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RUDENS
VORATINKLIAI

Šių metų pavasarį, kitoje geležinės uždan
gos pusėje, rytiniame Berlyne ir kituose so
vietų okupuotuose Vokietijos miestuose, įsi 
steigė lizdai „komitetų“, pasivadinusių „Ko
mitetai už sugrįžimą į tėvynę“. Tų komitetų 
darbas pradžioje, atrodė, ribojosi rusų kal
ba leistu laikraštėliu, kuris buvo siunčia
mas visų tautybių politiniems emigrantams, 
gyvenantiems laisvajame pasaulyje, kurių 
tie komitetai turėdavę adresus. Jį gavo ir 
šiame krašte gyveną keli lietuviai.

Paskutinieji pavyzdžiai rodo, kad šiuo 
metu tie komitetai išplėtė savo veiklą, norė
dami bet kuria kaina suterorizuoti emigran
tus, mulkindami juos jau nebe rusišku lei
dinėliu, bet spausdindami kiekvienai tauty
bei jos kalba šlykštaus melo propagandinius 
laikraščius. Neseniai jau ir lietuvių kalba 
pasirodė „Komiteto už sugrįžimą į tėvynę“ 
leidinio pirmas numeris. Ten, kur anksčiau 
buvo rašoma „Visų ašlių proletarai vienyki
tės“!, dabar skaitome tokį šūkį: — „Tegy
vuoja mūsų laisvoji tėvynė!“, o kiek žemė
liau dar stambesnėmis raidėmis toks „masi
nantis“ pažadas: „Svetima šalis — tai tas 
pat, kas piktoji pamotė. O tėvynė — bran
gioji motina. Ji supras, dovanos kiekvienam 
savo šalies vaikui“. Kaip matome, Krem
liaus enkavedistai, išžudę šimtus tūkstančių 
mūsų brolių, ištrėmę mūsų tėvus ir motinas, 
visą kraštą uždarę baisiam kalėjime, žada 
mums „dovanoti nusikaltimus“, jei mes tik 
sutiksime grįžti, užuot jų lūpomis kalbant, 
„išmirę badu įr neviltyje nesvetinguose ka
pitalistų kraštuose“. Girdi „Tėvynėje daug 
darbų laukia mūsų rankų“, girdi „pakilkite 
iš pažeminimų ir paniekos purvo ir grįžkite 
ten, kur jūsų laukia šviesus ir laimingas gy
venimas“ !..

Šitokiais žodžiais (lietuviškai!) į mus kal
ba mūsų tautos ir mūsų krašto budeliai. Ir 
neabejotinai, kad juos taip kalbėti verčia 
milionai įvairių tautybių pabėgėliai, drąsiai 
pasauliui skelbią apie tikruosius komunistų 
tikslus, apie tą „šviesų ir laimingą gyveni
mą“, kuriame net ir patys didieji komunistų 
parsidavėliai, atsidūrę mirties patale, šaukė
si telegramomis pagalbos pas savo gimines, 
gyvenančius laisvajame pasaulyje, prašyda
mi skubiai prisiųsti jiems vaistų! Štai, tau, 
ir gerbūvis ir „laimingas gyvenimas“!

Tačiau, nepaisant visiems mums taip ge
rai žinomo sovietinio melo, apgaulės ir te
roro, nepaisant, kad joks protingas lietuvis 
nepatikės šiam melui ir neužsikabins už 
„komiteto“ meškerės, nebent vienas kitas 
nelaimingas, susirgęs psichine lipa ir repat
rijavęs į „gerą gyvenimą“, vis dėlto Krem
liaus įsteigtų biurų akiplėšiškas aktyvumas 
vertas dėmesio ir vertas energingesnio mū
sų, gyvenančių laisvajame pasaulyje, reaga
vimo.

Nėra abejonių, kad visiems tiems „komi
tetams“ vadovauja Maskva, kuri, matyda
ma, kad dabartinė nauja, „šilta“ jos veda
mos politikos banga su Vakarais randa čia 
prielankumo, ir, prileidžiant, kad toji „šilta 
banga“ galinti ilgiau užsitęsti, Kremliaus 
iiriguojami „komitetai“ savo terorinį -darbą 
pabėgėlių atžvilgiu plės ir stiprins, nesigai- 

'lėdami nei tam tikslui lėšų, nesiskaitydami 
su priemonėmis.

Neseniai skaitėm šio laikraščio skiltyse 
apie Vokietijos Krašto Valdybos būstinės 
apiplėšimą, iš kur buvo išvogtos kartotekos. 
Kam jos reikalingos buvo ir kas jas išvogė 
— visi žinome. Tie adresai buvo reikalingi 
tiems, kurie, gavę tokius adresus, galėtų 
mus terorizuoti, siuntinėti „kvietimus“ ir ki
tokį komunistinį šlamštą, galėtų mus pju
dyti viens prieš kitą, kenkti mūsų vedama- 
jai kovai prieš okupantą ir neabejotina, kad 
už pinigus atsiranda vienas kitas judas, par
dundąs priešui tai, kas iš jo reikalaujama.

Politiniems pavergtų kraštų pabėgėliams 
terorizuoti, silpninti jų vieningą kovą su 
pavergėju, jau nebepasitenkinama vien tik 
spauda, bet statomos specialios radio sto
tys, kurių uždavinys tas pats: žūt būt pa
laužti mus, kaip milžinišką laisvės tvirtovę, 
kovojančią su šio amžiaus barbaru. Mig
dantieji įvairių konferencijų milteliai. Krem 
liaus valdovų šypsenos, sudaro Vakarų pa
saulio visuomenėje tokias nuotaikas, jog rei
kia tikėtis, kad raudono voro tinklai, meta
mi politiniems emigrantams, dar šį rudenį 
sustiprės .ir sutirštės. „Atodrėgio“ politikos 
vairą pačiupo Maskva ir jį šitokį metą iš
naudos kiekvienoje srityje, neaplenkdama 
ir didžios rakšties savo akyje — politinių 
pabėgėlių.

Viktoras Pabališkis

Ą 1955 m., rugpjūčio 12 d. mirė 
DBLS Prestono skyriaus narė

ONA KONTRIMIENĖ
Tebūnie jai lengvos šios svetimos 

žemelės smiltys...
DBLS Prestono skyr.

SKERDYNĖS AFRIKOJE
Ligšioliniai arabų išsišokimai prieš 

prancūzus Šiaurės Afrikoje buvo tik jėgų
giais, Rytų imperialistai nori nusilpninti 
Prancūziją ir priversti ją kukliau reikštis

Antrasis Tvanas
Dar nežinomas Amerikos istorijoje tva-

nas nusiaubė astuonias jungtines valsty-
bes. Po neseniai praūžusio smarkaus ura
gano, pridariusio Amerikos rytų pakrašty-

mėginimas, palyginus su tuo, kas pereitą vadinamosiosse taikingo sugyvenimo jieš- je daugybę eibių, prapliupo nepaprastai
šeštadienį atsitiko nedideliame Morocco 
mieste Oued Zem. Penkiasdešimt europie
čių vyrų, moterų ir vaikų buvo išžudyta 
toje gyvenvietėje. Miestas buvo užpultas 
apie dešimtą valandą ryto, ir teroristai ja
me viešpatavo penkias su viršum valan
das, iki pasirodė prancūzų kariuomenės 
daliniai, kurie išstūmė teroristus. Pasibai
sėtinas skerdynių ir naikinimo vaizdas at
sivėrė prieš įsiveržusius į miestą prancū
zus. Išžudytos šeimos gulėjo krūvomis. 
Nėščios moterys gulėjo perskrostais vidu
riais; automobiliuose rasti sudegę lavonai, 
nes užpuolikai plačiai vartojo benziną ir 
padeginėjo, kas tik buvo įmanoma padeg
ti. Subadytieji, bet dar gyvi, ir Išlikę kūdi
kiai klykė nesavo balsu. Toje vietoje iš vi
so laikėsi gal 1.000 europiečių. Bet sukilė
liai žudė ir jiems patarnaujančius arabus.

Oued Zem buvo tik išeities taškas. Va
dinamosios „Alacho armijos“ iš karto pra
dėjo siautėti nuo Casablancos iki Tuniso, 
skersai prancūzų Morocco ir Algeria. Vi
same tame ruože jau priskaitoma 700 la
vonų. Daugelyje vietų viešieji pastatai bu
vo užimti teroristų. Vietomis vyksta ko
vos, vietomis kariuomenė jau grąžino tvar 
ką, tačiau iki visiškos ramybės dar toli 
gražu, nes Prancūzijos vyriausybė įtaria 
„užsienį“ kišant pirštus. Kas tas „užsie
nis“', mums nesunku suprasti, kaip lygiai 
galime dasiprotėti, kad, dirginant arabų 
patriotinius jausmus ir jų kruvinais žy-

kojimo konferencijose.

Pasipriešinimo kovas ir europiečių sker
dynes čiabuviai pradėjo ryšium su dviejų 
metų sukaktimi nuo sultono Mahormnedo 
Ben Yussefo ištrėmimo į Madagaskarą ir 
mahometonų Naujųjų tylėtų švente. Savai
me suprantama, kad. Pranaūzijos vyriausy 
bė negali žiūrėti pro pirštus į takį krauja- 
plūdį. Visų pirma, karinių dalinių vadovy
bė yra įspėta nekartinti širdies neapykan
ta ir gaivališkai nekerštauti. Žudikai bū
sią nubausti pagal įstatymus, ir stengiama 
si būsią įvykiams užbėgti už akių, šį kar
tą, kaip matome, nesuspėta užbėgti sker
dynėms už akių, tačiau nenuleidžiama 
rankų ir neketinama nusilenkti jėgai, o 
ypač k ai savo jėgomis galima visiškai pasi 
tikėti. Be jėgos, prancūzai nepametai ir ki
tų susikalbėjimo kelių. Pats premjeras M. 
Faure jau išskrido į Aix-les-Bains tuoj 
pradėti pasitarimus su visų Morocco par
tijų vadais. Pasitarimų tikslas — sulipdyti 
kokią nors krašto atstovybę, kuri, senio 
sutono Ben Arafo vadovaujama, galėtų 
apmalšinti nacionalistų aistras. Ištremto
jo sultono Ben Yussefo grąžinimas nėra 
taip lengvai išsprendžiamas klausimas? 
nes jis turi daugybę priešų tiek pačiame 
krašte, tiek Prancūzijoje. Greičiausia, iš
tremtasis valdovas yra tik švitalas, tik 
priedanga kelti neramumus, deja, šį kar
tą virtusius šiurpiomis skerdynėmis.

sodrūs lietūs, nuo kurių patvino upės ir 
išsiveržė iš krantų. Eilė miestų ir šimtai 
gyvenviečių atsidūrė po vandeniu, vieto
mis pakilusiu iki 7 metrų augščio. Jau pri 
leidžiama, kad žuvo apie du šimtus žmo
nių ir kad per šimtą yra dingusių be ži
nios. Apie 52 tūkstančius žmonių yra likę 
be pastogės. Nuostoliai jau apskaičiuoja
mi tūkstaničais milionų dolerių. Prez. Ei- 
senhoweris oficialiai paskelbė, kad Pan- 
sylwanijos, Massachusettso, Pietų Karoli
nos, New Jersey ir Rhode Islando valsty
bės gaus federalinės vyriausybės paramą. 
Kiek mažiau nukentėjo New Yorko ir Vir
ginijos valstybės. Į katastrofos vietas bu
vo pasiųsti kariuomenės daliniai, kuriems 
įsakyta padėti nelaimėje atsidūrusiems gy 
ventojams ir apsaugoti jų turto likučius 
nuo plėšimo. Benamiai apgyvendinami vie 
šuosiuose pastatuose, o Raudonasis Kry
žius rūpinasi jų maitinimu. Connecticuto 
gubernatoriaus nuomone, reikės nežmoniš
kų pastangų, jei bus norima atstatyti visa 
tai kas sunaikinta.

Atskiros tos gamtos rykštės scenos tie
siog pasibaisėtinos. Tragiškiausias dalykas 
atsitiko Pocono kalnuose, poilsio stovyk
loje .kur didelė ir neįtikėtinai staiga paki
lusi vandens banga paskandino 40 moterų 
ir vaikų. Tik trims pasisekė išvengti mir
ties. 14 lavonų jau rasta, o kitus nusinešė 
vanduo. Vietomis namai ir automobiliai 
buvo nešami vandens kaip šipuliai. Tie-

EGIPTO MANEVRAI SUDANE
Sudano patriotai seniai kovoja dėl vi

siškos nepriklausomybės. Tą kraštą mielai 
norėtų prisijungti Egiptas, ir savo politi
kos šalininkų turi Sudane, tačiau jų ne
daug. šiomis dienomis ten sukilo dalis ka
riuomenės, bet išsišokimas buvo numalšin
tas, o neramieji pasidavė. Sudano laikino
ji vyriausybė kaltina Egiptą pakursčius 
sukilimą. Egiptas, matyti, norėjo pasinau
doti neramumais ir atvirai įsikišti, atseit, 
pasiųsti kariuomenę būk tai malšinti su
kilėlius ir' ten palikti ją. Egiptas kvietė į 
talką ir D. Britaniją, bet ši atsisakė. To
kios pagalbos atsisakė ir Sudano parla
mentas, pajėgdamas pats susidoroti su ne
kantriaisiais. Tenka pažymėti, kad Suda
nas pats netrukus pasisakys, ar jis nori bū 
ti nepriklausomas ar dėtis į sąjungą su 
Egiptu. Kadangi sudaniečių nuotaikos 
krypsta prieš Egiptą, darosi suprantamas 
ir Kairo vyriausybės nervinimasis, kaip ly 
giai ir jos nešvarios priemonės kalba pa
čios už save.

Sudano gyventojai nėra vienalytės tau
tos. Krašto šiaurėje gyvena arabai, o pie
tuose negrų kraujo giminės. Pietiečiai 
kaip tik ir buvo sukilę, o šiauriečiai bu
vo pasiųsti juos nuraminti. Kaikuriuose 
kaimuose susišaudymas dar tebevyksta, 
bet tai, atrodo, padėties nepakeis — su-

daniečiai galės laisvai tarti žodį, tai yra, 
pasisakyti dėl savo likimo. Lemiamieji rin 
kimai įvyks dar šį rudenį. Khartoune, Su
dano sostinėje, paskelbta, kad rinkimai 
vyks tarptautinės komisijos priežiūroje, 
tačiau į tą komisiją neįeis Egipto, Sudano 
ir D. Britanijos atstovai.

7 DIENOS

siog dešimtimis moterų ir vaikų buvo už
klupta pastatuose ir žuvo.

Visos tos žinios yra tik greitomis surink
tos ir nepakankamai tikslios. Visu savo 
baisumu katastrofos vaizdas atsivers van
deniui atslūgus, tad ir tikslesnį aukų skai
čių galima bus sužinoti. Badas ir ligos 
šiandien yra svarbiausios problemos. Rei
kia manyti, kad daug bus nukentėjusių ir 
mūsų tautiečių. Deja, nuo tokios nelaimės 
niekas negali būti garantuotas.

MIRĖ DR. A. GARMUS
Š.m. liepos 23 <5. mirė vienas žinomiau

sių laisvajame pasaulyje lietuvių — Dr. 
A. Garmus, aim. 1881 m. vasario 19 d. 
Tursono kaime, Panemunės valse. Mokslus 
ėjo Liepojos gimnazijoje ir Kijevo bei 
Berno universitetuose. 1928-1929 m. jis 
buvo Kauno universiteto medicinos fakul
teto asistentas, 1932-1933 m. Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus direktorius, 1934: m. Kau
no miesto tarybos narys.

Dr. A. Garmus plačiai žinomas savo vi
suomenine veikla. Anksti įsitraukęs į Lie
tuvos socialdemokratų partijos darbus, jis 
1905-1906 m. ir 1914 m. sėdi kalėjimuose 
už aktyvų Vilniaus Seimp nutarimų vyk
dymą.

