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Sovietų vadų pasisakymai apie taiką ir 
bičiulystę su Vakarais tolydžio vilgomi šam 
panų ir pabrėžtinai kartojami, lyg nuo tų 
,-vylingų žodžių iš tikrųjų pareitų žmonijos 
famybė. Pereitą sekmadienį Bulganinas iš
sijuosęs vaišino visus Maskvoje sėdinčius 
■ambasadorius su jų žmonomis ir net vai
kais, nes jo rezidencijoje už Maskvos yra 
kur išsitiesti ne tik kompartijos centro komi 
■teto nariams, bet ir knypavai svečių, nese- 

krųvinais kapitalis
tais, imperialistais ir panašiai. Vaišių prog
rama buvo plati ir įvairi. Ten valgyta gar
džiausi valgiai, kokius tik begalima rekvi
zuoti pas kolchoznikus, ten gerti puikiausi 
■gėrimai; ten žaista, irklauta, šaudyta-me- 
džiota, plaukyta, uogauta ir, savaime su
prantama, dainuota. Vienos dainos buvu
sios linksmos, o kitos graudžios, ir tokios 
■graudžios, kad net Lazar Moisiejevič Koga- 
■novič nubraukęs ašarą. Bulganino žodžiais, 
•visos tos linksmybės išplaukusios iš Žene
voje pasiekto nuoširdumo. Tos linksmybės 
esančios ne paskutinės, nes jas turi sekti 
dažnesni paūžimai, o draugystė tarp Rytų ir 
Vakarų turinti stiprėti ir stiprėti.

Anglų spaudos tvirtinimu, nei tokio ba
liaus, nei tokio išsijuosimo sovietuose nebu
vę nuo pat revoliucijos. Vadinasi, piknikas 
Bulganino dvare visais atžviligais 
nes iš mėlynųjų taikos padangių 
suskambėjo ir muzika. Tikrovėje, 
grojo sovietų premjero kieme, bet 
tiškai nusiteikusiems vakariečiams 
dė kaip dangaus muzika. Žinoma, alkoholis 
padaro savo, tik ne jo poveikyje Žukovas 
ir Konevas uogaudami pasisakė dabar esą 
tik taikos maršalai, o Bulganinas pareiškė 
viltį būsiąs pakviestas pasivaišinti Vašingto
ne. Tokiu būdu, ir dūmai buvo paleisti, ir 
meškerė užmesta, kad Vakarai neatsikvėp- 
itų nuo džiaugsmo.

Vienas mūsų poetas kadaise mėgdavo sa 
kyti, kad Lietuva esanti karalių tauta. Kiek 
vienas lietuvis esąs pats savy valdovas, ver
tas užsidėti karaliaus vainiką. Nežinia ku
riuos lietuvių bruožus poetas galvoj turėjo 
suteikdamas jiems karalių titulus, tačia1 
taip sakydamas jis nebuvo labai toli tiesos.

Svarbiausios karaliaus žymės, anot prof. 
St. Ylos, yra ramumas ir kantrybė. Šitų sa 
vybių lietuviams, kaip tautai, tikrai netrūks

- ta. Mūsų tautos istorija rodo, kad lietuviai
■ tiek savo didžiosios galybės momentais niai pravardžiuojamų 

tiek ir tautinės tragedijos valandomis išliko 
vienodai ramūs. Lietuvių susivaldymu ir 
teisingumu stebėjosi jų globon patekusios 
tąutos jau anais laikais, kai Vytautas gir
dė savo žirgą Juodojoje jūroje. Keršyti nu
galėtiems jie laikė bailumo ženklu. Neker
šijo lietuviai laike paskutinio karo ir savo 
žlugušiems okupantams, tiek raudoniesiems 
ir tiek rudiems. Priešingai — ne vieną jų 
priglaudė ir nuo bado išgelbėjo.-

’ O jau kantrybės lietuviai gali ne vienai 
tautai paskolinti. Nuolatiniai karai, bau
džiava, okupacijos, uždrausta spauda, per
sekiojimai, trėmimai — visa Lietuvos isto
rija vien tik kančia ir krauju nužymėta. Ir 
visa tai pernešta kantriai ir tyliai. Bet tau
tos didžiausia moralinė vertybė yra ne tai, 
kad ji prispausta kantriai kenčiu, bet kad 
toje "kančioje išlieka sveika, iš jos išeina ne 
sunaikinta.

Tačiau keistas paradoksas — karalių Lie
tuva beveik neturėjo savo karaliaus. Min
daugo įsteigto sosto jo palikuonys nesuge
bėjo išlaikyti. Lietuvos didikai, pasiuntę į 
Lenkiją karaliauti 
bėjo apvainikuoti 
jau išėjo: karalių 
reikalingas.

O tos tautos vaikai, tie 
pradėjo sklisti po pasaulį dalindami jam 
savo karališkus dvasios lobius, patys sau 
kartais ir lietuviško vardo nebepasilikdami. 
Nuo Jogailos iki Pilsudskio," nuo Adomo 
Mickevičiaus iki Baltrušaičio ir Milašiaus 
lietuviškos dvasios genijus, į svetimus rūbus 
įvilktas, turtino pasaulį.

Neseniai anglų spauda plačiai aprašė 90
-_ metų atšventusį genialų meno žinovą, filo

sofą ir kritiką Bernard Berenson, gyvenan
tį Italijoje. Jį aplankyti ir pasikalbėti skai
to sau už didelę garbę ne tik viso pasaulio 
mėno žvaigždės ir autoritetai, bet net ir 
karaliai. Anot vieno laikraštininko, Beren
son pritraukia į Italiją daugiau lankytojų,

■ nei visos kitos šio krašto įžymybės. Ir šis 
didysis meno karalius taip 
Lietuvos. Lietuvos vardas

__dar nėra svetimas.
Netrūksta pavyzdžių ir .

toje, štai pav„ Sarkey Žukauskas, kuris ka 
daise išgarsino Lietuvos vardą sporto pa
sauly ir kurio įdomius išgyvenimus mini J. 
Pfeiffer savo knygoje „The human .brain“. 
Arba vėl aktoriai Gielgud, Ruth Roman, 
Laurence Harvey ir į pasaulines primado
nas besimušanti jaunutė šokėja Svetlana 
Beriozova.

kai tai nieko nereikštų, kaip savo laiku ma
žai ką tereiškė Kominterno paleidimas, ta
čiau Kremliaus propaganda laimėtų, nes 
susidarytų įspūdis, kad komunistai nebesiki
ša į kitų valstybių vidaus reikalus, šitą prie
laidą patvirtina dar ir tai, kad tokioms kom 
binacijoms gana palankus yra ir Indijos 
premjeras Nehru. Vadinasi, slaptai ir vie
šai rengiamasi pagaminti tokias raudoną
sias kortas, ka<j, pagal maišytojo norą ir 
intresanto nustebimui, jos virstų vienodo
mis, sakysime, vieną kartą karaliais, kitą 
kartą devynakėmis ir panašiai. Komunistų 
išradingumui, kaip atrodo, nėra galo, kaip 
nėra galo jų veidmainystei.

pareiškė, kad jis išdavė karines paslaptis ir 
kad tai jam nesudarą garbės, nors vienų 
„išpažinčių“ nepasirašęs, o kitas pasirašęs.

Augšto belaisvio išpažinimais ir jo kan
čiomis buvo mėginta sugraudinti raudonuo
sius kinus Ženevoje, bet, žiūrėdami į atvers 
tą gėdingą kortą, jie atsakė, kad visa tai 
esąs melas, kitaip sakant, grynas prasima
nymas. Sunku dabar būtų pasakyti, kam 
amerikiečiai patikės —- savo pulkininkui ar 
komunistams, su kuriais nešaširdis tai su
sidraugauti, kad jokia juoda katė nebesu- 
pykdytų. Jei tuo keliu bus norima eiti, teks 
visas juodas kates 
skandins?

Berlynas. Po 14 m. pertraukos atnaujin
tas Vak. Vokietijos telefono susisiekimas 
su sovietais. Dabar galima kalbėtis tele
fonu nė tik su Maskva, bet ir su Stalin
gradu, o jei norima, ir su Vilniumi, nors 
tenka ilgai palaukti iki įsijungia pasikal
bėjimo sekėjai.

paskandinti. O kas pa-

Londonas. Į pietus nuo Rugby pereitą 
sekmadienį nusirito nuo bėgių traukinys. 
Jame buvo 200 keleivių. Mašinistas žuvo, 
pečkurys ir vienas keleivis buvo sunkiai 
sužeisti, o visi kiti išvengė nelaimės. Trau 
kinys važiavo iš Manchesterio į Londoną.

Jogailą, patys nebesuge-
Vitauto
tautai

Didžiojo. Taip 
karalius nebuvo

maži karaliukai

pat yra kilęs iš 
jam ir šiandien

jaunesnėje kar-

, Bet tai tik maža dalelė, tik nuotrupos 
vardų, -kurie išklydę į platųjį- pasaulį švie
siomis žvaigždelėmis sumirgėjo. Neabejoti
nai jų yra šimtą kartų daugiau. Prof. Bir
žiška yra surinkęs kelioliką vien tik į Rusi
ją išklydusių lietuviškų žvaigždžių, kurios 
savo gabumais praturtino to krašto mojus
ią ir literatūrą. Yra ne maža tokių kurių 
lietuviški vardai visiškai nežinomi. Vėl apie 
kitus galima tik nedrąsiai spėlioti, kaip tai 

' yra su anglų rašytoja Patricia Young, be 
kita ko, taip puikiai pavaizdavusia 19 am
žiaus Lietuvos kaimo romantiką. Kai ku
rie spėliojimai nueina' taip toli, kad net gar 
susis filosofas Kantas ir rašytojas Dosto
jevskis yra kildinami iš lietuviškos giminės.

Viena anglų leidykla kasmet išleidžia di- 
X džiulę knygą, kuri populiariai yra vadina- 
į \ ma „Who is Who“. Joje atrasi visų Angli

jos didikų ir tituluotų asmenų kilmę ir 
trumpą biografiją. Ne kartą ateina galvon 
mintie—, kad taip atsirastų kas nors lais
vas nuo kasdieninės duonos rūpesčių ir ga
lėtų nenaudingas tremties dienas pašvęsti 
išklydusių lietuvių tautos dvasios karalių, 
jos šviesiųjų žvaigždžių jieškojimui. Kad 
atsirastų leidykla, kuri išleistu lietuvišką 
„Who is Who“, parodydama pasauliui, 
kiek jo kultūrinis lobynas yra praturtintas 
iš lietuvi'kos šiaudinės pastogės atėjusiais 
deimančiukais. Koks tai didelis palikimas 
būtų mūsų tautos ir kultūros istorijai — 
jeigu tik šis darbas galėtų būti padarytas.

Tiesa, didelį darbą šioj srity atlieka Lietu 
viškoji Enciklopedija, įrašydama į savo to
mus ne vieną iš Lietuvos kilusią ir pasauly 
plačiai pagarsėjusią asmenybę. Bet vargu 
ji pajėgs, turėdama visai kitą uždavinį, bent 
pakenčiamai lietuviškos kilmės žinomus 
vardus iš įvairiausių šaltinių surankioti. 
Tuo labiau, kad tie vardai dažniausiai yra 
pasidarę nebe lietuviški. Iš kitos pusės En
ciklopedija dėl vietos stokos tegali patiekti 
tik labai trumpus ir oficialius biografinius 
davinius. Tuo tarpu kai kiekvienas Suinte
resuotas norėtų žinoti kuo daugiau smulk
menų apie įdomų ir dažnai gana špygliuo-

pasisekė, 
pagaliau 
orkestras 
entuzias
tai atro-

SKAUSMO RAPORTAS
Žinios iš Tokio dar labiau aptemdo tiek 

pasisekusį pikniką Bulganino vasarvietėje 
60 mylių nuo Maskvos, tiek dabar vykstantį 
Amerikos ir raudonųjų kinų ambasadorių 
pasikalbėjimą Ženevoje. Pulkininko laips
nio lakūnas John Knox Arnoldas .vienas iš 
vienuolikos neseniai paleistų karo belaisvių, 
dėl kurių taip rūstavo, o dabar nepaprastai 
džiūgauja amerikiečiai, papasakojo laikraš
tininkams savo išgyvenimus raudonojoje 
Kinijoje. Jis buvo kankinamas iki sąmonės 
netekimo, kad tik išduotų Amerikos avia
cijos karines paslaptis. Jo rankos buvo SU

GERAS PATARIMAS

kates, tuos nekaltus irKam skandinti 
naudingus gyvulėlius, kurie gaudo peles ir 
kurių kurkimas vieną lietuvį poetą beveik 
nukelia į nirvaną. Rasta paprastesnė išeitis. 
Štai New Yorko mokslo akademijos narys 
Dr. Victor Levine pareiškė, kad, jei jau no
rima nusikratyti žmonių, yra daug lengves
nis būdas, nei tiesiogios skerdynės. Jo ma
nymu, galingieji turi apmėtyti atominėmis 
ir vandenilio bombomis šiaurės polių. Nuo 
karščio, girdi, ledų masės ištirpsiančios, vir
siančios vandeniu, pakeisiančios vandeny- 

rišamos virš pečiui taip'"kad ‘smrukdydaVo" nli. ir įūrM vandens paviršių, ir vanduo leng 
kraujo apytaką. Jo pirštai buvo daužomi, 
o paskui savotiškai melžiami. Tai sukelda
vo neaprašomą skausmą. Mušamas ir spar
domas jis buvo įvairiais būdais, o vieną kar 
tą kankinamas net tris paras be pertraukos.

Visi tie raudonojo rojaus „saldumynai“ 
mums yra gerai žinomi. Nesunku mums 
bus atspėti ir tos pragariškos technikos pa
sekmes. Pulkininkas Arnoldas springdamas

vai palaidosiąs tokius miestus kaip Londo
ną, Paryžių, Romą, New Yorką, Los Ange
les, Tokio ir kitus.

Taigi, skaudi ironija. Tad ir .kačių vaid
muo žmonijos barniuose atkristų, nes, kaip 
yra sakoma, žmogus džiaugtųsi per šimtą 
mylių sutikęs žmogų. O ką gali žinoti, rasit 
kada nors prie to ir prieis. Verčiau negalvo
ti apie tai.

Lisabona. Portugalijos užsienio reikalų 
ministerija skelbia, kad prie Portugalijos 
valdomos Goa kolonijos sienos Indija tel
kia kariuomenę ir tankus.

Maskva. Futbolo rungtynės tarp sovietų 
Spartako ir Wolverhamptono Wanderers, 
arba Wolves, komandų baigėsi britų pra
laimėjimu 3:0 pasekme. Sovietų futboli
ninkai žaidė sparčiau ir gyviau, versda
mi svečius tik gintis. Rungtynes stebėjo 
80.000 žmonių.

Ženeva, čia jau atidaryta atominės pra 
monės paroda. Joje dalyvauja su savo eks 
ponatais keli šimtai firmų iš devynių vals 
tybių. Vien iš D. Britanijos dalyvauja 38 
firmos, pateikusios naujausius ir įdomiau 
sius išradimus ir tuo būdu pralenkdamos 
kitų valstybių pastangas toje srityje.

STAIGMENA NESTAIGMENA
Jugoslavijos diktatorius Tito Karlovace 

pasakė smarkią kalbą, ir tai kaip tik prieš 
ambasadorių vaišes pas BUlganiną. Toje 
kalboje jis ypatingai smerkė kaimyninių 
kraštų vadus, nedraugiškus Jugoslavijai, 
atseit pačiam -Tito ir jo neaiškiai politikai. 
Ta kalba buvo perduota ir per laisvojo pa
saulio radiją. Ji jau virto net trumpu anek
dotu, kad Tito kalba esanti verta dviejų Že
nevą, Kad ji yra šio to verta, rodo komu
nistų vadų sumišimas Vengrijoje, kur neži
noma kas daryti tuo metu, kai Tito lieja 
ant jų savo tulžį, o Jugoslavijos „parlamen
to“ delegacija vieši Maskvoje ir sakosi ra
dusi ten bendrą kalbą.

