
DARIAUS IR GIRĖNO DIDVYRISnO ŽYGIO DVASIA GYVA LIETUVIŲ TAUTOJE !
Liepos 17 d. suėjo 23 metai nuo lakūnų Da
riaus ir Girėno žuvimo. Darius ir Girėnas pir
mieji lietuviai perskridę Atlantą. Jų vardai 
yra įamžinti Pasaulio Aviacijos Istorijoje tarp 
pirmųjų dešimties Atlanto nugalėtojų.
1933 metais, liepos 17 d., ne tik visos Lietuvos 
gyventojai, ne tik broliai amerikiečiai su ne
paprastu susijaudinimu laukė žinių apie did
vyrių kelionę, bet ir visas pasaulis stebėjosi 
drąsa ir ryžtingumu dviejų jaunų lakūnų. 
Darius ir Girėnas iš New Yorko išskrido 1933 
metų liepos mėn. 15 d., 6 vai. 20 min. Lituani- 
ca lėktuvu. Jie žuvo audringą naktį prie Soldi
no, Vokietijoje, perskridę 6.411 kilometrų per 
37 valandas ir 11 minučių.
Žuvę lakūnai buvo atvežti į Kauną, kur ne
paprastai iškilmingai palaidoti valstybės lėšo
mis, dalyvaujant vyriausybei, 80 organizacijų 
ir 60.000 žmonių miniai.
Kauno Bazilikoje už žuvusių lakūnų vėles iš
kilmingas pamaldas laikė Arkivyskupas Juo
zapas Skvireckas.
Dariaus ir Girėno žygis yra didžios drąsos ir 
narsumo pavyzdys, įkvėpęs Lietuvos jaunimui 
pasiryžimo ir pasiaukojimo dvasią, kuris ir 
šiandien, sekdamas tų didvyrių pėdomis, prie
šinasi raudonojo okupanto užmačioms.

SEPTYNIOS DIENOS

RUOŠKIMĖS DBIS 
DEŠIMTMEČIUI

Dešimti metai, kai daugumas mūsų gy
vename šiame krašte ir taip pat dešimtus 
metus žengia Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjunga. Neilgas, rodos, laikas — tas 
pirmasis dešimtmetis. Vaizduotėje ir at
mintyje tebegyvi mūsų pirmieji žingsniai, 
išlipus Hull'io ar Tilbur'io uostuose, mū
sų pajutimas tikrosios žmogaus laisvės ir 
saugumo, kurio taip mums stigo 1944-1947 
metais, gyvenant Vokietijoje. Daugelio mū 
sų atmintyje tebėra gyvi ir pirmieji DB
LS žingsniai — tada labai kuklūs, bet tie 
sūs, atviri ir kupini meilės lietuvis lietu
viui, kas iš karto kelis tūkstančius šiame 
krašte atsiradusių tautiečių paskatino, su
jungė, sucementavo bendram darbui.

Po kelių mėnesių mes minėsime DBLS 
jubilėjų — dešimtmeti. Neeilinis įvykis šio 
krašto lietuvių gyvenime. Daug kas per tą 
10 metų pasikeitė — tiek mūsų asmeni
niame gyvenime, tiek DBLS narių sudė
tyje, — tačiau išliko tie patys gražūs DB
LS tikslai, tos pačios sveikos veiklos prie- 

■ monės, tas pats vieningumo, darbo ir to
lerancijos kelias. Kai daug kur įvairios 
organizacijos blaškėsi ir, galima sakyti, 
jieškojo savęs, DBLS ėjo tvirtu, geru, tei
singu keliu, nes jis iš karto buvo rastas 
toks, kuriuo gali eiti visi geros valios lie
tuviai, nežiūrint jų pasaulėžiūrų, politinių 
ar profesinių skirtumų, šiame kelyje ir 
yra šio krašto lietuvių, palyginti, gero su
gyvenimo, nuveiktų darbų ir tautinio vie
ningumo paslaptis. Dešimtmečio eigoje, at 
sirado, tiesa, čia ir kitų organizacijų, po
litinių ar kultūrinių sambūrių, bet tatai 
DBLS-gai nekliudo siekti savo tikslų ir 

į jungti naujus lietuvių būrius prie bendro 
I darbo.

DBLS-gos dešimtmetis nėra vien tik S- 
gos centro sukaktis. Nemaža DBLS skyrių 
švęs taip pat savo veiklos dešimtmečius.
Todėl šio dešimtmečio minėjimas turėtų 
būti suruoštas ne tik Centre, bet ir DBLS 
skyriuose, kad visa mūsų organizacija, vi
si jos nariai, net ir nenariai, pajustume, 
ką mums, gyvenantiems svetimame kraš
te, reiškia bendras darbas, susiklausymas, 
kad visi akivaizdžiau pamatytume DBLS 
centro ir skyrių atliktų darbų vaisius.