Bendradarbiavo socialistinės (Naujie
nos, Darbininkas, Žarija, Darbas) ir libe
ralinės (Ūkininkas, Lietuvos Ūkininkas, 
Vilniaus Žinios, Lietuvos Žinios) krypties

gos, Dekanazovas tik ciniškai nusišypsojo 
ir parodęs už lango pravažiuojančių Sovie 
tų tankų virtines atsakė: „Tik pamėginki
te. Yra priemonių daryti taip, kaip mes no 
rime, o jų mes pakankamai turime...“ 
Taip Dr. Garmui teko išgerti iki dugno 
Lietuvos pavergimo karčią taure.

Paskutinį patarnavimą kraštui Dr. Gar
mus atliko pernai plačiai nušviesdamas 
Kersteno Komitetui bolševikų pavartotą 
prieš Lietuvą smurtą.

Su Dr. Garmų netekome vieno iš se
niausių kovotojų dėl mūsų tautas laisvės.

„E“

MIRĖ SOLISTAS K. ORANTAS
Liepos 24 d. staiga širdies tramboze 

mirė Lietuvos valst. operos solistas Kostas 
Grantas. Palaidotas iš šv. Jono Kr. bažny-

Bonna. Sovietai atsakė Vak. Vokietijos 
vyriausybei, kad jie sutinka svarstyti ir 
Vokietijos suvienijimo klausimą. Tokiu 
būdu, Adenauerio kelionei į Maskvą jau 
rūpestingai rengiamasi. Jau išvyko į Mask 
vą užsienio reik, ministerijos protokolo še 
f as su dvylika padėjėjų. Didelių vilčių Vo
kietijos suvienijimo reikalu Bonnoje ne
turima, nes netikima į sovietų politikos 
pasikeitimą. *

New Yorkas. Demokratas Harrimanas 
viešai pareiškė esąs nepatenkintas Eisęn- 
howerio laikysena Ženevoje. Ypač jis kal
tina prezidentą tinkamai neužsispyrus pa
vergtųjų kraštų laisvės klausimu.*

Maskva. Sovietų radijas pareiškė nepap
rastą pasitenkinimą amerikiečių ūkininkų 
delegacijos kritika. Mėnesį laiko 12 Ame
rikos farmerių apžiūrinėjo nurodytus kol
chozus, o išvažiuodami sovietų pareigū
nams padarė savo pastabas.*

Roma. Italijos mokslininkai projektuoja 
sekančiais metais sudaryti aušros vaizdą 
vidurnaktį. Tai būsianti radio spindulių 
sutelktinė atmosferos augštybėse, maž
daug 75 kilometrai nuo žemės paviršiaus. 
Toji dirbtinė aušra apšviesianti 10.000 
kvadratinių km. *

Viena. Austrijoje kalbama, kad iš Aus
trijos išvežama sovietų kariuomenė bus iš 
dėstyta Vengrijoje, tuo būdu papildydama 
ten esančias keturias rusų divizijas.*

Buenos Aires. Po tam tikro atoslūgio ir 
mėginimų susitaikyti su opozicija, Peronas 
ir jo partija vėl grįžo prie griežto politi
kos kurso. Peronininkai paskelbė tam tik
rą proklamaciją, kurioje vėl kaltinama 
dvasiškija. Sunkiomis bausmėmis grasina
ma tiems moksleiviams, kurie dalyvaus de 
monstracijose prieš diktatūrinį režimą.

*
New Yorkas. Pulkininkas Hanes lėktuvu 

„Super Sabrajet“ nuskrido 1.448 km. per 
valandą, tuo būdu sumušdamas greičio re
kordą. •

Vašingtonas. Prez. Eisenhoweris atskri
do į rytinius Amerikos pakraščius apžiū
rėti potvynio sunaikintas vietas.*

Paryžius, žvalgydamas iš oro neramu
mų vietas šiaurės Afrikoje, žuvo Prancūzi 
jos kariuomenės štabo viršininkas gen. 
Duval. Jis nukrito su lėktuvu, kurį pats 
vairavo. Taip pat pranešama, kad trys 
prancūzai, laikraščių korespondentai, at
sidūrę tarp sukilėlių, buvo subadyti durk
lais ir pribaigti akmenimis.*

Jeruzalė. Prie Gazos vėl įvyko smarkus 
susišaudymas tarp Izraelio ir Egipto pa
sienio kariuomenės. JTO paliaubų komisi
ja deda visas pastangas norėdama sušvel
ninti padėtį, tačiau susidūrimai tolydžio 
kartojasi.

Melbourne. Australijos mokslininkas Bu 
tement pareiškė, kad galimas esąs daik
tas, jog kaikurios valstybės jau turi rake
tinius šovinius su vandenilio bombos už-

VLIKO POSĖDIS
Š.m. rugpjūčio 12 d. prasidėjo Vliko se

sija, kuri, redaguojant šį Eltos numerį, dar 
nebuvo baigta. Todėl šiuo pranešame tik 
šios sesijos pirmos dienos posėdžio rezulta 
tus.

spaudoje. Taip pat daug rašė iš medici
nos srities tiek moksliniais, tiek populia
riosios hygienes klausiniais. Buvo nuolati 
nis „Sveikatos bendradarbis, o 1934 m. jos 
redaktorius. Specifinė jo darbo sritis so
cialinėj medicinoj buvo kova su džiova. 
1934 m. Varšuvoj, 1937 m. Lisabonoj, 1938

čios Toronto Vilties kalno kapinėse.
Velionis buvo dar jaunas žmogus: jo 

laidotuvių dieną suėjo vos 50 metų am
žiaus. A.A. K. Grantas buvo gimęs Rygoje. 
Lietuvoje per ilgą metų eilę dirbo Kauno 
valstybinėje operoje kaip solistas ir kaip 
aktorius įvairiose operose. Ypač gražiai

taisu. Tokios raketos būsiančios veiksmin
gos kovoje su taip vadinamaisiais globali
niais sviediniais. Panašiomis raketomis 
jau aprūpinta JAV kariuomenė Japonijo
je. Tos raketos turi „Tauriojo Jono“ pava
dinimą. *

Kaip žinome, paskutinį kartą buvo nu- m. Paryžiuj atstovavo Lietuvą tarptauti- 
tarta praplėsti Vliko VT bendradarbiavi- niuose kongresuose kovai su tuberkulioze, 
mo bazę, šiuo reikalu šiame posėdyje bu- Savo veikla Dr. A. Garmus buvo labai 
vo priimta tokia rezoliucija: „Vilkas atsi- pOpUliarus plačiose Lietuvos masėse. Šį 
žvelgdamas į tai, kad Vliko birželio 6 d. j0 populiarumą bolševikai stengėsi pan a u- 
nutarimas, kuriuo buvo nusistatyta pra- doti savo tikslams. Renkant vad. „Liau- 
plėsti bendradarbiavimo bazę įtraukiant dies Seimą“ Dr. Garmus buvo įtrauktas į 
naujų jėgų, nėra įvykdomas ir tuo vykdo- kandidatų sąrašą, kaip jis pats savo atsi- 
mųjų organų atsistatydinimo motyvams minimuose rašo, neatsiklausius jo sutiki- 
atkritus, nutarė palikti seną padėtį: visus mo. Pradžioje Dr. Garmus norėjęs iš są- 
yykdomuosius organus palikti tuos pa- rašo savo kandidatūrą atsiimti, bet vėliau 
Sius“. kitų patartas sutiko dalyvauti seime, tikė-

Teigiamai buvo išspręstas ir kitas mūsų damasis, kad dar neviskas prarasta, dar 
visuomenę jaudinąs klausimas — Vliko galima bus ką nors išgelbėti. Deja, prieš 
amerikinė sesija. Dėl šios sesijos datos, Seimo posėdį Dekanazovas visas viltis iš
vietes, darbotvarkės ir referatų pavesta blaškė. Dr. Garmui pareiškus, kad lietu- 
Vliko pirmininkui susitarti su Vliką suda- viai nenorį sovietinės santvarkos, o ypač 
rančiųjų grupių atstovų pasitarimo nrezi- ūkininkai yra prisirišę prie žemės ir į kol- 
diumu. Į šią sesiją iš Europos vyks Vliko chozus neisią ir kad jis nemanąs balsuoti 
pirmininkas ir du VT nariai. Ryšium su už Lietuvos prisijungimą prie gov. Sąjun- 
šia sesija yra pakeistas ir Vliko statutas, 
kad formaliai nebūtų tokiai sesijai kliu- .......................
čių. Statuto paragrafas 4 pakeistas ta oras Si® LOKas turės išstudijuoti sąlygas ir ga
me, kad į Vliko posėdžius kiekviena Vliką Urnai greičiau sušaukti PLB seimą.
sudaranti grupė gali deleguoti iki 3-jų at- Šios Vliko sesijos darbotvarkėje yra nu- 
stovų. Tačiau balsavimuose kiekviena gru- matyta: VT atskirų tarnybų pranešimai 
pė teturi vieną balsą. Už dalyvavimą Vii- apie atliktus ir numatomus atlikti tarnybų 
ko posėdžiuose atlyginimą gauna tik vie- darbus, 1955 m. M pusmečio sąmata, 1954 
nas atstovas. Taip pat pakeistas Vliko sta- m. II pusmečio sąmatos vykdymo apyskai- 
tuto paragrafas 17. Dabar, Vilkui nutarus, ta, kontrolės komisijos pranešimai, Tautos 
jo pirmininkas Vliko sesiją gali kviesti Fondo apyskaita ir kiti klausimai. Apie 
betkurioje valstybėje. juos plačiau pranešime kituose Eltos nu-

Turint galvoje, kad susiorganizavus meriuose.
JAV LB, suaktualėjo PLB Seimo šauki- Pažymėtina, kad į posėdžius neatvyko 

mas, Vilkas nutarė šiam reikalui sudaryti LLKS ir LTS atstovai.
iš grupių atstovų JAV-se Vyriausią LOKą. Elta.

jis reiškėsi Smetanos „Parduotoje nuota
koje.“

Tremtyje velioniui nesisekė. Per keletą 
metų buvo varginamas abiejų kojų didelio 
venų išsiplėtimo, ši liga, atrodo, velioniui 
ir buvo mirties priežastimi. Negalėdamas 
dirbti fizinio darbo, a.a. Grantas duodavo 
dainavimo pamokas. Sunkia šeimos mate
rialia dalia daugiausia rūpinosi žmona p. 
Orantienė, kuri Volkovo baleto studijoje 
dirba kaip lektorė. Velionis buvo gero ir 
jautraus būdo žmogus. Laidotuvėse daly
vavo daug žmonių. Prie kapo pasakyta 
daug kalbų lietuvių visuomenės ir jojo ko
legų vardu.

Pekingas. 'Raudonieji kinai pirmą kar
tą paskelbė savo penkerių metų planą, pa
gal kurį bus statoma sunkioji pramonė. 
Pirmoje eilėje bus gaivinama automašinų 
ir garvežių gamyba.«

Tokio, Japonijos užsienio reikalų minis
tras Šigimitsu išskrido į Vašingtoną pasi
kalbėti su valstybės sekretorium Dulles. 
Pasikalbėjimo tikslas — nuoširdus pasikei 
timas nuomonėmis, kad Amerikos bendra
darbiavimas su Japonija būtų našesnis.* * *

Paryžius. Vėliausiai gautomis žiniomis^ 
prancūzų kariniai daliniai lygina su žeme 
sukilėlių kaimus, iškeldami iš ten gyven
tojus. Nauji pastiprinimai skrenda iš Pran 
cūzijos. Kovos tebevyksta, ir žuvusiųjų 
skaičius kasdien didėja. Maištauja net pa
lankios prancūzams Morocco gentys.

Stockholmas. Prie Švedijos krantų vėl 
pasirodė trys paslaptingi povandeniniai 
laivai, o sovietų ambasada vėl pareiškė, 
jog negali būti'nė kalbos, kad tai esą so
vietų. *

Edinburghas. Nuo pereito sekmadienio 
čia prasidėjo devintasis iš eilės tarptauti
nis muzikos ir dramos festivalis. Tame fes 
tivalyje dalyvaus 2.000 aktorių. Progra
moje numatyta 140 koncertų. Tikimasi su
silaukti ketvirčio miliono turistų.♦

Roma. Vatikano organas „Osservatore 
Romano“ įspėja, kad režimo susitarimas 
su Bažnyčia Lenkijoje neįmanomas, o 
ypač po to, kai premjeras Cyrankiewicz 
kardinolą Višinskį palygino su demagogu 
— kalbėtoju iš Hyde Parko. Komunistų 
skelbiamoji kulto laisvė, anot to laikraš
čio, esanti greičiau tik dalis religinės lais
vės. •

New Yorkas. JAV kariuomenės daliniai, 
atsiųsti į nukentėjusias nuo potvynio sri
tis, buvo priversti atidengti ugnį į būrius 
žmonių turto grobikų. Tik tokiu būdu juos 
galima buvo išvaikyti.

New Yorkas. Pelės, mokslininkų pakil- 
dytos tam tikruose balionuose iki 100.000 
pėdų augščio, nusileido visiškai pražilu
sios — baltos. Tai padarė kosminiai spin
duliai. Kitų organizmo dalių sužalojimų 
nepastebėta. Iš to daroma išvada, kad kos 
miniai spinduliai nebus kenksmingi žmo
gaus akims ir odai.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS DIDYSIS POETAS IR MES
, GARBĖS ADRESAS

„Dirvos“ Nr. 29-me B.^Betkūnas vėl sie
lojasi dėl Lietuvos praeities kreivo vaizda
vimo mūsų istorijos vadovėliuose. Jis kalba 
už taurų, kilnų jr narsų lietuvį, atsilaikiusį 
prieš tuolaikinį NATO, prieš Vak. Europos 
rinktines jėgas, patyrusių kryžiuočių vado
vaujamas. Bet leiskime klbėti pačiam kri
tikui. Jis sako:

„Ne. Mindaugo Vytenio ir Gedimino lai
kų lietuviai nebuvo vyžoti ir nebuvo tam
sūs. Lietuviai buvo egrai organizuoti, egrai 
ignkluoti, faterialiai apsirūpinę ir valstybi
niai susipratę. Ten, kur yra augšta tautinė 
kultūra, kur žmogus naudojasi civilizacija, 
ten suprantama ir augšta karinė moralė. 
Puslaukinės tautos buvo pajėgios tik savo 
mase kariauti, bet ne ginklu, pav. hunai ar 
totoriai.

Žalgirio mūšis buvo laimėtas vienų lietu
vių ir prieš šimtą metų anksčiau. Juk nie
kam nepaslaptis, jei būtų vokiečių ordenui 
lietuviai neuždarę barjerų, šiandien etnogra
finės Vokietijos sienos eitų apie Peipuso eže 
rą. Štai kur yra mūsų lietuvių laimėtas mū
šis. Ir tai be jokių sąjungininkų.

Mes įsikabinę laikomės didžiausios gar
bės j tą vieną Žalgirio mūšį, kaip j mūsų 
didžiausią tautinį laimėjimą. Pagaliau mes 
lietuviai tuo mūšiu asmeniškai nieko nelai- 
mėjom. Priešingai, įgalinom lenkams išaug
ti, panaikindami tą trečiąją pajėgą — Orde- 
ną, kuris mums būtų ateity gal naudinges
nis buvęs, kaip ta nelaiminga lenkų hege
monija, kuri mums atnešė vyžas ir tamsy
bę. Taigi, išlyginkime mūsų istoriją, tikrai 
mūsų vienų lietuvių laimėtų įvykių prasme.

Nukeripkime mūsų jaunimo akis į tuos 
istorinius faktus, kurie gyva kalba pasako, 
kur mes savo praeityje turime savos didy
bės jieškoti. Iškeikime daugiau mūsų seną
ją kultūrą, parodykime daugiau tą lietuvį, 
kuris tikrai mokėjo savo žemę ginti, kuris 
šimtmečiais pralietu krauju garbingai užsi
tikrino teisę ygventi amžinai prie Baltijos 
jūros, kuris vienintelis savo kūnu ir pranašu 
mu dengė germanų ekspansiją į rytus ir tuo 
įgalino mūsų kaimynus savystoviais ilgiau 
išlikti, bet ne tą lietuvį, kuris mažai gina
mose Rusijos platybėse jodinėjo, daugiausia 
dėl asmeniškos garbės ar dėl giminių inte
resų.

