
Baigiasi vasaros mėnesiai. Ir mes, grupe
lėmis ar pavieniui, vėl grįšime prie ūžian
čiu mašinų į fabrikus, prie besidriekiančių 
skaičių į įstaigas. Praeis pirmoji poatosto- 
ginė diena, praeis antroji, pradės nublukti 
saulėje įgautas rudumas, ir mes, kaip ir 
prieš atostogas — pasidarysime irzlūs, ne
besukalbami, o gal ir pikti — kaip ir prieš 
pradėdami šias atostogas. Todėl, ar ncvu te
tų, kol esame pilnoje energijoje, geroje nuo
taikoje ir dar saulėtų dienų įtakoje, ramiai 
ir nuosekliai, atsisėdę patogioje kedėje, pa
galvoti ir nusistatyti tiems likusiems 12-kai 
mėnesių, lyg ir darbo planą. Vieni, žinoma, 
planuosime nuosavų namų pirkimą, kiti — 
darbo pakeitimą, o kiti gal ir apie lietu
viškos šeimos židinio sukūrimą. Šie visi rei
kalai yra svarbūs, daug kam neatidėliotini. 
Bet, tarp visų jų, nepamirškime ir mūsų 
bendrųjų reikalų. Raskime ir jiems lai
ko ir daug laiko, nes tiek neatidėliotinų rei
kalų reikia apspręsti, tiek jų reikia įvykdyti, 
kad tik šios dienos — poatostoginė nuotai
ka mums padės , juos išvysti pilnoje šviesoje 
bei įstatys mūsų nusistatymą į teisingo iš
sprendimo kelią. Nepalikime šiems reika
lams sekundžių, ir neatidėkime jų svarsty
mo ligi to laiko, kad nuo prakaito ir fabri
ko dulkių mūsų sielos ir protai bus pavar- 

. gę. Galvokime išandien, dabar, ir daug lai
ko skirkime bendriesiems lietuviškiems rei
kalams. Kad _ užgriuvus įvykiams, nelauk
tiems ir netikėtiems nepasakytume — nepa
galvojau, nepagalvojau reikiamu metu.

Nevienas pasakys: turime lietuviškus na
mus, turime lietuvių Šeimą, o dirbamas lie
tuviškas darbas yra tiek tikslus, kad apie jo 
keitimą nė galvoti nereikia. Nevienas pa
sakys: tiek daug jau pagalvojome bendrie
siems reikalams, kad jokio tolimesnio gal
vojimo mes jau nebereikalingi — tereikia 
vykdyti. Ir taip; teapsvarstę vien savuosius 
asmeniškus reikalavimus, paliksime bend
ruosius, patiems, užuomazgoje, kelių žmo
nių priežiūroje, tarpti ar žūti.

Jeigu bendruomenė gyva ir jeigu, kiek
vienas jos narys pasižadėjo, savo širdyje ne
šioja, tos bendruomenės siekius ir idealus, 
tai, nors ir siekiams išsipildžius, ji nesusto
ja pusiaukelėje, to siekio tęstinumą užkrau
dama keliems tęsėjams, bet ir toliau, akty
viai, bendromis jėgomis siekia jau atsiekto 
idealo tobulybės. Tuo tarpu mes dar nesa
me atsiekę nė pagrindinio mūsų tikslo — 
nesame Laisvoje Lietuvoje. Todėl, tuo la
biau,mes negalime sakyti, kad jau v:ską esą 
me padarę, apgalvoję ir tereikia vykdyti.

Grįžimo kelias, kaip jau visi įsitikinome, 
yra sunkus, klaidus ir ilgas. Kad tai atsiek
tume turime pasiaukoti ir susivienyti tiek, 
kad atsvertume kliūtis kurios trukdo mūsų 
grįžimui.

Nereikia ypatingo regėjimo, kad pamaty
tume kiek yra atsiekta Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos ruošiantis tam didžiąjam 
GRĮŽIMUI, nereikia ypatingos klausos, 
kad išgirstume jos adresu iš viso pasaulio 
lietuvių lūpų plaukiančius pagyrų žodžius. 
Bet ta'p pat nereikia būti ir aklam ar kur
čiam, kad nematyti ar neišgirsti, kiek dar 
reikia darbo ir pasišventimo įdėti, kad grį
žimui pasiruošus pilnai ir tobulai. Ir todėl 
šie trūkumai, šie atrodantieji mažmpžiai, tu 

. lėtų patraukti pailsėjusį lietuvį ir priversti 
S |į susimąstyti.

O mąstyti yra apie ką, nors ir smulkme- 
nbs, neliečiant jau pačių pagrindinių: Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga, Lietu
vių Namai, Spaustuvė, o ypatingai JAU
NUOMENĖ.

Perdaug jau nustūmėme Sąjungą į antrą
sias vietas; perdaug jau tegalvojame, kad 
jos stiprybė šešiuose penuose, kuriuos kar
tais dar su priekaištais savaitėmis mes mo
kame. Sąjunga — tai simbolis lietuviškos 
vienybės ir todėl nesistenkime atimti jai 
priklausančių laurų ir lyg vaikai — su džiu
gesiu širdyse, dalintis tų laurų atsikrais la
peliais. Padarykime, kad Sąjunga nebūtų 
vien tik simbolis tos taip karštai reiškiamos 
vienybės. Ateikime į ją ne tūkstančiu, kaip 
ligi šiolei, bet visi, kiek tik mūsų šiame 
krašte yra. O kaip tai padaryti — nėra vie
no pirmininko ar jo bendradarbių reikalas, 
yra visų mūsų — bendrasis lietuviškos vi
suomenės reikalas.- Apie tai reikia pagalvo
ti, ir tikėkite, daug laiko tam galvojimui 
paskirti.

Tie patys Lietuvių Namai su Sodyba ir 
vienintele Europoje lietuviška spaustuve ir
gi turėtų sudominti lietuvio sąmonę. Gi vi
sa tai tik lietuviškos bendruomenės labui 
padaryta. Tik iš lietuviškos bendruomenės 
moralinės ir finansinės paramos tai verčiasi 
ir ateityje versis, kol, žinoma, lietuvis apie 
šias institucijas nepatingės pagalvoti.

O jaunuomenė. Kiek apie ją reikia gal
ioti. Pasiimkime savo sūnų ar dukrą ant 
kelių ir paklauskime jų: kas tu esi? Nevie
ną nustebins jų atsakymas. Nevieną gal su
jaudins ; brauks ašarą ir džiaugsis, kad dar 
yra laiko tam nesusipratimui atitaisyti. Tas 
pats su paaugusiais. Tik dvi savaites mes 
jiems leidžiame pagyventi lietuviškoje dva
sioje. Ar tai gana? Ar tiek pakaks, kad jis

** • PERTRAUKA SU PROGRAMA
KOKTUS TARPININKAI menę, o sovietai ne. 3. Sovietai ir po ta

riamojo sumažinimo turės daugiau kariuo-
Kaip jau mums žinoma, P. Korėjos pre- menės, nei Amerika ir D. Britanija kartu

paėmus. 4. Neįmanoma patikrinti, ar skel
biamasis sumažinimas tikrai bus padarytas. 
5. Jei sovietai ir mažina savo kariuomenę, 
tai tik todėl, kad. trūksta darbo rankų že
mės ūkyje ir pramonėje, 6. Pigia kaina so
vietai nori sudaryti sau palankią atmosfe
rą tarptautiniuose sambūriuose ir tikisi pa
kurstyti Vakarų visuomenę, kad ji reikalau
tų ir savo kraštų ginklavimosi sumažinimo. 
Kombinacijos, kaip matyti, nekvailos, nors 
Vakarai vargu ar begali labiau nusiginkluo
ti, o ypač pasaulio saugumui dar tebeka
bant ore.
' i

SOSTŲ SILNYBĖ

Tylus, bet vertas dėmesio komunistų try
nimasis dabar vyksta Pietryčių Europoje. 
Prieš kiek laiko Vakarų spaudoje buvo ra
šyta, kad sovietų kariuomenė bus atitraukta 
iš Rumunijos ir Vengrijos. Tuose kraštuose 
sovietų kariuomenė buvo laikoma su Va
karų vyriausybių žinia, kad būtų saugus ry
šis su Maskvos okupaciniais daliniais Aus
trijoje. Dabar gi su Austrija jau pasirašyta 
nepriklausomybės sutartis, todėl sovietai tu
rėtų išsinešdinti ir iš Rumunijos bei Vengri-

zidentas Rhee pareikalavo taip vadinamąją 
paliaubų komisiją išsinešdinti iš krašto, nes 
toje komisijoje esą du šnipai, būtent, Čeko
slovakijos ir Lenkijos atstovai. Po tokio ul
timatumo komisijai pasidarė taip karšta, 
kad turėjo įsikišti amerikiečių kariniai da
liniai ir apsidaužyti su demonstrantais, me
džiojančiais dviejų nepageidaujamų raudo
nųjų kailius. Savaime suprantama, kad to
kia dalykų padėtis sutrukdė Vakarų valsty
bininkams sapnuoti taikos sapnus. Tuoj bu
vo griebtasi priemonių užbėgti nesusiprati
mams už akių. Kad vanduo Tolimuosiuose 
Rytuose nebūtų dar labiau drumsčiamas, 
buvo pareikalauta prez. Rhee prisėsti savo 
nervus, o „neutraliai" komisijai pažadėta 
apsauga. Rhee šį kartą nusileido, ir ultima
tumo terminą nukėlė dar kelias dienas pir
myn. Jis pareiškė, kad korėjiečiai turi būti 
kantrūs. „Duodu komisijai šiek tiek laiko, 
kad savanoriškai ir taikingai paliktų kraš
tą“, pridūrė kovotojas dėl tautos laisvės. Iš
tiesė savo kruviną ranką ir komunistai, pa
sisiūlydami ginti komisiją savo priemonė
mis, bet nuo jų patarnavimo atsisakė gen. 
Parks, JTO jungtinės kariuomenės vadovy
bės atstovas, prisiimdamas atsakomybę ant 
savęs. Apskritai kalbant, prez. Rhee ultima-
tumas „neutraliosios“ komisijos buvo at
mestas, o amerikiečiams teko jieškoti kom
promiso. Bet nežada jieškoti kompromiso 
pasipiktinę korėjiečiai, todėl tikimasi dar
smarkesnio demonstrantų pasireiškimo. Rei 
kia manyti, kad P. Korėjos vyriausybė ne
pavartos smurto prieš nekenčiamą komisiją, 
vengdama konflikto su amerikiečiais, ta
čiau ir prieš demonstrantus nesiims jokių 
priemonių. Tai bus greičiau strateginis kan
trybės mėginimas.

KREMLIAUS ANTIS

Pereitą šeštadienį sovietai paskelbė spren
dimą sumažinti savo kariuomenę 664.000 
vyrų. Šį sprendimą sovietai apvainikavo 
gera valia sumažinti tarptautinę įtampą. 
Kaip ir visados, raudonieji nieko nedaro be 
apskaičiavimo, tad ir dėl šio žodinio nusi
ginklavimo žygio „Izvestija“ tuoj pakišo 
mintį, kad ir Amerika, D. Britanija bei 
Prancūzija turėtų pasekti taikos šauklių pa
vyzdžiu ir paleisti gal daugiau tūkstančių 
savo nuginkluotų bernelių pas mergeles. Pa
sišovė ir „Pravda“, nedviprasmiškai primin
dama, kad sovietų dėlegacija Ženevoje rei
kalavo neatidėliotino keturių didžiųjų gink
luotųjų pajėgų sumažinimo.

Sovietams dar nesuspėjus kaip reikiant 
įjungti į propagandą visas turimas dūdas, 
Vakarų politiniuose sluogsniuose jau mėgi
nama atsargiai vertinti Kremliaus paleistą 
balioną. Čia imami galvon šie veiksniai: 
1. Sovietai niekad nėra paskelbę savo ka
riuomenės skaičiaus, todėl sunku būtų pa
sakyti, kokią reikšmę turi paskelbtasis su
mažinimas. 2. Vakarai po antrojo pasauli
nio karo kelis kart sumažino savo kariuo-

Argentinoje
Šioje karštoje žemėje vis dar toli gražu 

nuo ramybės. Virš Buenos Aires vėl pa
sirodė paslaptingi lėktuvai, šį kartą jie 
mėtė ne bombas, bet spausdintus lapelius, 
kurstančius sukilti prieš diktatorių Pero
ną. Ten buvo šie žodžiai: „Jei tu nori gar
bingos Argentinos, Peronas turi būti iš
mestas lauk.“ Lapeliais pasnigo kaip tik 
tuo metu, kai tarnautojai ir darbininkai 
skubėjo namo. Paskui pasirodė kelių šim
tų demonstrantų kolona ir pasigirdo šauks 
mai: „Lai gyvuoja laisvė!“ Iš pravažiuo
jančių automobilių taip pat buvo mėtomi 
lapeliai, kuriuose buvo parašyta: „Pilieti
nio pasipriešinimo savaitė prasidėjo. Eik
vokite elektrą ir vandenį nesivaržydami. 
Valgykite be susilaikymo mėsą, kad jos 
neliktų išvežimui. Boikotuokite pasilinks
minimo vietas. Mažiau dirbkite“.

Policija per garsiakalbius ragino minią 
išsiskirstyti, tačiau demonstrantai neklau
sė. Tad atvyko Perono šalininkų — juntos 
daliniai ir gaisrininkai. Pasigirdo ir šū
viai. šeši žmonės buvo sužeisti, keturi jų 
sunkiai.

Rytojaus dieną valdžia pranešė išaiški-

užaugtų patvarus lietuvis ir tęstų mūsų pra
dėtą darbą? O kur studentija? Nejaugi jos 
mums nebereikia?

Daug, vai daug laiko reikia skirti, kad 
visus bendruosius mūsų reikalus apgalvotu
me ir tiksliai aptartume. Kad vienybėje ir 
kūrybine jėga juos įgyvendintume. Kad ne
sustotume pusiaukelėje bei siektume bend
rųjų reikalų tobulybės. Tad, kol nepavargę 
— pagalvokime.