DBLS-gos Vaidyba prieš kurį laiką su
darė komisiją DBLS dešimtmečiui paminė 
ti. Komisija šiuo metu svarsto dešimtme
čio minėjimo programą ir mano netrukus 
viešai paskelbti jos metmenis, kad patys 
DBLS nariai galėtų iš anksto pareikšti sa 
vo nuomones bei pageidavimus, kas, kaip 
ir kur būtų darytina, kad ši svarbi sukak- 

: tis būtų kuo ryškiau ir turiningiau pami
nėta. Komisija bus dėkinga, jeigu DBLS 
nariai duos įgyvendinamų sugestijų.

S". DBLS dešimtmečio centrinės iškilmės 
r ruošiamos Londone ir Lietuvių Sodyboje 
f per ateinančias Sekmines. Skyriams jau 

dabar reikėtų pradėti organizuotis į šias 
iškilmes sutraukti kuo daugiausiai lietu
vių, kad visi, suėję į krūvą, galėtume ge
riau, įspūdingiau, palikdami gilesnius pėd
sakus atšvęsti savo sąjungos pirmąjį de
šimtmetį.

J. Senkus.

t
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New Ycrkas. Prezidentas Eisenhoweris 
pasirašė įstatymą, kuriuo įvedama mirties 
bausmė už sabotažus lėktuvuose., autobu
suose ir kitose susisiekimo priemonėse. 
Naujasis įstatymas išleistas ryšium su pe 
įeitais metais įvykdytų sabotažu lėktuve. 
Vienos keleivės sūnus norėdamas gauti 
motinos palikimą ir gyvybės draudimo su 
mas, įkišo lėktuyan pragaro mašiną. Bom 
bai sprogus, visi 44 keleiviai žuvo. Jų tar
pe ir išsigimusio sūnaus motina.

Vckibtijcs Krašto Tarybos 'nariui
VIKTORUI GAILIUI 

jo šeimai ir

Kova debesyse
SEPTYNI JAUNI VENGRAI IŠSIKOVOJO LAISVĘ VIRŠ DEBESŲ IR LAIMINGAI 
NUSILEIDO VAKARŲ VOKIETIJOJE. DU KELEIVIAI TAIP PAT PASIRINKO 

LAISVĘ

Pereitą savaitgalį pasaulinę sensaciją 
sukėlė jaunų vengrų pabėgimas į Vakarus 
su keleiviniu raudonųjų vengrų lėktuvu.

Septyni jauni vengrai šiai odisėjai pra
dėjo rengtis prieš mėnesį. Neturėdami pi
nigų bilietui iš Budapešto į Zalaegerzeg 
miestą, kur skrido lėktuvas, jie iš anksto 
pardavė savo geresnius drabužius ir už 
tuos pinigus įsigijo reikiamus bilietus.

Lėktuvui atitolus nuo Budapešto, są
mokslininkų vadus davė įsakymą perimti 
į savo rankas lėktuvo ;,valdžią“. Kilo smar 
kios muštynės, apie kurias, štai ką papa
sakojo akivaizdūs liudininkai.

Ilona Antai, 19 metų gražios išvaizdos 
brunetė, komunistinio madų saliono mode
lis, gerokai apdrąskyta, ligoninėje laikraš 
tininkams džiaugėsi:

— Teko ir man šioje kovoje dalyvauti 
ir nukentėti, bet aš nesigailiu. Pasirinkau 
laisvę ir, kol raudonieji bus, Vengrijoje, 
niekad ten negrįšiu. Aš nieko nežinojau 
apie sąmokslą. Skridau iš Budapešto į Za
laegerzeg, kur turėjau parodyti naujas suk 
neles. Lėktuvui kiek paskridus, ūmai ša
lia sėdėjęs keleivis pakilo ir kirto prieš ma 
ne sėdėjusiam vyrui. Tada prasidėjo tik
ras chaosas: visi ėmė muštis. Mano kaimy 
nas šūktelėjo, kad visi laikytųsi ramiai, ki 
taip gaus kulką. Jis pasakė, kad visi trauk 
sime į vakarus. Tačiau ir prie geriausių

Lietuvio kankinio, rusų ištremto vergijon, laidotuvės SIBIRE.

norų nebuvo galima ramiai sėdėti, nes lėk 
tuvas ėmė krypti ir vartytis. Visi svirdė- 
jo ir krito iš sėdynių.

Lėktuvas vežė pusę tonos krovinio. Dė
žės sumaigė sėdynes, lėktuvo langai buvo 
išdaužyti, grindyse skylė. Daugelyje vietų 
buvo žymu kraujo dėmės, o lėktuvo instru 
mentai ir lempos sukulti.

