršininkus apskundė vokiečiams 
už simpatijas komunistams ir, Stalino pė
domis eidamas, pats visus sulikvidavo, cap 
damas „krašto“ viešpačiu ir pabaisa. Įga
vęs savarankiškumą, sutvėrė nuosavą ar
miją ir atsiskyrė nuo maskviškio centri
nio diversijos štabo. Jo armija buvo ypa
tinga tuo, kad jos pusę sudarė sumobili
zuotos kolchozų darbininkės — moterys. 
Vienu metu Naumenko pradėjo galvoti 
apie sukūrimą „nepriklausomos“ valsty
bės. Nepavyko jam šito įgyvendinti, nes 
1943 metų gegužės mėnesį vokiečių buvo 
iššifruotas ir-pulk, von Jungschulzo va
dovaujamas kazokų dalinys jį visiškai su 
mušė.

Kitos rūšies „nepriklausomas kraštas" 
susidarė prie Polocko, kurio vadas buvo 
sentikis Zujev, vokiečius sutikęs, kaip tos 
apylinkės atstovas. Vokiečiai jį paskyrė 
Zaskorski miestelio burmistru. Kai apy
linkėje pasirodė sovietiniai partizanai, vo
kiečiai Zujevui leido suorganizuoti gink
luotą būrį, gintis prieš raudonuosius par
tizanus. Sutvėręs pirmąjį dairų, Zujev sa
varankiškai jį didino, >r jojo „žemėje“ 
raudonieji partizanai nedrįso pasirodyti. 
Apsigynęs nuo partizanų, Zujev nutarė 
nebeklausyti ir vokiečių įsakymų. Vokie
čiai pasiuntė vieną estų batalijoną Zujevą 
sutvarkyti. Puolimas nepavykęs. Tai įvy
ko 1943 metų pavasarį. Raudonieji partiza 
nai pasiūlė tada Zujevui sudaryti „taiką“ 
ir kartu pulti vokiečius. Tačiau ir šį siū
lymą Zujev atmetė. Tada vokiečiai jį pa
kvietė pasitarimams į Polocką. Į šį kvieti
mą Zujev atsakė, kad jis mokės vokie
čiams reikalaujamus mokesčius, atiduos 
pyliavas, bet su sąlyga, kad „jo kraštas“ 
bus paliktas ramybėje. Vokiečiai su šiuo 
siūlymu sutikę. Raudonarmiečiams antru 
kartu artėjant prie Zujevo „nepriklauso
mos valstybės“, „prezidentas“ pabėgo į 
Vakarus.

Po'.tavoje, tūlas raudonosios armijos lei 
tenantas Kudria, gavo Maskvos įsakymą 
suorganizuoti partizanų būrį. Užuot įsaky 
mą išpildęs, Kudria pasislėpė, tikėdama
sis tokiu būdu sulaukti karo pabaigos. Be- 
sislapstant buvo išduotas vietos gyvento
jų, ir vokiečiai pradėjo jį medžioti. Kud
ria pabėgo į Dniepro pakraščių miškus ir 
ten suorganizavo iš dezertyravusių vyrų 
partizanų dalinį. Vėliau su Vermachtu su
darė sutartį, kad jis kovosiąs su Maskvos 
partizanais ta sąlyga, jeį vokiečiai jam 
leis valdyti jo žinioje esanti „nepriklau
somą kraštą“. Vokiečiai sutikę, ir Kudria 
viešpatavo iki bolševikų sugrįžimo. - __į

Korovo veikale apstu tokių pavyzdžių, 
įrodančių, kad vokiečių vermachto užim
tuose Rusijos plotuose, ne tik vietos gy
ventojai, bet ir Maskvos diversinio štabo 
paratizanai mieliau kovojo prieš komunis
tus ,negu prieš vokiečius. Iš to galime pa
sidaryti išvadą, kad kilus Trečiajam Ka
rui „rojaus“ krašte partizanų veikla suda
ro didžiausį pavojų Kremliaus satrapams. 
Galimas dalykas, kad šito jie daugiau bi
jo, negu vandenilio ir kitokių bombų.