V. D.

RIMTOS KOMEDIJOS
Bankų ir krautuvių apiplėšimų ar bran

genybių vagysčių pasitaiko dažnai, šiomis 
dienomis Anglijoje įvyko daug įdomesnis 
dalykas — karinio sandėlio apiplėšimas, 
kurį atliko, kaip jau žinoma, Airijos Res
publikos Armijos organizacija, arba I.R.A. 
Dvidešimt 'tos organizacijos narių šešta
dienį, 2 vai. ryto įsėlino į Arborfieldo ka
rinę stovyklą. Jie nuginklavo sargybinį, 
įsiveržė į sargybos bustą, o ten nuginklavo 
ir surišo sargybos viršininką. Grįžusius iš 
pamainos sargybinius taip pat nuginklavo 
ir surišo. Nors mušamas ir spardomas, sar 
gybos viršininkas nepasakė, kur yra gink
lų sandėlio raktai. Tad airiečiai išlaužė 
sandėlio duris, pasiėmė 65 automatus, 80 
tūkstančių šovinių užtaisų, pasikrovė į du 
sunkvežimius ir visi išvažiavo iš stovyk
los. Toje stovykloje ramiai miegojo 600 ka 
reivių, tačiau nė vienas jų nepabudo. Tik 
penktą valandą ryto sargybos viršininkui 
pavyko išsilaisvinti iš pančių ir duoti pa
vojau signalą.

Dar aliarmo nepaskelbus, apie 4 vai. 
ryto policija atsitiktinai sulaikė vieną 
sunkvežimį ir, įsitikinusi, kad jame esama 
ginklų, suėmė tris airius. Po to jau visa 
Anglijos slaptoji ir viešoji policija buvo 
pastatyta ant kojų; visi keliai ir uostai 
stropiai saugojami.

Susirūpino ir vyriausybė, o Edenas net 
specialų ministrų kabineto posėdį turėjo. 
Tame posėdyje buvo nutarta griebtis griež 
tesnių apsaugos priemonių ir išklausyti

dar neramu
nusi sąmokslą nužudyti Peroną ir armi
jos ministrą gen. Lucero. Ryšium su tuo, 
200 žmonių buvo suimta. Policijos prane
šimu, ginkluoti daliniai užėmė visus pasta 
tus prie Alem gatvės, kuria Peronas va
žiuoja į savo įstaigą. Viename valstybinia
me pastate buvo rasta automatų, pistoletų 
ir pakankamai šaudmenų. Visi svarbesni
sostinės punktai stropiai saugojami. į są
mokslą prieš Perono gyvybę esą įvelti ir 
augšti kariškiai. Iš viso to matyti, kad 
greito politinių aistrų atvėsimo Argentino
je netenka laukti.

269 MINISTERIAI

Sovietinės biurokratijos ryškus pavyz
dys matomas pačioje valdžios viršūnėje, 
šiuo metu So v. Sąjunga turi, su ministe- 
rio pirmininko pavaduotojais ir viceminis- 
teriaįs, 269 ministerius. Pačią viršūnę su
daro ministeris pirmininkas su penkiais 
savo pavaduotojais (iki 1955 m. kovo 1 d. 
buvo tik 2 ministerio pirm, pavaduotojai), 
o į praplatintą vyriausybę dabar įeina dar 
8 antro laipsnio ministerio pirmininko pa- 
vadoutojai. Vyriausybės plenumą sudaro 
55 ministerial. Be jų dar yra 200 ministe
rio pavaduotojų.

JEI SKAITOTE EUR. LIETUVĮ, 
PASIŪLYKITE TAI DARYTI 

IR TIEMS,
KURIE JO NEPRENUMERUOJA. 

jos. O to kaip tik pabūgo tų kraštų komu
nistai, nes jų sostai pasirodė esą ne tokie
stiprūs. Jau buvo pradėtas apsivalymas nuo
nepageidaujamo ir pavojingo elemento, vyk 
domi suėmimai ir trėmimai, tik štai Rumu
nijos premjeras Georgiu Deja per Bukareš
to radiją paneigė gandus apie sovietų kariuo 
menės atitraukimą iš Rumunijos. Tad išei
na, kad premjeras Deja yra įsitikinęs, jog so 
vietai nevykdys sutarties su Rumunija ir 
Vengrija, ir tų kraštų komunistų nepaliks 
likimo valiai.

Galimas dalykas, kad Vakarai pasiųs so
vietams ir Rumunijai protesto notas dėl 
nevykdymo 1947 metų taikos sutarties, bet 
tai audros nesukels. Reikia tik prisiminti, 
kad komunistai jau turi savo NATO ir kad 
raudonieji rusų ir satelitų pulkai gali pas 
viens kitą laisvai kieminėti. Šiek tiek rim- 
čau į tokį sovietų apsikiaulinimą gali pažiū
rėti Jugoslavija. Bulganinas ir Chruščiovas, 
būdami Bielgrade, pažadėjo Tito išvežti sa
vo kariuomenę iš Vengrijos ir Rumunijos, 
o dabar tas pažadas sulaužomas. Ar smar
kiai supyks Tito, nežinia, ar labai išsigąs 
Kremlius, taip pat nežinia, tik viena aišku, 
kad baimė dėl savo galvų raudonuosius ru
munus ir vengrus privertė pulti į lopą Bul- 
ganinui ir kompanijai, nes liaudies kerštas 
jiems baisesnis už viską.

atskirų žinybų vadovų pranešimai bei pa
siūlymai.

Iš trijų suimtųjų apklausinėjimo paaiš
kėjo, kad I.R.A. neseniai gavo piniginę 
paramą iš simpatikų Amerikoje, kad ta or 
ganizacija galvoja panaudoti pagrobtus 
ginklus prie Ulsterio sienos, skiriančios 
Airiją nuo britų valdomos provincijos, 
kad vis daugiau vokiečių išeivių Airijoje 
yra priimama į I.R.A. Ta proga vyriausy
bė dar pažymėjo, kad vidaus reikalų mi
nistro galia išvyti iš Anglijos karštesniuo- 
sius airius nėra susiaurinta.

Negana to, viso krašto policijai budint 
ir kariniams daliniams apie nemalonų įvy
kį žinant, įvyko ir antras pasikėsinimas 
pasigrobti ginklų, šį kartą airiai pasirinko 
Kinmel Park Army camp, šiaurinėje Va- 
lijos dalyje, tačiau užpuolimas nepavyko. 
Nors ir jauni dar buvo sargybiniai, bet 
galvų nepametė. Jie taip pat .buvo surišti 
ir klausinėjami — pradžioje vienas, priešą 
kinis, o paskui du, jau arčiau barakų. Tuo 
metu pirmasis atsipalaidojo ir pradėjo 
švilpti. Užpuolikai pabūgo ir išdūmė nieko 
nepešę.

I.R.A. šiandien yra lyg ir persitvarkiusi 
organizacija, turinti gal 6.000 drausmingų 
narių ir veikimo planą. Tas planas nėra 
jau taip paprastas. Pagal tą planą lemia
mieji metai numatomi 1957-ji. Tuo laiku 
I.R.A. tikisi būti pakankamai kovinga ir 
įtakinga patraukti į savo pusę 16.000 vy
rų Airijos kariuomenę, jos padedama nu
versti vyriausybę, tvirtai pastatyti koją 
salos šiaurinėje dalyje ir pradžiai įžengti 
bent į vieną britų valdomą apskritį. Po 
to jau būtų tikimasi, kad britų vyriausy
bė sutiks tartis ir išsižadės Ulsterio. Ar 
tos pastangos kada nors duos kokių vai
sių, neapsimoka pranašauti. Britų gi pažiū 
ros į to ginčytino žemės gabalo likimą 
yra paprastos — patys gyventojai turi pa
sisakyti, kam jie nori priklausyti. Ka
dangi plebiscito rezutlatai šiandien neabe
jotinai būtų Anglijai palankūs, kraštuti-
nieji airiai mėgina laimę kitomis priemo
nėmis, deja priešingomis taikingam ginčo 
sprendimui, ir tai tarp artimų kaimynų.

New Yorkas. Baisi audra nusiaubė šiau
rės Karolinos pakraštį, žuvo 41 žmogus, 
o nuostolių padaryta apie 4 milionus dole
rių. Audra siautė ir New Yorke, sutruk
dydama laivininkystę. Per 36 valandas ten 
prilijo 9 coliai vandens. Bermunduose aud 
ra taip pat pridarė eibių.

*
Ženeva. Nors Ženevos atominėje konfe

rencijoje eilė žymių mokslininkų skaitė 
paskaitas, tačiau esminiai paslapties daly
kai nebuvo išplepėti.

Delhi. Indijos žemesnieji valstybės tar
nautojai paskelbė originalų streiką. Jie nu 
tarė ateidinėti į įstaigas kasdien vis ma
žiau apsirengę. Per mėnesį laiko jų apsi
rengimas sumažėsiąs iki audeklo gabalo 
žemiau juostos.

*
Stokholmas. Švedijos karinis laivynas 

gavo įsakymą būti parengties stovyje. Ši 
atsargumo priemonė paskelbta ryšium su 
paslaptingų povandeninių laivų pasirody
mais prie Švedijos krantų. Sovietai spe
cialia įlota painformavo švedus, kad tr’ 
tiesą jų laivai.

7 DIENOS
San Marino, šioje mažoje respublikoje, 

esančioje prie Italijos įvyko rinkimai į 
respublikos tarybą. Rinkimus laimėjo ko
munistai ir kairysis susigrupavimas. To
kiu būdu ši kišeninė respublika ir toliau 
bus komunistų valdoma. Tai vienintelė 
Vakarų pasaulyje raudonoji respublika.

•
Teheranas. JAV pasirašė draugiškumo 

sutartį su Persija. Tarp kita ko, toje su
tartyje n umatoma JAV ūkinė pagalba 
Persijai.

*
Miunchenas. Dvi britų Reino brigados 

pradėjo slaptus manevrus, vartodamos 
naujai išrastus ginklus, lygiai ir atomi
nius. Manevrai daromi norint gerai pasi
rengti galimam atominiam karui.

*
New Yorkas, Aunerinas Bevanas, dar- 

bięčių kairiojo sparno galva, pasirodė 
Amerikos televizijoje ir kalbėjo politiniais 
klausimais. Jis visaip raivėsi teisindamas 
Maskvos imperialistinius žygius. Paklaus
tas dėl Pabaltijo valstybių užgrobimo ir 
kitų kraštų laisvės pasmaugimo, jis atsa
kė: „Turbūt sovietai nusistatė neturėti ne 
draugingų respublikų prie savo sienų“.

Bombajus. Apie 2.000 indų demonstran
tų peržengė Portugalijos valdomos Goa 
provincijos sieną ir iškėlė Indijos vėliavą 
pasienio kaimuose. Apie tiek pat demon
strantų pasirodė ir Damanne bei Diu. Įsi- 
briovėliai reikalavo tas žemes grąžinti In
dijai. Portugalų kariuomenė atidengė ug
nį. 28 indai buvo užmušti ir daug sužeis
ta. Užmuštuosius ir sužeistuosius demon
strantai pasiėmė su savimi. Šio provokuo
jančio žygio vadovas buvo indas komunis
tas Ram Loo Reddi. Premjeras Nehru už- 
ginčyjo, kad Indija telkia savo kariuome
nę prie Goa kolonijos sienos, tačiau pri
dūrė, kad Goa yra Indijos dalis ir kad jo
kia galybė negali atskirti jos.

*
Maskva. Mirė žinomas sovietinių dainų 

ir maršų kompozitorius Isaakas Dunajevs 
kis, sulaukęs 55 m. amžiaus.

*
Vašingtonas. Bulgarija oficialią! atsipra 

šė Ameriką už 12 amerikiečių žuvimą ka
tastrofoje lėktuvo, pašauto virš Bulgarijos 
žemės. Atsiprašymas buvo įteiktas tarpi
ninkaujant Šveicarijai.

*
Vašingtonas. JAV vyriausiasis štabas, 

susitaręs su teisingumo departamentu, iš
leido šešių paragrafų instrukciją kariams. 
Toje instrukcijoje nurodoma kaip elgtis 
patekus į nelaisvę. Ten sakoma, kad ka
rys verčiau turi mirti, nei išduoti karines 
paslaptis. Jis taip pat turįs būti atsparus 
„smegenų plovimui“ ir pakankamai kant
rus kankinamas.

*
Varšuva. Lenkų spaudoje pasirodė ženk 

lai, kad jau kurs laikas eina derybos tarp 
komunistinės vyriausybės ir Bažnyčios at
stovų. Atrodo, jog raudonieji nori page
rinti santykius su Episkopatu, tačiau Va
tikanas į tai žiūri su nepasitikėjimu. Ko
munistai žaidžia kardinolo Višinskio liki
mu ir laiko jį susitarimo korta.

*
Vašingtonas. JAV vyriausybės sluogs

niuose galvojama paskelbti pilną Ženevos 
konferencijos aprašymą. Tai norima pada
ryti ryšium su sklindančiais gandais apie 
kažkokius keturių didžiųjų slaptus susita
rimus. Prancūzija ir D. Britanija taip pat 
skatinama atsiverti, tačiau abejojama, ar 
tie du kraštai sutiks papasakoti, kas dė
josi „už kulisų“.

Paryžius. Prancūzijos vyriausybė svars
to vidaus politinę padėtį šiaurės Afriko
je. Planuojama pavaryti nuo sosto dabar
tinį Moroko sultoną Ben Arafą, o jo vieto
je laikinai pašaukti tarybą ir leisti ara
bams pasisakyti dėl būsimo valdovo. Taip 
pat siūloma pakelti darbininkams atlygi
nimą. Numatoma ir daugiau skubių refor
mų, nes neramumai krašte visiems įkyrėjo 
iki gyvo kaulo.

*
Londonas. Ryšium su kariuomenės šven 

te, gen. Andersas paskelbė padrąsinantį 
įsakymą, primindamas 35 m. sukaktį nuo 
lenkų kariuomenės pergalės prieš sovie
tus 1920 metais.

*
Londonas. Kalbama, kad dėl kuro pa

brangimo ir darbininkams atlyginimo pa
didinimo pabrangsianti duona maždaug 10 
procentų, tačiau ne visose srityse vieno
dai.

*
Bonna. Vak. Vokietijos ambasadorius 

Paryžiuje Maltzan įteikė sovietų ambasa
doriui Vinogradovui notą ryšium su pla
nuojama kanclerio Adenaureio kelione į 
Maskvą. Notos turinys bus paskelbtas atei 
nančią savaitę. Vokiečių spauda gana abe
jingai žiūri j tą vizitą. Vienas laikraštis 
rašo, kad laimingesnis būtų tas kancleris, 
kurs visiškai nevyktų į Maskvą, nei tas, 
kurs parsivežtų iš ten tik diplomatinių 
santykių užrhezgimo sutartį.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS GEDI, GRIGALIENEI - GLOVACKIO 70 METE
AUGSCIAUSIOJI DIPLOMATIJA

„Draugo“ Nr. 154 randame K. Br. sam
protavimus apie augščiausiąją diplomatiją, 
būtent, kokia ji turėtų būti ir kaip žmogus 
turėtų treniruotis, kad pasiektų jos viršū
nes. Straipsnio autorius rašo:

„Jei aš, eidamas gatve, esu toks paikas, 
kad išdidžiai ir aklai drožiu, nesirūpinda
mas kliūtimis, tvirtai pasiryžęs nenusileisti 
automobiliams ir kitoms važiuotėms, kurios 
man kelią užstoja, mane tikriausiai suvaži
nės. Jei kiti keleiviai tiek pat varžysis, kiek 
aš, automobiliai, ir gatvėkariai taipgi, kils 
chaosas ir nelaimingiems atsitikimams ne
bus galo. Elementarinis geros valios ir pro
to minimumas, tam tikras kantrybės, pagar
bos ir paprasčiausio mandagumo kiekis yra 
būtinas kiekvienam žmogui dėl jo paties 
saugumo net gatvėje ir šaligatvyje.