Kitas ligoninėje gulįs vengras, Georg Po 
lyak, papasakojo:

— Mane atleido iš karinės aviacijos to 
dėl, kad atsisakiau stoti partijon. Dirbau 
lagaminų fabrike. Ten susipažinau su 
Franz Iszak ir Karoly Pinter. Mes kalbėjo 
mės apie tai, kaip išsprukus iš Vengrijos. 
Abu jie tvirtino, kad vienintelis būdas — 
pabėgti su lėktuvu.
Žinojau, kad jie tokie pat, kaip ir aš. Nuo 
tada mes pradėjome kartu planuoti pa
bėgimą. Prie mūsų prisidėjo Iszak'o žmo
na, Enese. Vėliau mūsų grupė padidėjo 
dar trimis suokalbininkais. Kiekvienas bi- 
letus pirkome atskirai, kad nesukėlus įta 
rimą. Vietas lėktuve užėmę, kurį laiki 
buvome visai „nepažįstami“. Kelias m 
nutes paskridus, aš davjau ženklą puoli
mą pradėti. Mūsų ginklas — drabužiuose 
paslėpti gelažgaliai. Jais mes kirtome per 
galvas visiems, išskyrus Ilonos galvutę, 
nors ii ir nebuvo mūsų sąmokslo dalyvė,

(nukelta į psi. 6.)

KĄ RODO SOVIETINĖ STATISTIKA?

TREČIADIENIS. Pirmą kartą po 1939 
metų Rusijoje pasirodė „Statistikos Met
raštis“. To metraščio duomenimis, Sovie
tų Sąjungoje gyventojų skaičius šiuo me
tu yra nė kiek nedidesnis, kaip ir 1939 mė 
tais, nepaisant to, kad rusai žymiai padidi 
no savo teritoriją, okupuodami Pabaltijo 
valstybes, didelę dalį Lenkijos, Besarabi
ją ir Rytprūsius. Iš viso Rusijoje dabar pri 
skaitoma 200 milionų gyventojų. Gimimų 
skaičius yra mažesnis, negu jis buvo 1913 
metais. Prieš Pirmąjį Didįjį karą buvo 
užregistruota 470 gimimų dešimčiai tūks 
tančių gyventojų. Dabar tokiam pat skai 
čiui gyventojų naujagimių užregistruoja
ma tik 250.

Statistikos duomenys rodo, kad 43 nuo
šimčiai visų Sovietų Sąjungos gyventojų 
gyvena miestuose. 1928 m. miestuose gy
veno tik 18 nuošimtis. Tada ūkininkai su 
darė du trečdalius visų gyventojų. Dabar
tinė statistika rodo, kad ko’rhozininkai su 
daro apie pusę visų gyventojų, nes mies
tuose gyvena 82 milionai žmonių. 1913 m. 
kiekvienam Rusijos gyventojui vidutiniš
kai atiteko 8.2 kvadratiniai metrai grindų 
ploto, šiuo meut S. Sąjungos gyventojas to 
ploto teturi 7.3 kv. metrus. Tuo būdu, nors 
statistikos žiniomis gyvenamų namų skai 
čius nuo 1926 m. 6 nuošimčiais padidėjo, 
vistik dar nepasiekta to, ką žmonės turėjo 
carų laikais.

Įdomu pastebėti, kad „socializmo tėvy
nėje“ trečdalis visų gyvenamų namų pri
klauso privatiems asmenims. Nuo to laiko, 
kai komunistų vyriausybė leido žmonėms 
statytis nuosavus namukus, nepaisant vi
sų sunkumų, privatūs trobelninkai sugebė 
jo pastatyti daugiau, negu visagalinti vals 
tybė. Panašiai statistika rodo ir apie gy
vulius: pusė raguočių yra privačiose ran
kose, nors taip pat yra sunkumų laikyti 
savo reikalams karvę, ar ožką.

Nuo 1928 metų iki 1955 metų plieno ga
myba padidėjusi dešimteriopai. Gi teksti
lės pramonė tik dvigubai. Dabar S. Sąjun
goje per metus pagaminama tik po vieną 
porą batų gyventojui. Užplanuota, kad 
1960 metais bus pagaminta 455 milionai ba 
tų, bet iki to laiko teks ir toliau sovieti
niam žmogui vaikščioti basam.

KARTI AR NEKARTI?

KETVIRTADIENIS. Britų Parlamente 
paskutiniuoju laiku buvo daug orikalbėta 
apie mirties bausmę, kurią, po ilgu disku
sijų, buvo nutarta panaikinti. Tačiau Lor
dų Rūmai atmetė Parlamento nutarimą.