Ne gana to, Jugoslavijos kompartijos or
gane „Komunist“ pasirodė gana drąsus 
sraipsnis, reikalaująs panaikinti Kominfor- 
mą, o vietoj jo įsteigti visų socialistinių par
tijų tarptautinį organą, kurs sutelktų visas 
marksistines pajėgas į vieną frontą ir tuo 
būdu palengvintų kovą prieš kapitalizmą. 
Jei taip tai ir Socialistinis Internacionalas 
turėtų būti paleistas. Ar laisvieji socialistai 
sutiktų padaryti tokį žygį, tenka labai pa
abejoti, nors beveik neabejojama, kad Mas 
kva sutiks panaikinti Kominformą. Praktiš-

IMPERIALISTINĖS LENKŲ UŽMAČIOS PASIREIŠKIA
IR AUSTRALIJOJE

što Apsaugos ministerial, nušviesdama 
lenkų tikslus dėl pasirinktojo vardo „Wil
no“. Kanados Krašto Apsaugos ministerjs, 
ištyręs reikalą, pareikalavo lenkus pasi
krikštyti kitu vardu.

Lenkų propaganda dėl Vilniaus nema
žėja, priešingai, diena iš pienes vis didė
ja ir stiprėja. Ji pradeda plačiau reikštis 
ir Australijoje. Lenkas Dr. Michael Bia
logurski, gyvenęs Vilniuje, savo avantiū-

Lenkai tremtyje jau seniai apgaulės ir 
melo liežuviu varo propagandą, priskirda 
mi Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai. 
Tai jie daro apgalvotai ir sąmoningai, su
rasdami įvairių progų viešai pareikšti ir 
prakišti savo tendencingus imperialisti
nius straipsnius 
spaudoje.

Bene stipriausi 
dai yra susukti 
Prieš jų kėslus - 
stipriai pasisako 
ganai, aiškiai ir i 
Vilniaus miesto 
Lietuvai. Nežiūrint juoda ant balto įrody
mų, lenkai, panirę akis žemėn, ir toliau 
su nešvariomis sąžinėmis knisinėjas! po 
istorinio lietuviško Vilniaus pamatais, mė 
gindami sau palankiai nuteikti pasaulio 
politinius sluogsnius ir tuo pačiu šovinis
tines sėklas barsto, brandina savų tautie
čių tarpe.

Kaip vieną ryškų pavyzdį paminėsiu 
Kanadoje. Lenkų lakūnų eskadrilė pasi
krikštijo vardu „Wilno“. Kanados Lietu
vių Bendruomenės Krašto Valdyba neati
dėliodama pasiuntė protestą Kanados Kra

Seulas. Pietų Korėjos vyriausybė griež
tai pareikalavo vadinamąją paliaubų, ko
misiją išsinešdinti iš krašto per septynias 
dienas, nes korėjiečiai nebegalį ilgiau pa
kęsti Lenkijos ir Čekoslovakijos šnipų sa 
vo žemėje. Ryšium su tuo ultimatumu, ei 
Įėję P. Korėjos miestų įvyko 
tai komisijai demonstracijos, 
čiai mėgino palaikyti tvarką, 
į gatves karinius dalinius su

priešingos 
Ąmerikie- 

pasįųsdami 
___  ___ __ ________ r šarvuočiais. 

Į akmenų krušą kareiviai atsakė ašarinė
mis bombomis.

demokratinio pasaulio

lenkų propagandistų liz
Anglijoje ir Kanadoje.

— savinantis Vilnių — rištines istorijėles išvyniojo į dienos švie- 
mūsų vadovaujantieji or 
dokumentaliai įrodydami 
ir krašto priklausomumą

Operacija „Carte Banche”
Neseniai Europoje buvo pravesti di

džiausieji po karo NATO pajėgų oro ma
nevrai, pritaikyti atominio karo metui. 
Buvo apskaičiuota, kad per vad. „Carte 
Blanche“ operaciją buvę numestos . 335 
atom, bombos. NATO aviacijai buvo pasta 
tyti nepaprastai sunkūs uždaviniai, kai te 
ko lemiamą operacijų imtis išaaudojant 
ne tik valandų laiko skirtumu, bet net ir 
minučių. Spauda išsamiai pavaizdavo, ką 
reiškia tų 335 atominių bombų numetimas 
per vieną savaitę. Ta proga taippat bu
vo paskelbtas atomo specialistų mokslinin 
kų atsišaukimas, kad per atominį karą ne
paprastai nukentėtų visa žmonija: tiesio
ginių sprogimų būtų sunaikinta mažesnė 
jos dalis, bet žymiai didesnę dalį ištiktų 
visokios ligos ir kitokios negerovės, šį kar 
tą nusiraminta bent tuo, jog numestosios 
bombos buvo ne' pačios didžiosios atomi
nės ar vandenilio bombos, bet „Baby-A“ 
kalibro, kurios pirmoj eilėj buvo taiko
mos priešo aerodromams. Tuo pačiu metu 
viršum Prancūzijos buvo pravesti kiti 
manevrai, pavadinti '„Regulus“. Prancūzų 
dienraštis „Le Monde“ įvertino, kad šie 
manevrai turėjusieji apsaugoti Prancūzi
ją nuo netikėtų priešo puolimų iš oro, lai
komi pavykusiais. Iš 400 mašinų, kurios 
puolė Paryžių, 325 buvo nuvytos jau šiau
rės Prancūzijoje. Išvada: naujas „Pearl 
Harbour“ vargu galimas. Dabartinė pran
cūzų radaro sistema užfiksuoja priešo lėk
tuvus net 14.000 m augšty ir 200 km. at
stumu. O šiuo atžvilgiu NATO valstybių 
padėtis yra kur kas pranašesnė už Rytų 
bloko. Priešo aviacija pirmiausia puola 
svetimą aviaciją ir jos aerodromus, pas
kum — kitus kariuomenės telkinius ir po 
to — pramonę.

tais manevrais užsienio spau 
... ___ amerikiečiai turi dar naujes
nio tipo atominių ir vandenilio bombų, 
galingesnių už visas anksčiau pademon
struotąsias. Europinėj spaudoj nurodoma, 
kad am-čių spec, bombonešiai, paruošti 
kiekvienam netikėtumui, nenorėdami su
silaukti antorjo Pearl-Harbour, kur nepa
skelbus net karo japonų aviacija kirto 
smarkų smūgį am-cių karo laivynui, dieną 
naktį budi, kad, prireikus, galėtų lemiamą 
kirtį smogti pirmieji. Todėl, kaip pažymi
ma, svarbiausia Sovietai taip ir šaukia 
prieš atominius ginklus, siūlydami palikti 
tik tokius, kur būtų ypač žymus jų pra
našumas. Vienas japonų aviacijos žurna
las paskelbė smulkius duomenis apie ame 
rikiečių supersprausminį lėktuvą „F-100 
A“, galintį kilti per minutę 3.660 m. grei
čiu. Amerikiečių aviacija apie šios rūšies 
naikintuvą nieko neskelbė, laikydama jo 
buvimą griežčiausioje paslaptyje. Dėl to 
amerikiečių “žurnalas „Newsweek“ paklau 
sė: jei jau japonai gali tat paskelbti, tai 
kodėl apie jį nieko nesakoma Amerikoje? 
Nebent norint, kad pirma tai sužinotų ir 
paskelbtų Sovietų slaptoji tarnyba...

E.

Ryšium su 
da rašo, kad

tą kelią, kurį reikėjo praeiti 
bakūžės iki civilizacijos bei 
nių. Todėl atskiras darbas 
tikrai labai sveikintinas.

J. Luta

nuo lietuviškos 
kultūros viršū- 
šioj srity. būtų

Hollivoodas. šio prabangos, vilčių, kar
jeros ir nusivylimo, talentų ir žvaigždžių 
miesto nuotaikas prislėgė trys karstai. 
Mirė žinomoji dainininkė Carmen Miran
da, 41 m. amžiaus brazilietė, Suzan Ėall, 
21 m. amžiaus gražuolė, prieš kurį laiką 
netekusi kojos, ir Janet Beecher, 70 m. 
amžiaus filmų aktorė. Ji pražilo turėda
ma 23 metus, bet, kirpėjo padedama, bal
tą savo plaukų spalvą pakeitė į mėlyną ir 
tuo padarė savo laiku sensaciją.

są. Š.m. birželio pirmos dienos „The He
rald“ numeryje, išeinančiame Melbourne 
(taip pat ir kituose laikraščiuose kitose 
sostinėse. Red.) pradėjo spausdinti savo 
atsiminimus „I shadowed Petrov“. Tas 
pats laikraštis praneša, kad dr. Bialogurs- 
kio knyga „The Petrov Story“ greitu lai
ku bus išleista William Heinemann Ltd. 
leidyklos.

Dr. Bialogurski savo pirmajame rašiny
je (The Herald“, VI. 1 d.), aprašydamas 
pirmųjų rusų tankų bildėjimą Vilniaus 
gatvėmis, padarė didelius užmetimus Lie- davę nuo kažkokio „Petro“, 
tuvai. Jis rašo: „Within a few weeks the 
Soviet ceded Wilna to the Lithuanian 
Republic, which had links with Fascist 
Germany“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 
šie jo atsiminimai bus išleisti atskira kny 
ga, ir daugelis svetimšalių bus nuteikia
mi ir klaidinami mūšų nelabui. Toliau Dr. 
Bialogurski keletą kartų pabrėžia, - kad 
Vilnius esąs Lenkijos miestaę.

Jei tylėsim ir nepasisakysim prieš len
kų tendencingą varomą propagandą prieš 
mūsų Kraštą, tai ateityje, reikia tikėtis, 
lenkai dar labiau prasižios.

J. Rimas.

Berlynas. Buvusį R. Vokietijos liaudies 
policijos majorą Murau vėl pagrobė rau*- 
donieji. Jis buvo pabėgęs į Vakarus ir gy 
veno pas dukterį, ši susipažino šu dviem 
agentais, kuriems pristatė tėvą. Agentai 
nugirdė Murau iki sąmonės netekimo ir 
pergabeno per sieną. Už tai jie gavo po 
416 svarų. Jie prisipažino įsakymus gau- 
j_____ ________

Paryžius. Šią savaitę Paryžiuje praside
da parengiamieji pasikalbėjimai tarp so
vietų ir Vak. Vokietijos ambasadorių. No 
rimą tiksliai aptarti Adenauerio vizito 
Maskvoje programą ir papildyti ją tais 
dalykais, kuriais ypač domisi federalinė 
respublika. Svarbiausias vokiečių rūpestis 
yra Vokietijos suvienyjimas, kai tuo tar
pu sovietai tekalba apie diplomatinių kul
tūrinių ir prekybinių santykių užmezgi
mą.

Bonna. Vakarų Vokietijos plentuose dėl 
įvairių nelaimingų įvykių kasdien žūsta 
33 žmonės. 115 asmenų per vieną dieną 
sužeidžiama. Vien tik per birželio mėnesį 
susisiekimo

Stokholmas. Švedijos visuomenės susi
rūpinimą kelia vis dažniau pasirodantieji 
paslaptingi povandeniniai laivai prie Šve
dijos krantų. Jie pasirodo maždaug po vie 
ną kas savaitė ir be atpažinimo vėliavų. 
Stokholme neabejojama, kad tai yra sovie 
tų laivai.

nelaimėse žuvo 1.070 asmenų-

Lenkijoje užregistruoti apsi- 
nuo rūkytos mė.sos ir dešrų.

Varšuva.
nuodyjimai
Oficialiai aiškinama, kad tai yra slapto 
skerdimo pasekmės, tačiau visuomenė 
tam netiki.

Ženeva, čia šią savaitę prasidėjo atomi
nės energijos taikos reikalams pritaiky
mo specialistų konferencija. Joje dalyvau 
ja 1.200 mokslininkų iš 72 valstybių.. Kon
ferenciją globoja JTO. Ją pasveikino visi 
keturi didieji.

KASA SULAUKSIME TOKIŲ DIENŲ?

Iš Vienos pranešama, kad sovietai kas
dien panaudoja 10-12 traukinių išvežimui 
iš Austrijos raudonarmiečių ir įvairios 
mantos. Daug mokyklų, ligoninių, miesto 
savivaldybės pastatų ir privačių namų so 
vietų zonoje jau perduota austrų žinion. 
Nemažas skaičius pastatų yra parengiami 
perduoti.

Galime įsivaizduoti austrų džiaugsmą, 
kai iš jų krašto išsinešdina „civilizuoti iš
laisvintojai“. Koks būtų mūsų džiaugsmas, 
jei ir iš Lietuvos tie „išlaisvintojai“ išsi

nešdintų, kaip dabar iš Austrijos!...

Colombo. Ceilono rajone prasidėjo D. 
Britanijos, Ceilono, Indijos ir Pakistano 
karinių laivynų ir aviacijos manevrai, ku 
rie truks keturias savaites.

Maskva. Keleivinis lėktuvas, kuriame 
! buvo 25 keleiviai, tarp jų ir dešimt nor- 

vegių, užsidegė ir nukrito prie Voroniežo. 
Jis skrido iš Stalingrado į Maskvą. Norve
gės moterys buvo dalyvės delegacijos, pa
kviestos aplankyti sovietų žemę.

Ženeva. Automobilių pramonininkas Roma. Mirė vyriausioji Popiežiaus Pi- 
Henry Fordas II ir jo broliai įsteigė milio- jaus XII-jo sesuo Giuseppa Mengarini- 
no dolerių fondą premijoms už išradimus Pacelli, sulaukusi 83 m. amžiaus, 
atominėje srityje. •

* Berlynas. Vak. Berlyno priemiesčio mlš-
Bonna. Federalinės respublikos vyriau- kelyje rasti du palaikai — 63 m. amžiaus 

sybė gavo iš Vašingtono šnipinėjimo tink- mokytojo ir "21 m. mergaitės, buvusios jo 
■° Vak. Vokietijoje aprašymą. Vokiečių mokinės. Abu kabojo ant vienos šakos, o 
kontržvalgybos įstaiga, kuriai vadovauja po jų kojų gulėjo paspirta kėdukė, trys 
gen. Gehlen, dabar yra tiesioginėje kanc- tušti buteliai konjako, valgio likučiai ir 
lerio Adenauerio žinioje. Tą įstaigą JAV puokštė suvytusių gėlių. Mergaitės ap- 
remia dviem milionais dolerių kasmet, nes siausto kišenėje rastas laiškas, kuriame ji 
laiko ją pakankamai tobulą sekti Rytų rašo, kad žudosi todėl, įj|d pasaulyje iiėra 
Europą. vietos tikrai meilėi.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
KOMUNIZMO MĮSLĖ

Rašydamas istorijos filosofijos temomis, 
Br. Stočkus „Aiduose“ staptelėja prie ko
munizmo. Jis rašo:

„Komunizmas bei bolševizmas kaip pa
saulinės istorijos faktas yra toks vieninte
lis, nepalyginamas ir sunkiai suprantamas, 
kad, giliau įsiklausę, turėsim pripažinti 
gamtiniais dėsniais sunkiai išaiškinamą, be
veik mistini J° pobūdį. Tik nedaugelis po 
pirmo pasaulinio karo priėmė rimtai šį re
voliucinį sąjūdį tokiame atsilikusiame kraš 
te, kuris visą laiką išbuvo Europos istori
jos periferijoje. Pranašautojai tarė Rusijos 
revoliuciją išsilaikysiant gal penkeris, de
šimt, o daugiausia dvidešimt metų, bet kai 
1933 m. nacionalsocializmas užvaldė Vokie 
tiją, komunizmo dienų galo dar nesimatė. 
Ne Vienas šviesus protas tada vėl pranaša
vo galą visoms diktatūroms ir totalitari
nėms valdžioms. Tačiau politikos vyrai, su 
nepasitikėjimu žiūrėjusieji į bolševizmą, pa 
jėgusį įsistiprinti viduj ir plėsti savo įtaką 
tarptautinėj politikoj, liovėsi tikėję į grei
tą jo galą. Populiari teorija buvo, kad bol
ševizmas galės būti sugriautas tik kitos to
talitarinės sistemos, joms rungiantis, arba 
kilus tarptautiniam konfliktui. Daug kas tą 
vaidmenį skyrė nacionalsocializmui. Kaiku 
rie savo viltis pamatyti bolševizmo griuvė
sius grindė filosofinėmis ar religinėmis idė
jomis, pažeisto teisingumo atstatymu, baus 
me už žiaurumus, laukiamu amžinojo tei
singumo ar Dievo apvaizdos įsikišimu. Ki
ti buvo įsitikinę rusų revoliucijos laikinu
mo pobūdžiu ir teigė ją sugriūsiant dėl vi
daus silpnybių“.

Deja, vilkas jaučio nepapjovė, todėl ir 
straipsnio autorius pesimistiškai žiūri į atei 
tį.