— Gatvė — tai gyvenimas, tai pasaulis. 
Įstatymas yra tas pats; nuolankumas, kant
rumas, taikumas, gerumas ir plačiaprotybė.

Nuo dangiškosios taikos konferencijos, 
kurios vardas yra Evangelija, ir Jungtinių 
Tautų organizacijos, kuri turi būti jos išsi
šakojimas po pasaulį, visa pažanga, visa 
žmonijos laimė, kaip ir žvaigždžių harmoni
ja, priklauso nuo abipusio pasiaukojimo, 
kitų teisės pripažinimo, tarpusavio pakan
tos ir nuo amžinos šviesos apsiausto visuo
tinės meilės įstatymo.

Prieš įgyvendinant tas didingas svajones, 
kurios neišeina mums iš galvų, būtų gera, 
kaip prisirengimo priemonė kasdieniame 
gyvenime priprasti tramdyti šiurkštumą ir 
despotizmą, godumą ir pavydą ir ugdyti 
daugiau nuolaidumo (ne prisitaikinimo) ap
link mus esančioms idėjoms ir asmenims. 
Jei grupės vėl ims viena kitą ėsti, jei darbda 
viai galvos apie tai, kaip dar labiau pra
lobti, o darbininkai — kaip prisirengti 
„keršto dienai“ ir prisikimšti kišenes darb
davių pinigų, tai nėra ko ir svajoti apie vi
suotinės taikos idiliją ir apie tautų meilės 
pasibučiavimą.

Užtektų parodyti kiek mažiau egoizmo ir 
puikybės, kiek daugiau plačiaprotybės ir 
jausmo, o kiek daug tada būtų išvengta pik 
to ir nelaimių.

Plataus proto ir gero būdo žmonės visuo
met galų gale susipranta ir susitaria.

Gerumas .sielos platybė, tai širdies filoso
fija, tai augščiausioji diplomatija, kuri be 
vargo išnarplioja painiavas, kurių ir gabiau 
šieji nesugeba išspręsti.“

Visa tai labai gražu, tik vargas, kad tos 
blogos valios pasaulyje tiek daug. Pakaktų 
ir pakantos, ir pasiaukojimo, jei nebūtų to
kių, kurie iš meilės įstatymo šėtoniškai ty
čiojasi. Jei nebūtų, sakysime, raudonųjų, ar
gi tolydžio kvepėtų krauju. Deja, juos šir
dies filosofija tik paikina, o kitų sielos pla
tybė leidžia moderniam banditizmui skverb
tis vis giliau ir giliau...

ATSARGIAI SU ŽEMĖLAPIAIS
J. Kardelis „Nepriklausomos Lietuvos“ 

Nr. 29 duoda vėjų nerūpestingiems Lietuvos 
žemėlapių skelbėjams, įtardamas juos netu
rint rimtos, objektyvios ir prasmingos ori
entacijos ir nepaisant rimtų šaltinių. Jis ra
šo:

„Štai geografas Benderius, net pasirėmęs 
kažkokios tremtinių mokykloms komisijos 
autoritetu, parašė Lietuvos geografijos va
dovėlį ir gale pridėjo tariamą Lietuvos že
mėlapį. Kokiais duomenimis paremti jo ta
me klaidinimo vadovėly išdėstyti dalykai, 
sunku suprasti. Kodėl p. Benderius mato 
tokią, o ne kitokią, Lietuvą, — kas atspės?

yra laikoma Rusijos okupanto, tai ir tai 
jau yra ne tos Lietuvos ribos, kuriose ji bu
vo Nepriklausomybės metu ir metais.

Jeigu Lietuva neturi nepriklausomybės, 
tai yra aišku, kad apie jos ribas galime kal
bėti tiktai kaip apie numatomas, mūsų rei
kalaujamas. Neturėdami imperialistinių tiks 
lų, mes tepretenduojame į lietuvių gyvena
mas sritis, į lietuvių tautos etnografines sri
tis. Labai gerai turėtume atsiminti, kad tik
rasis tautos valios reiškėjas — Steigiamasis 
Lietuvos seimas — oficialioje savo deklara
cijoje, nukreiptoje į visą pasaulį, tiksliai pa
sakė, kad Lietuva atsikuria etnografinėse ri
bose. Kaip žinome, dėl to vyko didelė kova 
su lietuvių tautą, Lietuvos atkūrimo proce
so metu, užpuolusiais priešais. Po Pirmojo 
Pasaulinio karo lietuvių tautai nepasisekė re 
alizuoti Steigiamojo Seimo teisėtų reikalavi
mų. Mes būvame netekę net savo sostinės, 
kurią priešas imperialistas laikė okupavęs 
per 20 metų. Bet ar dėl to mes Vilniaus iš
sižadėjome? Kodėl, tat, lengva širdimi tūli 
„autoritetai“ išsižada kitų lietuvių tautos et
nografinių sričių? Ir kokia teise jie tai da
ro?

Sakoma, niekas neamžina po šia saule. 
Gali būti kad taip. Korektūras, jeigu jos 
būtų siūlomos, gal ir tektų aptarti. Bet tai 
jau ne atskirų geografijos vadovėlių arba 
Lietuvos žemėlapių leidėjų reikalas. Tai bū 
tų tautos atstovų arba valstybės atsakingų 
atstovų reikalas.

Dabar gi, kas ką sumanęs, be jokios at
sakomybės jausmo, kaip išmano ar neišma
no, parceliuoja etnografinę Lietuvą, kaiką 
atiduodamas lenkams, kaiką vokiečiams, 
kaiką rusams, kaiką latviams. Ir kokia tei
se?

Jeigu jau dedame žemėlapius ar aprašo
me Lietuvos ribas, kuriose ji buvo nepri
klausomybės laikais, tai būtinai tą turime 
įsakmiai ir pažymėti: tokia buvo Lietuva 
tokiais tai metais. Bet ji nebuvo apėmusi vi
sų lietuviškųjų, etnografinių plotų. Buvo ne 
teisingose, lietuvių tautai jėga primestose ri
bose.“

Susirūpinimas, kaip matome, rimtas, to
dėl autorius rūsčiai pataria neklaidinti to
kiais žemėlapiais kitataučių, nes tai esą prie 
šinga jų žiniomis iš enciklopedijų. Antra, 
mes patys turime susiorientuoti dėl etnogra
finių Lietuvos ribų, kad ateityje žinotume 
kokių reikalauti. Pagaliau seka gana griež
tas pageidavimas, kad visus, klaidingus že
mėlapius mes pays sudegintume. Apskritai 
kalbant, mūsų teisingas, logiškas, vieninte
lis ir pagrįstas reikalavimas turįs būti: „Ne 
priklausoma Lietuva etnografinėse sienose“. 
Tai tik ir netenka abejoti ,kad kas tokiam 
reikalavimui nepritartų.

KULTŪROS PASTABOS
Stasius Būdavas baigė rašyti didesnės 

apimties romaną anglų k. „A Fog on the 
Highway“ (Rūkas ant didžiojo kelio). Jo 
romanas The Forbidden Miracle yra gau
siai pasklidęs amerikiečių visuomenėj, 
ypač tarp Maine valstijos vasarotojų.

Gydytojų patartas, St. Būdavas numato 
išvykti ilgesniam poilsiui ir įsikurti kur 
nors pietinėse valstijose.

* »
Ad. Mickevičiaus mirties 100 metu, su

kakties proga Lenkijoje sudarytas komi
tetas leidžia „Poną Tadą“ esperanto kalba. 
Vertimas Antoni Grabowski.

K. Boruta tikrai turi būti grįžęs iš ištrė
mimo, nes jau šiemet pasirodė 296 psl. jo 
knyga „Lietuviškos pasakos arba kas gir-

Š.m. rugpjūčio 21 d. tremties kelių toli- 
mon Kolumbijon nuvestam Lietuvos ka
riuomenės pėstininkų ats. generolui Gri- 
galiūnui-Glovackiui sueina 70 metų. Su
kaktuvininkas yra žinomas .atstovas tps 
lietuviškos kartos, kuri yra tampriai susi
jusi su Lietuvos Nepriklausomybės kūri
mosi istorija. Grigaliūnas-Glovackis savo 
gyvenime nueitu keliu yra vienas mūsų 
tautos veikėjų, kurie yra dar gyvi buvu
sios lietuvių tautos liudininkai, kovoje su 
priespauda.

Nepriklausomybę Lietuva anksčiau ar 
vėliau atgaus, tačiau tą įvykį gimdantieji 
ir lydintieji reiškiniai bus jau kiti. Greitis, 
su kuriuo mūsų tauta šio šimtmečio pra
džioje nusimetė ne tik politinius, bet ir so
cialinius pančius, liks, tur būt, jau vien
kartiniu mūsų istorijoje. Caristinės Rusi
jos priespaudoje laikomų žemdirbių, ku
mečių, beraščių tėvų vaikai greičiau negu 
vienos generacijos būvyje tapo valstybės 
vadovais, profesoriais, mokslininkas, augs 
tais dvasiškiais, generolais ir kitais augš- 
tesnių socialinių sluogsnių nariais. Šis 

‘procesas, kukliai prasidėjęs šio šimtmečio 
pradžioje, su Nepriklausomybės atgavimu, 
galima sakyti, virto, tiesiog audringu reiš
kiniu. Tegu jis ir buvo paskatintas Lietu
vos politinės laisvės, tačiau mūsų tauta 
gali didžiuotis gyvybingumu, kurį parodė 
ano meto kartos, su stebėtinu aktyvumu iš 
naudodamos socialiniam pakilimui po 
1905 metų, o ypač po 1918 metų, susida-

frontą darbui štabe. Teko dirbti I, IV, ir 
VIII armijų štabų daliniuose.

Už narsumą Grigaliūnas-Glovackis bu
vo rusų apdovanotas Stanislovo, Onos, VIa 
dimiro, Jurgio įvairių laipsnių kryžiais ir 
kitais atsižymėjimo ženklais.

1917 metų revoliucija užklupo Rumuni
joje. Rusų armijai suirus, pradėjus kari
ninkus persekioti bei žudyti, Grigaliūnas- 
Glovackis iš kariuomenės pasitraukė ir su 
šeima apsigyveno Poltavoje. Čia susidėjo 
su Poltavoje gyvenusiais Zigmu Toliu- 
šium, Stasiulevičium, Nekvedavičium, 
pulk. Banėnu, mjr. Ramanausku, kpt. 
Skrinskiu, Andrium Deltuva, kun. Matu
ku ir kitais. Gerai apsijungę Poltavos lie
tuviai, paskelbus Lietuvos Nepriklauso
mybę, pradėjo organizuoti grįžimą Lietu
von. Grigaliūnas-Glovackis su šeima grį
žo Vilniun 1918 metų spalio mėn.

Vilniuje tuoj įsitraukė į Lietuvos kariuo 
menės kūrimo darbą ir organizavo Pirmą
jį Gedimino vardo pulką Vilniuje. Pakei
tus Vodlemaro vyriausybę Sleževičiaus ka 
binetui, skiriamas 2-jo Algirdo vardo pul
ko vadu, pavedant patį pulką suorganizuo 
ti Kaune. Darbas pavyksta greit, ir pulkas 
aktyviai spėja įsijungti į kovą su Lietuvon 
besibriaunančiais svetimaisiais. Vėliau Gri 
galiūnas-Glovackis perkeliamas į štabą or
ganizuoja Mobilizacijos skyrių ir eina Vy
riausio Karo revizoriaus pareigas. 1926 m. 
kairiesiems laimėjus rinkimus, iš kariuo
menės atleidžiamas. Įgimtos energijos ir

riusias sąlygas. Jei ir šiandien dar daug 
kur laisvajame pasaulyje kurio nors žmo
gaus karjera iš bakūžės į viršų skaitoma 
dėmesio vertu reiškiniu, tai mes savo tau
tos prieš 40-50 metų prasidėjusia masine 
socialine emancipacija galime didžiuotis 
nemažiau negu ir 1918 metais atgauta po
litine nepriklausomybe., ■?

Gen. V. Grigaliūnas-Glovackis ir yra 
vienas tų lietuvių veikėjų, kurių skaičius, 
deja, nuolat mažės, bet kurie dar ir šian
dien savimi liudija tą ypatingai garbingą 
mūsų tautos epochą.

Grigaliūnas-Glovackis gimė 1885 metais 
Jėzno dvaro kumečio šeimoje. Baigęs pra
džios mokyklą, kurioje mokėsi drauge su 
vėliau buvusiu Lietuvos Užs. Reik Minis- 
teriu kun. Purickiu-Vygantu, turėjo jau 
ankstyboje jaunystėje pradėti uždarbiauti, 
kad susidarius lėšų tolimesniam mokslui. 
Taip besiversdamas, privačiai pasiruošė ir 
eksternu išlaikė egzaminus iš šešių klasių 
Balstogės realinėje mokykloje. 1904 me
tais išlaikė konkursinius egzaminus ir bu
vo priimtas į Vilniaus Karo Mokyklą (tuo 
metu Junkerių Mokykla). Ją baigė 1906 
metais ir buvo pakeltas j leitenantus su 
vyresniškumo teise. Grėsmė būti įjungtam 
po 1905 metų į kurią nors savo tautiečių 
persekiojimo akciją, verčia pasirinkti tar
nybą tolimame Turkestane, Samarkando 
mieste. Jau Karo Mokykloje būdamas įsi
jungė į lietuvišką pogrindį ir bendravo su 
gen. Liatuku, pulk. Šapkausku, Vytautu 
Didžiuliu, Liudu Gira ir kitais. Samarkan- 
de susipažino su žinomu hebraistu kun. 
Justinu Pranaičiu, kurio globa ir draugys
tė padėjo ir tolimame Turkestane lietu
vybę dar labiau sustiprinti. •

1909 metais Grigaliūnas-Glovackis ve
dė Vilniaus Bajorų Našlaičių Teismo pir
mininko Rusecko dukterį.