SUNKUS MIEGAS
Visiems žinoma, kad kai kurie asme- j 

nys negali miegoti ant kairiojo šono, nes 
taip gulint jie patiria širdies negalavimus. 
Vokietijoje Bayreuth mieste buvo atitin
kamai ištirti 206 asmenys. Apklausius 
juos, paaiškėjo, kad šių asmenų 2,4 proc. 
linkę miegoti ant pilvo, 13,6 proc. — ant 
kairiojo šono, 57,8 proc. — ant dešiniojo 
šono ir 26,2 proc. nekreipia dėmesio kaip 
jie miega.

Miegantieji ant kairiojo šono daugiau
siai skundėsi širdies „neramiu, nemalo-

Netrukus po Stalino kalbos,
1941 m. liepos 3., Maskva bandė paimti į 
savo rankas partizanų vadovybę. Visą už
frontės juosta buvo padalinta į tris sritis. 
Šiaurinė sritis atiduota vadovauti Ždano- 
vui; vidurinioji — Panomerenkai; pietinė 
— dabartiniam Kremliaus valdovui — 
Chruščiovui. Tik 1942 metų rudeniop į 
Maskvą buvo sušaukti svarbesnieji parti
zanų vadai. Netrukus po to, Kremliuje 
jie susirinko pasitarimui. Pasitarime da
lyvavo Bulganinas, Malenkovas, Vorošilo- 
vas ir Berija. Nutarta įsteigti Centrinį Di
versijos Štabą, kuriam pradžioje vadova- 
vo NKVD generolas Osipov. Vėliau šias 

’ pareigas perėmė Abakumov ( sušaudytas
Berijos byloje) ir paskutinysis to štabo

g, viršininkas buvęs pats Berija. Įvykiai su- zanų dalinį, komunisto Linkovo vadovau- 
kompromitavo NKVD vadovybę ir paro- jamą. 1942 m. gruodžio mėnesį, Voronovas 

NOBELIO PREMIJĄ GAVUSI KNYGA dė faktišką jų bejėgumą vokiečių oku- sukelia tame dalinyje maištą ir su patiki- 
puotose žemėse. Berija nutarė grąžinti au mais atskilęs nuo Linkovo grupės, orade-

Tarp 
tė dar 
gauja, 
niai“. 1__ ______,___ ________ ___ ___
bolševikais ir su vokiečiais, šio dalinio 
vardas kilo nuo grupės vado Voronovo pa
vardės, kilusio iš Maskvos, caro laikais 
jo tėvas buvęs garsus ir turtingas chirur
gas. Karo pradžioje Voronovas pateko vo
kiečių nelaisvėn, bet greit iš ten paspruko 
ir pripuolamai pateko į sovietinių parti-

srityje, slogučiu, dusuliu, miegu,
baisiais sapnais ir t.t. Nuostabaus būta 
išaiškinimo, kad iš 206 bandomųjų asme
nų, miegančių ant kairiojo šono, 90,3 proc. 
asmenų kraujo spaudimas buvo nukritęs 
daugiau kaip 10 mm.

Turint galvoje, kad toks reiškinys pas- ‘ 
tebimas ir tokių asmenų tarpe, kurie ser
ga širdies ligomis ir kraujo apytakos su
krikimais, kraujo spaudimo kritimas gu
lint ant kairiojo šono, yra fiziologinis vyk 
smas. Pastebėta, kad tai vienodai tinka 
visiems žmogaus kūno sudėties tipams. 
Taip pat nustatyta, kad miegant ant kai
riojo šono, 41,7 proc. tiriamųjų asmenų 
sumažėjo pulso plakimas.

Iš to daroma išvada, kad 
miegoti ant dešiniojo šono, 
pozicijoje širdis mažiau yra

sveikiau yra 
nes tokioje 
varginama.