PASTABA ISTORIKAMS
B. Petkūnas, pasigeidęs platesnių žinių 

apie mūsų praeitį, „Dirvoje“ rašo:
„Kalbose ir paskaitose mūsų tautinių 

švenčių metu kiekvieną kartą iškeliama mū 
sų garbinga praeitis. Vienas kalbėtojas pra
deda nuo Mindaugo, kitas nuo Vytauto, 
bet daugumas pasitenkina šio šimtmečio 
Lietuvos istorija: nepriklausomybės atgavi 
mu ir kovomis dėl jos. Mes mėgstam savo 
istoriją.

Beskaitant mokyklinę Lietuvos istoriją 
ir jos žodinio populiarinimo besiklausant, 
ar nekyla mums kartais, tarp daugelio ne
atsakytų klausimų, kodėl mūsų istorija to
kia trumpa? Mes pradedam savo istoriją, 
mokykline prasme, su Mindaugu, reiškia, 
su 13 šimtmečio pradžia! Taigi viduram
žių antroje pusėje,

Jeigu mes prileidžiame, kad lietuviai dar 
prieš Kristaus gimimą gyveno maždaug ta
me pačiame geografiniame plote kaip da
bar, taigi ką gi ši tauta per 12 šimtų metų 
veikė?

Kad ši tauta, tuose mums tamsiuose šimt 
mečiuose negyveno puslaukiniu gyvenimu, 
kad ji turėjo savo kultūrą, savo augštumu 
mažai žemesnę už to meto vakarų Euro
pos kultūrą, kad ši tauta santykiavo su sau 
lygiais kultūringais kaimynais to laiko pras 
me, tai mums aiškiai kalba archiologiniai 
radiniai ir net vienas kitas palikęs išsireiš
kimas vakarų kaimynų istorijoje. Taigi lie
tuviai buvo anksti prieš Mindaugą jau tau 
ta šio laiko supratimo prasme, bet ne pa
laidų giminių, nieko bendro tarp savęs ne
turinčių rinkinys, kaip kad Afrikos negrų 

atskiros giminės ar buvę Amerikos indijo- 
nai“.

Reikia manyti, kad nebuvome laukiniai, 
ir todėl mielai balsuojame už B. Petkūno 
reikalavimus lietuviams istorikams. Tiesa, 
autorius pagiria juos už kruopštumą, sykiu 
paglostydamas prieš plauką už nepilnavei- 
dę Lietuvos praeitį.

KITA KRYPTIMI
Įpilietintas visuomenės pažiūras į valsty

bės nepriklausomybę ir į ateities žygius 
stengiasi sukrėsti prof. V. Žemkalnis, „Ne
priklausomoje Lietuvoje“ rašydamas apie 
Kultūros Fondo uždavinius. Skaitome:

„Nepriklausomybė“ mūsų veiksnių su
prantama kaipo suvereninė valstybės būse
na, kuri yra pačios tautos tvarkoma ir jo
sios kariuomenės ginama. Tokio protavimo 
klaidingumas šiandien yra visiškai aiškus: 
garsieji „nepuolimo“ paktai, garantijos ir 
kitokios mulkinimo priemonės visu savo 
begėdiškumu pasirodė staiga tuo momentu, 
kai didieji kaimynai atgavo,savo ankstyves 
nėse rungtynėse prarastas jėgas. Žaibo grei 
tumu subyrėjo visos naujai atsikūrusios po 
1918 m. valstybės ir mums, jau po 22 me
tų, teko išgyventi skaudžią istorinę gėdą, 
apleidžiant savo kraštą net nebandžius jo 
ginti.

Lietuvą atkurs tie, kurie liko Lietuvoje, 
tai yra jų rūpestis ir uždavinys, jie spręs 
Lietuvos likimą.

Norint ką pozityvaus nuveikti, reikia tu
rėti drąsos ir į klaidas pasižiūrėti, padėtį 
įvertinti, vertybes perkainoti. Reikia vi
siems žengti drauge su pasaulio pažanga, 
nesibijoti ir neabejoti besikuriančia visų 
valstybių kooperavimo santvarka, auklėti 
save ir jaunimą tautų bendravimo dvasioje 
ir paruošti jaunimą aktyviai veiklai naujo- 
europėjinėje santvarkoje. Auklėjimo pagrin 
de turi būti tarptautinio kultūrinio bendra
vimo būtinybė, nuoširdaus ir efektyvaus 
bendravimo, o ne, vien tik oficialus įvairių 
minėjimų manifestavimas.

Atsiminkime, kad didžiausias žmogaus 
turtas — kapitalas yra mokslas ir menas 
— vienintelė jėga, kuri sugeba apjungti 
žmones širdimi ir protu. Domėkimės ir ger 
bkime svetimą kultūrą — tuo pačiu bus ir 
mums atsilyginta“.

Nors straipsnio autoriaus samprotavimai 
ir padriki, nesunku bus suprasti, kad jis 
agituoja už Lietuvių Kultūros Fondą ir ski
ria jam žymų vaidmenį tarptautinėje are
noje, aptemdydamas mūsų nesutariančių 
politikų pastangas.

VIENO PRIMATAS
Pr. G. „Tėviškės žiburiuose“ kalba apie 

privačios iniciatyvos vertę ir apie asmens 
priešpastatymą sambūriui. Jis rašo:

„Organizuotame gyvenime „dviejų“ pa
jėgumas eina iš paskirų asmenų, iš „vieno“. 
Visi organizuoto gyvenimo barai yra atlai
komi pavienių asmenų, kurie ir vieni bū
dami yra pajėgūs. Ir apskritai visi sambū
riai yra tiek pajėgūs, kiek telkia savyje pa
jėgių žmonių. Ilgi sąrašai anaiptol nėra dar 
pajėgumo rodiklis.

Tai rodo, kad ir mūsų organizuotas gy
venimas, linkęs pirmoj eilėj remtis daugy
be, turėtų daugiau dėmesio kreipti į paski
rus asmenis, į „vieną“, ir tai ne „vadizmo“, 
o asmenybių ugdymo prasme. Bręsta mūsų 
akademinis jaunimas, uaga vidurinio ir pra 
dinio mokslo atžalynas, dalyvaudamas dau

RAŠYTOJU ATLYGINIMAS
Rašytojų atlyginimas nuo spaustuvės Stambų atlyginimą už savo romanus 

išradimo laikų buvo toli gražu nevieno- gaudavo ir prancūzų rašytojai. Iš jų išsi-
das. Pateiksime kelis pavyzdžius. skyrė Aleksandras Diuma, kurs skųsda-

Vokiečių genialusis rašytojas H. v. Klei vosi, kad batų apsiavimas jam padaryda- 
stas savo „Princą iš Hamburgo“ Oranijos vo 300 frankų nuostolių. Pažymėtina, kad 
princesei pardavė už du dukatus, vėliau jis greit ir daug rašė, todėl kiekviena su- 
jis mirė didžiausiam varge. Anglų poetas gaištis buvo nuostolinga.
Robertas Bumsas neturėjo 7 syarų sko- šiais laikais honorarus
lom sumokėti. Už savo genaus, eilerašcių gauna kriminalinių romanų rašytojai, pa
imkim gavo 5 svarus, skepetaitę žmonai aisekimą turintieji dramaturgai ir auto- 
ir paveikslą. riai, kurių veikalais pasinaudoja filmas.

Schillens uz „Don Carlos gavo 378 ta
lerius, už „Plėšikus“ vieną dieną kalėji- Lietuviai tremtiniai rašytojai jei ir gau 
mo ir turėjo sumokėti spaustuvei visas na kiek honoraro už savo pastangas, tai 
išlaidas. Po 100 metų tos laidos vienas tik popieriaus ir pašto išlaidoms padeng-
„Plėšikų“ egzempliorius neišpiaustytas kai 
navo 2560 aukso markių.

Goethe už „Hermann und Dorothea“ ga 
vo 1000 talerių.

Šekspyras už „Hamletą“ gavo 5 svarus, 
tiek pat ir Miltonas už „Prarastą Rojų".

W. Scottas savo veikalus spausdino 
spaustuvėj, i kurią buvo sudėjęs nemažą 
kapitalą. Jis uždirbdavo nepaprastai dide 
les sumas. Tačiau jis išgyveno baisią fi
nansinę katastrofą, neteko viso turto ir 
savo šeimai paliko tik 22000 svarų, ku
riuos ji gavo iš gyvybės draudimo įstai
gos. Tokį komercišką W. ScOtto nusista
tymą aštriai kritikavo Baironas, tačiau 
ilgainiui ir jis išmoko gauti puikius ho
norarus.

Geriausiai rašytojai apmokami Sov. S-n 
jungoje, nes jie tarnauja propagandai. 
Maksimas Gorkis, tas didysis „proletaria
to“ rašytojas, buvo vienas didžiausių tu: 
tuolių.

giau ar mažiau organizuotame mūsų gyveni 
jnė. Yra svarbu, kad iš to atžalyno išaugtų 
asmenybės, o ne miniažmogiai, kurių di
džiausias rūpestis — neišsiskirti iš minios. 
Juk’ ateities Lietuvą nešti ant savo pečių pa 
jėgs tiktai asmenybės, kurios turės stiprios 
ir išmintingos iniciatyvos.

Organizuotu būdu nemaža yra padaryta 
ir linkėtina, kad būtų padaryta dar daugiau. 
Yra betgi barų, kurių kartais organizuoti 
sambūriai nepajėgia pasiekti arba kol pri
sirengia, praeina ir reikalas. Daug kur yra 
pasireiškusi privati iniciatyva, kuri šalia or 
ganizuotų vienetų ir religinėj, ir tautinėj — 
kultūrinėj srity yra gražiai ir judriai pasi
reiškusi. Ir ateityje reikėtų, kad ta privati 
iniciatyva dar labiau sustiprėtų. Ji reika
linga netiktai versle, pramonėj, bet ir vi
suomenėj, kultūrinėj srity. Pvz. ne viena 
leidykla, ne viena radijo valandėlė, ne vie
nas laikraštis buvo suorganizuoti privačios 
iniciatyvos. Tai ir yra to „vieno“ pasireiš
kimas, kuris yra visuomet Sveikintinas. Kai 
„vienas“ bus pajėgus, tai ir „du“ galės sa
vo jėga girtis“

Galima Su autoriaus samprotavimais su
tikti, tik baugu, kad kas nors nepradėtų 
galvott apie diktatūrą. Antra vertus, svetur 
matome, kad sugebama ir demokratiniai 
principai išlaikyti, ir asmenims leidžiama 
pasireikšti visais jų sugebėjimais. Toks, sa
kysim, Churchilliš paseno „beviešpatauda- 
mas“, tačiau Anglija liko demokratinė kaip 
ir buvusi. Rimti valstybininkai ar visuome
nininkai net nesėda prie veiro, neturėdami 
savo rėmėjų žymesnės persvaros, neturėda
mi įspūdingesnės balsų daugumos organiza
cijoje. Beje, šios minties reiškėjas, atrodo, 
negriebia taip plačiai. O juo siauriau, juo 
vienai galvai laisviau.

ti. Apie pragyvenimą iš plunksnos jie ne
gali nė svajoti, nebent kuris pasireikštų 
svetima kalba. liki šiol i anglų kalbą bu
vo išversti V. Ramono „Kryžiai“. Rašyto
jas Stasys Būdavas jau antrą romaną ren 
giasi išleisti angliškai, tačiau jo sandėris 
su leidėjais mums nežinomas. Antra ver
tus, ne kiekvienas autorius mėgsta apie 
tai kalbėti.

LAIKRAŠTININKO SUKAKTIS
Kultūrininko ir žurnalisto K.S. Kar- 

piaus sukakties atžymėsimas Člevelande 
praėjo įspūdingai. Dalyvavo apie 130 žmo
nių. Į minėjimą buvo nuvykę A. Olis, nau 
jasiš ALTS pirm. Dr. S. Biežis, J. Bačiū- 
nas, Vanagaitienė ir kt. Sukaktuvininkas 
yra daugiau kaip 25-ris metus redaga
vęs „Dirvą“ ir lietuvių kultūrinėje veik
loje išvaręs plačią vagą.

Įrištas 467 psl. P. Abelkio romanas iš 
spaudos draudimo laiku ATLAIDŲ PA
VĖSY — 30 šil. Platina R. Spalis, 13, West 
View Hopwood Lane, Halifax.

Kolumbijos lietuviai išsirūpino lietuviš
koms transliacijoms valandėlę per valsty
binę radijo stotį Medellin.

Hidrologas prof. S. Kolupaila, šiuo me
tu profesoriaująs Notre Dame un-te, pa
ruošė Lietuvos ežerų katalogą, į kurį 
įtraukti Lietuvos ežerai ne mažesni kaip 
100 ha.

NORAI PANAIKINTI KZ PAMINKLUS
Su Vokietijos okupavimu išaiškėjo visa 

eilė žiaurių nacionalsocialistinio režimo 
darbų, kurie buvo paslėpti KZ-tų tvoro
mis nuo viešumos. Kadangi visa tai atiden 
gė ne tiek patys vokiečiai, kiek okupantai, 
tai vokiečių tarpe liko labai palanki dir
va nuomonei, kad visa tai esą tik Vokie
tijos okupavimui pateisinti išpūsta propa
ganda. Liūdna, kad gana daug vokiečių 
netiki tuo, ką pasakoja kacetuoSe išlikę 
tiesioginiai liudininkai, arba iš viso neno
ri tikėti, šitokiai nuotaikai stipriai reiš
kiantis nenuostabu, kad Vakarų Vokieti
jai savhrankėjąnt,. ima reikštis žmonės, ku 
rie nebebijo viešai ginti tai, kas nacių bu
vo daroma, ir net įrodinėti jų nekaltybę. 
Paskutiniu laiku šia kryptimi pasireiškė 
Bavarijos parlamento (Landtago) atsto
vas Junker. Jis įteikė Landtagui raštišką 
reikalavimą, kad butų uždarytas Dachau 
KZ krematoriumas. Savo raštą jis remia 
argumentais, kad tą krematoriumą belan
ką asmenys susidaro neteisingą vaizdą ir 
yra klaidinami. Tenka pasidžiaugti, kad į 
šitą Junkerio žygį greit ir teisingai reaga
vo vokiečių buvę politiniai kaliniai, kurie 
yra susiorganizavę į „Landesrat fuer 
Freiheit und Recht e.V.“ (nepriklauso tik 
komunistai) ir šitam atvejui išleido ap
šaukimą, kuriame rašo:

„LFR su pasipiktinimu priėmė žinią 
apie atstovo Junkerio raštišką reikalavi

l DANGŲ PAIMTOJI
Rugpjūčio 15 d. visame katalikiškajame 

pasaulyje švenčiama Švenč. Marijos į 
Dangų Paėmimo šventė. Jubiliejiniais 
1950 Metais Popiežius PIJUS XII iškllmin 
gai ex cathedra paskelbė Tikėjimo dogmą: 
Dievo Gimdytoji Nekaltai Pradėtoji Švenč 
Mergelė Marija, užbaigusi šios žemės ke
lionę, su kūnu ir siela buvo paimta į dan
gaus garbę. Tai šimtmečių šauksmas, ne
suskaičiuojamos getkarčių maldos į Dan
gaus Karalienę, kurias prie Apaštalų 
Slenksčio PIJUS XII pašventė dogmos tik 
rumu ir liudija didžiąją Marijos privilegi- • 
ją — vieninteli įvykį žmonijos istorijoje.)

Kokia spinduliuojanti doktrina. Marijos 
karališkas didingumas stebuklingai jun-.- 
giasi su Motinos švelnumu. Nieko neatstu
mia, kas tik į Ją kreipiasi, veikiau kviečia 
artyn, kas nuo Jos atsitolinęs. Prie Jos sos 
to nereikalauja atsinešti nei titulų, “ nei 
nuopelnų. Pakanka, kad esame Jos vaikai. 
Ir toks yra kiekvienas žmogus, nors būtų 
pats vargingiausias ir pats kalčiausias,... 
Paguodžianti tiesa, kad kirkščiottys nuo' 
pirmųjų dienų išmoksta Angelo pasveikt-: 
nimą ir „Sveika Karaliene“, tieša, kuri 
palaiko, stiprina nupuolus, kuri iš klyštke 
lių pašaukia ir Veda į išganymo . kelią: 
Dangaus Karalienė yra mūsų Motina! Ji 
iš visur ir bet kada patraukia žmones, ar 
taį bus kautynių ugnyje, ar bibliotekų ty-. 
loję, ar ligonių vienumoje, ar laukų ir miš 
kų šnabždesyje. Visos kartos Ją vadins 
Palaiminta!