Prasidėjus Pirmajam Pasauliniam ka
rui, su 6-ju Turkestano šaulių pulku išvy
ko į frontą ir dalvavo kautynėse Rytprū
siuose, Lenkijoje, Galicijoje, Rumunijoje,

darbštumo skatinamas stoja tuoj į Kauno • 
Vytauto Didžiojo universitetą teisės ir eko 
nomikos studijuoti. Studijas baigia 1930 
metais, gaudamas teisininko ir ekonomis
to diplomus.

1926 metais, po perversmo, vėl priima
mas kariuomenėn ir skiriamas prie Krašto 
Apsaugos Ministerio generolu ypatingiems 
reikalams, šias pareigas eina iki paleidi
mo atsargon 1932 metais.

1927 metais Grigaliūnas-Glovackis buvo 
pakeltas į generolus leitenantus, o prieš 
paleidžiant į atsargą — į pėstininkų gene
rolus. Už dalyvavimą ir pasižymėjimą Ne
priklausomybės kovose apdovanotas IV ir 
V-to laipsnio Vyties Kryžiais su kardais, 
Gedimino ordeno II-u laipsniu, Savanorių, 
Nepriklausomybės Dešimtmečio, Klaipė- 
Atvadavimo ir Latvijos Nepriklausomybės 
karo medaliais.

Išėjęs atsargon, gen. Grigaliūnas-Glo
vackis atliko stažą prie Kauno Apygardos 
Teismo, o 1934 metais buvo paskirtas ad
vokatu. Studijuodamas įstojo Ateitininkų 
Sąjungon. Buvo įvairių katalikiškų šalpos 
ir religinių organizacijų valdybų nariu. 
Lietuvoje bendradarbiavo „Kario“ ir „Mū 
sų Žinyno“ žurnaluose, „Ryte“ įr redaga
vo „Tautos Valią“.

Per pirmąją bolševikų okupaciją nuo Su 
ėmimo išsisalpstęs, antru kart bolševi
kams Lietuvon užeinant, Grigaliūnas-Glo
vackis su šeima irgi patraukė tremties ke
liais, nuvedusiais sukaktuvininką Kolum
bijon, kur jis šiuo metu su žmona ir sū
naus Adomo-Gedimino šeima gyvena Tun- 
jos mieste.

Tremtyje sukaktuvininkas liko ištiki
mas savo veiklumui. Rašė į „žvaigždę“, 
„Laiškus Lietuviams“, „Kristaus Kara
liaus Laivą“, „Laiką“, „Darbininką“, „Ko
lumbijos Lietuvį“. O paskutiniu metu pra
dėjo dar bendradarbiauti ir „Santarvėje“. 
Aktyviai dalyvauja bendruomenės gyveni
me, ir buvo du kart išrinktas Kolumbijos 
lietuvių garbės teismo pirmininku. Nors

Nepriklausomos Lietuvos nėra. Jos jau se 
niai nėra tose ribose, kuriose ji buvo atkur
ta po Pirmojo Pasaulinio karo. Jeigu jau 
Lietuvos ribas žymėtume tokias, kokiose ji

dėta — negirdėta, bet į pasakas sudėta 
apie gyvulius, paukščius įr žvėris“. Kny
ga iliustruota D. Tarabildienės. Jos kaina 
7 rubl.

Besarabijoje, Bukovinoje. Buvo du kart 
lengvai ir vieną kartą sunkiai sužeistas. 
Po pusmetį trukusio gydymo rykiuotėn dėl 
sužeidimų nebetiko ir buvo paskirtas į

KETURI BR. DAUBARAS

TRAKĖNAI
(ARKLIO ATSIMINIMAI)

galvų. Pabandyk! Žinau, kad nei komisaro, 
nei kitų komisariato pareigūnų nebėra, Jei 
kas ir klaus, sakyk, kad komisaras pačiam 
įsakė juos nugabenti į arklides. Pagaliau, ei
kime drauge. Mano uniforma gali šį tą gel
bėti, jei prisiplaks koks rudaskvernis...

Abu vyrai priartėjo prie mūsų. Bijūnas 
net žvengtelėjo iš džiaugsmo, kai jam plekš
telėjo per kaklą nepažįstamas vyras. Mūsų 
nerimas, kad pagaliau būsime išvaduoti nuo

TIKĖJIMO PROBLEMOS
Algis: Kaip galiu tikėti į Evangeliją, jei 

nėra originalo, o tik nuorašai?
Vitas: Lygiai taip pat neturime nei se

nųjų graikų ir romėnų klasikų originalų; 
Tėra tik nuorašai. Kas reikštų dėl klasikų 
abejojimą, mokslininkai nematytų reika
lo ginčytis. Klasikų nuorašai yra daug vė
lesni, negu Evangelijos. Codex Vaticanus 
ir Codex Sinaiticus, kuriame yra visas 
Evangelijos nuorašas, abu kyla iš IV šimt
mečio. Iš V šimtmečio yra atrasta dar 10 
rankraščių. Iš VI-X šimtmečių net 75 rank 
raščiai. Raštų žinovai liudija, kad Evange
lijos nuorašai yra padaryti ne blogiau už 
klasikų nuorašus. Nuorašo gerumas yra 
svarbiau už jo senumą.

Algis: Kas gali' garantuoti, kad Evangeli 
ją parašė keturi Evangelistai

Vitas: Tai liudija pirmųjų šimtmečių ra 
šytojai: Justinas (163 m.), Tacianas (172), 
Irenėjus (177 m.), Klemensas Aleksand- 
rietis (215), Tertulijonas (miręs 220 m.). 
Šv. Irenėjus liudija: „Matas savo Evange
liją parašė žydams jų kalboje. Tuo laiku 
Petras ir Povilas skelbė Romoje-Linksmą
ją Naujieną ir steigė Bažnyčią. Po jų iš
siskyrimo ir Morkus Petro mokinys ir 
vertėjas, tai ką Petras skelbė ir kalbėjo, 
užrašė ir mums paliko. Lukas, Ppvilo pa
lydovas, Evangeliją, kurią Povilas skelbė, 
surašė į knygą. Paskiau ir Jonas, jauniau-
■sias Viešpaties mokinys, kuris ant Jo krū
tinės ilsėjosi, taip pat išleido savo Evan
geliją, gyvendamas Efeze Azijoje“ (Adv, 
haer. 111,1,1,). Irenėjus buvo Lyjono-vys
kupas, jaunystėje Polikarpo mokinys, o 
šis buvo tiesioginis Apaštalo ir Evange
listo Jono mokinys. Šv. Irenėjus yra gi
męs apie 130 m. Todėl jo liudijimas apie 
Evangelijos autentiškumą.yra labai svar
bus. Kitas senas liudijimas yra Muratorio 
dokumentas. Jame yra nepilnas Naujojo 
Testamento knygų sąrašas, parašytas apie 
200 m. po Kristas.

Prof. Gutbelert sako: „Niekas negali 
užginčyti, kad nė vienas senesnysis veika
las neturi tokių senų ir gausingų liudiji
mų, kaip Evangelija. Jei nori būti nuo
seklus, negali abejoti jų tikrumu“.

P. Dauknys MIC

70-ties metų našta ir slegia pečius, sukak
tuvininkas randa jėgų ir energijos rašyti 
savo atsiminimus ir ruošti juos spaudai. 
Dzūkiškas atkaklumas išlaiko Grigaliūno-

Glovackio dvasią tremties nepaliestą ir 
leidžia jam nuolat ugdyti tikėjimą Tėvy
nės prisikėlimu.

Tai buvo trumpa apybraiža įvykiais gau 
saus, turtingo gyvenimo. Paties gen. Gri- 
galiūno-GIovackio atsiminimai, kuriuos 
rengiasi spausdinti Nidos knygų klubas 
Londone, daug išsamiau pateiks visuome
nei sukaktuvininko biografinį atvaizdą, 
šiandien gi būtų pravartu lietuviškai vi
suomenei pagerbti gen. Grigaliūną-Glo- 
vackį jo 70-ties metų amžiaus sukakties 
proga, kaip ryškų lietuvių tautos gyvy
bingumo pavyzdį. Jei sukaktuvininkas sa
vo kartoje ir nėra vienintelė išimtis, tai 
kaip tik tai mums, lietuviams, ir yra svar
bu. Nes didelis skaičius iš dūminių pirkių 
ir bakužių socialiniais laiptais augštai pa
kopusių ir valstybės kūrimo darbe dalyva 
vusių veteranų yra jų vaikams ir anū
kams Lietuvos labui pasektinas pavyzdys. 
Mūsų tautos senų vyrų, jų tarpe ir gen. 
Vinco Grigaliūno-Glovackio veržlumas, pa 
jėgumas ir noras gyvenime toli nužengti 
yra įrodymas mūsų tautoje slypinčio gajų-
mo, kuris Lietuvą prikels, kaip jis ją pri
kėlė ir prieš 37 metus. ’ .»•

Ilgiausių metų generolui Vincui Griga- 
liūnui-Glovackiui! K. D.

Devintas tęsinys.

— Tai pats vis dar čia? Visas miestas 
baigia ištuštėti, visi bėga nuo artėjančių bol 
ševikų ,o pats, lyg sutikimo varius besiruoš- 
tumei statyti? Juk jei jie tave pačiups, po 
plaukelį išskabys! — kalbėjo nematomam 
vyriškiui baronas.

— Žinau, kad artėja išvaduotojai, išva
duotojai nuo visų žemės rūpesčių. Bet negi 
gyvas lįsi žemėn, ar pasikabinsi ant pirmo 
pasitaikiusio baslio? Vienas, gal ir pėsčiom 
išsidanginčiau, ar miškan su partizanais pa
traukčiau, bet kaip palikti vaikus, kurių ne
pasigailės raudonieji? Bepiga jums, sulipat 
į mašinas ir po valandos jau Vokietijoje. 
Man tik viena belieka išeitis — likti ir lauk 
ti stebuklo, o jis kaip žinote, barone, retai 
kada sulaukiamas...

— Tai pats rimtai nusprendęs likti? Juk 
tai savižudybė! Jie ne tik patį, bet ir visą 
šeimą išskers...

— O jei nesiduosime išskerdžiami, — įter 
pė nematomas žmogus.

— Beprasmiškas žudymasis. Šiandien šio 
je vietoje negalima ilgiau išsilaikyti, kaip 
kelias dienas, o gal kelias valandas. Sian- 
dieri, pasišveiitimas nebūtų prasmingas, nie
kas į tfij naatkrėipš dėmesio. Vėlu. Jei ir Ver

ta kada nors buvo gintis, tai tik gal tada, 
kai pirmą kartą raudonieji čia slinko su ba
zėmis. Dabar, kada grumtynės vyksta tarp 
smakų, nukraujavusių žūtbūtinėje kovoje, 
niekas nebepastebės ir niekas nebepaminės 
kuopos, būrio, ar batalijono partizanų, gi
nančių savo sodybas. Reikia gelbėtis, ka p 
gelbstimasi nuo tvano, nuo prerijos gaisro... 
Vienas išsigelbėjimas — bėgimas...

— Bėgimas į nežinią, į badą, palikus 
skerdynėms vaikus, savo asmenišką kailį 
gelbstint! Bėgimas iš gimtosios žemės! Ma
nau, kad ir tamsta, pone barone, šito nepa
darytumei?...

— Bet jei aš pačiam duosiu priemonę ir 
vaikus išsivežti?

Automobiliu be leidimo netoli tenu- 
važiuosiu...

— Ne, ne automobiliu, bet arkliais. Va, 
šitais, kurie čia kieme pririšti, — pasakė 
baronas, rodydamas į mus.

— Bet juk jie komisaro?...
— Jie, kaip ir pats, gimė ir augo šitoje 

žemėje, todėl dabar pačiam daugiau pri
klauso, negu komisarui...

— Ir už jų paėmimą kulka kakton...
— Šitokią valandą viską nulemia drąsa. 

Aš juos atiduoti turiu tokią pat tėisę, kokią 
pats paimti. Tačiau, matai, kieme visi be

kankinančio stovėjimo buvo toks, jog abu 
taip ėmėm muistytis, kad nepažįstamasis at
šoko nuo mūsų per kelis žingsnius.

— Paskubėk! — ragino baronas iš rū
mų tarpdurio.

Vyras vėl prišoko ir drebančiais pirštais 
bandė atmegzti užsiveržusį pavadžių maz-~ 
gą. Kai jam nesisekė, ištraukęs iš kišeniaus 
peilį, nupjovė storą virvę. Pajutę laisvę, mes 
šūstelėjome atbuli keletą žingsnių nuo bau
gios rinkės, stumdami prie sienos karietą. 
Bet ir vežėjas nebesnaudė: jis vikriai užšo
ko ant ožio, sutraukė vadeles ir, apsukęs ra
tą zovada išskrido pro vartus.

—■ Laimingai, Viktorai! —. nugirdau ba
rono balsą iš tarpdurio.

Tik Donelaičio gatvėje neįgudusiam va- 
delėti vežėjui pavyko mus apvaldyti. Dabar 
mes sparčia ristele bėgom lygiu grindiniu, 
galvodami, kad už kelių minučių būsime iš
siilgtose arklidėse.

— Vyrai! Išeikite! Greičiau! Arklius tu
rime! — Šaukė naujasis mūsų vežėjas, ne
nulipęs nuo ožio, sulaikęs mus ties kampi
niu pastatu.

Kyštelėjo pro atdarus langus kelio vyriš
kos ir moteriškos galvos ir, pamatę, greit 
dingo. Po akimirkos būrys laiptais nuriedė
jusių žmonių apspito mus, jų tarpe mano

didžiausiam džiaugsmui, mūsų senasis vežė
jas Mykolas.

— Kas norite, kraukitės! Su šiais arkliais 
galėsime pasitraukti į pasienį. Tik paskubė
kite! Reikia nors iš miesto išsprukti, — 
greitai kalbėjo balsas nuo ožio.

— Kur juos nučiupai? — teiravosi My
kolas, glamonėdamas mums šnerves.

— Ar pats važiuoji drauge? — pasiteira
vo vežėjas Mykolo, neatsakęs į jo klausimą.

— Tik jau ne su karieta! Grunvaldo gat
vės arklidėse yra dar dvi kumelės. Reikia 
ir jas pačiupti. Su ketvertą bus kitas reika
las, juo labiau, jei gautume tinkamesnius ve 
žimus. Važiuokime į arklides, — siūlė My
kolas ir, paleidęs pavadžius, užsikorė ant 
ožio.

— Visiems, kas nori išvykti, praneškite, 
kad šį vakarą rinktųsi Rimgauduose. Iš ten 
patrauksime prieš sutemą. Paskubėkite! — 
ragino Viktoras atsisukęs į stovinčius, kai 
mes, Mykolo vadelėjami, pasileidome pir
myn.