Ryšium su tuo, anglų spauda vėl grįžta 
prie šio jautraus klausimo. Kai kurie laik 
raščiai primena visuomenei, kad bereikalo 
tiek daug susijaudinimo dėl 12 ar 15 mir 
ties bausmių metuose, kuriomis nubaudžia 
mi nusižmoginę žmogžudžiai, kai tuo tar
pu, kad ir tokioje Sovietų Sąjungoje nuo 
revoliucijos laikų mirties bausmės įvyk
dyta milionams nekaltu žmonių. Kiniečiai
taip pat juk žmonės. Gi ten per vienerius
paskutiniuosius metus komunistai išžudė 
nemažiau 20 milionų. Kai turkai žiauriai 
elgėsi su armėnais, Gladstonas sukėlė vi- 

• są Europą prieš turkus. Šiandien parlamen 
tas jokio ypatingo pasipiktinimo nepareiš 
kė apie Stalino įvykdytas žmogžudystes ir 
taio pat tylima, nors žinoma, kad ten, už 
Geležinės Uždangos, tebevyksta tautžudys 
tė, kokios pasaulis nėra matęs.

Kai kurie britų spaudos balsai pastebi, 
kad Parlamentas daug daugiau rūpinasi 
gelbėti žmogžudį nuo kilpos, negu, pavyz
džiui, neseniai nužudyto policininko liku
sios šeimos dalia. Sakoma, kad keista, 
jog dažnai daugiau simpatijų parodoma 
išsigimusiam kriminalistui, negu policinin 
kui, ginančiam visuomenę nuo tokio krimi 
nalisto veiksmų.

„— Jei šuo pradeda pjauti avis, kai tik 
nutrūksta nuo retežių, avių šeimininkui te 
lieka viena išeitis: nusikratyti šuns,“ — sa 
ko vienas skaitytojas.

SOVIETŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

PENKTADIENIS. Vakaruose tokia jau 
mada, kad visada ypatingai susidomima, 
kas vyksta Maskvoje. Laukta buvo ir Vyr. 
Sovietų Tarybos specialios sesijos, prasi
dėjusios liepos 11 d., Maskvoje. Pirmosios 
dienos jokių lauktų sensacijų neatnešė, gal 
ir todėl, kad generalinis sekretorius nespė 
jo išsipagirioti. Taryba priėmusi naują 
pensijų įstatymą. Taip pat nutarė „jos pa 
čios prašymu“ panaikinti Karelijos-Suomi 
jos Tarybinę Respubliką. Jos vieton Įkur
ta nauja — Karelijos Autonominė Tarybų 
Respublika. Kaip žinoma. Vyriausiąją Ta 
rybą sudaro „dveji rūmai“: tautybių ir są 
junginis sovietas. Tautybių sovietui pirmi 
ninkauja latvis Lacis, o Sąjungos Sovietui 
pirmininkavo Volkovas. Dabar „vienbal
siai“ išrinktas Volkovo pareigoms Lobano 
vas.

Augščiausioji Taryba šiek tiek pakeitė
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kai kuriuos konstitucijos paragrafus ir, ži 
noma, vienbalsiai patvirtino tarybos prezi 
diumo visus anksčiau išleistus potvarkius 
— „ukazus“.

ZARINAS ATŠAUKTAS IŠ BONNOS

ŠEŠTADIENIS. Maskvos ambasadorius 
Zarinas, išbuvęs septynius mėnesius Bon- 
noje, ūmai atšauktas Maskvon, kur jam, 
esą, bus suteiktos kitos pareigos. Vokiečių 
spauda plačiai aiškina Zarino atšaukimo 
prižastis. Spėjama, kad šio atšaukimo kai 
tininkas bus naujasis užsienio reikalų mi 
nisteris šepilovas.

Stalino ir postalininės gadynės laikais, 
Zarinas buvo garsus sovietų ambasado
rius, įvykdęs komunistinės santvarkos įve 
dimą Čekoslovakijoje. Tačiau Vakarų Vo
kietijoje per septynerius mėnesius jam ne 
pavyko „sužavėti“ vokiečių komunizmo 
„demokratija“ ir, reikia pabrėžti, kad iš 
viso niekas nekreipė mažiausio dėmesio į 
jo dėtas pastangas. Informuoti tokiais rei 
kalais vokiečių sluogsniai spėja, kad rusai 
iš viso Bonnon nebeskirs ambasadoriaus, 
o pasitenkins laikydami, čia tik charge d‘af 
faires, tuo norėdami parodyti savo nepasi
tenkinimą Bonnos' vedama politika.

Dr. Adenaueris, gerai pažindamas rusiš 
kuosius bolševikus, nesuminkštėjo ir po 
viešnagės Maskvoje. Neseniai įvykusiame 
Honnef vokiečių krikščionių demokratų 
partijos suvažiavime dr. Adenaueris pasa
kė, kad Sovietų Rusijoje einanti atkakli 
kova dėl valdžios. Jo nuomone, dar neži
nia, kas taps antruoju Stalinu.