Žinoma, galima pasakyti, kad gera pa
tarti, bet kur ta medžiaga. Be to, istorikas 
negali išvažiuoti, kur tai į laukus ir graiby
tis po nepatikrintus faktus, tuo keliu kurda
mas leegndas ir jas siūlydamas mūsų jauni
mui kaip gryną istorinį pinigą. Istorija yra 
praeities veidrodis ir mes neturim ją iškrai
pyti. Ne. Siūlau tą veidrodį tik nuvalyti nuo 
dulkių, kad jis pilnesnį lietuviškos praeities 
veidą rodytų.

Šįmet sueina 100 metų nuo poeto Micke
vičiaus mirties (1798.XII.24- 1855.XI.26). 
Ginčas dėl jo lietuviškumo ar nelietuvišku- 
mo ir šiandien dar nėra aprimęs, nes Vieni 
norėtų jį laikyti savo tautos genijumi, o kiti 
lengvai perleidžia jį lenkams, pasigaudami 
poeto pasisakymus apie tų dviejų tautų bro
liškumą ir unijos palaimą, nors kitais at
vejais jis pabrėždavo savo lietuviškumą ir 
vadindavo save lietuviu. Taigi, vieni jį laiko 
lenkų kultūros lietuviu rašytoju, kiti lenku 
rašytoju, romantiškai mylėjusiu Lietuvą, 
treti — peranksti gimusiu mūsų tautai kūrė-

dien žmonių priauga 70,000 arba per metus 
25 milijonai.

Per dieną žmonės turi 270 milijonus tele
foninių pasikalbėjimų, parašo 416 knygų, iš 
eina 6610 dienraščių su 227 milijonais tira
žo. Kas vienuoliktam žmogui tenka vienas 
dienraščio numeris. Taip pat kasdien susu
ka 5 naujus filmus.

Žmonėm maitintis vien tik organizuotos 
maisto gamyklos pagamina 4 milijonus to
nų maisto. Mėsos suvalgo 72.000 tonų ir iš
geria įvairių skysčių 34 milijonus hektolitrų.

Žvejai pagauna 82.000 tonų žuvies ir 125
banginius. Laikrodininkai parduoda 27.000 ju. Pastarieji greičiau turi galvoje lietuvių 
naujų laikrodžių. Iš žemės iškasa puspenkto 
milijono tonų anglies ir ištraukia arti 2 mi
lijonų tone naftos. Pagaminama 116.000 
ton. druskos, 3 ton. aukso, 960.000 geležies 
ir plieno, 93.000 cukraus, 8.500 tabako, 
6.300 kavos, 6.200 sviesto, kurį pervežti rei
kėtų traukinio su 310 vagonų. Sūrio suspau
džia 5.800 tonų, gumos pagamina 7.000, ba
tų 5 milijonus 750.000 porų, naujų automo
bilių 35.000, išleidžia 7 naujus pašto ženk
lus ir suranda dar lig šiol 11 nežinomų 
vabzdžių rūšių. Kasdien oru keliauja 83.000 
žmonių."

Taip pat įdomu būtų, jei kas mėgintų pa 
vaizduoti skaičiais, keliais laipsniais per die
ną atvėsta turtėjančio lietuvio patriotizmas 
ir kiek lietuvių apytikriai, bent per metus, 
nutautėja. Atrodo, jog tai nebūtų linksma 
statistika.

PASAKOS IR TIKROVĖ

PASAULIO RITMAS
„Darbininke“ N. J. pateikia įdomų vaiz

dą to, kas atsitinka per vieną dieną. Ten 
skaitome:

„Kasdien žemė, skriedama aplink saulę, 
nulekia pustrečio milijono kilometrų ir sa
vo svorį priaugina 75 kilogramais. Kasdien 
užregistruojami (skaitant pačius mažiausius) 
160 žemės drebėjimų bei 40,000 visokio dy
džio audrų, 9 milijonai krinta meteoritų ir 
išlyja 1377 kubinių kilometrų lietaus. Upės 
suneša į atviras marias 50 milijonų ton.

.dumblo ir 7 milijonus ton. druskos.
Kas sekundę gimsta du kūdikiai — viso 

175.000. Iš jų 90.000 mergaičių ir 85.000 
berniukų, 2.000 dvynukų. Per dieną miršta 
105.000 (5.000 naujagimių), nusižudo 5.400, 
žmogžudysčių įvyksta 3.000, susituokia 
25.000, skyrybų pasitaiko 2.450, eismo ne
laimių 40.000 su 165 žuvusiais. Iš viso kas-

Maždaug šia kryptimi, tik nevartodamas 
skaičių, kalba A.J. Kaulėnas „Laisvojoje 
Lietuvoje“. Štai pradžia:

„Turkas sumanė parduoti savo apysenį 
asilą ir norėdamas, kad turgaus metu pra
eiviai į jį atkreiptų dėmesį, ties juo pastatė 
savo gražią žmoną. Planas buvo neblogas: 
žmonos grožis atsvėrė asilo senumą ir susi
rinko didelė minia. Bet netrukus turkas iš
sigando, — minia kalbino jo žmoną ir, net 
viliojo ją, o į asilą visvien niekas nekreipė 
dėmesio. Ir nors turkas labai saugojo savo 
žmoną, bet minia lieka minia, — ji dingo 
minioje. Išsigandęs turkas lakstė ir jieškojo 
visur, bet jos neberado. Ir koks buvo jo 
nustebimas ir nusivylimas, kai grįžęs nebe
rado ir savo senyvo asilėlio... Jis buvo pa
vogtas.

Pasakos lieka pasakomis, bet kartais ir 
jos yra pamokončiomis.

Pažiūrėkime, ar kartais neturi panašumo 
su ta pasakėle ir mūsų tremtis?“

Straipsnio autorius toliau lygina turko 
žmoną prie Lietuvos, o asilą — prie pirmi
nio tremties patriotizmo. Pakaltinęs praban 
gos įtaką, jis štai ką tvirtina apie šiltuose 
pataluose palaidotuosius:

„Ir taip tremties daliai jau yra pavogta 
gražuolė Lietuva su praeitimi ir dabartimi. 
Jiems ji jau dingo ūkuose. Jie jau nebesido
mi lietuviškais reikalais, nusibodo ir, tikėki
te, kai atsisuks kada, — neberas nei trem
ties susenusio asilėlio.“

Visa tai daro šelmis doleris. Bet jis ir 
laisvės varpą judina. Tik vargas yra, kad 
jis labiau mėgsta bankus, nei mūsų fondų 
skrynias.

Mums, dabar tremties vargą vargstan
tiems, Mickevičius darosi dar ir tuo ypatin
gai artimas, kad ir jis buvo tremtinys. 1825 
m. ryšium su studentų filomatų-filaretų, ku
rių jis buvo vienas iš aktyviausių narių, by
la iš Vilniaus ištremtas, Mickevičius ligi pat 
savo mirties nebegavo pamatyti pamiltosios 
Lietuvos ir daugiau kaip pusę savo amžiaus 
prasibastė kaip klajūnas tremtinys. Pervažia 
vęs Rusiją nuo šiaurės ligi pietų ir atgal 
(Petrapilis, Odesa, Maskva ir vėl Petrapilis), 
po kelerių metų gavo leidimą ir išvyko į 
Vakarų Europą, kurią irgi gerokai išmaišė, 

. gyvenęs įvairiose Vokietijos vietose, Šveica
rijoje, Italijoje, vėl Vokietijoje, Prancūzijo
je, vėl Šveicarijoje, kur profesoriavo Loza
nos universitete, vėl pastoviai įsikuria Pran
cūzijoje, bet ir iš čia kartkartėmis išvyksta,’ 

' pvz., 1848 m. Italijon, kad įsijungtų į italų 
kovą už laisvę, o 1855 m,, vad., Krymo ka
rui iškilus, išskuba į rytus organizuoti legio
nų kovai su rusais, bet netrukus miršta Kon 
stantinopolyje. Negrįžo Lietuvon ir po mir
ties, iš karto palaidotas Paryžiuje, o 1890 m. 
iškilmingai perkeltas karąliškon Vavelio pi- 
lin Krokuvoje.“

Žinoma, gaila, ir labai gaila, anot And
riaus Ugenskio, kad vadindamasis lietuviu, 
neparašė savo veikalų lietuviškai. Tad mū
sų literatūra ne kiekybe, bet savo veikalų 

, vertybe būtų atsistojusi vienon eilėn su pir
momis pasaulyje. Dabar gi kažkaip keistai 
atrodo: turinys visai lietuviškas, o kalba 

' lenkų, primenanti mums fizinę ir dvasinę 
pražūtį. Gaila ir mums, anot prof. V. Ma
čiūno, bet tai buvo, deja, nuosekli taip ne
lemtai susidėjusių aplinkybių išdava, palen
kusi Lietuvos bajoriją lenkų kultūros įta
kai.

Aiman, praeities nebegalima grąžinti, ta
čiau negalima jos neigti, kaip lygiai neiš- 

. mintinga į ją žiūrėti perdėm Šališkai. Pla- jitavvj^s DdiattauoAad □ urvui v j^rvuyrvdvių . .
Šilelį“. Vėl gi koks platus tame pačiame’ čiau išnagrinėti Adomo Mickevičiaus kūry

bą reikia ir vietos ir laiko. Tai greičiau spe
cialių literatūros žurnalų ar net atskirų stu
dijų uždavinys.

kalbos našlaitystę tais laikais ir dainiaus ne
paprastai plačius sparnus.

Šiaip ar taip, A. Mickevičiaus mįslė dar 
neišspręsta, nes mes nesame dar pakanka
mai jo gyvenimą ir darbus ištyrę, o lenkai 
visa tai falsifikuoja kaip įmanydami. J. Ba
sanavičius, V. Kudirka, P. Vileišis, J. Šliu
pas, o vėliau ir V. Mykolaitis-Putinas ne 
tik augštai vertino A, Mickevičiaus kūrybą, 
žavėjosi ja, bet ir patį kūrėją laikė lietuviu. 
Priešingai gi žiūrintieji, laikė ir tebelaiko jį 
lenkų dvasios žmogumi, žavėjusiu mūsų 
naująją kartą Lietuvos vaizdais, bet nedariu 
siu įtakos į jos atgimimą, trumpai kalbant, 
nesuvaidinusiu Maironio vaidmens mūsų 
tautos prisikėlime. Prof. V. Mačiūnas A. 
Mickevičiaus kūrybą ir šiek tiek jo asmenį 
štai kaip apibudina:

„Jo kūryba, kad ir svetima kalba rašyta, 
savo turiniu buvo ir tebėra mums artima ir 
brangi. Juk tai mūsų kratšas, mūsų krašto 
žmonės su jų džiaugsmais ir vargais, mūsų 
šalies gražioji gamta, mūsų tautos šaunioji 
istorija — visa tai su karšta meile ir su di
dele meno jėga piešiama Mickevičiaus kū
riniuose. Antai, retai kas taip mokėjo paro
dyti Lietuvos gamtos grožį, kaip Mickevi
čius savo „Pone Tade“, kurio vaizdais su
sižavėjęs Baranauskas sukūrė .Anykščių

Ii

Skulptorius Antanas Mončys savo kūri
nių buvo išstatęs Nepriklausomųjų paro
doj, kuri vyko Grand Palais.

Skulptoriaus Mončio kūrinių nuolatos 
galima matyti žinomo Prancūzijos archi
tekto Francis Turbil vitrinoje — 21, rue 
Sommerard, Paris, 5e, su kuriuo mūsų 
menininkas bendradarbiauja jau kelinti 
metai.

Paskutiniu metu skulp. Mončys buvo iš
vykęs į Metz, kur jis atlieka skulptūros 
darbus jau eilę metų restauruojamai gar
siai šio miesto katedrai.

„Pone Tade“ atskleidžiamas skaitytojui 
XIX amžiaus pradžios Lietuvos bajoriškos 
visuomenės paveikslas su kasdieniais dar
bais ir pramogomis, su bičiulyste ir kivir
čais, bet ir su reikšmingais visam kraštui 
įvykiais, kylant į bendrą žygį su Napoleonu 
kovai prieš rusus.

Šiurpi mūsų baudžiavinės liandies dalia, 
kad ir prabėgomis, bet su įspūdingu ryšku
mu priminta „Vėlinių“ II dalyje. Ten pat 
piešia Mickevičius įdomias su pagonystės lai 
kų liekanomis liaudies pažiūras į anapusinį 
gyvenimą, o liaudies padavimus jis poetiną 
savo baladėse. Studijavęs pačiu Vilniaus uni 
versiteto klestėjimo metu ir artimai su Vil
niumi suaugęs, Mickevičius „Vėlinių“ III 
dalyje įamžino vilniškių studentų, idealisti- 
nėn filomatų-filaretų draugijon susibūrusių, 
bylą, kai suniekšėję caro valdininkai žiau
riai persekiojo Lietuvos jaunimą, drauge su 
juo ir patį Mickevičių.

Nuostabiu poetiniu žavesiu ypač apgaubė 
Mickevičius giliosios mūsų senovės laikus, 
pilnus romantiško grožio, narsių kovų už 
laisvę ir taurių karžygių', besiaukojančių už 
tėvynę: tai kunigaikštytė Živilė, kurios ran
ka nesudrebėjo žudant mylimąjį, nors jis, 
tik ją iš tėvo kalėjimo vaduoti norėdamas, 
buvo susidėjęs su Lietuvos priešais gudais; 
tai kunigaikštienė Gražina, kuri, vyro šar
vus slaptai paėmusi, krito kovoje su kry
žiuočiais, kuriuos, kad ir mirtinus Lietuvos 
priešus, jos vyras buvo pasitelkęs prieš Vy
tautą; tai Konradas Valenrodas, kuris dėl 
tėvynės išsižadėjo ne tik šeimos laimės, bet 
paaukojo ir savo sąžinės ramybę, nes jo pa
siimtasis vienintelis jam likęs klastos kelias 
kryžiuočių galybei sunaikinti jį patį graužte 
graužė.

BAISUSIS PRAGARAS
Algis: Ar ištikrųjų yra pragaras, kas ga- 
apie ji žinoti?
Vitas: Tai žino Kristus. Jis aiškiai pasa

kė, kalbėdamas apie Paskutinį Teismą: „Ir
eis šitie į amžinąją kančią, o teisieji į am
žinąjį gyvenimą“ (Mat. 25,46). Kad ten 
ugnis negęsta Kristus Morkaus Evangeli
joj net tris kartus pakartojo.

Algis: šiandien daug kas juokiasi iš pra 
garo ir laiko auklės pasaka.

Vitas: Labiausiai pragaro bijo, kurie 
kad ir negyvena pagal sąžinės balsą, bet 
gerai žino, kad yra Visagalio Dievo bega
linis teisingumas. Kartą ir Volterui vienas 
draugas rašė, kad pragaras yra sena pasa
ka. „Ar gali tu įrodyti, kad pragaro nėra?
— atsakė Volteras, — tada aš tave sveikin 

j čiau, nes aš lig šiol neradau tam jokių įro
dymų“. Ar gi neaiškiai Kristus pasakė: 
„Nebijokite tų, kurie užmuša kūną, sielos 
negali užmušti. Verčiau bijokite to, kurs 
gali ir sielą ir kūną nugramzdinti į praga
rą“.Algis: Tai paslaptis, amžino pragaro ne
galiu suprasti.

Vitas: Tikrai, negali nebūti paslapties, 
kaip ir visose apreikštose tiesose apie be
galinį Dievą. Ar galima pilnai suprasti 
Švenč. Trejybės paslaptį? Dievas norėda
mas parodyti savo meilę, mus padarė sa
vo vaikais ir savo prigimties dalyviais. 
Jis nori, kad visi žmonės būtų laimingi ir 
išganyti. Gerume ištverti Jis duoda daug 
malonių. Djevas negesina smilkstančio 
knato ir neperlaužia palinkusios nendrės. 
Kur žmonės dažnai pasmerkia, Dievas 
įžiūrėdamas nusikaltusioj širdyje visas ap 
linkybes ir būsimą atsivertimą, išteisina. 
„Aš nenoriu nusidėjėlio mirties, bet kad 
atsiverstų ir gyventų!“ Jei žmogus nusi
gręžęs nuo begalinės Dievo meilės, laužys 
Jo įsakymus ir be jokios atgailos mirs, ar 
tada galės rasti pas Dievą gailestingumo? 
Kuo žmogus eina augštesnes pareigas, tuo 
ir jo įžeidimas yra sunkesnis. Tad ir bega
liniai gerojo Dievo laisvai nedarytas sun
kus įžeidimas yra begalinė’ kaltė ir užsi
tarnauja begalinės bausmės.