Ne tik Grunvaldo gatvė, bet ir mūsų ark
lidžių kiemas buvo užsigrūdęs kariškais ve
žimais, automobiliais, o pasieniais lyg silkių 
prigulę karių. Niekas nekreipė dėmesio į 
mūsų atvykimą, niekas nenorėjo nė žings
nio pasitraukti, kai buvo prašomi duoti ke
lią. Mūsų arklidžių durys buvo užgriozdin
tos keilais vežimais, kuriuose pūpsojo bre
zentu pridengti kulkosvaidžiai ir kita ka
riška manta.

— Ką darysime, jei tie kareiviai ne tik 
neduos mums kumelių, bet ir turimus ark
lius atims? — klustelėjo Mykolo Viktoras.

— eRikia rizikuoti. Palaikyk arklius. AI 
bandysiu tėti eiti taip, lyg tos kumelės būtų 
mano.

— Nepamiršk ir pakinktų! įspėjo nu
einantį Mykolą. >

Apie mūsų troškulį niekas nė negalvojo. 
Negalėjau atsiminti, kad buvou gėręs. Se
nyvo amžiaus kareivis pylė iš katiliuko van
denį į patvorį. Aš ėmiau pasagomis daužyti 
grindinio akmenis, o Bijūnas, galvą panė
ręs, nebesulaikomas slinko prie tvoros, vilk
damas vežimą. Mūsų naujasis vežėjas nušo
ko nuo ožio ir, užmetęs vadeles ant tvoros, 
prasispraudė pro vežimus į arklides įr iš ten 
tuoj grįžo su kibiru vandens.

— E, jūs neraliuoti gyvuliai, — subarė 
mus, kai nesulaikomi vienu kartu kibiran 
sukišome snukius, išlaistydami pušį van
dens žemėn.

—• Gražūs arkliai, — gyrė mus čia pat 
stovįs senasis kareivis, čiulpdamas dantyse 
pypkę.

— O gal sumainytume vežimus? — pa
siūlė Viktoras vokiečiui, rodydamas karietą.

— Nein! Nein! — juokėsi vokietis.
— Parduo šitą...
— Nein, nein...
— Du šimtus markių sumokėsiu, — iš

siėmęs piniginę rodė Viktoras.
— Nein...
— Penkis šimtus!..
— Fritz! — eikš čia greičiau! — pašau

kė pypkininkas draugą ir kažką jam pa
šnibždėjo.

— Duok, — atkišo atėjusis ranką.
Viktoras atskaitė pinigus. Abu vokiečiai 

per kelias sekundes išmetė iš vežimo kulko
svaidžius ir dėžes.

Bijūnas skardžiu, aštriu balsu sužvengė, 
pamatęs iš arklidžių išąedamas kumeles ir 
prieašis bėgančią Mėtą.

(Bus daugiau)
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SODYBOS ĮKURDINIMO
Šią savaitę Lietuvių Sodybos įkurdini

mui pirko L. N. B-vės akcijas šie asme
nys: lietuvis, prašęs neskelbti jo pavardės, 
už 10 svarų, Pranas Vilutis — 10 sv. Po 
penkis svarus: Petras Čeponis, Jonas Moc
kus, Pranas Ivanauskas, Albinas Pupelis, 
Zigmas Šatkauskas. Už keturis svarus pin- 
kęs taip pat prašo jo pavardės neskelbti. 
Po' tris svarus: M. Čiukšys. Po du svarus: 
Jonas Ambraziūnas, Mykolas Balčiūnas, 
Antanas Bernotas, E.J. Harrison'as, Petras 
jušionis, Kostas Klegeris, Albinas Prans- 
kūnas, Antanas Skučas, Antanas Tarvydis, 
Antanas Vaičaitis. Po vieną svarą: Juo
zas Kaminskas, Jonas Klimaitis, Stasys 
Markevičius, Morta skirkienė, Julija Ži
linskienė ir Paulius Žvirblis.

' Lietuvių N. B-vės valdyba praneša, kad 
tiek anksčiau pirkusiems Sodybos akci
jas, tiek Šiuo metu perkantiems, vardinės 
akcijos bus išrašytos Lietuvių Sodybos 
įkurdinimo vajui pasibaigus.

MOTERYS H-?.
ORGANIZUOJA EKSKURSIJĄ

Šventos Onos Draugija rengia skaitlin
gą eskursiją į Lietuvių Sodybą š.m. rug
sėjo 10 d. kur įvyks Tautos šventės minė
jimas. Šiuo metu ekskursijon jau užsira
šė 60 asmenų. Organizatorės prašo, kad 
norintieji dalyvauti užsirašytų iš anksto, 
kas žymiai palengvina visą darbą. Ekskur
sijos dalyviai, gyveną rytin. Londone bus 
paimti' nuo Parapijos Bažnyčios, o vakarų 
Londone —'• nuo Lietuvių Namų.

Kelionės kaina — 11 šil. Užsirašyti ga
lima pas Šv. Onos D-jos nares ir Londo
no DBLS I skyriaus valdybos narius.

VIEŠNĖ Iš ŠVEICARIJOS
Šią savaitę Londone, Lietuvi: Namuose, 

vieši Daktarė Elena Vaitkevičiūtė, gyve
nanti ir dirbanti šveictarijoje. Dr. Vaitke
vičiūtė, gavusi ilgesnes vasaros atostogas, 
apkeliavo Prancūziją, Ispaniją, o dabar 
vieši Londone. Ji dirbanti Šveicarijoje, vai 
kų 'ligoninėje, kaip dantų gydytoja. Švei
carijon pateko iš Vokietijos 1945 metais, 
vos baigusi gimnaziją Kaune. Čia baigė 
augštuosius mokslus ir gavo pastovų ir 
gerą darbą. Dr. Vaitkevičiūtė yra nuola
tinė „E. Lietuvio“ skaitytoja.

DARBININKŲ LABUI
Pereitą savaitę Blackpoolyje baigėsi lie

jyklų ir metalo pramonės darbininkų prof 
sąjungų konferencija. Ten buvo priimtos 
šios rezoliucijos:

1. reikalauti trijų savaičių apmokamų 
atostogų,

2. reikalauti penkių dienų (40 vai.) dar
bo savaitės,

3. apribojimo priverstinų viršvalandžių,
4. mašinų- pramonės suvalstybinimo.
Prieš ketvirtąją rezoliuciją pasisakė 

transporto darbininkų profsąjungos atsto
vai, bet jie liko mažumoje.

Apskaičiuojama, kad trečiosios savaitės 
apmokamos atostogos darbdaviams atsiei
tų. kasmet 20 milionų svarų.

‘V ' PRAŠO ATSILIEPTI
Prašomą atsiliepti AGOTA. GRUGUTAI 

TĖ, dirbusi Panevėžio Maisto fabrike. Ji 
pati, arba žiną jos adresą, prašomi praneš
ti: Juozas Kaleckis, Lodge Farm, South 
Duffield, Selby, Yorks.

SEKANČIO MĖNESIO KNYGA
Šiomis dienomis, jau baigiamas atspaus

dinti 9-tasis Nidos Knygų Klubo leidinys, 
Gustave Flauberto „Ponia Bovary“, kurį 
iš: prancūzų kalbos išvertė Alė Rūta. Tai 
didelis ir įdomus 2-jų dalių romanas. Pir
moji šios knygos dalis, klubo nariams bus 
išsiuntinėta rugsėjo mėnesio pradžioje.

LOWTONAS
Rugpjūčio 21 d. Manchesterio Apygar

dos Valdyba šaukia skyrių valdybų suva
žiavimą. Dėl tos priežasties Lowtono Sky
riaus narių susirinkimas neįvyks š, mėn. 
21 d., kaip buvo skelbta pereitą savaitę, 
bet RUGPJŪČIO 28 d. 3 vai. p.p. Tą die
ną Lowtono skyriaus nariai prašomi atvyk 
ti į sisurinkimą.

sss—ss REPORTAŽAS IŠ STOVYKLOS ----
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SKAITYK
„EUROPOS LIETUVĮ“'.

Į Lietuvių Sodybą

Londono Waterloo stotyje kamšatis. Sau 
lėtas Bank Holiday vylioja t gamtą kiek
vieną, kas tik pavelka kojas. Bilietų ka
sos apgultos žmonių. Margaspalvėje minio 
je netrūksta nė skautų. Prikimštom kupri
nėm iriasi, skindamiesi kelią pirmyn. Sto
vyklauti traukia itšisos draugovės, nes 
Anglijoj retas oras — saulė žeme ridinėja. 
Iš požeminės stoties išneria būrys skautų 
lietuviškom uniformom.

— Ei, broliai, kur keliaujate?
— Stovyklauti į Lietuvių Sodybą?
Netrukus iš didmiesčio triukšmo ekspre

sas išneša į saulėtus laukus ir miškus. Ai
dershot stotyje keletas londoniškių brolių 
jau laukia naujai atvykstančių ir į savo 
apsaugą perima kuprines, kurias sunkveži 
mis nugabens vėliau į stovyklą. Autobusas 
nr. 6, per gerą pusvalandį atveža iki New 
Inn. Apylinkėse dunkso miškai, prasišau
na kalvos lyg Žemaitijoje. Keletą minučių 
asfaltuotu keliu pažygiavus, tarp medžių 
viršūnių lyg pasakoje išnyra Lietuvių So
dybos rūmai. Pagaliau savoje žemėje! Sau 
lės atokaitoje banguoja vyliodamas atsi
gaivinti ežerėlis, bet įsikūrimo darbas 
prieš akis!

Sveiki stovyklautojai!

Vos patekus į stovyklos rajoną, jau kyla 
dūmai iš lauko Virtuvės. Na gi triūsia se
nasis „kukąs“ psktn. Bronius Zinkevičius, 
prakaitą braukdamas raiko duoną. Pir
mai vakarienei spėjo atvažiuoti visi sto
vyklautojai — virš 90 brolių ir sesių. Se
sės savo stovyklą įsikūrė pamiškėje, ant 
kalvelės, netoli upelio, lyg kadaise Tauti
nėje Stovykloje Pažaislio pušyne. Brolių 
stovykla kitoje Sodybos pusėje ant kalno 
miške, kaip pritinka geriems strategams. 
Naujai atvykstantiems paskiriamos pala
pinės, pradedama tuojau įsikurti. Pačio
je Sodyboje šieno netrūksta. Ir patys ma
žieji stovyklautojai murkdo šieną į mai
šus. Senas vasarotojas, praeidamas pro 
daržinės kampą, užkalbina:

— Sesės skautės, Lietuvoj stovyklauda
mi skautai miegodavo ant samanų, kam 
jums tas šienas?

Todėl, kad lietuviškos samanos dar 
čia nespėjo užaugti!

Praeinant pro virtuvės garuojančius 
puodus, dažną suka noras patraukti „pik
tus kvapus“, nes „grobas jau.veja grobą“. 
Pasistiprinus, saulė arti laidos. Vadai su
sirenka posėdžiui. Garsus švilpukas į Vė
liavos aikštę sušaukia visus stovyklauto
jus. Čia išsirikiuoja pilnom uniformom 
berniukų ir mergaičių stovyklos. Stovyk
lų Virišininkas sktn, Kazys Vaitkevičius 
(skautas jau nuo 1920 m. Už nuopelnus 
Skautybei, auklėjant jaunimą, apdovano
tas Lelijos Ordinu), atidarydamas stovyk
lą sveikina visus stovyklautojus ir kviečia 
į darbą, kad mūsų stovykla būtų tikras at 
sigaivinimas ir sustiprinimas skautiškos 
lietuviškos dvasios. Stovyklų adjutantas 
vyr. skito; Eimutis Šova skaito viršininko 
įsakymus, skelbiami pareigūnai: Abiejų 
stovyklų viršininkas — Anglijos Rajono 
Vadas ' Sktn. K. Vaitkevičius, Skautų sto
vyklos viršinikas — vyr. skltn. Jaras Al- 
kimavičius, Skaučių viršininkė —- psktn. 
Danutė Fidlėrienė, Kapelionas — Fil. kun. 
Dauknys, Stovyklos Gydytojas ir „Tau
kuoto Puodo“ redaktorius — Dr. Valteris, 
Laužavedys ir iškilų vadovas — Sk. vytis 
Vilius Fidleris.

Nuskamba „Marija, Marija“ giesmė ir 
giedant Lietuvos Himną stovyklos vėlia
vininkas skltn. Mindaugas Kaulėnas nulei
džia'Trispalvę.

Laužas dega, dūmai rūksta...

Į pirmą susipažinimo laužą pakviečiami 
ir vasarotojai iš Sodybos. Ir pačių stovyk
lautojų tarpe nemaža naujų veidų. Prie 
laužo ateina jauniausias stovyklautojas Al 
giukas Kiburas 7 m. amžiaus. Per žiemą 
susitaupė 2 svarus stovyklos mokesčio. 
Atvažiavo pasiruošęs, kaip senas stovyk
lautojas, nepamiršo nė guminių aulinių 
batelių nuo rasos, jei kartais lietus lytų.

Laužavedžio kerėjančią lazdelę paima 
sesė Fidlerienė, kuri savo sugebėjimais ir 
naujom dainom linksmins kiekvieną vaka 
rą. Laužas baigiamas tradicine skautiška 
vakaro malda, visiems apie laužą sustojus 
ratu ir perkryžiuotom rankom susikibus, 
tyliai giedant:

— Ateina naktis.
Saulė jau nuslinko nuo kalnų, 
Nuo miškų, nuo laukų.
Ramiu sapnu užmiki, Dievs yr čia!

Mes išeinam į darbą didį!

Stovykla yra skautiška mokykla. Dar
bas ir poilsis, daina ir rimtis, kūryba ir 
žaidimai, nakties sargybos ir iškylos rišasi 
į darnią-sutartinę. Pirmosios stovyklavimo 
dienos prabėgo besitvarkant, bepuošiant 
stovyklavietę. Iškyla stovyklų vartai, tau
tiniais ornamentais kryžius, altorėlis, iš

noj uniformoje į Vėliavos pakėlimo apei
gas ir čia pat prie šnarančio beržo alto
rėlio šv. Mišios. Išgirstam trumpą užde
gantį žodį, liturginių drabužių simbolinę 
prasmą, prisimenami pavergtieji broliai ir 
seserys. Savo maldom apsupę dieviškąją 
auką, maldaujame, kad broliška meilė ly
dėtų mūsų žingsnius, kad Dievo Apvaiz
dos ranka laimintų pavergtuosius, gau
siai atlygintų mūsų geradariams..