Dogmos paskelbimo proga Šv. Tėvas PI-' / 
JUS XII į šimtatūkstantines minias kai-, 
bėjo: „Jūs, mūsų širdžiai - artimiausieji, ■ 
vargšai, ligoniai, tremtiniai, kaliniai, per
sekiojamieji, bedarbiai, be jastogės, visuo
se kraštuose kenčią, jūs, kurių žemiškasis 
gyvenimas atrodo teduoda tik ašaras ir- 
skausmus, kiek pastangų daroma ir dar 
turi būti padaryta, kad ateiti jums. J pa
galbą, pakelkite žvilgsnį į Tą, kuri nirma 
jūsų perejo neturto. oaniekinimo, "trem
ties, skausmų kelią, kurtes siela buvo peį._ 
verta skausmo kalaviju Kryit,us papĮdė-; 
je ir dabar yra išaukštinta prie Amžino
sios šviesos!“

Į Dangų Paimtoji švenč. Mergelė Mari- ~ 
ja, Savo malonės šviesa nuskaidrink mūsų: 
pavergtųjų Brolių ir Seserų kančias ir pa-, 
greitink Tėvynei Laisvės Rytmetį, kad sa
vo Tėvų Žemėje galėtume viešai Tave šlo
vinti, dėkoti ir Tavo dieviškajam Sūnui iš
tikimiau tarnauti. ■ <• :

P. Dauknys MIC

mą Bavarijos Landtagui uždaryti buvusį 
KZ krematoriumą Dachau. Reikalavimu 
nurodytos priežastys nėra rimtos. Net ir 
tuo atveju, jei iš lankytojų pusės krema
toriumo vietovėje būtų buvę neteisingų ar 
ba perdėtų tvirtinimų, tai dar iiešudaro pa 
grindė vien dėl to vieną iš nedaugelio li
kusių KZ atminimo vietovių viešajam lah 
kymui uždrausti. Šitokia priemonė, ypač 
del minėto pagrindimo, duotų tik akstiną 
neouaciškų šmeižtų propagandai, kūrį bau 
do nurneluoti Trečio Reicho koncentraci
jos stovyklose viešpatavusį terorą. ir LFR 
yra nuomonės, kad nėra reikalo senas 
žaizdas atplėšti arba nuolat šių stovyklų 
gązdinimais priminti. Šito rašto priemo
nės kaip tik vestų prie to, nes tuo pasi
reiškianti užtušavimo dvasia butų pasitik
ta veiksminga, toli siekiančia pries-propa- 
ganda. O tai neturėtų būti interesu nej to 
rašto autoriaus, nei Dachau miesto bei 
apskrities“.

L.R.b.P.K. S-gos įgaliotinis P. Narutis, 
taip pat pareiškė, kad ir lietuviąi 
litiniai kaliniai solidari?”*** sia* vokiečių 
buvusių kaliniu nuomonei.

Minėtas atstovo Junkerio raštas Bava
rijos krašto parlamente jau buvo svarstyk 
tas ir yra atmestas — Dachau KZ krema
toriumas nebus panaikintas.

ELI

ZENONAS IVINSKIS maža turįs administracinio patyrimo; bet kiek tų ministerijų reikėjo perimti. Taip

Ištrauka iš prof. Z. Ivinskio atsiminimų 
„Šešios Savaitės", spausdintų š. mėn. „Į 
Laisvę" numeryje.

Praėjo jau 14 metų nuo to reikšmingo 
fakto, kai Levas Prapuolenis per Kauno 
radijofoną 1941 birželio 23 rytą pusiau de 
šimtos paskelbė lietuvių tautai seniai lauk 
tą naujieną:

„Raudonieji budeliai, žiauriai kankinę 
mūsų kraštą... šiuo metu siaubo apimti 
netvarkingai bėga... Artėja visų Lietuvos 
žemių išvadavimo valanda... Broliai lietu
viai!.. Imkitės ginklo... Tegyvuoja laisva 
nepriklausoma Lietuva!“

Tame pat atsišaukime, kuris per visą 
birželio 23 buvo kartojamas, buvo paskelb 
ta ir Lietuvos Laikinosios Vyriausybės 
(toliau: LLV) sudėtis.

Vyriausybę paskelbti, perimti valdžios 
įstaigas j vyriausybės rankas, kad atėję 
vokiečiai jau rastų ne sovietinius okupan
tus, bet nepriklausomos Lietuvos organus, 
buvo vienas iš pagrindinų sukilimo tiks
lų. Dėl to rengiant sukilimo planus, buvo 
kuo slapčiausiai planuojama ir vyriausy
bės sudėtis. Dar balandžio pradžioje vie
name iš pasitarimų teko dalyvauti ir man. 
Jame jau buvo minimos pavardės asme
nų, kurie turėjo po sukilimo perimti kuo 
skubiausiai ministerijas. Per gegužės mėn. 
ministerių sudėtis buvo galutinai paruoš
ta. Kaikurie iš numatytų į ministerius ne
gyveno Kaune arba dėl birželio deporta
cijų nebeteko ryšio. Tad kaikurie apie sa
vo dalyvavimą Vyriausybėje tesužinojo 
lik Iš radijo.

VyriAušybė „LOPOSl“
Tik birželio 34 rytą telefonais susisie

kus ir sutarus vietą, pasieniais, pasisaugo 
darni nuo atsitiktinai skraidančių kulkų, 
rinkosi LL vyriausybės nariai pirmojo po 
sėdžio. Jis įvyko Donelaičio gatvėje, buv. 
Leono XIII fondo namuose, kur anksčiau 
buvo „XX amžiaus“, paskui „Tarybų Lie
tuvos“ redakcija. Posėdžiavo vos keli vy
riausybės nariai. Pats ministeris pirmi
ninkas, užs. reikalų ministeris ir krašto 
apsaugos ministeris nebuvo galėję atvyk
ti iš Berlyno. Buvo žinia, kad du kiti jau 
niekad neatvyks. Kiti dar buvo toje Lie
tuvos dalyje, kuri tebebuvo bolševikų ran 
koše. Bet laukti nebebuvo galima. .Reikė
jo pastatyti vokiečius prieš įvykusį fak
tą, kad jie ateitų ne į sovietinę, o į laisvą 
Lietuvą, kurios įstaigos yra jau Lietuvos 
vyriausybės rankose.

Apie min. pirmininką nebuvo jokios 
tikslesnės informacijos. Tik viltys, kad jis 
atvyks. Jo pareigų iš čia susirinkusių nie
kas nenorėjo prisiimti. Padėtį tada gelbė
jo J. Ambrazevičius, švietimo ministeris, 
pasižadėdamas eiti pirmininko pareigas, 
iki jis atvyks. Buvo manoma, kad tai tri
jų keturių dienų klausimas. Realybė pa
sirodė skaudesnė. Vokiečiai jo neišleido. 
Kai tai paaiškėjo, švietimo ministeris no 
rėjo nusikratyti prisiimtomis ministerio 
pirmininko pareigomis porą kartų, ki
tiems jas piršdamas. Bet niekas nesutiko.

Tą pat dieną reikiant ministerijas per
imti, reikėjo kooptuoti naujų ministerių, 
kurie nebuvo paskelbti per radiją. Atsi
menu, tiesiai iš kalėjimo ištrūkęs į LL vy 
riausybės patalpas atėjo pk. J. Narakas. 
Einąs mih. pirm, pareigas tuo pirmu su
sitikimu pristojo prie Narako, kad sutik
tų perimti vidaus reikalų ministeriją. 
I’ulkiriinkaš pradėjo aiškintis* kad per-

jis matęs gatvėje jau laisvą pulk. J. Šle
petį, kuriam administracija savas reika
las. „Susiraskite pulk. Šlepetį ir susitar
kite, katras perimsite darbą“, ragino pir-

buvo papildytas ir palopytas LV komplek 
tas.

Birželio 26 vyriausybė iš Leono XIII 
namų persikėlė į buv. Taupomųjų kasų

mininkauj antis. Po poros valandų prista
tė abudu pulkininkus, abudu išdžiovintais 
veidais, nukirptais plaukais. Juodu jau 
susitarę: pulk. Šlepetys bus ministeris, 
antras pulkininkas pavaduotojas.

Tą pat dieną tiesiai iš kalėjimo į LL 
vyriausybės patalpas atsvyravo su neiš
nykstančiu iš veido šypsniu ir dr. Pranas 
Dielininkaitis. Iš čia buvo duotas įsaky
mas paskelbti per radiją jo ir eilės kitų 
išsilaisvinusių kalinių pavardes, kad jų 
giminės, kurie dar neturėjo progos susi
siekti su laisvaisiais, patirtų gerą naujie
ną. Dielininkaitis turėjo perimti darbo 
ministeriją, iki galės atvykti dr. J. Pajau 
jis, kuris per radiją buvo paskelbtas tos 
ministerijos vadovu. Vietoje neatvykusio 
finansų ministerio J. Matulionio — įpra
šytas tas pareigas eiti St. Lūšys, kuris čia 
buvo prisistatęs ir kuris paskiau buvo to
je ministerijoje viceministeriu. Panašiai 
buvo pakviestas į teisingumo ministerius 
M. Mackevičius. Tą pat dieną buvo suda
rytas štabas, kuris toliau vadovautų ka
riniams veiksmams valant ar kovojant su 
bolševikais — gen. St. Pundzevičius, gen. 
M. Rėklaitis, pulk. dr. J. Vėbra; paskir
tas Kauno komendantu pulk. J. Bobelis. 
Jau vėliau ir formaliau buvo pakviestas 
į sveikatos ministerius dr. Vencius, susi
siekimo A. Novickis, ir viceministeriai: K. 
Germanas — susisiekimo, J. Rainys — 
švietimo, J. Venclova — žemės ūkio, Pr. 
Padalskis — prekybos, J. Mikaila — pra
monės, V. Švipas — komunalinio ūkio, 
pulk. Grudzinskas, — maisto tiekimo vai 
dytojas, J. Senkus — informacijos direk
torius, taip pat Kauno burmistru paskir
tas K. Palčiauskaš.

Ministerių skaičius buvo .išplėstas tieli,

rūmus, priešais teatrą, kur buvo „LTSR“ 
komisarų tarybos rezidencija. Ministerio 
pirmininko pareigas einančiam J. Ambra 
zevičiui teko M. Gedvilos kabinetas, iš ku 
rio bėgdamas komisarų tarybos pirminin
kas nebuvo spėjęs pasiimti nė partijos bi
lieto. šalimais pirmininkaujančio buvo 
kanceliarijos viršininko (dr. V. Viliamo) 
kambarys. Kitame pirmininkaujančio šo
ne buvo posėdžių salė, kur ministerių ka
binetas posėdžiavo kasdien ne tik popie
čiais, bet dažnai ir priešpietinėmis valan
domis.

LLV ŠAUKIASI Į VISUOMENĘ

Jau birželio 25 LLV paskelbė atsišauki
mą į tautą. Jame skaitome:

„Nepriklausomos Lietuvos valstybė jau 
atstatyta... Raudonosios Lietuvos istorija 
jau baigta, ir jos puslapį užverčiam kaip 
klaikų košmarišką sapną“.

Sunku šiandien gyvai perduoti, su ko
kiu nuostabiu dvasios pakilimu, su kokiu 
dideliu širdies palengvėjimu skaitė anuo 
metu lietuvis šiuos žodžius, nes jie buvo 
paimti lyg iš jo paties pergyvenimų, kai 
dar jam nuo veido nebuvo išnykęs masi
nių deportacijų siaubo šešėlis... Kitas nau 
jas žodis į visuomenę, kai birželio 26 pa
vakare buvo laidojamos apie 80 partiza
nų aukų Kauno kapuose. Tarp raudan
čių motinų ir žmonų bei visos minios, ku 
riai laidojami buvo nepažįstami, bet bro
liai, vyriausybės atstovo J. Ambrazevi
čiaus kalba buvo ištisas himnas lietuvių 
patriotizmui...-

„Kokia stipri tėvynės meilė yra išau
gusį jos vaikų širdyšė, kai ištisi būriai*

šimtai — tūkstančiai... savo noru ryžtasi
mirti, bet ne vergauti“.

Per radiją girdimam tokiam žodžiui vi
sa Lietuva tegalėjo pritarti,- nes visoje 
Lietuvoje gausiai pridygę partizanų ka
pai skelbė akivaizdų tautos karžygiškumą.

Entuziazmas ėjo per kraštą. Įvairūs ko
lektyvai, įstaigos, įmanęs, inteligentai, dar 
bininkai, ūkininkai džiaugėsi išsivadavi
mu iš vergijos. Sveikinimai vyriausybei 
ėjo dešimtimis iš įvairiausių vietų. Reikė 
jo tiesiog jaudintis, skaitant ant „perga
mento“ ar kokio kitokio provincijos krau 
tuvėje surasto popieriaus gražiai išrašytus 
ir išpieštus sveikinimo tekstus, po kuriais 
buvo šimtai pavardžių, dažnai rūpestingai 
darbo rankų išvingiuotomis raidėmis. Kai 
telegrafas ir telefonas iš viso tik karo rei 
kalams teveikė, tokie sveikinimai būdavo 
pristatomi savomis priemonėmis •—' moto 
ciklais, dviračiais, arkliais ir pėsčiomis, 
ir jų susidarė stora byla.

Sekmadieniais vyriausybės nariai, kol 
nebuvo jiems atimtos paskutinės susisie
kimo priemonės, lankė provinciją ir in
formavo gyventojus apie padėtį. Ir visuo 
menė gyveno tuo pačiu užsidegimu, i- 
kurio kilo ir būdingas vienoje kalboje vy
riausybei pirmininkaujančio pareiškimas:

mums buvo padovanotos gyvybės, ir 
jas turime dabar paskirti Lietuvos labui,..

Kai atėjo pati sunkiausia diena naujo
je okupacijoje, kai naujasis okupantas rei 
kalavo, kad vyriausybė nebesivadintų vy
riausybe, o tik „ratais“ ar panašiai, savo 
nusistatymui ir balsui sustiprinti vyriau
sybė susikvietė apie 60 įvairių visuome
nės veikėjų. Ir čia be jokio svyravimo vi
suomenės atstovai pritarė vyriausybės nu 
sistatymui neišduoti idealo, vardan kurio 
sukilėliai kraują liejo.

Bet tie vokiečių reikalavimai ir Spaudi* 
mai vis stiprėjo ir stiprėjo.
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LONDONAS
VLIKO IR VT PIRMININKAI

NOTTINGHAMAS
PADĖKA NEPAGRISTI PUOLIMAI

DALYVAVO EUROPOS LB PIR-KŲ 
SUVAŽIAVIME

Slo mėnesio 6-7 dienomis, Zuericho 
mieste įvyko Europos L. Bendruomenės 
pirmininkų suvažiavimas. Eltos žiniomis, 
į suvažiavimą buvo nuvykę VLIKo ir Vyk 
domosios Tarybos pirmininkai.

GRĮŽO Iš RYGOS
Sovietų laivu „Bieloostrov“ grįžo Angli

jos buv. Latvijos diplomato žmona Bis- 
sėfleek-Hanney, 70 iri. amžiaus. Jos vyras 
bįoiševikams užėmus Latviją buvo suimtas 
Irdirigo be žinios, o ji nuo 1940 m. vargo 
Aygoje iki ja susirūpino jos duktė, gyve
nanti Anglijoje. Laivo bendrakeleiviams 
ji pareiškė, kad tik humoras padėjęs jąų atsilankyti ir nenariai. 
išsilaikyti tokį ilgą laiką raudonojoje ne
valioje. Atsidūrusi savo tėvynėje, kalei' 
kės ji vengia pasikalbėjimų.

Visiems mieliems lietuviams, sesėms ir Iri!?nrtvrnnT«av\Ti^nniaSiriair2in,^tri 
broliams dalyvavusiems nareneime vnač nako nužudymo savo užuojautą Slovakų Tautinei Tarybai pareiškė ir Vokietijos Apygardos pirmininkui Kudlai SU ponia, kanpiprje Adenaneris M ('ernalrn laido skyriaus pirmininkui Matulaičiui su po- Kanclerls Adenauens. M. cernako laido
ma, Vaidybos grupės pirmininkui K. Bi- 
vainiui ir visai skyriaus valdybai už su
rengtas mums išleistuves ir nepamiršta
mą lietuvišką nuoširdumą, reiškiame gilią 
ir nuoširdžią padėką

M.P. Mickevičius.

LOWTONAS
Š.m. rugpjūčio 21 d., 15 vai. 

skyriaus valdyba šaukia narių
SUSIRINKIMĄ, 

kuris įvyks hostelio salėje.
Nariams dalyvavimas būtinas.