Algis: Kokia nauda iš pragaro?
Vitas: Pragaras tai ramstis pasaulio do

rovinės tvarkos. eJigu jis nebūtų amžinas
— nebūtų skirtumo tarp gėrio ir blogio, 
visų pabaiga būtų vienoda — visi nueitu
me į dangų, nežiūrint kaip gyvenome.

P. Dauknys MIC

Adomas Mickevičius

„PONO TADO“ ĮŽANGA
Lietuva, mano žeme, šalele gimtoji,
Tas tik supras, kad tu jam sveikatą atstoji, 
Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs šiandieną 
Tavo regiu aš grožį ir kampą kiekvieną.

čia prie Tavęs šaukiuosi, Panele šventoji. 
Tu juk Vartus Aušros, Čenstakavą globoji. 
Tu esi apgynėja mažam Naugardėliui.

Kaip grąžinai sveikatą seniau man vaikeliui, 
Kai paaukotos Tau maldingos motinėlės 
Tuoj prasivėrė merdinčios mano akelės, 
Kad pasimelstų Dievui už galią grąžintą, 
Pėsčias aš Tavo slenkstį pasiekdavau šventą, 
Taip sugrąžinki mus į tėvynę mums mielą.

Nešk tuo tarpu nors mano išsiilgusią sielą 
Į kalnelius, kur medžiai suaugę siūbuoja, 
Ten į Nemuną, kur pievos žaliuoja, 
Į tuos laukus, javais įvairiausiais varsotus, 
Aukso kviečiais nusėtus, rugiais sidabruotus, 
Ten, kur geltonos svėrys su grikiais kart žydi, 
Rausvas dobilas skruostams mergelės pavydi, 
Dirvos, lyg kaspinu, žaliu išpintos.
O ant jos auga kriausšės, retai nusodntos.

K. šakenio vertimas.’

Kaip žuvo kap. R. Marcinkus?
1942 metais, Sagau mieste, 60 kilometrų 

nuo Berlyno, lakūnų-karininkų belaisvių 
stovykloje Stalag, Luft III, anglų, kanadie 
čių ir amerikiečių lakūnų tarpe, buvo taip 
pat ir kitų tautybių lakūnai, kovoję Są
jungininkų pusėje. I šią stovyklą pateko ir 
mūsų tautietis, žinomas sportininkas, Lie
tuvos Karo Aviacijos lakūnas, kap. Romas 
Marcinkus. Belaisvių stovyklon pateko jau 
kaip R.A.F. karininkas-lakūnas.

1942 m. pabaigoje į stovyklą pateko 
R.A.F. Squadron Leader Roger Bushell, 
jau už spygliuotų vielų išbuvęs apie treje
tą metų. Jis du kartus bandė pabėgti, bet 
abu kartus pačiuptas ir Gestapo kankin
tas.

Atlikęs už paskutinį pabėgimą bausmę 
stovyklos „šaltojoje“, kurioje belaisviai 
buvo laikomi po 3-5 savaites vienukėse ir 
gaudavę dik duonos ir vandens. Nepaisant 
šito, Bushell, atsiradęs stovykloje, tuoj 
pradėjo vėl ruoštis pabėgimui. Jis pirmoje 
eilėje pradėjo apie save burti bėgimo ša
lininkus, prie kurių prisidėjo ir kap. Mar
cinkus. Bushellio pabėgimo planas pava
dintas „Didžiuoju X“. Nutarta tuo pačiu 
laiku kasti net tris požemio tunelius tiks
lu, kad vienas būtų tikras, o kiti kasami 
tam, kad suklaidinus vokiečius, leidžiant 
jiems du iš trijų „surasti“. Šiam darbui su 
verbuota 500 belaisvių, o pagal planą pa
bėgti galėsią apie 200 belaisvių.

Tikrojo tunelio įėjimo anga buvo meist
riškai užmaskuota vieno barako kampe po 
geležine krosnelė. Tunelis buvo kasamas 
20 metrų gylyje, turint galvoje, kad ši

toks žemės sluogsnis išlaikys viršuje pra
važiuojančius vokiečių sunkvežimius. Ir, 
be to, šitokiame gylyje buvo nebeveiks- 
mingi stovykloje įrengti sekimo aparatai. 
Iškastai žemei išbarstyti panaudota 200 
vyrų, pavadintų „pingvinais“. Jie, išeida
mi pasivaikščioti, prisipildavo į kišenes 
žemių. Kišenėse buvo specialiai padarytos 
skylutės, užsegamos adata, ar kita priemo 
ne. Bevaikštant stovyklos rajone, kišenėje 
esanti skylė atsegama, pro kurią išbyrėda 
vo žemė. Įsteigtos įvairios dirbtuvės, ku
riose buvo siūdinami civiliniai drabužiai, 
padirbinėjami reikalingi dokumentai. Dir
bančiuosius saugojo specialūs sargybiniai, 
kurie sutartu ženklu įspėdavo apie pavojų. 
Didesnioji pabėgti besirengiančių dalis, ne 
moką vokiečių kalbos, apsisprendė keliau
ti per Vokietiją kaip svetimtaučiai, atga
benti į šį kraštą darbams. Marcinkaus 
draugas, britas Tim Wallen, „priėmė“ lie
tuvio tautybę. Paklaustas, kiek jis moka 
lietuviškai, Tim atsakęs:

— Tikiu, kad nesusitiksiu gestapininką, 
geriau už mane mokantį lietuviškai...

Pabėgimui pasirengimas užtruko 18 mė
nesių. Vienai tunelis buvo vokiečių su
rastas, o į kitą žiemos mėnesiais buvo pi
lama žemė, kai jos išbarstymas „pingvi
nams“ buvo nebeįmanomas dėl sniego iš 
tikrojo tunelio, pavadinto „Harry“ vardu.

„Harry“ tunelio kasimas ir pabėgimo pa 
sirengimas buvo galutinai užbaigtas 1944 
metais, ankstyvą pavasarį, o plano įgyven 
dinimaš paskirtas kovo 24 dienai.

Dar prieš sutemą i baraką, kuriame bu

vo įrengtas įėjimas į tunelį, rinkosi bėgi
mui pasiryžę belaisviai. Viso tokių buvę 
200 vyrų. Jiems buvo išdalinti civiliniai 
drabužiai, reikiami dokumentai, nedidelės 
sumos pinigų ir šiek tiek maisto, sutaupy
to iš R. Kryžiaus siuntinėlių. 200 vyrų lau
kė tą vakarą nakties ir rizikingo žygio.

Sutemo. Paskubomis prakasamas tune
lio galas, esąs jau už spygliuotų vielų tvo
ros. Pasirodė, kad apskaičiavimas nebuvo 
visiškai tikslus: anga, vedanti į laisvę, bu
vo čia pat už vielų, kai ji tuo tarpu turė
jo būti už krūmų, augančių pamiškėje. Ši
tai žymiai apsunkino bėgimą, kadangi plo
tą, skiriantį angą nuo krūmų, reikėjo pra
šliaužti, reikėjo išvengti sargybinio akių. 
Iki aušros i laisvę iššliaužė 86 belaisviai, 
gi švintant 87-tasis buvo iš bokštelio sar
gybinio pastebėtas ir nukautas. Tuneliu 

bešliaužią, išgirdę šūvius, atbuli atslinko 
iki barako ir išsiskirstė. Paskelbtas aliar
mas. Belaisviai išrikiuojami ir suskaičiuo
jami. Stovyklos komendantas, išgirdęs ra
portą, kad pasigendama net 86, neteko ža
do. Toksai pabėgimas sukėlė audrą. Viso
je Vokietijoje skelbiamas aliarmo stovis. 
Visi uostai, geležinkelio stotys, traukiniai 
ir keliai tikrinami iki smulkmenų.. Per 
šią medžioklę suimta keturi tūkstančiai 
žmonių: svetimtaučių, žydų, dezertyrų, pa
bėgusių darbininkų ir kitų;

Dvidešimt šešiom valandom praslinkus 
nuo pabėgimo, Berchtesgadene pačiam Hit 
leriui patiektas Gestapo raportas. Tuo me
tu Berchtesgadene posėdžiavo Himleris, 
Keitelis, Goeringas. Hitleris, išklausęs ža

portą, neoficialiam posėdžiui pasikvietė 
valdžios tūzus ir sukėlė perkūniją. Himle
ris kaltino Keitelį ir Goeringą, sakyda-
rnas, jog ši stovykla buvusi tiesioginėje jų 
žinioje. Hitleris, nutraukęs ginčą, pareiš
kė, kad visi pabėgę turi būti sugauti ir 
sušaudyti. Goeringas bandęs Hitlerį per
kalbėti, motyvuodamas, kad šitoks pasiel
gimas galįs pakenkti vokiečių belaisviams, 
esantiems sąjungininkų rankose. Hitleris 
nusileidęs, įsakydamas sušaudyti didesnią
ją sugaudytojų dalį. (Nuernbergo byloje 
Georingas ir Keitelis tai patvirtino).

SS generolas Mueller, Berlyno Gestapo 
viršninkas, išsiuntinėjo visų apygardų 
Gestapo šefams slaptą aplinkraštį, pava
dintą „Sagau įsakymas“, kuriame buvo 
įsakyta šias žudynes pravesti slaptai. Iš 
86 pabėgusių tik 3 pasiekė Angliją. Kiti 
buvo išgaudyti. 50 pabėgusių belaisvių po 
kankinančių tardymų buvo sušaudyti įvai 
riose Vokietijos vietovėse. Daugumoje 
praktikuota šitoksai būdas: bevežant su
laikytąjį iš vienos į kitą vietą, nuošales
nėje vietoje automobiliai sulaikomi ir su
imtiesiems įsakoma žygiuoti pirmyn. Ly
dintieji sargybiniai iš pasalų nukaudavo, 
parašydami raportus, jog suimtasis bąn- 
dęs bėgti.

Nušautųjų lavonai buvo sudeginti kre
matoriumuose. Urnos atvežtos į Sagan ka
pines. Jų tarpe buvo ir kap. R. Marcin
kaus urna.

1945 m., liepos mėn. R.A.F. ypatingiems 
reikalams karininkui Bowes buvo pavesta 
išaiškinti, kokiomis aplinkybėmis mirė 5d 
belaisvių, bėgusių iš stovyklos. Įsakyta 
taip pat kaltininkus surasti ir suimti. Iki 
1948 m. pradžios Bowes, turįs savo uždavi

niui atlikti 30 asmenų štabą, išaiškino 46 
nužudymo aplinkybes ir vietas, surado ir 
suėmė kaltininkus, kurių vieni Hamburgo 
teisme nuteisti pakarti, kiti ilgiems me
tams sunkiems darbams. Iki to laiko nepa1 
vyko surasti keturių: kap. R. Marcinkaus, 
Tim Wallen (bėgusio su lietuvišku pasu), 
Henry Picard ir Gordon Brettel. Tačiau 
vieną dieną, Bowes‘ui apklausinėjant ang
lų belaisvius, pavyko rasti britų puskari
ninkį, tuo metu buvusį Danzigo belaisvių 
stovykloje. Jis atpažino pajieškomus iš pa 
rodytų nuotraukų. Jo žiniomis, tie keturi 
buvo atgabenti į stovyklą ir jie buvo su
imti traukinyje prie SchneidemuhTės. Jie 
ir iš Danzigo stovyklos planavę pabėgti, 
bet nebespėjo, nes greitu laiku gestapinin
kai juos išgabenę. Bowes, radęs pirmuo
sius pėdsakus, surado ir kaltininkus, sėdė
jusius tuo metu Danzigo kalėjime. Iš jų 
jis patyrė, kad keturius belaisvius lakū
nus nužudęs tūlas Burchhardt ir besislaps- 
tąs. Po kurio laiko Burchhardt pateko i 
Bowes rankas ir prisipažino, kad sušaudęs 
tuos keturius belaisvius. Suderinus visus 
Danzigo Gestapo bylų dokumentus ir esan 
čių liudininkų parodymus, paaiškėjo, jog 
Burchhardt ir du jo pagelbininkai kap. 
Marcinkų ir tris jo draugus išsivežė į miš
ką prie Trampken, 12 klm. nuo Danzigo ir 
70 metrų atstume nuo kelio, sušaudė juos 
iš kulkosvaidžio. Taip žuvo R. Marcinkus, 
Tim Wallen, Henry Picard ir Gordon Bret
tel. B. Klimas

Redakcijos pastaba: 1952 m. Londone 
yra išleista Paul Brickhill knyga „The 
Great Escape“ („Didysis jfebėgimas“). 
Šioje nuotraukomis ir brėžiniais P8' 
iliustruotoje knygoje plačiai aprašytas 
pasirengimas ir pabėgimas. 1

2
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RUGSĖJO 8-TOSIOS MINĖJIMAS
Šiais metais Tautos šventės — Rugsėjo 

8-tosios minėjimas Londone yra rengia
mas visų Londono lietuviškų organizacijų 
kartu. Jis įvyks rugsėjo 10 dieną, šešta
dienį, 20 Amžiaus Teatre, Vakariniame 
Londone, arti Lietuvių Namų.

Programoje Škotijos lietuvių, šv. Cecili
jos choro, Londono vyrų choro ir solisto 
Povilavičiaus koncertai.

Visų organizacijų skyriai prašomi šiai 
šventei suorganizuoti ekskursijas į Londo
ną. Po koncerto, svečiai iš Škotijos — šv. 
Cecilijos choras vyksta į Lietuvių Sodybą, 
kur sekmadienį turės antrą savo pasirody
mą, koncertą.

LONDONAN BUVO ATVYKĘS 
B. LAUČKA

Šiomis dienomis į Londoną buvo atvy
kęs B. Laučka, Amerikos Balso lietuviško- 

1 jo skyriaus vedėjas. Kelias dienas tarny
bos reikalais užtrukęs, B. Laučka su ponia 
grįžo į Muencheną.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS IŠVYKA
Šv*. Onos Draugija organizuoja didesnio 

masto išvyką į Lietuvių Sodybą rugsėjo 
mėn. 11 d. Tą dieną ekskursantų autobu
sai išvyksta nuo Lietuvių Parapijos bažny
čios ir nuo.Lietuvių Namų.

Šv. Cecilijos choras taip pat vyksta į 
Lietuvių Sodybą, kur turės antrąjį koncer
tą. Norį ekskursijoje dalyvauti, prašomi 
kreiptis į šv. Onos D-jos nares ir i DBLS 
pirmojo skyriaus valdybos narius.

„PONIA BOVARY“
Šio mėnesio „Nidos“ Knygų Klubo nau

jas- leidinys prancūzų rašytojo Gustave 
Flaubert romanas „Ponia Bovary“. Kny
gos pirmoji dalis, 240 puslapių jau atspaus 
dinta. Iš prancūzų kalbos vertė rašytoja 
Alė Rūta. Antroji dalis taip pat spausdina 
ma ir tikimasi kitą mėnesį išsiuntinėti 
Knygų Klubo skaitytojams. Ir šios knygos 
kaina, neatsižvelgiant puslapių skaičiaus, 
Anglijoje ir Europoje tik 3 šilingai, dole
rio kraštuose 1 dol. Visi skaitytojai malo
niai prašomi sąžiningai atsiskaityti, kny
gas gavus.

NAUJAS „EAST AND WEST“
——--- — šiomis dienomis išėjo penktas numeris

politinio žurnalo anglų kalba „East and 
West“, kurį redaguoja prof. A.P. Aizsil- 
nieks, prof. H. Perlitz ir prof. S. Žyman
tas. Techniškasis redaktorius H. Purre. 
Šiame numeryje apstu įdomios ir aktua
lios medžiagos. Lietuviai, turį anglų visuo 
menės tarpe pažįstamų, kviečiami šį žur
nalą kuoplačiau paskleisti. Numerio kaina 
tik du šilingai ir 6 d.

MIRĖ DAILININKAS KIAULĖNAS
Vaišngtone, Amerikos Balso pranešimu, 

pirmadienį, rugpjūčio mėn. 15 d. New Yor 
ke mirė žinomas lietuvis dailininkas Kiau- 
lėnas. Palaidotas trečiadienį, rugpjūčio 
17 d.