9 vai. pusryčiai. Apie apetitą niekas ne
kalba, tai rodo greitai nušienaujamos su
muštinių lėkštės. Trumpa malda padėko
jus Visagaliui, abiejose stovyklose prasi
deda darbas. Vyresnieji rodo savo sugebė
jimus, perteikia įgytas žinias. Žymi sto
vyklautojų dalis pasiruošę išlaikė egzami
nus į augštesnį patyrimo laipsni.

Didž. Lietuva nugali Didž. Britaniją
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Lietuvių Sodybos žemėje stovyklavo ir 
anglų skautų draugovė iš Londono. Netru
kus užmegztas ryšys, rytais jie ateidavo 
į bendras pamaldas. Sutartos futbolo rung 
tynės. Žaidėjai berniukai iki 14 mė am
žiaus. Tarpvalstybines rungtynes seka ir 
Sodybos vasarotojai. Mūsų komandoje iš 
Maž. Lietuvos nieko nebuvo, todėl pasiva
dino Didž. Lietuvos komanda. Iš pat pra
džios mūsiškiai ima iniciatyvą ir spaudžia 
anglų vartus. Pirmas kėlinys baigiamas 
8:0 D. Lietuvos naudai. Pasikeičiami var
tai. Augšta žolė stabdo mūsiškių veržlumą 
ir draugiškos rungtynės baigiamos 10:1 
mūsų skautų naudai.

Iškyla į karo uostą

Sodybos vasarotojų iniciatyva padaryta 
rinkliava, kad neturtingiesiems stovyklau
tojams sudarius galimybę aplankyti Port
smouth — didįjį Anglijos karo uostą. Ket
virtadienio rytą ne taip karšta ir visi sto
vyklautojai su dviem autobusais dainuo
dami išvažiuoja iškylauti. Skautas Verby- 
la su savo mašina veža stovyklos valdžią.

Karo uoste su motorine valtim aplan
kom įvairiuose kampuose išsidėsčiusius 
lėktuvnešius, kreiserius, naikintojus, po
vandeninius laivus. Išsimaudę jūroje, pil
ni įspūdžių vakare grįžtam atgal stovyk
lom

Didžiosios iškilmės. Atvyksta Lordas Bi
den Powell

Gražiam orui esant, broliškoje dvasioje 
netruko prabėgti savaitė. Sekmadięnis — 
paskutinioji stovyklavimo diena, kartu 
darbų įvertinimas. Vėliavos aikštėn į pa
maldas susirenka ne vien tik abi stovyk
los, bet ir vasarotojai ir anglų skautų 
draugovė. Kapelionas iškelia brolišką mei
lę: Kur tavo brolis?, kur tie tautiečiai, ku
rie nepasirodo lietuviškoje veikloje? Ne-il
gos maldos ir sausi pasninkai padaro mus 
krikščionimis, bet gyva broliška meilė. Te 
kiekvienas jaučia mūsų mylinčią širdį!

Mišių metu skautas Kastytis Baublys 
priima Pirmąją Šv. Komuniją. Tai pirmas 
artimas susitikimas su Dievu ir jam ši die 
na liks amžiais atmintina!

2 vai. po pietų — iškilmingas stovyklos 
uždarymas. Prie skautiškų gretų pilna 
svečių ir vasarotojų. Stovyklos Viršinin
kas padėkoja visiems tautiečiams materi
aliai parėmusiems stovyklaujančius. Skau 
tus sveikina DBLS vardu p. Vilčinskas. 
Tuo tarpu į stovyklą atvyksta Skautybės 
Įkūrėjo sūnus Lordas BADEN-POWELL, 
kurį mūsų skautai entuziastiškai sutinka. 
Jis sveikina stovyklaujančius lietuvius 
skautus ir skautes. „Jei mano tėvas — 
Skautybės Įkūrėjas būtų gyvas, tikrai jis 
šiandien pas jus būtų atvykęs.“ Garbinga
sis svečias sakosi taip pat prieš karą bu
vęs Lietuvoje ir liko sužavėtas lietuvių 
nuoširdumu. Jam įteikiama tautinių raš
tų meniška juostelė su Lietuvos Skautų 
Brolijos ir Seserijos ženklais.

Viršininko įsakymai skelbia įgytus nau-

kastas bendras žvaigždės formos stalas, 
kurį sesės išdabino samanomis, Lietuvos 
herbu, skautiškais ženklais. Palapines puo 
Stovyklavimo metu pravesti trys didieji 
šė skilčių siluetai, įvairūs ornamentai, 
pašnekesiai. Sktn. Vaitkevičius nuš'vietė 
Lietuvos istoriją. Visi lyg užburti klausėsi 
apie didingą Nemuno šalies praeitį. Ka
pelionas gyvais naujais pavyzdžiais iškė
lė Didvyrių Žemės sūnų darbus ir skau
tišką dvasią. Stovyklos gydytojas Dr. Val
teris teikė žinias iš pirmosios pagalbos ir 
higienos. Padaryta keletą iškylų skautiš
kam patyrimui įgyti, kaip kepti duoną, 
kaip signalizuoti ir siųsti pranešimus, 
kaip susiorentuoti nakties metu. Universi
tetuose studijuoją ir jį baigę skautai įstei
gė Skautų Akademikų korporacijos „VY
TIS“ Anglijos skyrių.

Stovykla kelk!

Kas rytą 7,30 vai. skardus švilpukas pri-

jus patyrimo laipsnius, pakėlimus į vyres
niškumą. Būrys sesių ir brolių duoda Įžo
dį prie Trispalvės vėliavos, kuri šianiden 
pavergtoje Tėvynėje laistoma kankinių 
krauju už Tautos Laisvę. Nauijeji skautai, 
brangidami savo garbę, pasiryžta tarnauti 
Dievui, Tėvynei, Artimui. Stovyklų Virši
ninkas pakviečia kapelioną užrišti kakla
raiščius.

Tėvynės Laužas
Laužą uždegti pakviečiamas Lordas Ba

den-Powell. Skautai Vyčiai išpildo paverg
tai Tėvynei skirtą dainų montažą. Pasiro
do atskiros skiltys, kupletai, tautiniai šo
kiai, dainų sutartinės. Gale, Stovyklų Vir
šininkui įteikiama dovanų knyga su visų 
stovyklautojų parašais ir juostele.

— Broli Skautininke, daugiau tokių sto
vyklų! Per savaitę taip visi susigyvenom, 
jautėm vieną šeimą.

keldavo iš miego karalijos. Tuoj pat ryt
metinė mankšta ir tekini į upelį išsimau
dyti, kad visi gaivia dvasia ir lanksčiu 
kūnu pradėtų dienos darbus. 8,30 vai. pil-

LIET. VERSLININKAI AUSTRALIJOJE
Į tolimąją Australiją prieš aštuoneris 

metus išvyko apie devyni tūkstančiai lietu 
vių. Pradžia, kaip ir visur, buvo sunki ir 

ten besikuriantiems mūsų tautiečiams. 
Šiandien ten gyvenančių lietuvių padėtis 
jau žymiai geresnė, ypač, tų, kurie suge
bėjo šiek tiek susitaupyti ir, atlikę priver
stinąjį darbą, ėmėsi kurtis savarankiškai. 
Viena didesnių lietuvių kolonijų yra Syd- 
nėjuje. Štai keletą tokių savarankiškai 
pradėjusių gyventi lietuvių pavyzdžių Syd 
nejaus mieste.

Anksčiau įsisteigusios yra šios verslo 
įmonės. Spaustuvė „Mintis“, kuri iki šiol 
veikė bendrovės pagrindais, dabar jau per 
ėjo Prano Nagio, vieno šios bendrovės na
rio nuosavybėn. „Lizard & Co.“ — V. Sau 
dargo portfelių dirbtuvė, kuri teikia savo 
gaminius ne tik Sydnėjaus ir NSW, bet ir 
Adelaidės bei Tasmanijos krautuvėms. Dir 

' ba 3-5 žmonės. Įmonė veikia sveikais ko
merciniais pagrindais ir kaskart savo ga
mybą didina.

Daugiau kaip prieš metus įsteigta didelė 
maisto produktų krautuvė — „Baltia“, Ji 
suorganizuota b-vės pagrindais. Vadovau
ja J. Kedys. Veikia gerai.

Seniai pieno barą turi Geryba, neperse
niai yra atidarę savo pieno barą Biežiai, 
o dabar šios rūšies prekyba pradėjo Vers
tis ir Bakaičiai. Nei vieno pieno baro savi 
ninkai nesiskundžia ir nesigaili verslinin
kais pasidarę.

Vladas Banelis nupirko iš australo vos 
vegetuojančią laikrodžių ir auksakalystės 
krautuvę. Naujasis savininkas taiso laik
rodžius ir sėkmingai prekiauja. Jis turi 
plačių užsimojimų ir savo prekybą žada 
praplėsti.

„Cabra-Vale“, Butkaus, Žygienės ir Co. 
baldų prekyba. Įsteigta bene prieš trejus 
metus. Ir šiandien, jeigu palyginti su tuo, 
kaip ši prekybos įmonė atrodė prieš tuos 
trejus metus, skirtumas milžiniškas. Pla
čiausiom vitrinom didžiulis pastatas, ku
riame veikia du skriai: vartotų ir naujų 
baldų, linoleumo ir kitų namų reikmenų, 
o ant gretimo sklypo, naujai pastatytame 
tos pačios bendrovės mūriniame pastate, 
įrengta elektros reikmenų krautuvė ir lai
dojimo biuras.

Keleri metai sėkmingai darbuojasi da
žytojų kolektyvas „BIKS“, suorganizuotas 
dali. J. Bistricko, kurį dabar sudaro Bis- 
trickas ir broliai Janavičiai. „Biks“ yra 
užsirekomendavęs kaip tikrai rimta dažy
tojų firma ir gauna didelių užsakymų i. 
valdžios ir privačių statybininkų bei na
mų savininkų. Pastaruoju metu atliko da
žymo darbus eilėje modemiškų namų. 
Kaip savarankiškas dažytojas dirba dar 
J. Macijauskas.

Maisto produktų krautuvę turi Gulbi 
nas ir neseniai atidarė panašią prekybą 
V. Simniškis.

Turima ir mėsininkų. Grupė energingų 
vyrų nupirko mėsos krautuvę ir ten pat 
baigia įrengti mėsos gaminių įmonę „Mais 
tas“. Atrodo, kad netrukus Sydnėjaus lie
tuviai galės gauti „Maisto“ dešrų, kumpių, 
dešrelių ir kitokių skanėstų, nes gamybai 
vadovaus Kauno „Maisto“ mėsos gaminių 
specialistas.

Cementiniai puodai ir sodo puošmenos 
gaunamos Ladygos įmonėje.

Kas turi parduoti namą, sklypą, arba no 
ri įsigyti nejudomo turto — kreipiasi į 
Vaclovą Narbutą, licenzijuotą pirkimo — 
pardavimo agentą.

Namus stato ir gražiai įrengia statybi
ninkai Alg. Dudaitis, Ab. Kutka ir D. Dau 
jotis.

Kam reikia durų, langų ir spintelių krei 
piasi į Jančiaus įmonę.

Keleri metai savarankiškai prekiauja 
M. Lukauskas, pastaruoju metu dalyvau
jąs statybos firmoj Lucas & Co.

J. Martišius turi sunkvežimį ir pabė
giams pjauti mašiną •— gamina ^pabėgius. 
Ant. Leveris su savo sunkvežimiu ir maši
nomis jau geleži metai verčiasi pabėgių 

Eisim broleliai namo...
Gęsta stovyklos laužas, mašinos laukia 

išvažiuojančių. Bet taip gaila skirtis. Mū-< 
sų jaunasis lietuviškas atžalynas kiek iš
moko naujų liaudies ir partizanų dainų, 
ko neduos jokia mokykla tokioje broliško
je dvasioje! Varžybų dvasia patarnauti ar 
timui, kad kitam būtų patogiau, maloniau. 
Ir tik tada laimę randame, kada kitiems 
jos ieškome.

Už tokį puikų stovyklos pasisekimą nuo 
pelnas priklauso visai vadovybei, kuri vi
sais nuoširdžiai rūpinosi. Jum Vyresnieji 
Broliai ir Sesės reikia kurstyti ir toliau 
skautybės entuziazmo ugnį, šias janų lie
tuviškų širdžių žarijas įpūsti iki žėrėji
mo, kad saugotumėte jų jaunatvišką užsi
degimą, jei svetimos audros ir lietus ban
dytų užgesinti. O jūsų kilnias pastangas 
laimins Visagalis Dievas, kurio Rankoje ir 
pavergtosios Tėvynės likimas!

Filisteris PD

gamyba. Uždarbiai labai geri. Su savo 
sunkvežimiu dirba Kasperaitis.

Taksi turi Marcinkienė.
Motorizuotiems lietuviams pagelbą tei

kia O. Motuzas, kuris turi savo auto re
monto garažą.

Pagal pasirinktą stilių nukerpa kiekvie
nos galvos plaukus K. Simonavičius, ku
ris iš savininko, pas kurį,dvejus metus dir 
bo, pereitais metais atpirko didelę kirpyk
lą — saloną.

Batų dirbtuvę turi Kelertas.
šie visi lietuviai verslininkai, kurių dau 

gelis anksčiau prekyboj ar gamyboj nėra 
dirbę, išdrįso žengti savarankišku, geres
nę ateitį užtikrinančiu keliu, ir šiandien 
nė vienas nesigaili. Daugis jų ne tik patys 
gražiai, jokių „bosų“ nepriklausydami, 
verčiasi, bet dar ir kitiems pas juos atė
jusiems darbo suteikia.

Yra visa eilė tik pirmuosius žingsnius 
žengiančių. Prie tokių priskaitytini Jaselą- 
kis. — portfelių dirbtuvė, Ladyga — ce
mentinių puodų ir sodo puošmenų dirb
tuvė, Bičiūnas — išvežiojamoji prekyba.' 
Na, dar vienas kitas siuvėjas, ar kitoks 
amatininkas kuria savo verslamones sa
vaitgaliais, ar kitu nuo įstaigos ar fabriko 
darbo atliekamu laiku. Bet netenka abejo
ti, kad ir jie netrukus atsisveikiną su savo 
darbdaviais, kaip ir kiti, „senieji biznie
riai“, kurie prieš dvejus ar trejus metus 
pradėję savaitgaliais, šiandien jau visas 
septynias dienas savo verslamonėse gra
žiai ir labai skubėdami darbuojasi.