Skyriaus

Lowtono

Kviečia-

Valdyba

OLANDIJA
PASIBAIGĖ SKAUTŲ IR JAUNIMO 

STOVYKLA

Sekmadienį, rugpjūčio 7 d. Lietuvių So 
dyboje skautai surengė atsisveikinimo lau 
žą, stovyklavę čia 8 dienas. Stovyklavimo 
Įspūdžius ir nuotaikas prie laužo spaus.- 
diįsime kitos savaitės numeryje, kai "bus 
pagamintos iliustracijos.

METUVIŲ SODYBOJE ATOSTOGAUJA 
40 VASAROTOJŲ

.j -«-< ‘ . •* •. ■ ■■

Šią savaitė Sodybos vasarvietėje atos
togauja . 40 vasarotojų, jų tarpe keliolika 
skautų^ pasilikusių iš stovyklos.

PAGALIAU sutiko
-Lietuvių Namų B-vė nuo pat pavasario 

yra prašiusi atitinkamų įstaigų leisti prie 
kelio, vedančio į Headley Park, iškabinti 
rodyklę, nurodančią kryptį į Lietuvių So
dybą, Neseniai Hampshire apskrities pla
navimo vedėjas pranešė, kad yra leidžia
ma atitinkamo dydžio iškabėlę, su įrašu 
„Lietuvių Sodyba, Heądlėy Bark“, prikalti 
prie kryžkelėje esančių specialių stulpe
liu

Olandijos karalienė Juliana pasikvietė 
pas save 22 pabaltiečių ir jugoslavų vai
kus, kuriuos pavaišino ir gausiai apdova
nojo. Tai tremtinių vaikai, kurie buvo at
vežti iš Austrijos į Olandiją praleisti va
saros atostogų. Olandai apmokėjo visą ke
lionę ir davė vaikams visą išlaikymą. Ka
ralienė pakalbino kiekvieną vaiką, teira
vosi apie jų gimtuosius kraštus, domėjosi, 
kur jiem geriau, svetur ar tėvynėje.

Tam tikras skaičius pabaltiečių, jų tar
pe ir lietuvių vaikų, šią vasarą pakviesti 
praleisti atostogas Šveicarijoje, Danijoje, 
Švedijoje ir Norvegijoje. Jau šį pavasarį 
į Vokietiją buvo atvykę švedų organizaci
jų atstovai, kurie sutarė vasaros atosto
goms paimti pabaltiečių vaikų. Susidaro 
graudus vaizdas, kai vaikai, pakviesti į 
svetingas šalis' praleisti vasaros atostogų, 
išvykdami klausinėja savo tėvus: — O ka
da, mes važiuosim į savo tėvynę Lietuvą? 
Vaikai vis negali suprasti, kodėl tėvynė, 
taip ilgai palieką svetimoje okupacijoje.

VOKIETIJA
VOKIETIJOS LB VADOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS

’ • * • ■

LONDONO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 
PAKVIESTAS NOTTINGHAMAN

V. Mamaičio vedamas Londono lietuvių 
vyrų choras pakviestas į Nottinghamą 
Irancertui, ryŠiurri su ten rengiamu Tautės 
Šventės minėjimu, rugsėjo 3 d.

NEDARBAS SUMAŽĖJO IKI 
MINIMUMO

Britų Darbo Ministerijos pranešimu 
šiuo metu Anglijoje beveik nėra iš viso 
nedarbo. Tik kaikuriose provincijose vie
nam tūkstančiui dirbančiųjų atitenka 9 
nedirbantieji. Kitur šis santykis yra dar 
mažesnis. Darbo jėgos pareikalavimas yra 

-‘•'ries, didelis, kurio nebuvę jokiais pokario 
metais sinme. krašte. »

KOVA DĖL ATLraiNIMO
' Londone ir Blackpoolyje prasidėjo '4p» 

ties profsąjungų vadovybių pasitarimai ge 
ležinkeliečių ir metalūrgi-jos pramonės dar 
bininkams atlyginimo padidinimo reikalu. 
Jau pasiūlytos rezoliucijos reikalaujančios 
piniginio priedo, 40 valandų darbo savai
tės, dar vienos apmokamos atostogų savai 
tės ir priverstinų darbo viršvalandžių ap
ribojimo. Profsąjungų sluogsniuose neabe 
jojama, kad reikalavimas padidinti atlygi
nimą dešimt procentų praeis. Tuo pasinau 
dėtų 3 su puse milionai darbininkų. Iš 
darbdavių tai pareikalautų 100 milionų 
svarų kasmet.

PRAŠO ATSILIEPTI
Jokūbą ir Boleslovą Gudavičius, kilusius 
Iš Tauragės apskr., Adakavo valsčiaus, 
Stasį Gudavičių, gyvenusį Kaune ir Petrą 
Gudavičių, gyv. Skaudvilėje, prašo atsi
liepti jų pažįstamas, gyvenąs Anglijoje. 
Jie patys, arba jų adresus žiną, prašomi 
parašyti „E.. Lietuvio“ Redakcijai, 1, Lad- 
hrake Gardens, London^W.ll.

PAMALDOS
NOTTINGHAM — rugpjūčio 14 d., 12,15 v 
BRADFORD — VIII. 21 d., 12,30 v. 
KEIGHLEY — VIII. 21., 5 v. p.p.

MANCHESTERIS
’ Lietuvių Sąjunga „Ramovė“ 1955 
rugpjūčio mėn. 27 d.

rijantų“, pasiryžusių savo „ankstesnes kai tų veiklą bekovojant už savųjų kraštų 
tęs išpirkti“ busimuoju bendradarbiavimu išlaisvinimą. Adv. W. Schultz savo atvira- 
su „liaudies demokratijomis“ ir paskel- me laiške pastebi, kad, be abejo, tarp at- 
biancių savo vardu tokius „pareiškimus“, 
kokių jų reikalauja bolševikinė propagan
da. Amerikiečių pasiryžimas Laisvosios 
Europos siųstuve Muenchene šalia čekų 
skyriaus įsteigti ir slovakų atskirą skyrių, 
kurio vedėju buvo numatytas Čemakas, 
Prahoje ir Bratislavoje sukėlė tiesiog pa-- 
niką. Kaip žinoma, bolševikai ar tik ir ne
bus greičiausiai mėginę šį atentatą pagrįs 
ti tariama emigrantine savitarpio kova, 
kad tuo būdu galėtų jas sukiršinti dar dau 
giau vieną prieš kitą, padidinti visokius 
įtarinėjimus ir priversti vokiečių krimi
nalinę policiją bei Vakarų valstybių sau
gumo įstaigas, imantis didesnių atsargu
mo priemonių, faktiškai — bent kuriam 
laikui — paraližuoti antikom, kovotojų 
veiklą. O dalis vokiečių taip pat pasidavė 
gundymui nekaltus apšaukti kaltais, ta
rytum černakas, svarbiausioji atentato 
auka, tikrai būtų buvęs „kaltas“. Vieno 
Muencheno dienraščio pareiškimus apie 
emigrantų veiklą su nepaprastu pasiten
kinimu pacitavo bolševikinis Prahos radi
jas, ypač išryškindamas tą sakinį, jog, gir 
di, fed. vyriausybė Bonnoje nesiimanti rei 
kalingų priemonių savo piliečių saugumui 
patikrinti ir užkirsti kelią panašiems reiš
kiniams, ardantiems taikų sugyvenimą su 
kitais kraštais. Tik visi tokie įtarinėtojai, 

Koeg- ka'P pastebi „Christ und Welt“, kažkodėl 
neno- užmiršta pridurti, kad šios rūšies veiks- 

__ „ L-i, Z 1j bandoma su
drumsti taiką ir ramybę vokiečių žemėje,

tuvėse Muenchene dalyvavo apie 800 žmo 
nių; vokiečių užs. reik, min-jai atstovavo 
Dr. W. Tumwald, Bavarų CSU — Dr. 
Hundhammeris ir kt. Vainikus taip pat 
pasiuntė fed. ministerial Oberlaenderis ir 
Kraftas. Egzilų Demokr. Unijos vardu at
sisveikinimo kalbą pasakė ats. gen. Gheor 
ghe.

„Rheinischer Merkur“, laikomas neofi
cialiu kancl. Adenauerio organu, atsiliep
damas dėl Dr. Hoegnerio paskelbto pabėgę 
liams įspėjimo ir Muenchene leidžiamame 
„Sueddeutsche Zeitung“ dienraštyje pasi
sakymų prieš emigrantų veiklą, sarkastiš
kai pastebi, kad „koegzistencijos“ su bol
ševizmu šalininkai nori glostyti tigrą, tar
tum tuo būdu galėtų sunaikinti jo plėšru
mą. Nelaukiama nei tardymo pabaigos, 
nei pasmerkiami klastingi komunistų me
todai, nei pasirūpinama reikalingų aki
vaizdžių argumentų. Užmirštama, kad 
prieš kiek laiko buvo išneštas į orą mėgi
nęs sustatyti pragaro mašiną vienas Ham
burgo komunistas, užmirštama, kad daug 
kur emigrantų butuose įvairiuose Europos 
kraštuose yra taip pat sprogusios bombos, 
nenorima žinoti nieko apie Chochlovo re- 
veliacijas ir jo misiją prieš emigrantus. 
Visa tai užmirštama, o težiūrima, kad tik 
būtų nepažeista „koegzistencija“. T' 
zistencijos minties apimti smegenys neno- — , - . - . • , ._ .
ri suprasti, kad Rytų slaptosioms tamy- ™ais ^-alP .ls uzsleJ110 
boms nėra sunku vieną ar kitą is savo J-------- . m’ ‘_
agentų taip pat pasiųsti kur reikiant ir ^et ne priešingai. Tas pats Muencheno 
kaip emigrantą. Užtat parodomas kieta dienr- > ° A1 ,,n r
kumštis emigrantinėms grupėms — joms Im- ---- - . -y. . v.*., '„z■<?„grasinama, kad bus griežčiau? kaip „politi d;L .kad em!?5?nt^’P%but%uzdransta_Vo- 
niai sąmokslininkai“. Taigi — lauk emi- kietijoje pohhkuoti, š.rm liepos d- 
grantus! Kaio jie gali leistis komunistų numeryje atspausdino pirmąją pabėgėlių 
nužudomi arba išsprogdinami? Kaltais reakciją del tokių savo išvedžiojimų Ats. 
apšaukiami ne komunistai, jei nuo jų te- I, G,hv°rgri^ 
roro nekaltai nukenčia vietiniai gyvento- vl- Pe
jai, bet kaip tik tas žmogus, kuris turėjo vardu tarp kita ko pareiškė, kad šiandie- 
būti komunistų pašalintas. Ne prieš ardo- Į1)11.18 cekoslovakų režimas stengiasi viso- 
mąjį penktosios kolonos darbą ar jos šni- kiais budais likviduoti emigrantus, nes 
pinėjimą. kviečiama sudaryti bendrą fron- Jau vienas jų buvimas svetur sudaro nepa 
tą, bet kaip tik prieš tuos, kurie visus dėl togumų koegzistencijos su bolševizmu Ša
to įspėjo ir norėjo bolševikams priešintis. Jininkams Dar prieš karą nacionalsocia- 
Vienu žodžiu,, emigrantai pasidarė nepato- HstU agentai Prahos apylinkėse į vykdė su 
gus, be to, jie veik negali gintis, todėl jie sprogstamąja medžiaga atentatą prieš vo- 
„koegzistencialistų“ ir buvo pradėti dema- kiečių emigrantų veikėją Formis, bet tuo- 
gogiškai pulti. Tačiau kas glosto tigrą, tas metinėje cekoslovakų spaudoje nepasiro- 
turi neužmiršti, kad įr pats gali kristi jo, de ne vieno balso pries vokiečių emigran- 
auka, — įspėja „Rheinischer Merkur“.

Iš šiuo metu Vokietijoje gyvenančių 
466,675 užsieniečių 217.095 yra vad. „hei- 
rriatlose Auslaender“. Vokiečių pabėgėlių 
laikraštis „Volksbote“, svarstydamas klau 
Simą, ar polit. pabėgėliai yra „suokalbinin 
kai“, pažymi, kad naciij siautėjimo metais 
visa eilė vokiečių politikų taip pat gyveno 
kaip emigrantai svetur, ir jų kai kurie bu 
vd paties gestapo ar jo agentų svetur taip 
pat „likviduoti“. Tada vokiečių emigran
tai būtų laikę tiesiog neįtikimu reikalavi
mu, jeigu jų buvimą sVetur tų kraštu tam 
tikri organai ar gyventojai vien dėl to, 
kad juos persekiojo nacių gestapo, esą mi
nimiesiems kraštams pavojingi. Jei jau 
skelbiama būsiant reikalinga emigrantų 
politikus „griežčiau prižiūrėti“, tai, laik
raščio nuomone, tuo pačiu būdu reikėtų 
paskelbti į Vakarų pasaulį atsišaukimą, 
tiesiog „karo žygį už laisvę", kad milijo
nams antikomunistinių piliečių, dėl tų sa 
vo pažiūrų netekusių savųjų tėviškių, bū
tų sudaryta reikalinga egzistencija, idant 
jie nesijaustų kaip kokie išskirtieji, ir 
jiems nereikėtų gyventi iš išmaldos. So
vietai, norėdami pasinaudoti palankiomis 
sąlygomis, verbuoja agentus savo tarny
bai, pažadėdami jiems dovanoti bausmes 
arba primokėdami porą markių. Tiek šis, jos ar iškilmės, turinčios pavergtųjų var- 
tiek kiti pabėgėlių laikraščiai atspausdino du dėkoti 
fotokopijas su paaiškinimais grasinančių 
laiškų, kuriuos „Juodosios Rankos“ organi 
zacija siuntinėja įvairiems slavų emigran- 
ty veikėjams.

Evangelikų

____  „Sueddeutsche Zeitung“, įsidėjęs
Im. Birnbaumo vedamąjį (š.m. liepos 7

dė nė vieno balso prieš vokiečių emigran-

š.m.liepos 21-23 dienomis Vasario 16 d. 
gimnazijoje buvo sukviestas LB Vokieti
jos apylinkių pirmininkų, seniūnų, _ moky
tojų ir įgaliotinių prie pabėgėlių minister! 
jos atskiruose Vokietijos kraštuose vei
kiančių patariamųjų komisijų suvažiavi
mas. Dalyvavo apie 70 žmonių. Suvažiavi
mą atidarė Vokietijos krašto valdybos pir. 
inž. Pr. Zunde. Darbo prezidiumą sudarė 
J. Apyrubis, A. Survila ir A. Žemaitis. Pa
maldas evangelikams atlaikė — senj. A. 
Kelleris, o katalikams — kuri. A. Bunga. 
Suvažiavimą Vliko ir VT vardu pasveiki
no jos pirm. K. Žalkauskas, MLT prezidiu 
mo vardu — jo pirm. E. Simonaitis ir- kt.