PAMALDOS
• NOTTINGHAM — VIII.28 d., 12,15 v.

DERBY — VIII.28 d. 3 v. p.p. Mišios ir 
paminklo šventinimas.

PRAŠO ATSILIEPTI

Petrą ir Justiną SNABAIČIUS prašo atsi 
® liepti jų teta-. Jie patys, arba žiną jų adre

su prašomi parašyti Mrs. Venckus, 45, 
Pricelet Str. Brick Lane, London Ę.l.

NOTTINGHAMAS
SKELBIMAS

Š.m. rugsėjo mėn. 3 d. Nottinghame, 
LILAC mokykloje,(Lilac str.) rengiamas 

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.
Paskaitą skaitys rašytojas R. Spalis.
Vietos ir apylinkės lietuvius, kviečiame 

atsilankyti.
Pradžia 6 vai. vak.

DBLS Nottingham© Skyr. 
Valdyba

Gauta iš patikimų šaltinių žinių, kad 
nottinghamiečio lietuvio Domeikos inciden 
tą nufotokrafavęs vienas lenkas ir nuo
traukas išsiuntinėjęs anglų dienraščiams, 
kurie šį dalyką išpūtę. Faktiškai, turint 
galvoje, kad ir teismas nubaudęs tik 3 sv. 
ši byla buvusi nepalyginamai išplėsta. Su- 

• prantama, kad negirtinas mūsų tautiečio 
toks elgesys, bet ir „kaimyno“ lenko elge- 

, sys nerodo, kad jis būtų tikrai „kaimyno“
‘ žodžio vertas.

MANCHESTERIS
DINGO LIETUVIS

1955 m., birželio 29 d. Manchesteryje gy 
venąs pas Justiną Navicką, lietuvis AN
TANAS BAGOČŪNAS, apie 45 m. am
žiaus, vidutinioūgio, dingo be žinios. Tą 
dieną jis išėjo iš namų, šviesiu kostiumu 
apsirengęs. Žinantieji, arba ką nors gir
dėję apie dingusį, orašomi pranešti šiuo 
adresu:

Manchesterio Lietuvių Klubas, 121, Mid
dleton Rd. Manchester 8.

GLASGOWAS
TŪKSTANČIAI GĖRĖJOSI 

LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS
Pasigerėjimo įspūdį padarė tūkstantinei 

klausytojų miniai Glasgovo lietuvių cho
ras, atlikęs įvairią programą Princesės gat 
vės Soduose, Edinburge, rugpjūčio 17 d. 
Kelių tūkstančių minia su giliu dėmesiu 
klausėsi lietuviškų dainų ir stebėjo mūsų 
tautinius šo5kius bešokančias poras. Žiū
rovai taip pat žavėjosi choristų apsirengi
mu —■ tautiniais darbužiais. Pranešėjas, 
Jonas Gudaitis, gerai pasirengęs, vykusiai 
apibūdino kiekvienos dainos turinį ir taip 
pat vaizdižiai nupasakojo mūsų krašto gro 
žybes ir musų tautos tragediją.

Meniška programa, užtrukusi apie pus
antros valandos, buvo baigta Lietuvos ir 
šio krašto Himnais.

Glasgovo lietuvių choras turi ilgą ir kū- 
ribingą istoriją. Dabar ir per išgyventus 
dvidešimts rijetų šiam chorui vadovauja 
p-lė Joana Serapinaitė, gi cho jo pirminin
kas ir organizatorius, nepailstas senosios 
išeivijos atstovas, Jonas Vaičiulis. Visi cho 
ristai yra čia igmę lietuviai. Nors jie ir nė
ra matę Lietuvos, tačiau stipriai pamilę sa 
vo tėvynės dainas ir jų skambėjimą per
duoda vietos gyventojams, rengdami vie
šus koncertus —„Tegul skamba mūsų dai
nos pos šalis plačiausias“ — geriausiai api 
budina tų lietuvių pasirinktąją misiją. 
Reikia tik sveikinti ir linkėti geriausios 
sėkmės kilniam senosios mūsų išeivijos 
darbui.
ristai yra čia gimę lietuviai. Nors jie ir nė- 

Glasgovo lietuvių chorą koncertuoti pa
kvietė Edinburgo miesto valdyba.

A. G.

VOKIETIJA
BALFO FIRM. DR. J. KONČIAUS 

VEIKLA EUROPOJE
Paskutiniu metu Balto pirmininkas ap

lankė Frankfurtą, Hamburgą ir didesnią- 
sias lietuvių stovyklas šiaurės ir Vak. Vo
kietijoje. Be to, buvęs ir Salzburge, Austri 
joje ir Šveicarijoje kur vykęs pirmoje ei
lėje emigracijos reikalais.

Balfo pirmininkas įsteigė naujus emigra 
cinius biurus prie JAV konsulatų Frank
furte, Hamburge, Salzburge, o kitur pagal
binius biurus. Su Balfo biurų vedėjais ati
tinkami JAV konsulai emigracijos reika
lais pažadėjo glaudžiai bendradarbiauti.

Besilankydamas šiaurės Vak. Vokieti
joje Dr. Končius patyręs, kad tenai bus 
daugiausia tokių, kurie pagal įstatymą, 
veikusį IRO laikais, negalėjo emigruoti. 
Balfas parūpino nemaža darbo ir buto ga
rantijų. Balfas galvojęs su ICEM (Tarpvy
riausybinis Komitetas Emigracijai iš Euro 
pos Skatinti), — su jos kai kuriais sky
riais praktiškai bendradarbiaujama — su
daryti sutartį, liečiančią emigruojančių 
pervežimo priemones. Tai ypač svarbu 
tiems emigrantams, kurių kelionė bus ap
mokama lėšomis, paskolintomis iš šitos or
ganizacijos. Tokia paskola yra ilgametė ir 
beprocentinė. Jos gavimui tarpininkaus 
Balfas.

JAV prezidento pasiūlyti palengvinimai 
dabar veikiančiam specialiam emigracijos 
įstatymui, atrodo, bene bus svarstomi tik 
kongreso sekančioje sesijoje.

šalpa. Pagal padarytą patvarkymą, jau 
šelpiami ir latvių bei estų ligoniai ir gau
singos šeimos. Tuo jie labai džiaugiasi. Dr. 
Končius gavęs daugybę padėkos laiškais 
ir kitais būdais. Nemažiau siunčia padėkų 
ir lietuviai.

Europoje Balfo pirmininkas galvojąs už
trukti kiek ilgesnį laiką, nes, prasidėjus 
emigracijai, kilo įvairių klausimų, kuriuos 
Balfas turės išaiškinti.

„E“
l

„LIETUVA TĖVYNĖJE IR TREMTYJE“
Tokios bendros temos ženkle praėjo Eu

ropos Lietuvių Fronto Bičiulių Bavarijos 
miestelyje Oberschondorfe rugpjūčio 1-7 
d.d. surengta studijų savaitė. Į ją buvo at
vykę apie 70_LF Bičiulių bei svečių iš Šve
dijos, Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos ir 
Vokietijos. Dalyvavo 17 profesorių bei dak 
tarų, 13 kunigų, šeimos su šauniuoju atža
lynu.

Studijųų savaitę atidarė Europos LF Bi
čiulių Valdybos pirmininkas prof. Z. Ivins 
kis. Pirmąją studijų savaitės paskaitą 
„Lietuvių tautos istorinio likimo tragiką“ 
— skaitė iš Romos atvykęs kun. R. Kra
sauskas. Prie jo jungėsi žvilgiu į musų tau 
tos praeitį K.J. čeginas iš Strasburgo su 
paskaita „Valstybinė lietuvių sąmonė“.

Kiti studijų savaitės paskaitininkai pa
lietė dabartinę Lietuvos padėtį. Romoje 
profesoriaująs kun. A. Liuima, S.J., ap
žvelgė antireliginę propagandą Lietuvoje, 
o prof. J. Grinius panagrinėję dabartinę 
lietuvių literatūrą paskaitoje „Bolševiki
nės lietuviškosios literatūros idėjos“.

Tremties uždaviniai atsispindėjo paskai 
tose M. Musteikio „Tremtinių nutautėjimo 
pavojai“, kun. D. Kenstavičiaus „Tremti
nių pasiruošimas tėvynei“ ir prof. J. Bra
zaičio „Mes gyvuojame ir veikiame trem
tyje“. . .Studijų savaites meninę programą atli
ko dainininkė J. Liustikaitė ir pianistas 
J. Raimer.

Ten pat įvyko Europos Lietuvių Fronto 
Bičiulių konferencija, kurioje aptarti or
ganizaciniai reikalai.

ELI
I 

PABALTIEČIŲ STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS ANNABERGE

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais 
įvyko pabaltiečių studentų suvažiavimas 
rupjūčio mėn. 5,6 ir 7 d.d. Annaberge prie 
Bad Godesbergo. Dvi pirmosios dienos bu
vo skirtos visom trim tautybėm bendrai, 
gi trečioji kiekvienai atskirai.

Suvažiavimas prasidėjo pamaldomis, ku 
rias atlaikė kun. Urdze. Atidaromąjį žodį 
pasakė VLSS CV pirmininkas Pr. Jurkus. 
Jis taip pat vedė ir viso suvažiavimo prog
ramą. Šį kartą suvažiavimo tema buvo „ge 
neracijos problema“. Iš prominentiškesnių 
svečių dalyvavusių atidaryme paminėtini 
Vokietijos Pabėgėlių Ministerijos asmeni
nis referentas Dr. Wolfrum ir vokiečių stu 
dentų organizacijos atstovai. Iš lietuvių 
pusės dalyvavo MLT Pirmininkas E. Si

monaitis, maj. A. Gintautas ir muz. Ba
naitis.

Įvadinę paskaitą skaitė p. Paul, AdE 
(Arbeitsgemeinschaft der Exilstudenten- 
verbaende) pirmininkas. „Tai yra pirmas 
kartas, kada vakarai susiduria su įvairių 
rūšių žmonėmis iš vidurio ir rytų Euro
pos“, pasakė Paul. Vakarai iki šiol pasiten 
kinę tikėdami, kąd rytai dvasiniai seką 
vakarus kultūrinėje srityje, šis tikėjimas 
esąs šiuo metu jau atgyventas dalykas. 
Tūkstančiai intelektualų, kurie šiandien 
laisvajame pasaulyje veikia, esąs geras vi
durio ir rytų Europos kūrybinės jėgos įro
dymas.

Suvažiavimo dalyviai išklausė taip pat 
gana įdomių paskaitų, kurios nebuvo susi
jusios su pagrindine tema. Tarp jų pami
nėtina paskaita apie įvairias 1939 metų va 
saros sutartis, kurias daugiau ar mažiau 
lietė ir Pabaltijo valstybes. Buvęs tuo me
tu Estijos min. pirm. p. Selter papildė šią 
paskaitą dar savo asmeniškais •atsimini
mais. Nepamiršta ir muz. Banaičio paskai
ta apie naujųjų pabėgėlių pasaulį iš sovie
tų valdomų kraštų. Čia pateiksiu keletą jo 
minčių: komunizmas esąs tikėjimas neti
kėjimu, gi patys komunistai apibudina sa
vo režimą kaipo perkalbę j imo ir prievar
tos kombinaciją. Vakarai turį daugiau pa
simokyti apie rytinę dialektiką, buvo pa
grindinė p. Banaičio paskaitos mintis.

Baigiant suvažiavimą buvo daromi įvai
rūs pranešimai. Ta proga E. Simonaitis 
perskaitė pavergtų tautų atstovų suvažia
vimo Strasbourge rezoliucijas ir kvietė vi
sus dalyvius atkreipti tinkamą dėmesį į 
jų svarbą. Suvažiavimą uždarė Pr. Jurkus.

Trečią suvažiavimo dieną, kaip jau augš 
čiau buvo minėta, ' susirinko kiekvienos 
tautybės suvažiavimo dalyviai atsikrai sa
viems reikalams aptarti ir problemoms 
spręsti. Reikia apgailestauti, kad maža da
lis lietuvių studentų Ąokietijoje pasinau
dojo ta palankia proga dalyvauti suvažia
vime, nors porą mėnesių prieš tai visi bu
vo kviečiami ir raginami atvykti. Lietu
vių studentų suvažiavimą taip pat atidarė 
CV pirm. Pr. Jurkus, čia taip pat buvo 
kviečiami kalbėtojai, kurių pirmasis kal
bėjo MLT pirm. E. Simonaitis. Jis prašė 
atkreipti daugiau dėmesio į mažlietuvius; 
jų nestumti, bet traukti prie savęs. P. Ba
naitis ragino, esant galimybei, grįžti vi
siems į savo kraštą, taip, kaip paukščiai 
grįžta iš tolimųjų kraštų į savo lizdus.

Maj. Gintautas palietė bendrais bruo
žais lietuviškojo jaunimo veiklą užsienyje, 
ypač Rusijoje ir Latvijoje, dar prieš Ne
priklausomybės paskelbimą 1918 metais. 
Tas jaunimas grįžo tada į Lietuvą ir buvo 
didelis ramstis jai.

Paskutinis kalbėjo dr. Žarskus, raginda
mas studijuoti visas sritis vienodai, tiek 
mokslą, tiek politiką. Baigdamas jis palin 
kėjo visiems vienybės bei tolerancijos.

Nutarta dabartinės CV-bos kadenciją, 
jai sutinkant, pratęsti iki sekančio suva
žiavimo, kuris numatomai įvyks vėl tuo 
pačiu laiku sekančiais metais. Kadencijos 
pratęsimu norima išvengti komplikuotų 
korespondencinių rinkimų.

Suvažiavimo užbaigimui buvo surengtas 
vakare gana vykęs koncertas.

Bonnos vokiečių spauda palankiai atsi
liepė apie Pabaltiečių studentų suvažiavi
mą. Laikraštis „General-Anzeige“ patalpi
no nuotrauką ir suvažiavimo atidarymo 
aprašymą.

K. Dikauskas

nimas ir Ateitis“, globojant oficialiam Pa
ryžiaus Švenčių Komitetui. Du vakarus 
trukusi programa buvo išpildoma ant Se
nos upės krantinės prie Ienos tilto, — 
prieš garsiuosius Chaillot rūmus. Progra
moje, be kitų artistinių pasirodymų, daly
vavo šešiolikos Prancūzijos provincijų tau 
tinių šokių grupės ir vienintelė iš užsie
niečių — „Paryžiaus Lietuviai“.

Liepos 3 d. mūsų tautinių šokių grupė 
dalyvavo kermesse Mon.tsoult miestelyje, 
Seine-et-Oise departamente. „Paryžiaus 
Lietuvių“ grupė į šią kermesse buvo anga
žuota kartu su kitais Paryžiaus artistais. 
Žurnalistas V. Gedgaudas šia proga susu
ko spalvotą filmą ir tuo uždokumontave 
lietuviškų šokių spektaklį Prancūzijos pro 
vincijoj. *

Prof. Dr. J. Greimas, kuris jau 6 me
tai, kai profesoriauja Aleksandrijos uni
versitete — Egypte, liepos 6 d. atvyko Pa
ryžiun. Jau kelinti metai, kai prof. Grei
mas vasaros metu dėsto Sorbonos universi 
teto Prancūzų Kultūros ir Civilizacijos 
Kursuose.

Prof. Greimas Gallimard leidyklos yra 
pakviestas paruošti prancūzų kalba lietu
vių literatūros apžvalgą enciklopedinio po 
būdžio leidiniui, kuris netrukus išeisiąs iš 
spaudos.

MUSŲ MENININKAI

Dailininkas Vytautas Kasiulis, kurio ta
pybos darbų nuolatos galima matyti Stie
bei galerijoj — 3.0, rue de Seine, Paris, 6e, 
su savo kūriniais dalyvavo dviejose bend
rose parodose.

ŠVEICARIJA
LIT Šveicarų-Lietuvių Pagalbos Koraite 

tui, kuris organizuoja lietuviams, gyvenan 
tiems Vokietijoj paramą, pasiuntė doku- 
mentacinės medžiagos apie Lietuvą ir Va
karų vyriausybių pažiūrą į Lietuvos klau
simą bei propagandinės literatūros ir kt. 
šiai akcijai reikalingos medžiagos.