SIR EDENO {SPĖJIMAS

SEKMADIENIS. D. Britanijos ministe- 
ris pirmininkas, Sir Anthony Edenas, kal
bėdamas Padihame, Lancashire, nuošir
džiai kvietė visus britus stoti į naują „ko 
vą už Angliją“, kuriai pakibusi infliacijos 
grėsmė. Jis pabrėžė, kad ne infliacija, bet 
skurdo grėsmė sudaro mirties pavojų D. 
Britanijai. -

Tuo klausimu britų premjeras taip paša 
kė: „Mes turime sustabdyti kainų kilimą. 
Turime daugiau gaminti ir augštos koky
bės prekes prieinamomis kainomis parduo 
ti pasaulinėje rinkoje. Pasaulinė paklausa 
nemažėja. Tarptautinė prekyba plečiasi ir, 
jei mes nesugebėsime joje tinkamai daly
vauti, konkurentai užims mūsų vietas“.

Sir Edenas pažymėjo, kad infliacijos su 
stabdymas ir kainų pastovumas daugiau 
atneš naudos piliečiams, negu naujas mo
kesčių sumažinimas.

Šių metų pirmų šešių mėnesių D. Brita
nijos prekybos su užsieniu balansas yra 
aktyvus. Eksportas šimtu milionų svarų 
didesnis už ‘ importą. Tačiau tai nereiškia, 
kad viskas tvarkoje. Reikalinga įvykdyti 
rimtą britų pramonės pergrupavimą ir 
plėsti tokių prekių gamybą, kurioms yra 
gera paklausa užsienyje.

AMERIKIEČIAMS GELBĖTI NOTA

PIRMADIENIS. Šiandien Jungt. Ameri
kos Valstybių vyriausybė kreipėsi į Sovie 
tų Sąjungos vyriausybę, reikalaudama ži 
nių apie amerikiečių lakūnus, patekusius 
Rusijon 1949 metais, kada jų lėktuvą nu
mušė rusų „migai“.
Įteiktoje Sovietų užsienio reikalų ministe 
riui notoje amerikiečiai sako, kad JAV ke
liais atvejais gavusios žinių, jog Amerikos 
piliečiai tebelaikomi įvairiuose sovietų la
geriuose. Tos žinios buvo suteiktos visos 
eilės iš lagerių išsigelbėjusių įvairių tauty
bių žmonių. .

Tie pranešimai apie amerikiečius, laiko
mus nelaisvėje, tokie aiškūs ir įtikinanti, 
kad JAV vyriausybė reikalauja išsames
nių tuo reikalu paaiškinimų apie savo pi 
liečius, tebelaikomus Sovietų Sąjungoje 
nuo 1949 metų sausio mėn. 1 dienos.

Amerikos nota reikalauja, kad sovietų 
vyriausybė praneštų sulaikytų amerikie
čių pavardes ir nurodytų kokiomis aplinky 
bėmis jie buvo sulaikyti. Notoje primena
ma, kad rusai numušę JAV karo laivyno 
„Privateer“ tipo lėktuvą virš Baltijos jū
ros 1950 metais, balandžio 8 d. ir JAV ka
ro aviacijos lėktuvą B-29 virš Japonų jū
ros ar virš Kamčatkos 1952 m., birželio m. 
13 d.

Spėjama, kad rusai galėję išsigelbėju
sias tų lėktuvų įgulas, ar įgulų narius pa
imti nelaisvėn ir, savo įprasta tvarka, nu
siųsti juos į vergų stovyklas, Rusijos gilu
moje.

AR KENKIA SVEIKATAI 
PERSISVIETIMAI?

ANTRADIENIS. Britų sveikatos ministe 
ris, Mr. Turton, padarė Parlamente prane
šimą apie radio spinduliavimo įtaką žmo
gaus organizmui. Ministeris pabrėžė rim
tą ir skubų reikalą nuodugniai ištirti tuos 
pavojus, kuriuos sudaro radiologija medi-
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Viktorą Gailiu
Š.m. liepos m, 7 d. Reutlingene mirė 

Viktoras Gailius. Velionis atsiskyrė su 
šiuo pasauliu taip staigiai, jog net nebu
vo įmanoma tiksliai nustatyti mirties va
landos. Kai liepos 7 d. rytą vėliuonies žmo 
na įėjo j jo kambarį, ji savo vyrą rado 
jau nebegyvą, ištiktą širdies smūgio. Ve
lionis paskutiniuoju laiku sirguliavo, bet 
liga nedavė pagrindo būgštauti tokio grei
to galo. Deja, atsitiko kitaip.

Viktoras Gailius buvo kilni ir Lietuvai 
didžiai nusipelniusi asmenybė. Šių eilu
čių autoriui savo laiku dirbant Klaipėdos 
krašte, teko su velioniu susitikinėti ir 
bendradarbiauti, todėl' turėjau progos jį 
arčiau pažinti. Tad noriu pasidalinti su 
gerb. skaitytojais, savo žiniomis apie šį 
taurų lietuvį.