Liet. Išlaikymo Tarnybos vardu prane
šimą padarė jos valdytojas K: Žalkauskas, 
iškeldamas svarbiausias LB Vokietijoje 
problemas. Ypač kreipė dėmesį, kad kraš
to valdyba ir patys lietuviai Vokietijoje 

. susirūpintų ekonomine padėtimi ir išnau- 
i dotų visus įsikurti galimumus bei para

mą, kurią įsikurti teikia tiek Vokietijos 
vyriausybė, tiek tarptautinės institucijos, 
bankai etc. Skatino rūpintis ekonominio 
veikimo pagyvinimu, steigti savus koope
ratyvus, statyti savus butus etc. Nušvietė 

! pavergtųjų Europos tautų sesiją Strasbur 
ge, kur priimtąja rezoliucija keliamas rei
kalas-susirūpinti pavergtųjų tautų kultūri 
niu palikimu ir bendromis jėgomis ieškoti 
priemonių sudaryti sąlygas egzilų intelek
tualams geriau pasireikšti. Ekonominis ne 
pajėgumas ir apatija neigiamai atsiliepia 
ir į savąją kultūrinę veiklą. Nors Vokieti
jos L. Bendruomenės veikla yra nemenka, 
tačiau negalima tenkintis dabartine padėti 
mi: reikia ir daugiau chorų (jų yra 4), ir 
sportinių organizacijų, ir jaunimą išvesti 
iš stovyklinių sąlygų, reikia ruošti dau
giau ekskursijų, paskaitų, lavinančių po
būviu. Jaunimas turėtų 1
gi nesiizoliuodamas nuo savosios tikrosios vardu, ir apie tokio, siuntinio gavimą jis ’. L.~.~ ".■ *”.
švietimo veikl’os^pžvalgT^avė jos vaidy- rašo turėjo įsitikinti, kad siuntinys nega- sija“, kurią atidarė VI. Niunka. Į garbės 

r.. 25 Tz-iy ------ , j- -— - —........... - -
go mokyklų su 338 mokiniais. Lietuviu na ir sūnus yra likę Čekoslovakijoje, todėl 
vaiku Vokietijoje yra apie 1.5000, bet nesunku panašios rūšies „specialistams“suklastoti jų braižą ir pasiųsti nekaltto 8and- kalboj stengėsi garbinti okupantą 

siuntinėlio vardu dovanų pragaro mašiną, ir įrodinėjo, kad garsusis „liaudies sei 
, Laikraštis pažymi, kad Černakas, kaip ir mas“ išreiškęs „vieningą Lietuvos darbo

0,8 visų slovakų, buvo įsitikinęs katalikas Uaudies valią.. Be kita ko> jis priminė,

rugpjūčio mėn. 27 d., šeštadienį, 16 vai. 
Manchester^) Lietuvių Klubo patalpose 
rengia linksmą pobūvį

GEGUŽINĘ,
kurios metu įvyks: Prizinis šaudymas, 
puodo daužymas, kiaušinio nešimas, ada
tos vėrimas, bėgimas maišuose ir

ŠOKIAI SU ŽAIDIMAIS
Gros orkestras. Įėjimas visiems nemoka
mas

Liet. Sąj. „Ramovė“

1955 m. rugpjūčio mėn. 28 d., sekmadie
nį, 15 vai. Manchesterio Lietuvių Soc. Klu 
bb patalpose įvyks Lietuvių Sąjungos 
„Ramovės“ informacinis-organizacinis

SUŠRINKIMAS.
Dienotvarkė: sąjungos įstatų skaitymas, 
kariuomenės šventės, minėjimo projektas, 
naujų narių verbavimas, einamieji reika
lai. Manchesterio ir apylinkės lietuviai' 
maloniai kviečiami atsilankyti. (

Liet. Sąj. „Ramovė“ <

skirų emigrantinų grupių yra tokių, tarp 
kurių vyksta savitarpio varžybos, bet jos 
visos atmeta terorines priemones ir visos 
kovoja su komunistiniu režimu, siautėjan
čiu jų pavergtose tėvynėse. Nuo Trockio 
nužudymo per Linses pagrobimą ligi Čer- 
nako nužudymo raudonoji gija veda į aną 
pusę geležinės uždangos. Todėl negalima 
kaltinti emigrantinių organizacijų, kad jos 
bekovodamos už savųjų kraštų išlaisvini
mą, piktnaudojančios joms suteiktąsias 
teises. Tų organizacijų eventualus spaudi
mas, kad jos savo politinę veiklą sumažin
tų arba toji veikla turėtų būti visai joms 
uždrausta, kaip tik padarytų šį atentatą 
juo sėkmingesnį, nes tuo būdu būtų ne tik 
pašalintas bolševikams nepageidaujamas 
veikėjas, bet taip pat suvaržyta veikla ir 
kitų panašių veikėjų, kovojančių už tai, 
kad teroriniai režimai jų pavergtose tėvy
nėse būtų pašalinti. Harry Schulze-Wilde 
savo žodyje pastebi, kad ir vokiečių tauti
nio himno autorius Hoffmann von Fallers- 
leben parašė „Einigkeit und Recht und 
Freiheit“ taip pat anglų žemėje, o nemaža 
vokiečių pabėgėlių gyveno Šveicarijoje ir 
kitur užsienyje, kur visi jie daugiau ar 
mažiau ir toliau tebekovojo už savo poli
tinių idealų_ įgyvendinimą. Tiesiog didžiau 
šia gėda mūsų laikams, kaip toliau pažy
mima tame atvirame laiške, kad Prancūzi
ja 1940 m. vokiečių polit. pabėgėlius iš
davė trečiajam Reichui arba kad Švedija 
1945 m. pabaltiečius išdavė Sovietams. Ir 
tie pavyzdžiai toli gražu nėra patys pas
kutiniai. Pagaliau, ar panašių atentatų 
pasitaiko tik tarp emigrantų Kas reika
lauja uždrausti polit, emigrantams polit. 
veiklą, tuo pačiu tik prisideda prie to, kad 
tokių terorinių atentatų aukoms būtų už
čiaupta burna, aiškiau tarus, padeda tokių 
atentatų ruošėjams pasiekti jų tikslus, ne
išreikalavus jokių garantijų, kad pana
šus dalykai nepasikartos ir ateityje. Igno 
Reis nužudymas Šveicarijoje, Trockio vai 
kų (GPU įvykdyti Paryžiuje ir Barcelono- 
je), prof Lessingo Karlsbade, suorganizuo 
tas SS-kų, ir visa eilė kitų panašių įvykių, 
tik rodo, kad autoritariniai režimai net ir 
tada nepalieka savo aukų ramybėje, kai 
jie gyvena svetur nesiimdami jokios reikš 
mingesnės veiklos.

E.

PAVERGTOJE TEVYNEJE
IR STACHANOVIETĖS 

MELŽĖJOS NEGELBSTI, 
KAI NĖRA KARVIŲ!

Tiek Chruščiovas, tiek Lobanovas ir ki 
ti pripažino, kad Pabaltijys iš seno gar- 

. _____ si augštai pastatytu žemės ūkiu, .ypač sa-
žemėsje. Ypač plačiai vo bekonais, pieno gaminiais, linais etc. 

. . _ . . <, . 44 Tačiau okupantai pasigedo, kad toli gra-ir budingai visą „liaudies seimo rinkimų“, -u augšgf0 nepasiekta dar, todėl visi su 
prašymo priimti į „tarybinių tautų šeimą“ varytieji į pasitarimą ir buvo skatinami 
komediją ir Lietuvos laisvės užsmaugimo visose srityse kelti dabar gaunamą pra
eigą pailiustravo Am. Balsas iš Muenche- duktyvumą ir sudėti okupantams dar dau 
no, perduodamas būdingesnius jų pačių 
žodžiais, užfiksuotus į plokšteles, Palec
kio, Gedvilo, Sniečkaus ir kitų okupantų 
kvislinginių pataikūnų pareiškimus. Ir už 
sienyje vis plačiau suprantamas bei įver
tinamas komunistinis teroras ir visokios 
jų pagal bolševikinės propagandos reika
lavimus ruošiamos panašios demonstraci-

KAIP MINĖJO LIETUVOS 
PAVERGIMO 15 M. SUKAKTĮ

spauda ir liet, radijo 
nušvietė tragiškuosius

Lietuvių laisvoji 
valandėlės plačiai 
įvykius, kurie dėjosi prieš 15 metų Sovie
tų okup. Lietuvos i

okupantams už jų laisvės bei 
gerovės sugriovimą.

Lietuvos pavergimo 15 m. sukaktį su di 
džiule pompa paminėjo taip pat Lietuvos

. ___ . „Christ und Welt“ Nr 28, okupantai, įrodinėdami, kad, esą, lietuvių
1955 rašo, kad Čemakas jau seniai bijojo tauta „džiaugiasi tarybinės santvarkos jve 
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panašių siuntinių atsiimti, nei juo labiau tautų pagalbą vaduojant Lietuvą is fasis- 

__ _ _ _______________ juos pats atidarysiąs. Matyti, jei šį kartą tinės okupacijos“... Liepos 20 d. Vilniuje 
būviu. Jaunimas turėtų kur galėdamas taip padarė, tai arba siuntinys buvo pa- Gedimino kalne buvo uždegtas „pionierių 
reikštis.kaip tautinis reprezentantas, bet- siųstas iš labai patikimų žmonių, bent jų laužas« Filharmonijos salėje buvo sušauk 
gi nesiizoliuodamas nuo savosios tikrosios vardu, ir apie tokio siuntinio gavimą jis „ Ta™hn» isiriiminoo «aplinkumos. Vokietijos LB kultūrinės ir is anksto buvo painformuotas, arba iš už- ta „LTSR Aukšč. Tarybos iškilminga se-
švietimo veiklos apžvalgą davė jos valdy- rašo turėjo įsitikinti, kad siuntinys nega- sija“, kurią atidarė VI. Niunka. Į garbės
bos pirmininkas Pr. Zunde. Veikia 20 var Įis buti_ pavojingas. Kaip žinoma, jo žmo- prezidiumą buvo „išrinktas“ Sov. S-gos
go mokyklų su 338 mokiniais. Lietuviu na ir sūnus yra likę Čekoslovakijoje, todėl . ck Drezidiumas. Gedvilas savo propa-
vaiku Vokietijoje yra apie 1.5000, bet nanasme nižies snerialistams -
švietimo tinklas apima tik apie 500, iš jų 
— ir 160 gimnaziją lankančių mokinių. 
Gimnazijos išlaikymas kasmet' atseina 
apie 200.000 DM, bet Vokietijos lietuviai vokiečių draugas, kovojęs už laisvos neori .
prie jų prisideda vos apie 1 proc. Apsvars klausomos Slovakijos valstybės atkūrimą. kad °kup. Lietuvoje veikia 135 MTS, yra
tytos priemonės, kaip mokyklinio amžiaus „Christ und Welt“ toliau pastebi, kad pas- 70 taryb. ūkių ir 1.795 kol. ūkiai, „į ku-
vaikus reiktų paskatinti daugiau lankyti taruoju metu iš Maskvos, Prahos ir Var- riuos įsijungė 367.000 valstiečių ūkių“,
savas mokyklas. šuvos labai stropiai propaguojama poli- kad duj vamzdžiais iš Ukrainos numato-- tinių pabėgėlių „repatriacija“, tačiau ligi J7.., , ,, . _ .

šiol tos visos akcijos rezultatai — labai ma »gazifikuoti Vilniaus miestą etc. Dai 
menki: tegrįžo vos vienas kitas, ir tai „už- nų šventė liepos 21 d. Vilniuje Spartako 
verbuotas“ iš kriminalinių nusikaltėlių stadione buvo pradėta giesme „Partija 
arba.tR,Pačill bolševikų agentų pasiųstų mū vairininkas“. Pagrindinę kalbą padirbti i Vakarus šnipais ir provokatoriais, 
o paskiau, atėjus tinkamam momentu', 
pašauktų atgal kaip „atgailojančių repat-

SKAITYK 
„EUROPOS LIETUVĮ“!

E.

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

bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplomuotas teisininkas

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

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

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

giau pyliavų. Chruščiovo žodžiais tariant, 
Pabaltijy „išaugo puikūs melžėjų, kiaulių 
penėjimo meistrų kadrai, kurie pasiekė 
savo darbe augštų rodiklių“. Vis dėlto net 
ir tie „puikus kadrai" kažkodėl paskiau
siu laiku pasirodę nebe tokie puikūs, nes, 
kaip toliau konstatavo Chruščiovas, „pas
taruoju metu Pabaltijo kolūkiuose suma
žėjo pieno primelžimas, eilėje rajonų blo 
gai organizuotas kiaulių penėjimas, esa
ma rimtų trūkumų tarybinių ūkių gamy
binėje veikloje“ etc. Vieno centnerio grū 
dų gamyba Lietuvos tarybiniuose ūkiuose 
atseinanti 89 rublius, Latvijos — 87 rub., 
Estijos — 107 rub. O iš valstybės jie gau
na pašarinius grūdus nuo 40 iki 62 rub. 
už centnerį. Esant- tokiai padėčiai, kaip 
pažymėjo Chruščiovas, tarybinių ūkių di
rektoriai visai nesuinteresuoti turėti sa
vus grūdus. Todėl tokiam nenormaliam 
reiškiniui atėjęs pats laikas padaryti ga
lą...

Iš tikro, kol Chruščiovas neprasitarė, 
kad Lietuvos ūkininkai iš seno turi susi
darę didelį patyrimą bekoninių kiaulių 
auginime, tai pavergtosios Lietuvos komu 
nistų spaudoje ir per Vilniaus radiją apie 
tai niekas nedrįsdavo užsiminti: mat, pra
eitis. Bolševikai ją niekina — tad kaipgi 
čia galima girti. Kai vienas maskvinių 
priminė, jog praeity Lietuvos žemės ūkis 
garsėjo gyvulininkyste, tai dabar paverg
tosios Lietuvos komunistinėje spaūdoje 
kas straipsnis, tai sakinys: — „Tarybų 
Lietuvoąs kolūkiečiai turi sukaupę didelį 
patyrimą auginant bekonus“... Tačiau ir 
šis aiškinimas yra suktas. Ne Tarybų Lie 
tuvos kolchozininkai turi „sukaupę dide
lį patyrimą bekonų auginime“, bet jį tu
rėjo laisvosios Lietuvos savaranki ir darb 
šti ūkininkija. Iš tiesų kolchozininkams 
komunistinė biurokratija tik trukdo_ sa
varankiškai tvarkyti Lietuvos žemės ūkio 
reikalus. Iš čia ir kyla visokie negalavi
mai. Lietuvos ūkis tik tada galės atsgau- 
ti, kai maskvinė biurokratija su visais_pa 
kalikais bus iš Lietuvos pašalinta, 
buvo 
pinę 
sijos 
ravo

____ ______ ,________ Tai 
plačiau nušviesta ir per PJT eurb- 

sesiją Strasburge. Susirinkusiems se 
dalyviams ir svečiams apie tai refe- 
URT valdytojas Dr. P. Karvelis.

Viena. Vengrijos komunistų partijos gal 
va M. Rakosi pareiškė, kad Vengrija dės 
visas pastangas norėdama pagerinti san-

sakė K. Preikšas. Paskelbta suvažiavus 
apie 30.000 dainininkų bei meno saviveik 
lininkų, kurie, papuošti tautiniais drabu
žiais, turėjo dėkoti pavergėjui ir dainomis 
bei žaidimais reikšti džiaugsmą per jėgą. 
Liaudies šokių šventėj liepos 22 d. pas
kelbta dalyvaus 211 kolektyvų, buvo su
šokta apie 20 šokių, tarp jų ir „Kolūkio 
pirmininkas“, pasirodžius per 1.000 sku
dutininkų, apie 300 kanklininkų, giedojus tykius su Jugoslavija. Tito neseniai išvadi 
paleistų su raud. pionierių kaklaraiščiais 
2.000 vaikų chorą etc. Tos rūšies propag. 
iškilmės, tariamai reiškusios partijai ir 
okupantams „padėką“ už „parodytąjį tik
rą kelią į laimę ir gerovę“, buvo taip pat 
suruoštos ir kituose didesniuose centruo
se. Panašus „beribis džiaugsmas“ buvo 
taip pat retransliuotas iš Talino ir Rygos. 
„Pravda“, „Izveštija“ ir k. kom. spauda 
panašų „džiaugsmą“ pabaltiečių vardu pa 
skelbė savo vedamuosiuose, nors iš tikro 
jie visai ką kita galvoja.

no Vengrijos raudonuosius intrigantais,
Berlynas. Sovietai savo kariuomenę Ry

tų Vokietijos zonoje pertvarkė NATO pa
vyzdžiu. Šiuo metu raudonieji ten turi 8 
tankų divizijas, 14 šarvuotų ir 11 specia
lių divizijų — viso 33. Į šių dalinių skai
čių neįeina aviacija ir karinis laivynas. 
Pati kariuomenė papildyta dar 25.000 vy
rų. Ji gavo 1000 naujai patobulintų tan
kų T54 ir T34, 1500 sunkiųjų patrankų, 
apie 1000 priešlėktuvinių pabūklų ir apie 
tiek pat šarvuotų transporto priemonių.
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NAUJI NAFTOS LAUKAI

KIEK IŠ TIKRO TOJI

Prak-

JAV laivynas gaminąs tokią atominę

tik per ilgą laiką, 
ir kantriai, viltin-

Paleista iš panėrusio povandeninio laivo, 
torpeda dalį kelio galėsianti atlikti van
deniu, paskui pakilti j orą ir, užsivedus

SRITYJE 
SANTYKIAI?

*****
metais Kaune atspausdinta 

Tautosakos Rinktinė“, kurią

J. AlSopas 
taip pat rūpi

Šiltuose Amerikos kraštuose yra voras 
vadinamas „paukštėda“ arba paukštiniu 
voru. Ilgio jis yra apie 6 colių. Jo kūnas

KARINĖ GRĖSMĖ
YRA REALI IR KĄ RODO 

DABARTINIAI ŠIOJE 
RYTŲ IR VAKARŲ JĖGŲ

Belgijoje —&■ t

PLUNKSNAQRAUZIO
TA 
jpažadą, iškilmingai duotą anuometiniam 
JAV prezidentui Rooseveltui, Stalinas bru 
taliai sulaužė.