APSVARSTYTI EUROPOS LIETUVIU REIKALAI
PLB EUROPOS KRAŠTŲ VALDYI

Š.m. rugpjūčio 5-7 d.d. Zueriche įvyko 
IV-sis Lietuvių Bendruomenių Europoje 
pirmininkų suvažiavimas, kuriame apsllan 
kė VLIKo pirm. M. Krupavičius ir LIT vai 
dytojas K. Žalkauskas. Suvažiavime daly
vavo šie bendruomenių pirmininkai: K. 
Razminas —- Austrijos, M. Bajorinas —
D. Britanijos, V. Mincevičius — Italijos,
E. Turauskas •— Prancūzijos, A. Paulaitis 
— Šveicarijos ir Pr. Zunde — Vokietijos. 
Be to, suvažiavime, kaipo svečiai apsilan
kė A. Gerutis, Šveicarijos LB Krašto Ta
rybos pirmininkas, B. Thoma, Šveicarų- 
Lietuvių Pagalbos Komiteto pirmininkas, 
S. Vykintas, Vokietijos Krašto Valdybos 
narys.

Pranešimus suvažiavimui raštu prisiun
tė A. Bričkienė, Danijos LB pirmininkė ir 
A. Sekmokas, Belgijos LB pirmininkas.

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,
š.m. liepos 28 d. 29 (409) „Europos Lie

tuvio“ numeryje buvo išspausdintas Muen 
cheno ir kelių kitų apylinkių pirmininkų 
pareiškimas. Dėl šio pareiškimo PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba, o taip pat buvęs 
Garbės Teismas randa reikalo viešai pa
reikšti:

1. 1945 m. rugpjūčio 1 d. rinkimai į 
PLB Vokietijos Krašto Tarybą buvo pra
vesti pagal Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės statuto, priimto 1950 metais, nuo
status, kurių buvo laikomasi ir ankstyves
niuose rinkimuose.

2. Buvęs Garbės Teismas, ankstyvesnės 
Tarybos išrinktas iš trijų asmenų: S. Vy
kinto, dr. A. Rukšos, ir A. Petkevičiaus, 
atliko savo pareigas, vadovaudamasis sta
tutu, rinkimų taisyklėmis ir sąžine. Šio 
teismo sprendimai PLB Vokietijos Krašto 
Tarybos nebuvo kvestijonuoti.

3. Išeidama iš šių samprotavimų, PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba spręsti santy
kius su PLB Muencheno Apylinkės Valdy
ba trečiųjų teisme neranda pagrindo.

4. Dabartinė PLB Vokietijos Krašto Ta
ryba šių metų sesijoje pati žinos, kaip pa
sielgti dėl jai daromų priekaištų.

PLB Vokietijos Kratšo Valdyba apgailės 
tauja šios korespondencijos pasirodymą 
„Europos Lietuvyje“, nes to tikslas tega
li būti skaldyti lietuvių bendruomenę, ne
siskaitant su daugumos valia.

Prašome, pone Redaktoriau, šį atsaky
mą atspausdinti ir reiškiame nuoširdžią 
pagarbą.

PLB Vokietijos Krašto V-ba 
ir buvęs Garbės Teismas

PRANCŪZIJA
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 

PASIRODYMAI
Skulptoriaus Antano Mončio ir jo žmo

nos Florence rūpesčiu ir pastangomis Pa
ryžiuje aktingai reiškiasi lietuvių tauti
nių šokių grupė.

Mončio vadovaujama grupė, kurią pran 
cūzai vadina „Paryžiaus Lietuviai“, daly
vavo folkloro šokių vakare, suruoštame 
pagerbti atsilankymą Paryžiuje švedų 
tautinių šokių grupės — „Brage Gille“. 
Programoje dalyvavo dar dvi prancūzų 
šokių grupės. Vakaras įvyko didžiulėje 
gimnastikos salėje, papuoštoje Prancūzi
jos, Švedijos ir Lietuvos vėliavomis. Spek
taklio žiūrėjo apie 800 paryžiečių.

„Paryžiaus Lietuvių“ grupė dalyvavo ir 
Joninių Šventės parengimuose. Juos su
ruošė prancūzų jaunimo organizacija „Jau

PLB Europos Kraštų Valdybų Pirminin
kų suvažiavimas, įvykęs Zueriche 1955 m. 
rugpjūčio 5-6-7 d.d., apsvarstė visą eilę Eu 
ropos Lietuvių Bendruomenėms rūpimų 
klausimų ir padarė, tarp kitų, tokių nuta
rimų:
1. DARBO PLANO 1955/56 m. KLAUSI

MU:
a. bandyti suorganizuoti rūpestingai pa 

rengtus kursus jauniems visuomeni
ninkams;

b. bendrai su Vliko Lietuvybės Išlaiky
mo Tarnyba suorganizuoti kilnoja- 
jamą kultūrinę parodą;

c. bandyti surengti sutelktinį Europos 
lietuvių meno pajėgų pasirodymą 
Šveicarijoje ir Paryžiuje.

2. PLB SEIMO REIKALU:
a. kreiptis į Vilką prašant artimiausiu 

laiku, kontakte su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėmis, sudaryti Vyr. Or
ganizacinį Komitetą iš įvairių konti
nentų Lietuvių Bendruomenių atsto
vų;

b. PLB Seimo suvažiavimą rūpestingai 
ruošti;

c. prašyti Lietuvybės Išlaikymo Tarny
bą: a) artimausiu laiku išsiuntinėti 
visoms Bendruomenėms specialią an
ketą Seimo paruošimo, programos, re 
feratų ir kitais klausimais, b) išsiun
tinėti Bendruomenėms apsvarstyti 
gautuosius atsakymus, ar tiesiogiai 
ar tarpininkaujant Europos Lietuvių 
Bendruomenių Gen. Sekretoriatui.

3. „EUROPOS LIETUVIO“ REIKALAIS:
a. suintensyvinti laikraščiui prenume

ratų rinkimą;

PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS

b. prašyti redakciją patelkti daugiau 
bendradarbių ir korespondentų bei 
su jais ir su turimaisiais palaikyti 
glaudesnį ir gyvesnį kontaktą;

c. intensyviai susirūpinti turinio ir me
džiagos paskirstymo tobulinimu.

4. VASARIO 16 GIMNAZ. KLAUSIMU: 
Europos Lietuvių Bendruomenių pirmi
ninkų suvažiavimas atydžiai pasidalino 
informacijomis bei mintimis šiuo svar
biu reikalu ir pavedė Europos Lietuvių 
Bendruomenių atstovui Kuratorijoje — 
PLB Didž. Britanijos Krašto Valdybos 
Pirmininkui p. M. Bajorinui — suvažia
vime pareikštas mintis iškelti ir ginti 
Kuratorijoje.

5. Perrinko Europos Lietuvių Bendruo
menių Gen. Sekretorių, kuriuo ir toliau 
sutiko būti p. Pr. Zunde — PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos pirmininkas. 
Europos Lietuvių Bendruomenių Gen. 
Sekretoriato Statuto klausimas paliktaš 
atviras.
Suvažiavimui pirmininkavo p. A. Pau

laitis ir p. M. Bajorinas, sekretoriavo po
nios Dora Thoma-Mašalaitė ir Janina Sta- 
siulienė.

Suvažiavimą žodžiu sveikino Vliko pir
mininkas M. Krupavičius, VT pirminin
kas K. Žalkauskas ir PLB Šveicarijos 
Krašto Tarybos pirmininkas Dr. A. Geru
tis. Raštu — Lietuvos Diplomatijos šefas 
min. St. Lozoraitis ir Belgijos bei Danijos 
Kraštų Valdybos. Visiems sveikinusiems 
pasiųsti padėkos laiškai.

Suvažiavimas pasveikino: Šveicarijos 
prezidentą Patipierre, J. Šv. Popiežių Pi
jų XII, JAV prezindentą Hisenhowerį ir 
Šveicarijoj gyvenantį Nepriklausomybės 
Akto signatarą prel. K. Šaulį.

Pono B. Thoma rūpesniu, suvažiavimo 
proga buvo surengta spaudos konferenci
ja, kurios melo Europos Benlflruomenių 
pirmininkai trumpai nusakė šveicarų 
spaudos atstovams save h»aštų lietuvių 
gyvenimą, o taip buvo paliesta ir bendro
ji politinė padėtis.

Rugpjūčio 7 d. įvyko pamaldos, kurias 
atlaikė Šveicarijos lietuvių kapelionas 
kun. Dr. Navickas. Po pamaldų buvo Švei
carų Lietuvių Bendruomenės Zuericho 
apylinkės susirinkimas, kuriame dalyva
vo ir Europos Lietuvių Bendruomenių pir
mininkai.

PLB Italijos Krašto Valdybos pirminin
kui pasiūlius, suvažiavimas nutarė atei
nančiais metais posėdžiauti Italijoje,

„E“

„BROLIAI DOMEIKOS“ f
Nepriklausomoj Lietuvoj buvo išleistas 

premijuotas romanas vardu Broliai Domei 
kos. Jo autorius L. Dovydėnas aprašė du 
brolius ūkininkus, kuriuos stikliukas ir 
teismai nuvedė į bankrotą. Gaila minėti, 
bet tokių „brolių“ esama ir tremtyje. Jie 
veda į bankrotą ne tik save, bet ir visą 
mūsų bendruomenę. Todėl apie tai negali
ma daugiau tylėti.

Beveik kiekvienais metais anglų didieji 
laikraščiai pateikia po vieną kitą lietuviš
ką „incidentą“. Paskutinysis, š.m. rugpjū
čio mėn. 11 d. buvo net trimis paveikslais 
dviejuose populiariuose Londono dienraš
čiuose pavaizduotas. O jeigu paseksime 
provincijos spaudą, tai policijos ir magis
tratų teismų aprašymuose lietuviškų var
dų užtiksime gal desėtką kartų daugiau. 
Ne vienas padorus lietuvis turi svilinti 
akis, kai iš ryto atėjus į darbą anglai ima 
kaišioti į akis „brolių“ fotografijas ir jų 
žygdarbių aprašymus. Ir už ką?

Vienintelis pasiaiškinimas teisme daž
niausiai buna: — girtas buvau, nieko nebe 
atsimenu. Pagal šio krašto įstatymus toks 
pasiaiškinimas yra visiškai bevertis. Nie
kas nekaltas, kad nemoki padoriai pra

mogauti. Vietos gyventojai tik pasišaipo, 
kai užsieniečiai be jokio saiko kartais mau 
kia alų ko ne kibirais, o degtinę bokalais. 
O nukenčia už tai visa bendruomenė. Dar 
daugiau — netiesioginiai nukenčia ir tė
vynėje likusieji. Šių kraštų gyventojai 
apie lietuvius ir Lietuvą sprendžia ne iš 
to, ką mes pasakojame apie okupantų elge 
sį, bet iš to, kaip elgiamės mes patys. Iš 
mūsų elgesio jie gali pasidaryti ir pasida
ro gana toli siekiančias išvadas. Todėl kar 
tą ant visados reiktų įsidėmėti, kad trem
tinys yra atsakingas ne tik pats už save, 
bet taip pat už savo bendruomenę ir tautą.

Jeigu kalbėsime visiškai atvirai, turėsi
me prisipažinti, kad per dešimtį tremties 
metų mes dar neišmokome kaip reikiant 
pramogauti. Dar vis tam tikra dalis mūsų 
pramogų ir kultūrinių parengimų bei eks
kursijų pasibaigia ne visai kultūringai. 
Dar ne visada mes paliekame apie save ge 
riausią prisiminimą tiems žmonėms, iš ku
rių nuomuojame patalpas, ekskursijų au
tobusus ir pan. Nekalbant jau vien tik 
apie išgėrimui skiriamas vietoves.

Iki šiol musų spauda šiais reikalais, at
rodo, laikėsi santūriai. Ir tai visiškai su
prantama: kam skelbti kitiems apie savą
sias blogybes. Tačiau iš kitos pusės kyla 

(Nukelta į pSl. 4)
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Filisteris PD

KLUBAS

šomi skubiai atsilyginti už šį tomą.
Liet. Enciklopedijos VI-tas tomas

1, LADBROKE GARDBNf, 
LONDON, W.H

ir pačią įgulą. Pasai yra kapitono žinioje.
Elta

Klubo narius ir jų svečius maloniai 
kviečiame atsilankyti.

Pradžia 7.30

Š.m. rugpjūčio mėn. 27 d. 7.30 vai. 
rengiami 
ŠOKIAI

Lietuvių Bendruomenių Firmin'’
--------- ‘ “ -‘gw, A 

Gardens

MEILE IR GARBE
Pereitą savaitę didesnė dalis britų spau

dos jau atvirai pradėjo kalbėti apie prince 
sės Margaret galimas vedybas su aviaci
jos pulkininku Peter Townsendu. Prana
šavimus pasmarkino ir tai, kad rugpjūčio 
21 d. princesė rengėsi švęsti 25-rių metų 
amžiaus sukaktį, amžiaus, kurs leidžia jai 
tkėti be vyresniosios sesers, karalienės 
Elizabeth leidimo. Toks leidimas būtų 
lengvai buvęs duotas ir anksčiau, jei part
neris savo kilme ir padėtimi būtų lygus 
jaunajai, tačiau šiuo atveju to nėra. Town 
sendas yra išsiskyręs žmogus įr turi du 
sūnus, vieną 10, o antrą 13-kos m. am
žiaus. Savaime suprantama, kad tokios 
vedybos nėra malonios karališkajai šei
mai; nepriimtinos jos ir anglikonų baž
nyčiai, kuri skyrybų per teismą nepripa
žįsta ir jungia tik su našliu ar našle. Pra
vartu prisiminti dar ir tai, kad kalbamoji 
princesė yra trečioji iš eilės kandidatė į 
sostą. Būtų ar nebūtų ji kada nors kara
lienė, likimo dalykas, tačiau tad ji taptų ir 
anglikonų bažnyčios galva, o tai nebūtų

suderinama su jos dabartiniu pasirinkimu. 
Šitos aplinkybės ir stato princesę į keblią 
padėtį. Jei spaudos spėliojimai pasitvir
tins, princesė atseit bus paklusiusi širdies 
ir numojusi ranka į kilmės ir pareigų da
lykus. Laukiamojo žodžio iki šiol ji dar 
nepasakė, o jei panašus jaunosios sprendi
mas bus paskelbtas, jis, anot britų spau
dos, neprisidės prie monarchijos autorite
to sustiprinimo. Po Windsoro kunigaikščio 
atsisakymo nuo sosto, tai jau būtų antras 
skausmas dabartinei dinastijai.

Pavergtieji ir Ženeva
LAISVOJI TRIBŪNA 

(Atkelta iš puslapio 3)
klausimas, ar įvairaus plauko broliai tuo 
būdu nėra padaromi savo rūšies didvy
riais. Žiūrėkite, mes darome ką išmanome, 
o mūsų spauda ir organizacijų vadovai ne
drįsta net prasižioti. Jei tremtinys lietu
vis nejaučia, kad savo elgesiu jis išeina iš 
padorios bendruomenės ribų, tai nėra rei
kalo bijoti jam tai įsakmiai ir viešai pri
minti. Žinoma, tuo būdu jis nebus gal pa
taisytas, bet bus nors sugėdintas ir privers 
tas apsigalvoti. O išsisaugoti tų, kurie spe
cialiai mūsų tamsesnius darbelius rankio
ja ir registruoja yra tik vienas būdas — 
kad tų darbelių visiškai nebūtų.

Pagaliau reiktų neužmiršti, kad svetima 
me krašte esame svečiai, o ne šeimininkai. 
Mūsų pačių asmeniškas saugumas reika
lauja elgtis padoriai, prisitaikyti prie vie- 

_________ _ . tos reikalavimų ir neįkyrėti įvairiais pra- 
misu ir derėdamiesi su jais nedarys prin- muštgalviškais nuotykiai.
cipinių nuolaidų už rusų mandagų elgesį. J. Karklas

reiškianti, anot laikraščio, kad JAV nepri
pažįstanti prievartos paremto status quo. 
Kitais žodžiais tariant, nei satelitų, nei 
Pabaltijo, nei vokiečių bei Š. Korėjos ir 
Š. Vietnamo tautų neaukojama komuniz
mo dievaičiui. „Mes neskelbsime dėl jų 
karo“ — rašo laikraštis — „bet niekad ne
sutiksime pripažinti ką nors esant vergu“.