Viktoras Gailius buvo Klaipėdos kraš
to sūnus, gimęs 1893 m. rugpiūčio 27 d. 
Didžiuose Berštininkuose, Pagėgių apskri
tyje. Jo tėvai buvo susipratę lietuvininkai 
-ūkininkai, užauginę tris sūnus gerais sa
vo tautos nariais ir davę jiems augštąjį 
mokslą. Viktoras baigė gimnaziją Tilžėje, 
o teisę studijavo Heidelberge, Karaliau
čiuje ir Berlyne. Dar visai jaunas būda
mas, jis pradėjo reikštis lietuviškose jau
nimo organizacijose. Jo visur būta ir vi
sur suskubta. Jį matome Rūkų „Ąžuolo“ 
eilėse, jis dalyvauja Katyčių .Vainike“, 
jis prisideda prie Tilžės „Kliubo“ ir .Til
žės Giedotojų Draugijos“. Gimnazijoje jis 
įsteigė slaptą moksleivių draugiją ..Kar
das“, kuri pasistatė kilnų ir platų tikslą— 
atlietuvinti suvokietėjusius Prūsų lietu
vius, einančius gimnazijos mokslus. Jo 
mokslo draugas buvo med. dr. Valteris 
Didžys, žinomas visuomenės veikėjas, da
bar gyvenąs Australijoje. Viktoras dalyva
vo ir politinėje lietuvių veikloje, aktingai 
prisidėdamas prie lietuvių agitacinio da-. 
bo rinkimuose į Prūsijos parlamentą 
(Landtagą). Jis taip pat dirbo „Prūsų 
Lietuvių Savaitraščio“ redakcijoje.

šitaip iš mažens įsitraukęs į lietuvišką 
darbą, Viktoras Gailius per visą savo am
žių jau nebenustojo purenęs savo tėvų 
žemės dirvos. Jo nepalaužė nė sunkus su
žeidimas pirmojo pasaulinio karo metu, 
kai jis tarnavo vokiečių kariuomenėje. 
Sužeidimo pasėkoje pasilikęs silpnos svei 
katos, jis savo fizinius negalavimus atsvė 
rė valios užgrūdinimu ir kažkokiu sudva
sintu taurumu, kuris spinduliavo iš jo as
mens ir kuris žavėjo kiekvieną, kam teko 
su juo susitikti. Jis pasižymėjo nepapras
tu darbštumu, bet iš šalies stebint atrodė, 
kad jis niekada nesiskubina ir visuomet 
turi laiko. Šiais visuotinio skubėjimo ir 
ir nervingumo laikais jis savo ramumu, 
taktingumu ir giliu kultūringumu buvo 
kažkokia maloni išimtis, kuri traukė sa
vaip visų jį pažinusių žmonių simpatijas. 
Neteko iš jo lūpų girdėti šiurkštesnio žo
džio, niekuomet jo nemačiau nekantraus. 
Bet būtų klaidinga manyti, kad Viktoras 
Gailius buvo nejautrus. Priešingai, jis bu 
vo švelnaus ir jautraus būdo, bet mokėjo 
pavyzdingai susivaldyti.

Netenka stebėtis, kad jo vispusiškas iš
silavinimas ir būdo savybės nurodė kelią 
į jam labiausia tinkamą tarnybą, būtent

atsisveikinant
Lietuvos valstybinės nepriklausomybės 
pradžioje jis nuėjo į besikuriančią užsie
nio reikalų ministeriją. Pradžioje jis dir
bo mūsų pasiuntinybėje Berlyne spaudos 
skyriuje, vėliau buvo paskirtas pasiunti
nybės antruoju ir pirmuoju sekretorium. 
Išvykus iš Berlyno atstovui Dr. J. Puric- 
kiui, Viktoras Gailius 1920-1922 metais 
ėjo atstovo pareigas Vokietijoje. 1922 m. 
vasarą jis buvo paskirtas Lietuvos atstovu 
Estijoje.

Išmušė lemtingi Klaipėdos kraštui 1923 
metai. Kai pasibaigė sukilimas ir šis mūsų 
pajūrio kraštas prisijungė prie Lietuvos, 
buvo kreiptasi į Viktorą Gailių, kad jis 
sudarytų antrąją (posukiliminę) Klaipė
dos krašto direktoriją. Savaime tenka ap
gailestauti, kad jam teko atsisveikinti 
diplomatinę tarnybą, kuriai nepaprastai 
tiko. Bet Viktoras Gailius turėjo gilų pa
reigos jausmą, todėl jis nesvyruodamas 
nuėjo tarnauti savo gimtinei. Direktori
jos pirmininko pareigose jis išbuvo su vir 
šum dviejų metų, iki 1925 m. vasaros, tai
gi, kai reikėjo viską iš pagrindų organi
zuoti ir pritaikyti visą valdymo aparatą 
prie tų nuostatų, kuriuos įvedė Klaipėdos 
krašto autonominis statutas.