Sovietų taktika jau daug kartų keitėsi 
ir šis pasikeitimas atnešdavo pasauliui 
„didelių vilčių“. Vakarų pasaulio politikų 
džiaugsmas, kad šiuo metu sovietinės Ru
sijos valdovai pasidarė „labai geri“, yra 
dar vienas pavyzdys, rodąs vakarų politi
kų trumparegiškumą, nes bolševikų nei 
tikslas, nei sistema negali keistis, nes ta
da jie nebebūtų bolševikais. Keičiasi tik 
metodas ir šypsenos...
1! *****

Kairiojo D. Britanijos sparno politikai 
nukalė sau nuomonę, kad jie, darbiečiai, 
žymiai geriau susikalbės bet kuriais klau 
simais su Kremliaus valdovais, negu kon
servatoriai. Net ir pagarsėjusi britų sočia 
lįstų šulų kelionė Maskvon buvo daroma 
tuo pačiu tikslu: rasti takus, vedančius į 
glaudų bendradarbiavimą tarp komuniz
mo ir socializmo.

Nuostabiai keista, kad socialdemok
ratams vis dar mažoka pavyzdžių, ro
dančių, jog kaip tik jie yra daugiausiai 
komunistų nekenčiami ir koliojami. Net ir 
pats kairiausias Bevanas komunistų va
dinamas „socializmo išdaviku“, „kapitalis 
tų klapčiuku“. Komunistų galvose išaugin 
ta tik viena pažiūra: — jei anglas ar ame 
rikietis — šnipas. Pamenu, 1941 m. pava
sarį į mūsų kamera Kauno kalėjime vieną 
naktį, buvo įmesti du uniformuoti buv. 
prancūzų kariai, pabėgę iš vokiečių belais 
vės, Rytprūsiuose. Jie abu buvo komunis
tai ir kaip tokie, spruko į’ „rojų“. Nepai
sant jė aiškinimosi, kad abu esą marksiz
mo ir socializmo dievintojai, buvo nuteis
ti aštuoneriems metams, kaip „špionai“. 
Šnipai, nes jie prancūzai.

„Manchester Guardian“ korespondentas 
George Stafford Gale, lydėjęs darbiečių 
šulus į ePkingą, parašė knygą „No Flies 
in China“, kurioje plačiai apžvelgė komu
nistinio pasaulio užmačias. Kalbėdamas 
apie Vakarų Pasaulio sugyvenimą su ko
munistais, Gale sako, kad lygiai kaip ro
mėnai neturėjo jokios ^naudos, suartėda- 
mi su barbarais, britai j ieškodami būdų 
suartėti su naciais, taip dabar nei ameri
kiečiai, nei britai neturės jokios naudos, 
bandydami suartėti su sovietine Rusija ar 
komunistine Kinija. Autorius teigia, kad 
šitokia politika vedamti Vakarų Pasaulį 
į pražūtį.

Po Ženevos. konferencijos pasitenkini
mą reiškia jos rezultatais tiek Vakarai, 
tiek ir Sovietai. Britų užs. reik. min. Mac- 
milianas net viešai pasidžiaugė, kad „da
bar karo jau nebus“. O am-čių žurnalistas 
St. Alsop patikslino: Ženevoj priimtu ty
liu susitarimu — „bent kol kas“. Tačiau 

<ne . tokie optimistai pasirodė vokiečių ko
mentatoriai, kurie dėl tos pastabos atsi
kirto, jog dar esą per anksti šnekėti apie 
negalimumą karštajam karui kur nors 
prasidėti arba šaltajam visiškai baigti. Pa 
našiai po garsiosios Muencheno konferen
cijos su Hitleriu kadaise kalbėjęs ir tuo
metinis britų premjeras Chamberlainas, 
džiaugdamasis, kad buvusi „išgelbėta tai
ka“. Tačiau vėlesnė praktika parodė, kad 
toks džiaugsmas buvo per ankstyvas. Esa
ma ir daugiau pesimistinių balsų, ypač 
dar nežinant, ką duos šių metų rudenį nu
matytieji tarp Keturių Didžiųjų užs. reik, 
ministerių pasitarimai, turį konkrečiai 
pavidalinti vyriausybių šefų jiems nusta
tytas gaires. Net ir pats JAV prezidentas 
Eisenhoweris, su savo pasiūlymu, kad 
amerikiečių lėktuvai galėtų laisvai daryti 
foto nuotraukas Sov. Sąjungoje, o Sovie
tai — JAV-se ir kad abu kraštai pasikeis
tų savo gynybiniais planais, tiesiog pada
ręs sprogusios bombos įspūdį, saVo vėles
niame pareiškime, jau grįžęs į Vašingto
ną, išryškindamas pasitarimų reikšmingu
mą, betgi pabrėžė, jog laisvojo pasaulio 
valstbyės ir toliau nemažins savo gynybi
nio pajėgumo. Britų „Manchester Guar
dian" nuomone, Maskva nori sumažinti 
įtampą, bet ir drauge išgauti juridinį pa
tvirtinimą viskam, ką yra užgrobusi karo 
metais. Vokiečių „Der Spiegei“ nuomone, 
Sovietai džiaugiasi taip pat, kad nebus 
karo, nes Amerika jų nepuls, o be karo 
gražumu iš užimtųjų sričių jie nežada 
trauktis. Kai kurie vokiečių radijo komen 
tatoriai, esmingai apibūdindami Ženevos 
konferencijos išdavas, jas sutraukia į tokį 
sakinį: faktiškai Ženevos konferencija pa
sitarnavo tik tam, kad apsaugotų pasaulį 
nuo staigaus atominio užpuolimo,: visa 
kita — išspręs tik ateitis. Kanclerio Aden
auerio pareiškimu, Rytų ir Vakarų pažiū
ros viena nuo kitos dar labai smarkiai 
skiriasi. Bet pasitaikančių nesutarimų ir 
negalima pašalinti vienu mostu —tai te
bus įmanoma padaryti 
Reikia atsidėjus dirbti 
gai laukti.

Vienas didžiausių skautų organizacijos 
tikslas — geri darbeliai. Pirmieji Sodybo
je vasarotojai yra padarę daug gerų pa
minklinių darbų: vieni jų pratiesė take
lius, kiti pastatė supynęs, treti išžvejojo 
iš ežero dugno laivą, kiti vėl padarė suo
liukus, apgenėjo krūmus, iškapojo piktžo
les. žodžiu, ne vienas darbštesnis vasaro
tojas paliko Sodyboje padaręs gerą dar
belį. Astuonias dienas stovyklavę skautai 
turėjo taip pat progos ką nors padaryti 
ir įamžinti savo pirmąją viešnagę nuosa
voje žemėje. Tiesa, jie buvo labai užimti 
savo reikalais, bet, esant geriems norams, 
galėjo būti ir šis „geras darbelis“ padary
tas. Tenka pastebėti, kad tuos „gerus dar
belius“ padarė tik pirmieji vasarotojai. 
Tuo laiku, kai jų čia prisirinko daugiau, 
nebeatsirado savanorių organizatorių. Bū
tų, gražu, kad kiekvienas sveikesnis vasa
rotojas ką nors padarytų „atminčiai“, juo 
labiau, kad toks darbas kaip tik paįvairi
na atostogas ir neabejotinai suteikia teigia 
mo poilsio.

*****
Sotus žmogus yra' labai panašus į sotų 

smauglį: abu apima tokia tinginio snūstis, 
jog jis lengviausiai tokioje būklėje užmuš 
ti. Geriausių pavyzdžių galima rasti, gvil
denant bolševikų ir vakarų pasaulio poli
tikų santykius. Iš paskutiniųjų konferenci 
jų galime pasidaryti tik vieną išvadą, kad 
vakarų politikai sotūs ir stačiai tingi gal
voti ne tik ką jie daro dabar, bet juo la
biau, kas bus ateityje. Niekas nenori pri
siminti, ką per 35 metus bolševizmas yra 
padaręs, kiek pažadų ir sutarčių neištesė
jęs? „Newsweek“ bendradarbis E. K. Lind 
ley sumini šio savaitraščio skiltyse kelis 
būdingus faktus, pavaizduojančius bolše
vikų išverstakailiškumą.

1921 metais Leninas, turėdamas prieš 
akis- Rusijoje neišvengiamą badą, patvar
kė naują ūkinę politiką,, leisdamas dauge
lyje ūkio sričių verstis žmonėms savaran
kiškai. Užsienio politikams šis bolševikų 
posūkis sukėlė daug vilčių. Girdi, jau ko
munizmas nebeišlaikąs, jau atėjo išvaka
rės pasikeitimo į gerą. „Žinovai“ apsiriko, 
nes 1929 metais viskas, kas buvo tvarko
ma savarankiškai, panaikinta.

1924'metais tėvelis Stalinas metė šūkį: 
„Socializmas viename krašte“. Nugalėjo 
jis Trockį, šalininką pasaulinio komuniz
mo dominavimo. Vakarų politikai prana
šavo, kad Stalinas nutarė su komunizmu 
užsidaryti savajame kiaute.

1933 metais Sovietų Sąjunga, pripažinta 
JAV, iškilmingai pasižadėjo Amerikai, 
kad ji liausis remti pragaištingą komunis
tų veiklą šiame krašte. Pažadėjo, bet ne
ištesėjo, nuolat siųsdama Amerikos komu
nistams stambias pinigų sumas jų juodie- sistengiant, matyt, nebuvo iš ko sulipdy- 
siems darbams remti.

1935 metais Komintemas įsakė komu
nistų partijoms liautis kelti revoliucijas 
kituose kraštuose, bet susijungus į „bend
ruosius frontus“, kovoti prieš fašizmą. 
Kai 1939 metais Kremliaus valdovai pasi
rašė plėšikiškąją sutartį su Hitleriu, visos 
pasaulio komuinstinės partijos šį „taikin
gą“ žygį priėmė ir vykdė Maskvos įsaky
mus. Ir iki šiandien dienos Maskva neno
ri atiduoti grobio, kurį anuomet pačiupo 
dėka susitarimo su Hitleriu.

1943 m, Kremlius paleido Komitemą. 
Turėjo tai reikšti, jog po karo sovietai ne
besieks kituose kraštuose sudaryti komu
nistines vyriausybes ir pačiupti į savo ran 
kas svetimuose kraštuose valdžios, 
tiška! atsitiko visiškai priešingai.

1945 metų vasario mėn. Stalinas sutiko 
Rytų Europos kraštuose, užimtuose raudo
nosios armijos, leisti laisvus rinkimus. Šį

Pereitais
„Lietuvių
„suredagavo“ E. Matuzevičius. Rinktinėje 
yra įvairių skyrių, neišskiriant nė „Rau
dų“ skyriaus. „Pokario laikotarpio“ sky
rius, atžymėtas pjautuvu ir kūju, kaip be

ti. Čia „tautosakos lobyną“ sudaro šitokios 
„liaudies dainos“:

Skamba dainos mūsų kaime, 
Po kolūkius ir laukus, — 
Ačiū, Staline, už laimę, 
Vade mylimas, brangus.

Žymiai gražesnių liaudies dainų randa
me ten, kur kalbama apie kovas dėl lais
vės. Kiekvienas lietuvis, dainuodamas ar 
skaitydamas šiuos žodžius, žino ir supran 
ta, kuriam priešui šie posmai sukurti: 
„Daug žuvo mus brolių už laisvę kovoj 
Su priešu teisybės piktuoju.
Kalėjimuose kentė ir žuvo vargdieniai, 
Dauguma ir teismo nematę.
Beširdžiai engėjai juos baudė nuožmiai, 
I pančius kas dieną juos kalė“.
O despotai puotauja sau rūmuos puikiuos 
Ir liepia vis žmones žudyti,
Nes žino, kad ponams plėšikams 
Už skriaudas priseis atsakyti“.

O despotai, kaip matome, jau ne tik pa 
tys vieni puotauja, bet ir vakarų pasaulio 
žmones kviečia į puotas, norėdami pasiro
dyti savo prabanga, sukrauta milionų ba
du mirštančių vergų. Bet...
„Prieš savo skriaudėjus sukils vargdieniai, 
Ranka jų vers sostus galinga“...

PARDUODAMI NAMAI
Londono priemiestyje, E.22, labai gero

mis sąlygomis parduodami penkių kam
barių, vonia, virtuvė ir kt„ naujai atra- 
montuoti gyv. namai. Nuosavybė. Užten
ka turėti 350 sv. Dėl sąlygų parašyti 
„E. Lietuvis“ Nr. 175, 1, Ladbroke Gar
dens, London, W.ll

KAI ATEINA RUDENĖLIS...
Vakarams ilgėjant visada geriausiai pra 

leisite laiką, turėdami namuose lietuviš
kų knygų, kurių pasirinkimas labai dide
lis tiek originalių, lietuvių rašytojų, tiek 
ir verstinių, štai neseniai pasirodė Nobe
lio premją gavusi knyga SILIJA. Jos kai
na 28 šil., o puslapių 372. Andriušio TI
PELIS — 21 ŠI., Kun. Rimšelio TĖVAS PI 
JUS — 14 ši. 8d., Vaičeliūno TĖVYNĖS 
SARGYBOJE 22 ši.,ir daug kitų knygų.

Pabaltijo Žemėlapis atpigintas iki 10 ši.
Rašyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton 

Ave., London, W.4.

gamindavo apytikriai po 30.000 šarvuočių, 
40.000 lėktuvų ir 120.000 pabūklų, nema
ža jų pagamina ir dabar — bent nėra atsi 
likusi nei su stambiąja pramone, nei su 
karine, kaip tai kai kas norėtų įrodinėti. 
UP žiniomis, Sov. Sąjunga pastaraisiais 
mėnesiais didžiausioje paslaptyje rytinėje 
Vokietijoje stovinčius savo dalinius ap
ginklavo naujais vidutinio dydžio šarvuo
čiais „T.54“, galinčiais sėkmingai' kautis 
su NATO dalinių turimais „M 48 Paton“ 
ir britų „Centurion III“.

Varšuvoje sudarytosios Rytų bloko kari 
nės organizacijos štabo karininkams šį ru 
denį numatyti pradėti kalbų kursai. Rusų 
kalba visiems karininkams yra privalo
ma. Kitos kalbos išmokti yra paskirstytos 
įvairiai: albanų armijos karininkai turės 
išmokti itališkai, bulgarų — turkiškai, 
vengrų — vokiškai, lenkų — prancūziškai, 
lenkų karo laivyno — angliškai, rumunų 
— prancūziškai ir čekų — vokiškai. Kal
bų išmokimas paskirstytas pagal sritis, 
kur Rytų bloko karininkai numatomi ga
limame ateities konflikte pasiųsti.

„New Herald Tribūne“ karinis bendra
darbis A.E. Talbert skelbia, kad šiuo me
tu bolševikai pirmoj eilėj propaguoja nak 
tines kautynes. Kaltindami ypač ameri
kiečius „ruošiant naująjį karą“, bolševi
kai tuo tarpu patys kiek galėdami stipri
na savo ginklo atsvarą. Prieš bolševikinį 
divizijų skaičių amerikiečiai šiuo metu 
gali mesti tik 18 divizijų su kai kuriomis 
specialiomis formacijomis. Atlanto Pakto 
organizacija turi 48 divizijas, prie kurių 
Vokietija duos 14 divizijų. Tuo būdu so
vietinių divizijų persvara yra žymiai di
desnė. Kom. Kinijos vyriausybė giriasi, 
kad Kinija, turinti apie 12 mil. tik vien

Grįžusieji iš Sov. Sąjungos karo belais
viai pasakoja apie Sovietų surastus nau
jus naftos laukus. Kur gauti naftos ir ben
zino visai jų mechanizacijai bei motoriza- 
cijai, Sovietai jau seniai suka galvas. Rei
kia jo ne tik šimtams tūkstančių traktorių 
žemės ūkyje, bet ir daugiau kaip 1 milijo
nui automobilių, 65 šarvuočių divizijoms, 
70 aviacijos divizijų, karo laivynui etc. 
Plačioj erdvėj tarp Volgos ir Uralo, pasi
rodo, susikūrė naujas naftos centras — 
antrasis Sov. Sąjungos Baku. Prie Kuiby- 
ševo ir netoli Volgos kilpos tik vienais 
1947 m. buvo gauta jau 8 kartus tiek naf
tos, kiek visoje Sov. Sąjungoje 1940 m. 
Naftos rasta taip pat į pietus nuo Molo
tovo vardo pramoninio miesto prie Ka
rnos, be to, Ferghano baseine, prie Tura- 
sevio, centrinėje Azijoje, prie Irkucko ne
toli Baikalo ežero ir prie Ochocko jūros. 
Sachalino saloje norima sukurti „trečiasis 
Sovietų Baku“ centras. Iš visos Sovietu 
naftos produkcijos, 1953 m. siekusios 58 
mil. tonų, Baku produkcija šiandien ne
sudaro nė trečdalio, kai tuo tarpu sėniau 
užimdavo per 60 procentų.