NAMINIS KARAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.U

Š.m. rugpjūčio mėn. 6 d. 7.30 vai. 
rengiami 

ŠOKIAI

išversta toritet4 „visagalinčiai“ NKVD organizaci- da veikti savarankiškai. Po poros mėne- 
372 pus. jai ir tuo tikslu parėmė į savo rankas rau šių, sugrupavęs apie save didesnį skaičių 

donųjų partizanų vadovybę. Tam tikslui vyrų, užpuola Linkovo dalinį, sumuša jį ir 
buvo įstegtos diversijos darbams mokyk- paleidžia visus sumobilizuotus kolchozi- 

Pulgio los. 1943 metais 700 diversantų nuleista ninkus. Netrukus jis įsiteikė vokiečiams, 
— • • -- —• -• ........... ■ -- —1----- ------- ----------- , Oršos

mieste kino salę, kurioje buvo seansui su
sirinkę raudonarmiečių -'karininkai ir ka
reiviai. Tačiau greitu laiku ši dviejų fron
tų kova pasirodė nebeįmanoma. Nors Vo- 

KARALIŠKIUOSĖ— U ši. Jau 1943 metais Panomarenko skelbia, ronovas įgavo didelį popuilarumą tarp 
formato Pabaltijo žemėlapis tik kad tais metais raudonieji partizanai 'Su- kolchozininkų, tačiau nepavyko jam pa

naikino tris šimtus tūkstančių vokiečių traukti žmonių konkrečiu šūkiu. Jis biau-
Daunoraitė, 49, Thorn- karių, šitie duomenys, kaip ir visi karo rėjosi tuometine demagogija, kuri buvo
w-4- metu skelbiami, keliariopai padidinti, nes kasdieninė duona. 1943 metų pabaigoje
, _ » kiekvienas, šiek tiek nusimanąs, supras, centrinio diversinio štabo agentas nužudė

kad 190.000 .partizanų jokiu būdu negali jį iš pasalų.

F.E. Sillanpaa, 
Nobelio premiją 
į lietuvių kalbą. 
Kaina — 28 šil.

Atostogų metu
Literatūros Metraštis

estų rašytojo, 
knyga „SILJA“ 
Gražiai išleista

pasiskaitymui:
įmeraturus .vienodus — 48 si., • ------- -------------- ------ ---------— -t - --------------— . . .w

Andriušio TIPELIS — 21 ši., Kun. Rimše- užfrontėn, o 1944 m. šių „specialistų“ nu- kai jų vadovaujamas išsprogdino 
lio — TĖVAS PIJUS — 14.8 ši., Vaičeliū- mesta net 3 000 
no — TĖVYNĖS SARGYBOJE — 22 ši., ’
kun. Ylos — ŽMONĖS IR ŽVĖRYS — 
36/8 ši., Dostojevskio — PAŽEM. IR NU
SKRIAUSTIEJI — 18/4 ši., Dovydėno — 
NAKTYS "

Didelio
10 ši.

Rašyti: 
ton Avė.,

Dainora
London

Lietuviu
KLUBAS

Klubo narius ir jų svečius maloniai 
kviečiame atsilankyti.

Pradžia 7.30

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

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redaguoja Br. Daunoras. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1/2, Ladbroke Gardens London W 11 Tel PAR 9470 * itrumpina savo nuožiūra. Prenumeratos kaina: metams — 35 šil., 6 mėn. — 20 šil. Dolerio kraštuose — 6 dal metams. Skeltumei — spaudas eilutė mba Vos vista 1 šil Atskiri = 3? taituvių Namu Akc. Bendrovė. Leidimo Taryba sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Euron- r ---------“lu.le aroį Jos vieta l_sU. Atskiras numeris — 1 šil. Leldšia —
Sekmokas. Šveicarijoje — A. Paulaltis, Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Bal3

Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian

4


	1955-08-04-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1955-08-04-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1955-08-04-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1955-08-04-EUROPOS-LIETUVIS-0004