Pasitraukęs iš direktorijos, Viktoras 
Gailius redagavo lietuviškus laikraščius, 
kurį laiką buvo dierktorijos juriskonsulas, 
paskum suviršum trijų metų išbuvo Klai
pėdos uosto reikalų vedėju. 1930-1934 m. 
mes jį matome Klaipėdos krašto guberna- 
tūros patarėjo pareigose, o po to vėl tris 
metus Klaipėdos uosto direkcijos nario 
pareigose. Kaip matome, jis Klaipėdos 
krašto valdžios aparate užėmė visą eilę 
svarbių ir atsakingų pareigų. Bet jis tu' 
pat metu dalyvavo ir lietuviškame politi
niame gyvenime. Ilgus metus Gailius bu
vo Klaipėdos miesto ir krašto seimelio 
nariu.

Kai aplink Lietuvos pajūrio kraštą ėmė 
siausti hitlerizmas ir kai pasidarė pavo
jinga būklė, Lietuvos vyriausybė kreipėsi 
į Viktorą Gailių, siūlydama jam Klaipė
dos krašto gubernatoriaus vietą. Hitleriz
mas krašte jau buvo smarkiai įsigalėjęs, 
hitleriškasis Berlynas reiškė nežabotą ka
ringumą. Bet Viktoras Gailius kaipo pa
reigos žmogus Lietuvos vyriausybės siū
lymo neatmetė ir 1938 m. pabaigoje jis 
buvo paskirtas gubernatorium ministerio 
laipsnyje. Deja, padėties jau nebuvo ga
lima išgelbėti. Po trijų mėnesių, 1939 m. 
kovo mėnesį, vokiečiai Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos atplėšė ir tuo pasibaigė Vik
toro Gailiaus misija. Tiesa, jis kurį laiką 
dar buvo Klaipėdos laisvosios zonos val
dymo aparate. Bolševikinė okupacija Lie
tuvoje nutraukė ir tą darbą.

Po to prasidėjo sunki tremtinio dalia, 
kuri iš vėliuonies pareikalavo ypatingai 
skaudžių aukų. Karo metu žuvo jo vienas 
sūnus (kitas sūnus mokytojauja Vasario 
16 gimnazijoje Vokietijoje), jo brolis Al
binas, su kuriuo teko ir man dirbti Klai
pėdos krašto gubematūroje ir kuris buvo 
Lietuvos kariuomenės karininkas-savano- 
ris, buvo nacių suimtas ir uždarytas Da
chau koncentracijos stovykloje, kur 19' 
m. vasarą žuvo.

„Draugas" apie Baranausko 
„Sniego Platumas"

Londone sėkmingai dirbąs Nidos Knygų 
klubas savo 12 leidiniu patiekė skaityto
jams Albino Baranausko novelių rinkinį 
— „Sniego platumos“, šioje 273 psl. kny
goje atrandame 23 noveles ir pačioje pra
džioje — „Prakalbos vietoje".

Šitoje prakalboje autorius pasakoja apie 
meistrą Gulbiną, susilipdžiusįį trobelę „lan 
kų pakraštyje prie beržyno" ir aplankomą 
vieno kaimyno. Tačiau po kiek laiko į jo 
trobelę apsilankė vienas kitas žmogus su 
reikalais, ir taip prijunko, kad kiekvieną 
šeštadienį skubėjo pas jį pasakojimų pa
siklausyti. Pasak Jeronimo, „aš žinau ir 
pats, kad melagystės ir plepalai, tačiau 
kai klausau, tai taip užsimirštu, net man 
strėnas pereina skaudėt... O be to senis pa 
sakoj a apie mūsų apylinkę, tai man taip 
ir atsistoja prieš akis visa mano vaikystė“ 
(9 psl.).

Labai abejotina, ar visos toliau sudėtos 
novelės turi kokio nors ryšio su 80 metų 
meistru, tačiau Jeronimo pastaba — „man 
taip ir atsistoja prieš akis visa mano vai
kystė“ — labai teisinga: Albinas Baranaus 
kas moka pasakoti, moka įdomią intrigą 
supinti, moka sukurti ir ūkininko, ir mo
kinio, ir kirpėjo, ir elgetos perėjūno cha
rakterį, ir svarbiausia — moka atkurti gy 
venimą Lietuvos miestelyje ar sodžiuje 
laisvės metu.

Ką mes beskaitome, — ar apie dėdės, 
įpykusio ir pasimetusio batus, ar apie 
sniego platumose susisvajojusią merginą, 
ar apie „krokodilo“ įkąstą Jurgį Varputė- 
ną — mūsų atmintis atgamina visą eilę 
praeities vaizdų ir nuteikia mielai, malo
niai.