Rusai norėdami tęsti Ženevoj sukurtą 
atmoferą, pakvietė savaitgnliui Maskvoje 
reziduojančius diplomatus ir žurnalistus 
su šeimomis į Bulganlno vasaros reziden
ciją. Su „Fr. Allgm.“ galime pasakyti „mes 
sutinkame su tokiu stiliaus pasikeitimu, 
jeigu jis mus apsaugo nuo didesnių nuos
tolių“ ir pridėkime nuo savęs, jei vakarie
čiai rusų grįžimą prie įprastų diplomati
nių mandagumo formų nelaikys kompro-

„Retai, jeigu iš viso kada nors istorijoj, 
tarptautiniuose pasikalbėjimuose tiek žmo 
nių, tiek daug kalbėjo ir tiek mažai tepa
sakė“ — rašo liberalų veikėjas Madariaga 
š.m. rugpjūčio 5 d. „Neue Zuercher Zei- 
tung“ Nr. 213, vertindamas Ženevos pasi- 
tairmus. Iš tikrųjų Ženevoje pasiekta va
dinamoji „draugiška atmosfera“ iš esmės 
nieko nepakeitė ir Rytų-Vakarų įtempi
mas tesiremia Sovietų maloniomis šypse
nomis. Vertinant gi faktus, realybę, galėtu 
me tikrai su Madariaga paklausti „ką Va
karų valstybės vyrai savo tautoms galės 
prezentuoti, kaipo savo pasisekimus dery
bose?“ Rusai ėjo į derybas aiškia dieno
tvarke: jie norėjo svarstyti nusiginklavi
mo ir saugumo klausimus. Vakarams rū
pėjo dar nusiginklavimo kontrolės, o be 
to, Vokietijos sunjungimo, Rytų ir Vidurio 
Europos apsisprendimo teisės ir tarptauti
nio komunizmo problemos, kurias Rytai 
stengėsi apeiti. Jeigu nusiginklavimo kont 
rolė priklauso prie „techniškos“ srities, ir 
Bulganino pakartotinas prieš Augščiausio- 
jo Sovieto forumą atmetimas Eisenhowe- 
rio pasiūlymo (nors ir iki šiol Maskvai 
svetima savo švelnumo forma), dar netu
rėtų reikšti rusų atsisakymo „ieškoti susi
tarimo bazės“, tai kiti klausimai — ypač 
Rytų ir Vidurio Europos išlaisvinimas bei 
tarptautinis komunizmas — lieka pirmos 
rūšies politinės problemos, kurių neiš
sprendus visos kalbos apie „šaltojo karo“ 
galą butų ne kas kita, kaip Vakarų kapitu 
liavimas rusams. Tiesa, abu šiuos klausi
mus Eisenhoweris buvo iškėlęs, bet kaip 
Madariaga rašo, „tokioje formoje, kad ji 
net nevertė priešininkų rimtai apie juos 
pagalvoti. Atrodė, kad Amerikos cyriausy- 
pagalvoti. Atrodė, kad Amerikos vyriausy- 
suprasti, kad jis nors ir jaučiasi įpareigo
tas nemalonius klausimus paminėti, tai ta
čiau daro, tikėdamasis nesukelsiąs pasipik 
tinimo“. Kodėl taip' elgėsi Vakarai? Juk 
jeigu pavergtųjų tautų klausimas vad. „re
alios politikos“ akimis ir atrodytų neak
tualus, tai tarptautinio komunizmo nepa- 
žabojimas reiškia ne ką kitą kaip suteiki
mas rusams laisvę ir toliau savo penktos 
kolonos pagalba tęsti paraustinę veiklą 
laisvuose kraštuose — pirmoje eilėje Pran 
cūzijoje ir Italijoje. Kitais žodžiais kal
bant „šaltasis karas“ bus ir toliau tęsia
mas, bent iš kominformo pusės, ne mažes
niu įtempimu, kaip ligi šiol. Kas verčia Va 
karams užmerkti akis prieš tikrovę, o Ei- 
senhowerj kvalifikuoti klastingiausius pa
saulio politikus vertais pasitikėjimo Ir tuo, 
„Washington Star" žodžiais kalbant, atsi
durti Raudonosios Kepuraitės rolėje? 
Anot Madariagos, priežastys glūdinčios 
klaidingame, dalinai Rytų „taikos ofensy- 
vos“ įtakoje esančiame, Vakarų viešosios 
opinijos informavime. „Vakarai“ — sako 
Madariaga — „ėjo įženevą spaudžiami 
viešumos, kuri... nuo pastangų, principų, 
argumentų ir pabėgėlių pavargusi, siekia 
smaguriauti automobiliais, šaldytuvais, bo 
kalu alaus ir kitais taikaus gyvenimo ma
lonumais. Tai yra masės, kurios nuošir
džiai yra įsitinusios, kad jos trokšta tai
kos, nes jos nori pagaliau būti paliktos ra
mybėje. Jų vadai tikrumoje yra ju vado
vaujami“.

Kokią žalingą įtaką „Ženevos atmosfe
ra“ padarė Vakarų viešumai, bene cha
rakteringiausiai vaizduoja vienas didžiau
sių Vokietijos laikraščių „Frankfurter Al- 
Igemeine“. Štai liepos 16 d. laidoje t.y. 
Ženevos išvakarėse, savo vedamajame jis 
perspėja vakariečius būti atsargiems su 
rusais. Kaipo pavyzdį cituoja žinomą Mo- 

... „____ — lotovo kalbą, pasakytą 1939 m. spalio 31
luose prie amžinosios sostinės Vilniaus su-d. ryšium su rusų bazių į Pabaltijį Jyedi-
kviesti iš viso pasaulio brolius skautus į ’ ,1'r 1 “ ‘ -----
lietuviško vaišingumo ir Riteriškumo Jam 
boree.

Britų liaudis "į tuos formalumus žiūri 
lengvai, nerūpestingai. Ji myli savo prin
cesę, yra gana atlaidi jos kalbamajam žy
giui ir, kiekvienu atveju, linki jai laimės 
ir pasisekimo gyvenime. Kitiems gi visų 
pirma rūpi tradicijos. Jie šaltai išgyvens 
karališkųjų rūmu sukrėtimą, kaip šaltai 
išgyveno kadaise populiaraus Walijos prin 
co širdies šauksmą ir jo pasirinkimą išsi
skyrusios amerikietės vietoj imperijos vai
niko.

PAVERGTOJE TEVYNEJE

SKAUTU SVAJONE JAMBORE
Šiais metais VIII Jamboree vyksta Ka

nadoje Niagara on the Lake, į kurią su
skrenda iš viso pasaulio apie 10.000 skau
tų, iš 60 tautų, nuo 18 iki 28 rugpjūčio. 
Pagal paskutinius davinius šiuo metu pa
saulyje yra 6 milionai berniukų skautų. ;

Ši VIII Jamboree pavadinta „Naujųjų 
Horizontų“ vardu, nes nori atkreipti skau
tų dėmesį, kad žvelgtų į ateitį stipria ir 
užgrūdinta valia ir skleistų socialinę ir 
tarptautinę taiką. Pagal Lordo Baden Po
well mintį, Skautybės socialinis tikslas yra 
TAIKA ir BROLIŠKA MEILĖ. Skautai vi
sur privalo pasidaryti santarvės ir taikos 
nešėjais. Tam konkrečiai ruošia šaukia
mos Jamboree's.

Dabartinės Niagaros Jamboree's ženklas 
yra saulė ir vaivorykštė, kuri simbolizuoja 
visų pasaulio kalbų, rasių, kultūrų, tem
peramentų, bei papročių santarvę. Didžia
jam tvanui pasibaigus, danguje pasirodė 
vaivorykštė, kaip Dievo ir žmonių santar
vės simbolis, ir ji visada liks pasitikėjimo 
emblema, kuri ateityje viešpataus nuo
širdžiam tautu sugyvenimui.

Kanados paštas rugpjūčio 20 d. išleidžia 
specialų pašto ženklą 5 centų vertės, ža
lios ir auksinės spalvos su įrašu: „1955 — 
World Jamboree mondial 1955“. Jame at
vaizduota stilizuota skautų lelija dviejų 
pusrutulių tarpe. Šį pašto ženklą atspaus
dino Canadian Bank Note Company Otta- 
voje. Jį nupiešė Laurence Hyde.

Kanados Skautų Sąjunga turi 3.500 na
rių ir jie bus vadovai iš viso pasaulio 
suvažiavusiems broliams lankant Niagaros 
krioklius ir Tautinę Parodą Toronto mies
te. Pačioje jamboree'je įruošta lauko li
goninė. Policijos tarnybą sudaro Kanados 
Skautai Vyčiai. Stovykla aprūpinta elek
tros srove ir geriamo vendens vandentie
kiu. Suformuota ir skautų ugniagesių ko
manda. Stovyklautojams paruošta 400 to
nų maisto ir 5 tonos ledų maistui išlaiky
ti. Oficialus Jamboree's atidarymas 20 rug 
pjūčio.

Sekmadienį — 21 rugpjūčio Jo Eminen
cija Kardinolas Mac Guigan — Toronto 
Arkivyskupas katalikams skautams laikė 
iškilmingas Mišias, kurių bus apie 4.000, 
o Jo Em. Kardinolas Leger — Montrealio 
Arkivyskupas pasakė skautams pamoks
lą.

Prie laužų kas vakarą bus įvairių tau
tų folkloristiniai pasirodymai. 26 rugpjū
čio visi stovyklautojai padaro iškylą į To
rontą, Kanados tautinių iškilmių proga. 
Jamboree's oficialus uždarymas sekmadie
nį, rugpjūčio 28 d.* * * * *

Skautų tarptautiniai sąskrydžiai vra šie: 
INDABA — vadams, ROVERS MOT — 
Skautams Vyčiams, JAMBOREE — skau
tams berniukams. Šie sąskrydžiai jau yra 
niekuo nepakeičiama skautų tradicija, ku
ri vyksta periodiškai.

Pirmoji Jamboree buvo sušaukta 1920 
m. Londone ir buvo suorganizuota paties 
Skautybės įkūrėjo Lordo Baden Powell. 
Dalyvavo 1.200 skautų iš 26 tautų. Čia 
Lordas Baden Powell buvo visų išrinktas 
Pasaulio Skautų Šefu.

II Jamboree vyko Kopenhagoje 1924 m. 
Ji pavadinta „Patyrimo ir vaišingumo 
Jamboree". Dalyvavo 10.000 skautų iš 32 
tautų. III Jamboree buvo sušaukta prie 
Birkenhead, Škotijoje, 1929 m. minint 20 
metų nuo Skautybės įkūrimo. Dalyvavo 
apie 20.000 skautų. IV Jamb. 1933 m. vyko 
Vengrijoje prie Goedeoloe. Dalyvavo 25 
tūkstančiai. Ji pavadinta „Besišypsančių 
Veidų Jamboree". V — „Paukščių čiulbe
sio“ Jamboree rado vietą Olandijoje, Vo- 
gelenzag vietovėje 1937. Dalyvavo 30.000 
skautų. Kilus pasauliniam karui, skautai 
gražiai pasirodė Tėvynės ir Artimo Tar
nyboje. VI — „Taikos Jamboree" sušaukta 
Prancūzijoje Moissono miške. Iš laisvojo 
pasaulio suskrido virš 40.000 skautų. 1951 
m. Austrijos Alpėse prie Bad Ischi vyko 
„Paprastumo Jamboree". Dalyviu skaičius 
14.000.

1957 m. minint 50 m. sukaktį nuo Skau
tybės įkūrimo bus sušaukta ypatinga ir 
dalyvių skaičiumi gausi Jamboree Londo
ne. 1959 m. bus jau X Jamboree. Italijos 
Skautų Sąjungos Vyriausias Vadas inž. 
Osvaldo Monass jau daro žygius, kad ji 
būtų Italijoje. Tikėkimės, kad Lietuvai at
gavus Laisvę ir mes galėsime Panerių ši-

MIRŠTANTIS PAKARKLIS 
ŠAUKĖSI PAGALBOS

1955 m. liepos 28 d. mirė P. Pakarklis, 
gim. 1902 m. Smilgių kaime, Kupiškio vai. 
1927 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo uni 
Versitetą. Bolševikams okupavus Lietuvą, 
jis buvo vienas iš tų nedaugelio lietuvių, 
kurie „persiorientavo“, ir iš ateitininkų 
nuėjo dirbti okupantui. Paleckio vyriausy 
bėję jis buvo teisingumo ministeriu, pas
kui liaudies komisaru. Karo metu dirbo 
Alma-Atos ir Maskvos juridiniuose insti
tutuose. 1943 m. pakeliamas į profesorius. 
Su R. Armija grįžęs į Lietuvą, skiriamas 
į Vilniaus universitetą profesoriauti. 1946 
m. Mokslų Akademijos narys — korespon
dentas ir istorijos instituto direktorius. 
1951 m. jam suteikiamas daktaro laipsnis. 
Okupantai jį apdovanojo ordinais. Cha
rakteringa, kad gulėdamas mirties patale, 
buvo priverstas kreiptis į JAV lietuvius 
komunistus, prašydamas prisiųsti vaistų. 
Tai tik pabrėžia kokioj katastrofingoje sa
nitariniu požiūriu būklėje yra mūsų kraš
tas atsidūręs, net savo ištikimlausiems 
bolševikai negaili tik... ordinų, titulų ir ki
tokių blizgučių, gi vaistų „socialistinės pa
žangos“ tėvynėje net ir jiems nepakanka. 
O, gal, tai buvo savos rūšies „valymas“? 
Juk antrosios soviet, okupacijos metu po
litinių pareigų, mūsų sąvokomis kalbant, 
Pakarklis irgi nebeturėjo.

rVAJRENYBĖS

Širdies smūgis yra rimtas dalykas ir, jei 
kartais į kapus nuo pirmo nepasiunčia, tai 
bent žmogui sudaro nuomonę, kad jo dai
na jau sudainuota. Šią nelemtą tikrovę su
griauna didžiųjų vyrų pavyzdžiai.

Pasteur, didysis prancūzų mokslininkas 
ir mikrobiologijos tėvas, po širdies smū
gio dar gyveno 27 metus ir atliko didžiau
sius mokslinius darbus. Sir Reynolds, gar
sus anglų dailininkas, širdies smūgio buvo 
ištiktas beeidamas 59 metus. Po to dar jis 
nutapė 100 geriausių paveikslų. Hendelis 
po širdies smūgio sukūrė savo oratoriją 
Mesijas ir daugelį kitų kūrinių.

Kaikurios žmogaus organizmo celės yra 
tokios mažos, jog jų reikėtų 25.000 kad su
dėjus jas vieną šalia kitos, jos galėtų su- 
dartyi tik vieno colio ilgį, bet jos savo dar 
bą atlieka kaip turėdamos žmogaus protą. 
Kiekviena kūno celė (narvelis) yra toks 
darbininkas, kuris nuolat dirba gerovei 
tos visumos, kuriai jis priklauso. Visos 
šios celės: kepenų, širdies, plaučių, virški
nimo organų turi tą ypatybę, ir jei kokiam 
nors organui kas nors pakenkia, jos tuo
jau imasi atitaisyti padarytąją žalą, krau
jas joms pateikia tų medžiagų, kurių joms 
reikalinga. Mokslininkai sako, kad šios ce
lės taip sąmoningai ir planingai atliekan
čios darbą, kaip dangoraižių arba geležin
kelių statytojai.

Lietuviu

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

Ruonių patinai turi nuo 20 iki 100 pate
lių. Didieji ir stiprieji ruonių patinai tas 
pateles užsikariauja ir laiko tam tikroje 
dalyje prieplaukos, neprisileisdami kitų 
patinų.

Kartais jaunas stipresnis patinas užpuo- 
la seną patiną. Jeigu jaunasis laimi, jis 
perima haremą, o senis patinas turį eiti 
gyventi su viengungiais.

Londono Lietuvių Socialinis Klubas 
345a Victoria Park Rd., E.9.