Alonis.
„M. P.“

DBLS Centro Valdyba — 30 svarų, Cent 
rinis skyrius — 5 sv., J. Strumskis, Sima
navičius, Dr. Uogintas, Giriūnai, Kun. Kaz 
lauskąs — po 1 sv.; J. D. iš Birminghamo, 
Didžbalis, V. Jurevičius, Deveikis, Kai- 
riūkštienė, K. Baublys, St. Žymantas — 
po 10 šil.; Leamengton Skyrius — 14 šil.; 
K. Garnelis, Kaulėnas — po 5 šil,; F. Ne- 
veravičius — 4 šil.; Bulaitis ir Zdanavi
čius — po 2 šil. 6 penus.

Aukojusiems tikrai nuoširdus skautiš
kas dėkui!

AUKŲ LAPŲ NEGRĄŽINO

Aukų lapų negrąžino šie skyriai: Bir
minghamo sk., Cannock sk., Lincoln sk. ir 
Tadcaster sk.

Minimi skyriai maloniai prašomi aukų 
lapus, nors ir tuščius, kaip galima greičiau 
grąžinti šiuo adresu: Sktn. K. Vaitkevi
čius, 21, Cobden Str. Derby. Aukų lapai 
reikalingi prie apyskaitos, kadangi jie yra 
numeruoti.

Stovyklos apyskaita artimiausiu laiku 
bus paskelbta „Europos Lietuvyje“.

PADĖKA

Mieliems skautų bičiuliams: Ponioms 
Kalibatienei ir Mamaitienei ir Ponui Gri- 
kinui, pravedusiems rinkliavą vasarotojų 
tarpe ir mieliems aukotojams, suaukoju
siems 15 sv. ir 3 šil., kas įgalino stovyklau
tojus nuvažiuoti Į Portsmuth apžiūrėti 
uostą, karo laivus ir pasimaudyti jūroje, 
tariame nuoširdų skautišką ačiū!

Sktn. K. Vaitkevičius
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PLUNKSNAQRAUZIO

Skaitytojas iš Bradfordo, matyt, augš- 
tosios politikos mėgėjas, parašė man to
kį laiškelį: „Po Keturių Didžiųjų Konfe
rencijos Ženevoje, mano kaimynai ir ma
no fabriko bendradarbiai (suprask ang
lai), lengviau atsiduso ir dabar gyvena 
tokioje palaimintoje taikos nuotaikoje, su 
tokiomis šypsenomis, kurios visiškai man 
primena pirmąsias laimingas pokario die
nas. Kadangi anglų kalba išeinantieji laik 
raščiai man dar vis sunkiai įkertami, būk 
malonus, mielas Plunksnagraužį, trumpai 
pasakyk, kas toje Ženevos konferencijoje 
buvo iš tikrųjų nutarta, kad visas pasaulis 
taip džiaugiasi?“

Prisipažinsiu, kad, turint galvoje mano 
profesiją, šio skaitytojo klausimas įvėlė 
mane į sunkią padėtį, juo labiau, kad kon 
ferencija tęsėsi visą savaitę, o man rei
kia atsakyti ir teisingai ir trumpai ir, be 
to, atitruksiant nuo kasdieninio darbo, o 
lapų, kaip visi matote, jau kas rytas dau
giau prikrenta... Į šitokį klausimą, supran
tama, geriau atsakytų „Dienos Rūpesčių“ 
redaktorius, jei jis, skaitytojų džiaugsmui, 
susiprastų baigti vis nesibaigiančių sau
lėtų dienų atostogas... Na, bet atsakyti rei
kia. Rimtai.

Konferencija, kaip žinome, pasibaigė. 
Pasibaigė su tokiomis didžiųjų šypseno
mis, kad nuo jų užsikrėtė <ir viso laisvojo 
pasaulio piliečiai, neišskiriant nė bradfor- 
diečių britų. Šia šypsenos liga nesusirgo 
tik dvi žmonių rūšys, gyvenančios žemė
je: visi, gyveną už Geležinės Uždangos ir 
visi tie, kuriuos „Komitetas už sugrįžimą 
į tėvynę“ kviečia tuoj pat vykti namo, ža
dėdamas dovanoti „nusikaltimus“... Mat 
Kremliui tulžis verda, kai mes, negrįštan- 
tieji .nesijuokiame iš konferencijos pada
rytų „juokų“. O juokų, juokų pro ašaras, 
ten padaryta apsčiai. Ir, mano akimis žiū
rint, juo toje konferencijoje buvo dides
nis, juo jis buvo didesnis juokdarys. Pa
imkime patį didžiausiąjį, iškrėtus} pokštą, 
siūlant pakelti uždangą ir leisti fotogra
fuotis viską, kas ką turi! Šis siūlymas su
krėtė visą laisvąj pasaulįį, o ypač fotogra
fus ir mėgėjus. Galite įsivaizduoti, kiek 
puikių objektų būtų galima užtikti „roju
je“, o ypač Sibiro taigose. Žinoma, šis di
džiojo siūlymas baigėsi tuo, kad Mr. Bul
ganinas leidosi nufotografuojamas su 
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braškės uogele burnoje, surengtame savo 
„kolchozo“ pokylyje, nuo kurios saldumo 
ir jo šypsenos, visiems Vakaruose dar
daugiau apsalo širdelės.

Konferencijos metu, fotografuotis iškel
to siūlymo autoriaus patarėjas Stassenas, 
didysis nusiginklavimo šalininkas ir pro
paguotojas įžengė salėn. Gromiko, išvydęs 
įeinantį, šūktelėjo:

— Štai, matote, įžengė didysis ameri
kiečių nusiginklavimo ministeris!

Stassenas, bandydamas atsikirsti, drėb
telėjo:

— Ir jums toks būtų ne prošal}!..
— Mums nereikia: visi sovietuose esą 

ministerial dirba tik nusiginklavimui! — 
atšovė Gromiko.

Ir kaip nesijuokti!
Amerikos plunksnagraužiai, išgirdę sa

vo krašto didžiausiojo siūlymą leisti vieni 
kitus fotografuotis, puolė tuoj prie sovie
tinės delegacijos, klausdami, ką ji galvo
janti apie tokį nepaprastą pasaulio taikai 
daug reiškiantį įvykį? Dėl vaizdumo jie 
kalbėjo delegacijai:

— Tik įsivaizduokite — sovietų lėktu
vai virš Amerikos! Amerikiečių lėktuvai 
virš Sovietų Rusijos!? Ar gali ką nors pa
našaus pasaulis įsivaizduoti!

Džiaugsmu liepsnoj antiems amerikiečių 
laikratšininkams sovietinė delegacija su
teikė daug vilčių šitaip atsakydama:

— Pirmoji siūlymo dalis yra puiki ir be 
sąlyginiai priimtina. Dėl antrosios dalies 
mes turime pareikšti, kad ji reikalaujanti 
gilesnio aptarimo ir išsiaiškinimo atskiro
se konferencijose...

Kaip matome. Amerikos Prezidento siū
lymas neatmestas jr kaipgi Vakarų Pasau
liui nesidžiaugti, kai Ženevos konferenci
joje tiek daug laimėta taikos ir visos žmo
nijos labui.

Tikiuos, kad būsiu išsamiai atsakęs į 
gerb. bradfordiečio skaitytojo iškeltą ak
tualų klausimą, kodėl po Ženevos konfe
rencijos taip visiems linksma?

Labai dažnai mes esame puolami visai 
neužsipelnytai. Ypač be reikalo mums da
romi priekaištai, kai liečiamas reprezenta
cijos kitataučių akyse klausimas. Jau ke- 
leri metai, kai žinome, kad mes šiame 
krašte, o kiti kituose kraštuose, esame sa
vo tautos „ambasadoriai“, į kuriuos visa
da atkreipiamas smailus žvilgsnis kitatau
čių. Girdi, nuo mūsų kiekvieno atskiro in
divido, jie, tie kitataučiai, susidaro įspūdį 
ir apie mus visus ir apie mūsų tautą. Rei
kia, girdi, daryti visus žygius, kad tik apie 
mus kalbėtų ir rašytų, ypač didžioji britų 
spauda, kurios galybė ir reikšmė yra di
desnė už atomines energijas. Veiksniai, or-

ganizacijų vadovai, politikai ir visuome
nininkai suka galvas, posėdžiauja, renka 
pinigus, kviečia arbatėlėms ir pietums 
spaudos žmones, kad tik patekus į tos 
spaudos puslapius, kad tik nors keliom ei
lutėm būtų atžymėtas Lietuvos ar lietuvio 
vardas. Ir, reikia pripažinti, kad toms or
ganizacijoms ir veiksniams sunkiai sekasi. 
Žymiai sunkiau, negu pavieniams mūsų 
tautiečiams, sugebantiems be jokios pa
ramos tinkamai šioje veiklos plotmėje pa
sirodyti. Ir skaudžiausia, kad šitokių pa
vienių lietuvių ambasadorystė labai retai 
atžymima mūsų spaudoje ir tinkamai įver 
tinama. Net ir tada, kai lietuvis savo ener
gija ir veržlumu patenka į pirmuosius di
džiosios spaudos puslapius. Ir štai pavyz
dys: ketvirtadienio ryte mano draugas 
George uždusęs įbėga į mūsų persirengi
mo „šopą“ ir kyštelėja man darbiečių ofi
ciozą „Daily Herald“, šaukdamas:

— You know him?!...
Ir kaip nežinosi! Lietuvis iš Nottingha- 

mo net trijose pozose, trijose atskirose 
nuotraukose muistosi su uniformuotais 
policininkais pirmame milijoninio tiražo 
dienraščio puslapyje, „garsindamas“ lietu
vių vardą... Gaila man pasidarė ir to lie
tuvio, ir tų su juo vargstančių policinin
kų, ir tų trijų svarų, kuriuos jis teisme su
mokėjo, ir skaudu, kad mums daromas 
priekaištas, jog netikamai atstovaujame 
svetimame krašte savo tautą...

Iš nottinghamiečio lietuvio nuotykių, 
nors jų didvyrio ir nereikėtų labai jau 
garbinti, mums reikia pasidaryti dar kar
tą vieną’išvadą, kad mes visur ir visada 
esame „ant akių“. Jei šitoksai nuotykis 
būtų atsitikęs su vietos gyventoju, tikriau 
šiai, tos nuotraukos nebūtų patekusios į 
laikraščius, o juo labiau į pirmuosius pus
lapius. „Laimei“ jis atsitiko su svetimtau
čiu ir todėl jam „pagerbti“ skiriama ir 
tinkama vieta. Kiekvienam lietuviui, nesi
gilinant į nottinghamiečio elgesio „teisy
bę", šis faktas yra skaudus reiškinys ir 
kiekvienas šitaip pasielgęs negali mūsų 
tarpe rasti užuojautos. Žinome, kad britų 
policija yra džentelmeniška visiems, bet 
ji reikalauja ir džentelmeniškumo respek- 
to.

ŽYDAI IR VOKIEČIAI
moralines skriaudas, tačiau ir šiuo reikalu 
vokiečiai parodė grąžų gestą, paskirdami 
Izraelio vasltybei 255 milionus svarų, ku
rie mokami ratomis per 12 metų. Kai šis 
reikalas buvo svarstomas parlamente, už 
jį balsavo net 238 atstovai, o tik 34 prieš, 
86 balsams susilaikius. Parlamentas, pra- 
vesdamas šį nuostatą, tylos minute pager
bė visus nukankintus Vokietijos žydus. 
Kai kurie Izraelio žydų visuomenės sluogs 
niai griežtai pasisakė prieš priėmimą vo
kiečių piniginę paramą idėjiniais sumeti
mais, o arabai pagrasino boikotuosią vo
kiečių prekes; jei šie Izraeliui išmokės 
skirtą pašalpą

Kaipgi pasielgė rytinės Vokietijos vy
riausybė, nes ir tame krašte žydai lygiai 
buvo persekiojami? Kaip pasirodo, raudo
nieji rytinės dalies valdovai nelabai kuo 
skyrėsi nuo buvusio nacių rėžimo: neskait 
tingiems ten užsilikusiems žydams ne tik 
nė viena marke nebuvo atlyginta, bet ir 
užsilikęs turtas konfiskuotas. Todėl ne
nuostabu, kad, ypač siaučiant antisemitiz
mui Slanskio bylos metu, iš rytinės Vokie
tijos į vakarus perbėgo ir tie neskaitlin
gieji ten užsilikusieji žydai pas „fašistus“.

Viktė.

Pokario metais ne vienam žmogui kilda
vo klausimas, kaip šios dvi tautos tvarkys 
tarpusavio santykius? Hitlerio laikais siau 
tęs nežmoniškas, gal neturįs istorijoje sau 
lygių pavyzdžių žydų persekiojimas, su
prantama, amžiams paliks vokiečių tautai 
nenuplaunama dėmė. Kaipgi dabar, šiam 
baisiam terorui pasibaigus, žydai jaučiasi 
vakarų Vokietijoje, kaip į juos žiūri vietos 
gyventojai, vokiečiai? Į šį klausimą labai 
išsamiai atsako šiais metais pasirodžiusio
je knygoje „Back into power“ Listaira 
Horne. Autorius, apžvelgdamas šių tautų 
pokarinius santykius, ne tiek jieško sąs
kaitų suvedimo, kiek duoda iš šių laikų 
grynų faktų. Knygoje pabrėžiama, kad da
bartinės vakarų Vokietijos vyriausybės ve 
dama žydų klausimu politika neturinti 
priekaištų. Pats Federalinės Respublikos 
prezidentas Heuss dalyvavo žydų sureng
tame 750 metų Majmonideso mirties su
kakties minėjime, o vyriausybės savaitraš 
tis „Das Parlament“ pašventė viena spe
cialų numerį Izraeliui pagerbti. Speciali 
anketa, išleista vieno žydų laikraščio, tvir
tina, kad 60 procentų vokiečių yra drau
giškai nusiteikusių žydų reikaluose. Sa
koma, kad iš vokiečių pusės nebuvo kol 
kas nė vieno antisemitinio išsišokimo, ver
to didesnio dėmesio. Antisemitinę literatu 
rą platino ne vokiečiai, bet rusų, vengrų 
ir rumunų fašistinės organizacijos. Du ru
sai buvo suimti ir apkaltinti platinę anti
semitinę spaudą. Horne tvirtina, kad bri
tų spaudoje pasirodžiusios žinios apie vo
kiečių išsišokimus prieš žydus, neatitinką 
tikrovei. Nei Auerbacho, nei Brandto by
los nerodančios antisemitizmo pasireiški
mų.