Vokiečiu žurnalas „Ost-Europa“ paskel
bė smulkius duomenis, kiek amerikiečiai 
Antrojo karo metu yra suteikę paramos 
Sovietams. Toji parama nuo 1941.VI.22 iki

milicijos, karo atveju galinti mobilizuoti 
apie 80 mil. karių. Tai "sudarytų 5.Q00 di
vizijų. Tačiau, nepaisant to, vis ir vis Ki- « S 
nijoj atidengiama naujų sąmokslų. ' ag

„Neue Zuercher Zeitung" duoda duome- jį 
nų a pie sovietinio laivyno ekspansiją. , ® 
Dienraštis rašo, kad per britų karalienės 
Elžbietos II vainikavimo iškilmes specia
listai stebėjosi Sovietų naujausio tipo krei 
šerio ,,Sverdlov“ pasirodymu. Dienraštis 
toliau mini naujus modernius Sovietų ka
ro laivus „Admirolas Ušakovas“ ir „Ad
mirolas Nachimovas“ ir reiškia samprota- / 
vimu, kad rusų laivų statyklos nuo 1948 \ 
m. iš viso stato 15 didžiųjų kreiserių ir 
greičiausiai daugiau kaip 60' naikintojų. 
1960 m. Sovietų laivynas turės apyvartoj 
50 naujų kreiserių, kai tuo tarpu visa eilė 
anglosaksų laivų turės būti išimti iš apy
vartos. Sovietai atsidėję, stato ir paties di 
džiausio tipo kovos laivus. Statomi 55.000 į 
tonų dydžio du lėktuvnešiaai, kurie grei- Į 
čiausiai bus sumontuoti Nikola j avė. Ma
noma, kad jie bus paleisti į apyvartą 1958 
m. gale. Tuo pačiu laiku iš šios rūšies ka
ro laivų su amerikiečių vėliava plaukios 
„Forrestal“, „Saratoga“ ir gal „Ranger“ 
su 60.000 tonų, taip pat britų laivyne — 
„Are Royal“ su 38 000 tonų vandens, iš- 
spaudimu. Dienraštis, apžvelgęs sovietinio 
karo laivyno ekspansiją, pastebi, kad So
vietai nesitenkina tuo vaidmeniu, kuri 
jiems teko vaidinti per Antrąjį Pasaulinį ' 
karą, bet ir čia stengiasi įsistiprinti jūro
se pasekdami Petro Didžiojo samprotavi
mais — kad kratšas, kuris turi ^žemyno 
kariuomene, galima palyginti su žmogum 
teturinčiu tik viena ranką, bet jei kraštas 
turi laivyną, tai jis panašus į žmogų su 
abiem rankom...

1945.IX.20 apima iš viso 17.499.861 tonų 
įvairios karo medžiagos. Jos 2,5 proc. bu
vo pristatyta į šiaurės Ledjūrio uostus Si
bire, 3,9 proc. — Juodosios jūros uostus, 
47,1 proc. — rytų Sibiro uostus, 22,7 proc. 
— šiaurės Rusijos uostus ir 23,8 —
Persų įlankos uostus. Per Persiją Sovie-— 
tams buvo pYistatoma beveik išimtinai tik 
tai karinė medžiaga, tarp kurios labai žy
mią vietą užėmė amerikiečių kariniai 
sunkvežimiai. Pristatydami medžiagą iš 
amerikietinių uostų į Persų įlankos uos
tus, amerikiečių laivai turėdavo nuplaukti 
apie 25.000 km. todėl jų transportiniai 
laivai tam reikalui tegalėdavo būti panaų 
doti daugiausia tris kartus per metus. 
Jie amerikiečiai yra pristatę 409.526 sunk
vežimius, kurie sudaro dvejų metų _ ir 7 
mėnesių Sovietų taikos meto sunkvežimių 
gamybą. Patys amerikiečiai tuo būcįu So
vietams atidavė daugiau kaip septyilių su 
puse mėnesio visų amerikiečių autoveži- 
mių produkcijos didžiausiais jų produkci- i 
jos metais — 1943. Keliams per Persiją 
pagerinti ir reikalingai karo medžiagai 
pristatyti Vakarų Santarvininkai išleido 
apie 100 mil. dolerių; 61 mil. kelių staty- J 
bai išleido JAV, o 36 mil. D. Britanija.:Ka 
ro medžiaga buvo gabenama per Persi ją . 
maždaug 6.000 karinių sunkvežimių.

E.

Amerikietis žurnalistas 
(Stewarto brolis), kuriam 
karinės temos, „Washington Post“ š.m. lie 
pos 19 d. numeryje pastebėjo, kad Sovie
tai atvyko į Ženevą su pačia didžiausia 
karine pajėga, kurią Sov. Sąjunga yra ka
da nors turėjusi. Chruščiovo įspėjimas, pa 
skelbtas liepos 4 d. Maskvoje, kad Sovie
tai nėra tokie silpni, pasirodo; buvęs tik
ras. J. Alsopas- smulkiai išdėsto, kaip So
vietai, ypač pasinaudodami per pastaruo
sius 12 mėn. tiesibg revoliucine aviacijos 
plėtra, surinkę pakankamai medžiagos vi
siškai sunaikinti JAV-bėms. Išsigandę ky
lančios sovietinės ’karo jėgos, jau ir tie 
kraštai, kuriuose :yra amerikiečių aviaci
jos bazės, iš kurių jie gali lengvai pulti 
Rusiją, nebenori ilgiau beužleisti ameri
kiečiams tas bazes, kad bolševikai karo 
atveju savo atominėmis arba vandenilio ___ „„ _ ___ ,. __ _____
bombomis jų nesunaikintų. Taigi, pavojus ir kojos apaugę plaukais. Vienas keleivis 
tikrai yra realus ir didelis. Bet bolševikai rašo, kad jisai keliaudamas matęs medy 
kaip tik ir stengiasi šias priemones pa- labai didelį vorą besisukinėjantį savo tink 
naudoti savo tikslams pasiekti. Nobelio le. Nuėjęs prie voratinklio, rado jame įsi- 
jaureatas prof. Powell reiškia nuomonę, painiojusius du paukščiukus. Paukščiukai 
kad JAV turinčios greičiausiai 4.000, o buvę zylės didumo, bet tinklo sudraskyti 
Sov. Sąjunga — arti 1.000 atom, bombų ar negalėję. Vienas paukščiukas buvęs jau 
kittokių užtaisų. 14 vandenilio bombų už- nebegyvas, o antras — irgi mažai begy- 
tektų sugriauti Vokietijai, o 17' — Pran- vas: gulėjęs no voru, kurs į ji veikęs sa’’° 
cūzijai. Vokiečių „Der Spiegei“ Nr. 29, seilėmis.
1955 m. rašo, kad JAV užpultos gintųsi --------------
atominiais ginklais. Šiuo, metu JAV tu- žmogaus rankos yra labai tobulas įran 
rinčios iš viso per 10.000 atominių bom- kis: žmogus su jomis gali atlikti apie 1.000
bų, atominių granatų ir kitokių atominių įvairių veiksmų, rašo „Science Digest“,
užtaisu. 1955 m. pagaminta 45 megatonų Rankos sudėtos iš 27 kaulų ir 19 įvairių
vand. bomba atstotų 1955 m. B-29 suoer- muskulų grupių. Iš rankų net galima at-
tvirtovės tipo 11.250.000 lėktuvų galimą pažinti kaikurias ligas, pvz. peraugusios ¥CJC „„
numesti bombų krūvį, žurnalo apskaičia- rankos rodo pituitarinės liaukos nenorma- įįn kaįp ilgina jų vamzdžius ir didįna stik
vimu, iš 335 per „Carte Blanche“ operaci lumus. ' ....................... - - .... t
ją numestų atominių bombų 268 nukrito 
vokiečiu žemėje. Atsargiai apskaičiavus, 
tai reiškia, kad 1,7 mil. gyventojų buvo 
užmuštti ir 3,5 mil. sužeisti. Kiek nuken
tėjo nuo radijo aktyvių spindulių, atomo 
specialistai negalėje tiksliai apskaičiuoti.
Vokiečių karinio eksperto Bonino nuomo
ne, turi būti surasta priemonė, kaip pa
daryti neįmanomą Sovietų galimą staigų 
puolimą, taip pat reiktu užkirsti kelią įr 
sustabdyti staigų Sovietų šarvuočių dali
nių prasiveržimą. Šiuo metu bolševikai vi 
sūkiais būdais stengiasi į savo pusę pa
traukti japonus ir vokiečius, kad tuo bu- 
du galėtų žymiai susilpninti galimą Vaka
rų karinį pajėgumą. Tačiau kitoje vokie
čių spaudoje esama pranešimų, kad Vaka
rų atominis pranašumas ir aviacija toli 
prašoką sovietinę aviaciją ir atom, gink
lavimą. Esą, turima žinių, kad per sovieti
nės vandenilio bombos sprogimus 1953 m. 
susprogo ne tikroji bomba, bet tik tam 
tikri negalimi pergabenti įrengimai. Taip 
pat Sovietai negalį su savo tolimojo skri
dimo bombonešiais, net ir sprausminiais, 
efektyviau užpulti JAV. Sovietinis aviaci
jos apginklavimas sprausminiais bombo
nešiais dar truksiąs ilgus metus ir grei
čiausiai prašoksiąs sovietinio ūkio pajėgu
mą.

Š.m. liepos 3 d. Maskvoje buvo pats di
džiausias Sovietų aviacijos paradas po ka
ro. Parade dalyvavo 400 lėktuvu, tarp jų 
paties naujausio tipo milžiniški bombo- 
nešiaai ir sprausminiai naikintuvai, Kaip 
pastebi am-čių žinių agentūra UP, para
das parodė, kad Sovietai savo aviacija jei 
jau neprašoka amerikiečius, tai bent su 

■ jais jau susilygino. Ypač didelį įspūdį pa
darė 12 sprausminių bombonešiu. Vaka
ruose žinomų „Bison" vardu, kuriais gali 
būti nuneštos į paskirties vietą atominės 

' ir vandenilio bombos. Parado žiūrėjo visi 
Sovietų vyriausybės nariai, taip pat indų 
ir jugoslavų štabų šefai, maršalai Muk- 
heerje ir gen. Įeit. Zdenko Ulepic, be to, 
Maskvoje reziduoją užs. karo atstovai.

Sov. Sąjunga, kuri 1943-1945 kasmet pa-

ĮVAIRENYBĖS
rai, žaisliniai šunys, ne sporto šunys — 
Bostono terierai, buldogai, chowchow, dal 
matai, prancūzų buldogai, kudliai, šiper- 
kai.

Iš JAV esančių 20 milionų šunų, užre
gistruota trys su puse mil. šunų. Parodo
se rodoma virš 111 skirtingų veislhį^^——•

JAV Agrikultūroj ■ -icpartmentas prave
da bandymu“ su naujais traktoriais, kū
rinome yra įmontuotos dinamo mašinos. 
Tai gali, būti naudinga ūkyje; kai audra 
staigiai sutrauko elektros laidus ir kai rei 
kia savos, kad nedidelės, jėgainės šaldy
tuvams palaikyti ir šviesai. Taipgi iš trak 
tūrinio dinamo galima gauti elektrą lau- 
kuse, kur elektros laidai nėra privesti. (

Iki šiol dangaus kūnus milžiniškoje erd 
vėje apčiuopdavo teleskopais. Nors ir ką- s   i— — * . ii L — - - —_ __ -- - ~ . - _ s—ą• j - —. — —

lūs, bet vistiek dangaus erdvės tokios pla
čios, kad ir didžiausios žvaigždės telesko- 

Kiniškai kalba apie 500 milijonų žmo- pe atrodo kaip aguonos grudai. Dabar su- 
nių, angliškai — nuo 250 iki 300 mil., ru- sikūrė visiškai nauja astronomijos moks- 
siškai — apie 160 mil., nuo 100 iki 50 mil. j0 rūšis, kuri pritaikė parabolinę anteną 
kalba_ ispaniškai, japoniškai, vokiškai, jr pagavo garsus, ateinančius iš žvaigdžių. 
prancūziškai, bengališkai, ponrtugališkai, Kadaise graikų filosofas Platonas kal- 
itališkai, hindųstaniškai, arabiškai. bėjo apie sferų muziką. Šiandien jo žo-

Indo-europiečių kalbų šeimą sudaro šios džiai virsta realybe. Iš tos žvaigždžių „mu 
grupės: germanų (vokiečių, olandų, ang- zikos“ daug ką sužinome. Pavyzdžiui, nau 
lų, flamų, švedų, norvegų, danų, islandie- jieji tyrinėjimai parodė, anksčiau buvo tik 
čių), keltų (welšų, bretonų, airių, škotų spėjama, kad Paukščių takas, kurį mes ma 
gaeltic), romanų (italų, prancūzų, ispanų, tome šviesią naktį, kaip šilką, nusidrieku 
portugalų, rumunų), slavų (rusų, ukrai- sį per dangų, susideda iš milžiniškų spi- 
nieičų, lenkų, čekų, serbų, kroatų, šlovė- ralinių sistemų. Šis aparatas turi ir kitą 
nų, bulgarų), baltų (lietuvių, latvių), bas- gerą privalumą — juo galima sekti dan- 
kų, albanų, armėnų, graikų, indo-iraniečių gaus kūnus visą laiką, kai tuo tarpu tele- 
(iraniečių, indų, bengalų). Semitų grupei skopais dažniausia stebima tik šviesią nak 
—■ priklauso arabų, hebrajų.Suomiu-ugro tį, kai geras matomumas. Taip pat teles- 
grupei — vengrų suomių, estų k. Turkų kopai turi ir savo matomumo kampą, — 
kalbų grupė. > vamzdį perdaug nuleidus, nebegalima stf

--------------- „ bėti, o to visai nėra parabolinėje ante-nO- 
P. Afrikoj yra gyvulių, panašių į ožką. je.

Vietos gyventojai juos vadina šokliais, 
nes jie labai greit bėga ir greit šokinėja. 
Keleiviams pasitaiko matyti jų labai di
deles kaimenes. Sausrų metu nudžiūvus 
dykumos žolei, šokliai renkasi į pulkus ir 
eina į kitą vietą, kur vėl randa žolės ir _________ _______
vandens, šokliai, kaip skėriai pakeliui nu- nio povandeninio laivo „Nautilus“ prati- 
ėda visus augalus ir visus javus. Per vie- muose, pasisakė už tokių laMrų aprūpini- 
ną naktį jie sunaikina didžiausius javų mą ir atominiais ginklais, kuriuos gali pa 
plotus. leisti būdamas po vandeniu. Paleidęs vie

------------- ną ar dvi torpedas, užtaisytas atomine ar
Šuns kilmė neaiški, nors egiptiečių ka- ba vandenilio sprgstamąja medžiaga, po

pai suteikia mums duomenų, kad šuo bu vandeninis laivas galėtų sunaikinti istisą 
vo žmogaus draugas jau 3,500 metų prieš laivų vilgstinę sako sen. Anderson. 
Kristaus gimimą. Jau žiloje senovėje žmo ---------------
gus augino šunis medžioklei, namams sau JAV laivynas gaminąs tokią atominę 
goti, bandoms ganyti ir saugoti, pagaliau torpedą, kuri gali bėgti ir vandeniu ir oru 
sportui ir pramogai. -............... ■ ...................

šiuo metu yra dvi svarbiausios šunų 
klasės: sporto šunys — skalikai, medžiok- .*■------- -r- v „lės šunys, atneša nušautą paukštį, višti- mechanizmui, skristi i galuti
niai šunys, spanieliai ir kiti,darbo šunys nl talRlnl sausumoje.
—• aviganiai, boksininkai, kiemo šunys, Tai tikrai nuostabi torpeda. Ši torpeda, 
škotų aviganiai, eskimai, didieji danai, kaip spėjama, turi radarinius įtaisus ir, 
nufaundleriai, sanbemardai ir kiti, terie- tokiu budu, pati gedės susirasti taikinį ore.

Iš kalbų JAV senate paaiškėjo, kad 
JAV laivynas gamina naują ’ robotlnį 
ginklą — pavandeninę atominę torpedą.

Senatorius Anderson dalyvavęs atomi-
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