Pradedant rudens sezoną š.m. rugpjūčio 
mėn. 27 d. rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Staliukus užsisakyti iš anksto pas Jurą. 
Šokių pradžia 7.30 vai.

„TĖVŲ ŽEMĖ“
Anglijos lietuvių tautinės minties laik

raštis, einąs 3-4 sav. periodu. Iki metų ga
lo kainuoja 7/-.

Kviečia m e prenumeruotis. Adresas 
— „Tėvų Žemė“ 13, Frostic Mansions, 
Frostic Place, London. E.l.

Pranešus adresą, vienas numeris siun
čiamas susipažinimui veltui.

rius. Apskritai, blankai Į USL tegali būti 
rašomi tik rusiškai, nes ir patyš ofrmulia- 
rai surašyti tik rusų kalba, šeštąjį iš eilės 
dokumentą sudaro pareiškimas, kad nori 
gauti darbo, su pažadu išdirbti dvejus ar 
trejus metus. Šio pareiškimo užtenka vie
no egzemplioriaus.

Visus dokumentus paskum reikia įteikti 
Klaipėdos Silkių Gaudymo Valdybos kad
rų skyriaus inspektoriui. Valdyba yra Ne 
muno gatvėje. Pats inspektorius ir daugu
mas kontoros tarnautojų yra rifeai. Pareiš 
kimai priimami tris kartus per savaitę 
nuo 10 iki 13 vai. Jūreiviško darbo ieš
kančių yra, palyginti, gana daug — ir vis 
tai daugiausia iš kariuomenės atleisti svei 
ki vyrai. Sveikatą tikrinti tenka bent ke
turiose atskirose vietose.

Įteikus visus reikalaujamus dokumen
tus, paskum kelias savaites reikia laukti, 
kol ateis atsakymas. Per tą laiką apie kan 
didatą surenkamos visos reikalingos ži
nios, ypač iš partijos ir saugumo. Jei kas 
paskiriamas į „rezervą“ — tai reiškia, kad 
toks negali plaukti į jūrą, bet turi dirbti 
krante. Tiesa, ten darbo nėra perdaug. Už
tat ir atlyginimas nekoks — vidutinis apie 
400 rublių brutto. Jokių priedų, nei maisto 
nei drabužių negauna. Iš algos daromi di
deli atskaitymai, taip kad į rankas gauna
ma apie 300 rb. Nebent gali lengvesnėmis 
sąlygomis gauti butą. Dirbantieji „rezer
ve“ turi vežioti prie laivų maistą, mašinų 
dalis etc. Kartais tenka pergabenti iš vie
no sandėlio į kitą įvairius įtaisus, prekes, 
įrankius. Į laivą teskiriama, jei „atidaro
ma viza“. Bet apie jos „atidarymą“ asme
niui nepranešama, tik iš leidimo plaukti į 
jūrą toks kandidatas supranta, kad jis „ga 
vo vizą“. Vizos išdavimas faktiškai reiškia 
leidimą plaukti į tolimus tarptautinius 
vandenis ir užsienį. Jei viza ir visi doku
mentai tvarkoje, tai kapitonas teįrašo į lai 
vo rolę.

Dirbantieji „rezerve“ ne kartą turi gy
venti įvairiuose Klaipėdos viešbučiuose po 
kelis kambaryje. Pagrindinį jų maistą, 
kaip mažai teuždirbančių, sudaro duona 
Ir sūdytos silkės, kurių parsineša -snsinr- „gį 
gcn’znvę“ iš uosto nemokamai. Kas gali 
— maisto ar drabužių „pasiima“ ir iš san
dėlių. Bet šios rūšies „operacijos“ yra la
bai pavojingos, nes už tokius „grobsty
mus“ smarkiai baudžia. Kokį nors rūbą 
prireikus „susiorganizuoti“ ar „pasiskolin
ti“ nėra taip pavojinga, nes juos gali pa
sivilkti. Uosto rajonas yra aptvertas augš- 
ta tvora. Išeiti tegalima tik pro tam tikrus 
vartus, kur vyksta kontrolė. Kontroliuoja
ma, tiesa, nevisados, bet, palyginti, labai 
dažnai. Per kontrolę apčiupinėjamos kiše
nės ir peržiūrimi net batai. Vartų sargyba 
budi tam tikroje, spec, būdelėje, turinčioje 
telefoną. Paprastai tikrina vienas kuris iš 
sargybinių.

Bolševikai apię Klaipėdos „laivyną“ 
skelbia, kad jis esąs sudarytas daugumoje 
iš lietuvių. Tačiau tai netiesa. Daug perso
nalo sudaro rusai. Tai rodo, kad ir per VU 
niaus radiją arba bolševikinėje spaudoje 
skelbiamų kapitonų ar kitų tos rūšies „pir ... 
mųnų“ pavardės. Gautieji pranešimai šį 1 
spėliojimą patvirtina. Atlyginimas? Kurio į 
nors neturinčio vardo, tik paprastą nume- » 
rį, tankinio kokių 500 tonų talpos ir su 18 
žmonių įgula kapitonas gauna bruto algos 
apie 1.100 rublių mėn. Jis žinoma gali įsi
gyti net firmos „Pobeda“ rankinį laikrodį 
350 rubl. vertės (auksiniai tps firmos laik
rodžiai atsieina 1,265 rub.). porą civilių 
gęros medžiagos kostiumų ir kitokią pana
šios rūšies „nuosavybę“. Už plaukiojimus 
skiriami dar priedai — ir tokio kapitono

Apskritai, okup. Lietuvoje darbo nėra 
pakankamai. Išskyrus kolchozus, kur dar
bo jėgų nuolat trūksta ir „padidinti išdir
bių normų“ bei „duoti pavyzdžio“ paskuti- . - , 
niu laiku siunčiami žemės ūkyje beveik gamzavę 
nieko nenusimaną darbo intleigentai ar 
partiniai pareigūnai iš miestų, šiaip jau 
darbo gauti yra sunku. Todėl daugelis, 
stengdamiesi išvengti „savanoriško“ pa
siuntimo į Sibiro plėšinius kur nors prie 
Alkanosios stepės, per pastaruosius trejus 
ar ketverius metus dirba ne savos specialy 
bės srityje.

Norintieji darbo gauti žvejyboje ar kaip 
jūrininkai turi vykti į Klaipėdą. Užsukus 
jo teirautis į Klaipėdos1' vykd. komiteto 
kadrų skyrių, kuris yra Maksimo Gorkio 
gatvėje (buv. Prezid. Smetonos alėjoje), 
šis pirmiausia riulo eiti į kolūkį. Jei darbo 
nesurasi pats privačiai ar per pažintis ne
gausi „Gulbės“ fabrike arba „Audinių“ 
gamykloje, tai teks eiti į USL kadrų sky
rių, aiškiau tarus, „Silkių Gaudymo Val
dybą“. Ten rasi visą eilę žmonių, kurie čia 
atėjo tų pačių tikslų vedami. Iš kadrų sky 
riaus inspektoriaus darbo ieškąs gauna po 
3 blankus „Ličnoje delo moriąka zagranič- 
nago playanija“ („užsieninio plaukiojimo 
jūrininko asmens reikalai“), šiuose blan

ku. -v. kuose yra apie 40 klausimų, kurie apima
įo„l„ ..„„„...J-. Taigi Lietuva, viską, ką apie darbo prašytoją partija no- 

Latvija, Estija, Bulgarija staiga nurašo- ri žinoti. Surašyti tenka visą gyvenimo ei- 
ma Azijai. Ką jau bekalbėti apie Ukrainą 84 n uo pat vaikystes: ar esi karo prievoli 
ar Gudiją. Net „vokiškieji Rytai“ su Ryt- ninkas; kokiose organizacijose dalyvauji; 
prusiais iš išsismaginimo pamiršti! ar priklausąi partijai, jei taip tai kuriai

Betgi Bulganinas su Chruščiovu grįžo į Partijos organizacijai; ar priklausai pro- 
Kremliaus rūmus ir ju šypsenų hipnozė fesinėms sąjungoms, ar turi kurią jurmm- 
palengva išsisklaido, „Die Zeit“, minėda- ko psecialybę, bausmes (Pat>eį Prašjtoįo k la jį. 2 900 rub Pagal. algį ant.
mas rugpjūčio 3 d. įvykusi Latvijos,, rug- ir 1o gimimų), ar buvai sužeistas, apdova- b - į ma.-hanikui Daugumaniūčio 5 d Lietuvos o to nat mėnesio 6 d nojimffl,: paso serija, naso numeris, isda- ”a vieta tenisą vyr. mauiaiuaui. saugumąPJUC1O o a. sietuvos, o to pat menesio du. j .h j kalbu mokėsimai ck įgulos sudaro komjaunuoliai. Tarp jų ra-Estijos formalų inkorporavimą i Sov. Są- vimo data ir vieta, kalbų mokėjimas e.c. lietuvi Dirba laive gau-tan+ac Ynatmgas dėmesys kreipiamas i atsakv- Sime ir vieną Kitą lietuvi, uirua laive gau

mu, kurioje Molotovas garantavo Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybes. 
„Vos metams praėjus“ — teisingai prime
na laikraštis — „Pabaltijo valstybės buvo 
įjungtos į Rusiją. Argi leisime ir mes“ — 
klausia “Fr. Allg.“ — „rusų viliojančių 
siūlymų būti įstumti ant to paties slidaus 
kelio?“ Ir štai to paties laikraščio „Žene
vos atmosferoj“ balsas. Rugpjūčio 1 d- lai
doje komentuodamas „Observer" paskelb
tą naujieną, kad rusai neva pažadėję ven
grams ir rumunams, traukiantis iš Austri
jos, atitraukti savo kariuomenę ir iš jų 
kraštų, „Fr. Allg.“ pažodžiui rašo: „Jeigu 
„Observer" žinios atatiktų tikrenybei. So
vietų ginkluotos pajėgos spalio mėn. sto
vėtų tik Vidurio Vokietijoje ir Lenkijoje 
dar Europos teritorijoje, nes Čekoslovaki
joje rusų įgulų nesama“.

jungą, rašo: „Užjausti nevokiečim-tautas Ypatingas dėmesys kreipiamas i atsakv- 
Rytų Europoje.. sakoma esąs „altruiz- mus, kas veikta paties darbo prasytojo ar 
mas“, kurį Vokietija atsižvelgdama į sa- jo tėvų vokiečių okupacijos metais, ar ne- 
vo pagrindinį siekimą — susijungimą, ne- buvo politiškai baustas, ar nėra kas nors 
gali sau leisti... Jeigu „Drang nach Cstcn“ iš giminių išvežtas, ar negyvena Iš ju kar- 
buvo aktyvus egoizmas“ -r rašo toliau G. tais kas užsienyje etc. Atsakius i šiuos 
v. Uexhuell — „tai šiandieninis „kas klausimus teigiamai, ----- -------- ...
mums rūpi. Pabaltijo tautos“, yra pasyvus šia kalbėti rusiškai, nes įgulos daugumą

uzmu- kia taip pat rusiškai. Į dauguma klausimų sudaro ru®an Nors maistas nėra, palyginti, 
brolio tenka duoti plačius atsakymus, už melavi- blogas, bet kai laivas atplaukia i uostą ir

mą grasinama bausmėmis. Paskum reikia virėja isyyksta i miestą, tai jurininkai ir
_ ... . , „„„„ortu Padėti dviejų partijos nariu po dvi reko- pagalbinis personalas virtuvėje išgrobstoTodėl esą ir „realpolrtikams pravartu mendaciias šio's gali būti surašytos ir l'e- n—i„vt,.„ io„„„ -ot_>„oi.rnti „r Vortoii „ionintoli = irolia i Vn menaacijas. bios gan ouii .suras.yios IT 1tuviskai. Duodą rekomendacijas partiniai 

turi būti išbuvę partijos nariais ne mažiau 
kaip 3-jus metus. Į rekomendaciją reika-

na apatinius ir viršutinius drabužius, il
gus batus, vatinį švarką ir vatines kelnes. 
Pagrindinis atlyginimas siekia, kaip ir vi
rėjos, maždaug apie 550 rubl.

niMMua i sjuua Virėjos padėjėja, valytoja etc. tegauna 
-IU1115 ...... nėra jokios’vilties tik 400 rubl. Tarnybinė kalba - visados
yra pasyvus gauti darbo tolimojoje žvejyboje. Visi ruslį' ?et ir nedarbo metu tenka daugiau- 

egoizmas."Abu jie/ kaip Kaino pavyzdys klausimai surašyti rusiškai. Atsakyti rei- «a^ar^sai^NorVma^tas dėm palygint? 
rodo, vienas su kitu derinasi: brolio užmu- v"5 *,m "°* T sudaro rusai. Nors maistas nėra, palyginti,
Šimas ir „argi aš turiu būti savo 
sargas“.

visus valgio likučius. Produktus laivui rei
kia pirktis specialioje krautuvėje, esančio 
je uosto rajone. Maistpinigių vienam asme 

----- __ - . - - niui uoste skiriami paprastai 6 rubliai, o 
isi rau?amaTraš^tiUnet*narh^bile’to numeri' įūroi.e “. 12 rublių per dieną Krautuvėje 

ingia ir didysis „New York Times su nors šiajį jis ]aikomas ^slaptyje. Parti- daugiausia matyti konservų dėžučių. Pvz. 
nis privalo rekomenduojamąjį pats pažir'-’ gramų kiaulienos dezute kaštuoja apie

1 bent metus laiko ir savo parašu garantuo- rubhų. 500 gr. svorio koncentruoto pie- 
- ti. kad jis „visados sąžiningai ir gerai at- JP deze — 5 rublius, marmelado 1 kg. de- 

liks jam skirtąsias pareigas“. Tačiau ne vi ze ~ ,rubU cukraus kg niio. 8 iki 9 
cijas gauti tiesioginiu būdu — tada tėnka sgurkai labai dažnai dvokia.

Liet. Enciklopedijos VI-tas tomas at- „kombinuoti“ ir jas kartais net „pirktis“... Išplaukdamas į kelionę laivas kiekvieną
spausdintas Anglijos prenumeratoriai orą Paskiau tos rekomendacijos tenka dar kartą turi sustoti Smiltynėje, kur yra įtai-s
šomi skubiai atsilyginti už šį tomą. parkome tvirtinti, bet čia didesnių kljūčių sytas spec. MGB kontrolės punktas. Konf-<

Gražus pasiskaitymas SILIJA. Nobelio nesusidaro. roliuoti atvyksta dažniausiai 6 žmonės, vi-
premiją gavusi knyga — 28 ši. prie pirmųjų „Ličnoje delio“ formulia- ,si. ginkluoti. Du iš jų pasilieka krante, o

Žemaitijos bajoro tragedija LOKYS — rų išduodami dar keli gelsvos spalvos Wan ~~ Patyrina. Jie taip pat turi prozek- 
4 ši. keliai su oaprastesniaįs asmeniniais klau- ĄPema visas laivo patalpas, js-

Didelio formato Pabaltijo Žemėlapis tik simais. be to. dar sanitarinė knygelė ir bal šniukštinėja lovas, spintas, stalčius, san- 
10 ši. tos spalvos lapelis. Priėmus taniVbon. Ši dė.lius' atidarinėja ir apžiūri tankus bei

Didelis pasirinkimas kitų knygų. Rašyti: sanitarinė knygelė lieka pas laivo kapito- triumus, patikrina roles, jūrininkų, pasus 
D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave. London, ną. Taip pat reikia įteikti rusiškai para- ’’ “
W.4. šytos plačios autobiografijos du egzemplio

pagalvoti, ar kartais vienintelis kelia į Vo 
kieti jos sujungimą neina per sveikas ir tei 
singas gyvenimo sąlygas Rytų_ Europoj?“
jungia ir didysis „New York Times1 
savo vedamuoju „The No-Force Doktrine“ 
Ši J.F. Dulleso „be prievartos doktrina’

liks jam smi tųjuaa yaicigaa . icttidu uc v* ... t* • v a • 0 aj
JAU ŠEŠTAS TOMAS ATSPAUSDINTAS si sugeba tokias reikalaujamas rekomenda specialios Krautuves gauti
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: Vokietijoje — Pr. Zunde’ Prancūzijoje
trumplna savo nuožiūra. Pranumaratos kaina: matams — 35 šil., 6 mėn, — 20 šil. Dolerio 
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