Pagaliau, atvirai kalbant, antisemitiz
mui pasireikšti nebėra kur, nes iš 600.000 
buvusių Vokietijos žydų beliko tik 25.000, 
kurių didesnė dalis yra seneliai, peržen
gę 65 metus amžiaus. Taip, pvz., Hanove
ryje, kur šiuo metu yra 251 žydas, tik 26 
šios tautybės atstovai yra nepasiekę 30 m. 
amžiaus. Įdomus reiškinys, kad 1953-1954 
metų bėgyje į Vokietiją atvyko 420 žydų, 
kurie anksčiau buvo nelegaliai išemigravę 
Palestinon, po kurio laiko nelegaliai vėl 
sugrįžo Vokietijon. Be to, tie perėjūnai nė 
ra Vokietijos žydai. Vokiečių vyriausybė 
galėtų juos ištremti, tačiau šito nedaro, 
nenorėdama sukelti užsienyje šauksmo, 
jog vokiečiai vėl persekioja žydus.

Žydams, Vokietijos piliečiams, grąžin
tas Hitlerio laikais konfiskuotas' turtas su
moje dviejų šimtų milionų svarų. Supran
tama, kad sunkiau atlyginti už padarytas

eeuzmės uždangos kilmė m esmė
Kai X-to amžiaus pabaigoje Rusija pri

ėmė krikščionybę iš Bizantijos, tuomet ji 
nejučiomis apsisprendė neprisijungti prie 
Vakarų krikščionybės ir jos ugdomos kul-
tūros. Tačiau jos apsisprendimas buvo pra 
džioje dar neryškus ir nevisuotinis. Didy
sis Novgorodas, tas seniausias Rusijos lop
šys, dar ilgai palaikė gan intensyvius san
tykius su Vakarais, ypač prekybos srity. 
XIII-to amžiaus vidury beveik visas rusiš
kas žemes nukariavo totoriai ir palaikė 
jas 240 metų savo valdžioje. Per tą ilgą 
viešpatavimą totoriai uždėjo ant Rusijos 
savo ryškų rytietišką antspaudą. Kad ir 
išsilaisvinusi iš totorių jungo, Rusija jau 
nebejautė reikalo dvasiškai santykiauti su 
Vakarais. Jai labai reikėjo vakarietiškos 
technikos, amatininkų ir pirklių, ir tokių 
technikų ji po truputį įsileisdavo ir kvies
davosi. Bet ji vengė vakarietiškų filosofų, 
teologų ir teisininkų, nes šie nesiderino 
su Rusijos jau visai rytietišku gyvenimo 
būdu.

Kai XVi-to amžiaus gale Rusijos caru 
tapo totorių kilmės bajoras Borisas Godu
novas, tai nepasitikėjimas Vakarais dar la 
biau padidėjo. Caras Godunovas, pagal 
Puškino žodžius, kartą pasišaukė kuni
gaikštį Šujskį ir davė jam garsų savo. įsa
kymą: .

„Poslušaj! kniaz‘: vziat' miery sej že čas; 
Čtob ot Litvy Rossija ogradilas“ 
Zastavami; čtob ni odna dušą

. Ne perešla za etų gran‘; čtob zajac 
Ne probežal iz Pol'ši k nam,; čtob voron 
Ne priletal iz Krakova. Stupaj“.
Paprastame lietuviškame vertime šis įsa 

kyfnas taip skamba:
„Paklausyk, kunigaikšti: imkis priemo
nių tučtuojau,

Kad nuo Lietuvos Rusija tvoromis atsi
tvertų;

Kad nei viena siela nepraeitų 
Per šitą sieną; kad kiškis 
Neperbėgtų iš Lenkijos pas mus;
Kad varnas neatskristų iš Krokuvos, 
ženk.“

Čia Puškinas gerai nusako tų ir žymiai 
vėlesnių laikų Rusijos politinės ir dvasi
nės vadovybės nuotaikas ir nusistatymą. 
Caras Petras Didysis pirmas pabandė tą 
nusistatymą prievarta ir net žiauriomis 
priemonėmis keisti. Bet dvasiškiai net jis 
pats nebuvo pribrendęs kiek nors keistis. 
Jis buvo tikras rytietis, kurs laiku supra
to, kad būsimai Rusijos galybei vakarų 
techniški mokslai ir pažanga yra būtinai.

Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll

Š.m. rugpjūčio mėn. 20 d. 7.30 vai.
rengiami
ŠOKIAI

Klubo narius ir jų svečius maloniai 
kviečiame atsilankyti.

Pradžia 7.30

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

reikalingi. Tačiau Petras Didysis sugebė
jo prievarta užstumti ant technikos ir for
malinės pažangos bėgių bent tą negausią 
įtakingosios bajorijos dalį, kuri sukinėjosi
arčiau imperatoriaus dvaro. Vėelsnieji Ru
sijos valdovai jau apsupti tolerantiškesnės 
atmosferos Vakarų technikinėms naujeny
bėms. Vieni jų pasireikšdavo didesniais 
Vakarų šalininkais, kiti — mažesniais. 
Nuo to ir priklausydavo kaip augštai pa
kildavo ar nusileisdavo Rusijos geležinė 
uždanga. Pavyzdžiui, galėtume sakyti, kad 
prie Kotrynos, Povilo ir Aleksandro I ge
ležinė uždanga buvo žemesnė, bet ji smar 
kiai pakilo prie Nikalojaus I; paskiau prie 
vėlesnių imperatorių ta geležinė uždanga 
jau nebebuvo labai augšta ir stora. Tačiau 
dvasinio giminingumo tarp Rusijos plačių 
masių ir Vakarų neatsirado. Nepažangi ir 
sustingusi Rusijos pravoslavų dvasiškija 
buvo uoli sergėtoji prie •geležinės uždan
gos, kad per ją neperliptų Rusijon Vaka
rų krikščionybė ir vakarietiškos laisvės 
bei socialinės reformos. Totorių įtakoje su 
augusi Rusijos civilizacija ir jos plačiosios 
masės pasiliko rytietiškos. Teisingas rusų 
priežodis: „Pakrapštyk giliau rusą ir at
rasi totorių“. Krašto valdovai ir gyventojų 
masės nepasiekė Vakarų politinio subren
dimo, nors meno ir literatūros srity rusų 
kultūra devynioliktame amžiuje padarė 
didelę pažangą ir pasiekė garbingų laimė
jimų. Tačiau tai nei kiek netrukdė tipin
gam rusų valdininkui pasilaikyti stiprius 
despotizmo, netvarkos ir vagiliavimo pa
linkimus, kurie darėsi labai įkyrūs ypač 
vakarietiškoms rusų nukariautoms šalims, 
kaip Suomija, Estija, Latvija, Lietuva ir 
Lenkija.

Nuo 1905 m. Rusijon papūtė stipresni 
Vakarų vėjai. Įvairūs kontaktai su Vaka
rais labai pagausėjo. Nuopelnas didesne 
dalimi priklauso Japonijai, kad ji labiau
siai pažemino išdidų carizmą, sumušdama 
rusus Tolimuose Rytuose.

Įdomu bus pažvelgti į statistiką ir pa
matyti, kiek Rusijos piliečių galėdavo pa
matyti užsienius. Mažojo susisiekimo kor
telėmis — leidimais peržengti sieną — 
naudojosi visa Ęasienio zona apie 15 km. 
platumo. Rusijos kaimynai buvo Vokieti
ja, Austrija ir Rumunija. 1913 m. toms šie 
noms peržengti leidimais Rusijos piliečių 
pasinaudota 8 milijonus kartų, ogi užsie
niečių lankyta Rusija 3 milijonus kartų. 
Žinoma, imperijos pasieniuose rusų (ne
skaitant negausių valdininkų) kaip ir ne
buvo. Taigi tais leidimais naudojosi tik 
lietuviai, lenkai, žydai, ukrainiečiai ir Bes 
arabijos rumunai. Jeigu šiandien Sovietai 
duotų sienai peržengti leidimus keliems 
milijonams pasienio gyventojų, kaip tai 
būdavo Nikalojaus II laikais, tai Sovietų 
pasienis liktų be gyventojų, nes daugumas 
jų tikrai nebegrįžtų atgal. Ogi milijonai 
užsieniečių, laisvai aplankę Sovietiją ir pa 
matę, kas ten dedasi, paskleistų savo kraš
tuose tokių klaikių žinių apie Sovietų tvar 
ką, visišką nubiednėjimą ir priespaudą, 
kad tos žinios užmuštų Sovietų propagan
dą net ir labai kairioje Europos visuome
nės daly.

ĮVAIRENYBĖS
Švedija šiemet duoda visišką laisvę nu

sikaltėliui — alkoholikui. Indijoje — prie
šingai: jam laisvę siaurina ir numato visiš 
kai atimti. Nuo spalio 2 Indijoje visi var- 
tojantieji alkoholį bus registruojami. Jau
nesniems kaip 25 metų jis visai nebus par
duodamas. Visi užsieniečiai, kurie išgy
vens Indijoje daugiau kaip tris mėnesius, 
turės taip pat registruotis alkoholio lape, 
jei norės jo gauti. Nuo 1957 balandžio 1 d. 
alkoholis bus visai uždraustas vartoti.* * * * *

Okeanografijos instituto mokslininkai 
Liverpuly, Anglijoje, turėjo suvažiavimą. 
Vienas jų dr. Revelle išdėstė savo teoriją, 
iš kur vanduo atsirado jūrose. Pagal jį 
vanduo jūrose nėra lietaus vanduo, bet iš 
žemės gelmių. Tyrinėtojai apskaito, kad 
iš žemės gyslų tiek išteka vandens, kad 
per paskutinį šimtą metų vandens lygmuo 
būtų turėjęs pakilti 1000 metrų. Bet jis 
nepakilo. Tai aiškinama tuo, kad žemės 
paviršius po vandeniu susitraukia, jūros 
dugnas įgriūna dar giliau, kai iš po jo iš
traukiamas vanduo.
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(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

Hr. 32. (412) 18. VIII. 1955.

Maža ir dar neturtinga Lietuva visgi ne
sibijojo, kad jos santvarka griūtų nuo gau 
šių apsilankymų pas kaimynus ar atbulai: 
Štai 1937 m. sienai pereiti leidimais Lietu-
vos gyventojų pasinaudota 339,100 į Vo
kietiją, 271,285 kartų į Latviją, ogi viso 
610,385 kartus per metus Lietuvos piliečiai 
peržengė užsienin ir grįžo atgal. Lietuva 
tuomet turėjo tik apie 2,500,000 gyv. Tais 
pat metais 427,795 vokiečių ir 37.093 lat
viai lankėsi Lietuvoje pagal pasienio su
sisiekimo korteles. Jiems irgi nieko blogo 
neatsitiko, nors tuo metu Lietuvos santy
kiai su Vokietija jau buvo gana šiurkštūs 
dėl nacių pretensijos į Klaipėdą.

Tais pat 1937 m. 23,646 Lietuvos piliečių 
išvyko į tolimesnes keliones Europon ir 
kitur, ogi 22,543 jos piliečiai grįžo atgal 
iš tolimesnių kelionių. Tai reiškia, kad kas 
metai apie 1 proc. Lietuvos gyvetojų turė
davo gana lėšų, laiko ir intereso laisvai 
vykti į tolimenes keliones. Tai yra tikrai 
puikus rekordas mažai respublikai.

Per Lietuvą ėjo pats svarbiausias kelias 
iš Rytų Europos į Vakarus, kurs jungė 
centrinę ir šiaurinę Rusiją (Maskvą ir Le
ningradą), Latviją ir Estiją su Vakarų Eu 
ropos sostinėmis: su Berlynu, Paryžium, 
Londonu, Briuseliu.. Roma. Pažiūrėkim, 
kas tuo didžiuoju geležinkeliu važinėdavo 
(1937 m.) štai:

36,509 vokiečiai
28,300 latvių

7,996 estai
2,653 britai
1,913 amerikiečių

516 rusų
12,104 kitų kraštų piliečių.
Iš .visų šitų keleivių kai kurie ilgiau pa

būdavo Lietuvoje, būtent: 1,473 vokiečiai, 
837 latviai, 82 estai, 103 amerikiečiai, 217 
čekų, 81 šveicaras, 78 britai, 370 kitų kraš
tų piliečių; mūsų didžiausių kaimynų ru
sų tokia proga pasinaudodavo vos 79, ir 
tai iš šalies, kuri skelbia tarptautiškumą, l 
kurios piliečiai laisvai galėjo Lietuvoje su 
sikalbėti ir svarbiausiose sostinės gatvėse 
ir keliose kavinėse galėjo gauti Maskvos 
Svarbiuosius sovietinius laikraščius. I 

1938 m. Lietuvą aplankė 1,753 svetimų 
kraštų automobiliai, atstovavę bent 15 . 
valstybių, mažų ir didelių, artimų ir toli
mų. Jų tarpe — 42 iš Amerikos, 45 iš Bri
tanijos, 62 iš Švedijos ir 57 iš Suomijos, 
t.y. iš kraštų, vandenimis-jūromis nuo Lie
tuvos atskirtų: Iš Vokietijos buvo net 714 
automobilių, iš Latvijos — 605, iš mažytei 
ir ne artimos Estijos 126. O iš milžiniškos 
Rusijos, kuri pati sau automobilius gami
nasi — nesilankė Lietuvon nei vienas au
tomobilis. O tai jau labai daug pasako 
apie šalį, kur labai nukritusi žmogaus 
vertė: odin čelovek — odna kopejka, dva 
čeloveka — dvie kopejki (vienas žmogus 
vertas vienos kapeikos, du žmonės — dvi 
kapeikos).

Prof. Kazys Pakštas •
Iš „Aidai“ Nr. 6

JAV-bės stato penkias dirbtines salas 
Atlante, ne taip toli nuo rytinių Amerikos 
pakrančių. Pirmoji tokia sala jau pastaty
ta apie 140 mylių nuo New Yorko, Naujo
sios Žemės kryptyje. Stotis turi bokštą, 
kurs prilygtų 30-ties augštų namui. Jame 
yra įtaisyti- radaro įrankiai, kurie padės 
sekti priešo lėktuvus. Prašant vyrams, ku
rie tą plaukiojančią salą statė, ją pašventį 
no Bostono arkivyskupas R.J. Cuching.*****

Eskimų priešas numeris pirmas yra vil
kai, nes jie išplauna stirnas ir kitus nau
dingus eskimų negausius gyvulėlius. Vil
kus pačiupti moderniais ginklais labai sun 
ku, neprisileidžia. Todėl eskimai vartoja 
šiaurietišką klastą. Paima lankstų bangi
nio kaulą, jį sulenkia ir įšaldo į mėsos ga
balą. Parengtą skanėstą pameta ten, kur 
vilkai mėgsta lankytis. Vilkas staigiai mė
są praryja, bet kai ji viduriuose išsilei
džia, suriestasis kaulas išstiesia ir vargšas 
vilkas turi greitai kojas pakratyti. Žiaurus 
būdas, bet nieko nepadarysi, eina kova už 
gyvenimą.
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