Bet nepaisydamas visų jį ištikusių ne
laimių, Viktoras Gailius nepalūžo. Kai 
tremtyje vėl susitikome, jis buvo tas pats 
kuklus, malonus ir kultūringas tautietis, 
kokį jį pažinau Klaipėdoje. Jis stropiai ir 
be reklamos dirbo lietuvišką darbą, jį vėl 
matėme pirmutinėse visuomenės veiklos 
eilėse, jis ėjo atsakingas pareigas kaipo 
lietuvių bendruomenės Vokietijoje tary
bos i rvaldybos narys. Viktoras Gailius iki 
amžiaus galo pasiliko toks, koks jis buvo 
ir anksčiau: pareigingas, darbštus, savo
tautai ir valstybei besąlygiškai atsidavęs, 
vispusiško išsilavinimo ir augštos kultū
ros žmogus. Savo laisvą laiką jis skyrė 
lietuvių kalbos studijoms ir išleido vertin
gą vokiečių-lietuvių kalbų žodyną (jo iš
ėjo, berods, keturios laidos).

Viktoro Gailiaus mirtis buvo staigi ir 
neikėta jo šeimai, bet tiek pat nelaukta ji 
buvo platesnei visuomenei. Jis nebesulau
kė laisvos Lietuvos, bet jis ilgus metus 
dirbo lietuvių tautai ir Lietuvos valsty
bei. Kai Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vardu vėlionį atsisveikinau, pareiškiau 
įsitikinimą, kad laisvojoje tėvynėje susi
tiksime visi — ir gyvi, ir mirusieji. Vik
toro Gailiaus skaisti asmenybė dar kartų 
kartoms švies savo patraukliu pavyzdžiu.

Dr. A. Gerutis

Esama Alb. Baranausko novelėse ir idė
jų, sušildančių kūrinius ir juos įprasmi
nančių. Gal tuo atveju įspūdingiausios 
„Choristų ir berno“ bei „Šv. Jokūbo at
laidų“ novelės. Klebonas jieško medžiagos 
atlaidų pamokslui ir nusivylęs mano, kad 
jau nieko neišeis. Tačiau ledus kramtąs pa 
stebėtas šlakuotas piemenėlis, praėjusį va
karą atėjęs pasivogti obuolių, taip nuteikė 
kleboną, kad jo pamokslas puikiausiai pa 
sisekė: „Ilgai, ilgai paskum jį minėjo apy
linkės parapijose, o atgarsis netruko pa
siekti ir vyskupo ausis“ (204 psl.).

Knyga tikrai gaivinanti ir miela. Juoba 
ji teiktina mūsų jaunimui, nes joje ras gra 
žiu pasakojimų ir iš mūsų praeities jauni
mo gyvenimo (plg. ,,De vera amicitia“, 
„Tragedija žvaigždėtą naktį“, „Vienas su 
savo sielvartu“ ir kt.).

J.K. (D-gas)

Atostogų malonumai Lietuvių 
Sodybos maudyklėse.

Oxfordo un-to išleista neseniai pasirodė 
Elžbietos Wiskoman knyga, kurioje pasi
sakoma už Odeiro-Neisės liniją kaip , ga
lutinę sieną“, šiaurės Rytprūsiai siūlomi 
atiduoti Lenkijai. Amerikos lenkai vėl vie 
šai pasisako ne tik už dabartines vakari
nes sienas, bet ir už rytines — už laisvą
ją Lenkiją su Vilniumi ir Lvovu, Breslau 
ir Stettinu... * * *

Prof. Jankuhn, iš pavardės sprendžiant 
lietuviško kilimo, yra išrinktas vokiečių 
archeologijos instituto tikruoju nariu. Šve 
dų Lundo un-tas prof. Jonkuhn, šiuo me
tu dirbantį Goettmgeno un-te, pakvietė 
skaityti paskaitų.

Šv. Tėvas šaukia jaunimą į kovą 
už Geresnį Pasaulį

Brangūs sūnūs ir dukros, norėtume la
biau širdimi kalbėti negu lūpomis. Per 
daug dažną tikėjimo netekimą jaunimo 
tarpe sukelia ne tik religinės kultūros , 
stiprumo trūkumas ar proto abejojimai, - 
bet veikiau aistras purvas, kuris šiandie
ną skina sau aukas — labiau negu vakar 
—■ nes demonas ir demono vaikai padau
gino puolimus į jūsų dorą. Tai yra nešva
rios ydos grandis, kuri tiek jaunuolių 
spaudžia į paslaptingas paauksintų sienų 
kalėjimo tamsumas ir jiems trukdo ma
tyti šviesą. Tai yra blogų papročių pur
vas, kuris ištižina jaunuolių širdis ir jų 
dvasios akim užmeta ydų šydą. Kada sie
los pasidaro lyg aklos, reikalinga Dievo 
malonės stiprių spindulių kad išblaškytų 
tamsumas ir išjudintų iš to nelemto išti
žimo.

Klausykite jūsų Tėvo nuoširdžių žodžių, a 
Žvelkite aukštyn, kaip tinka žmogiškai f 
būčiai. Dar daugiau žvelkite aukštyn, kaip g 
privalo daryti Dievo vaikai. Anapus — Jį 
danguje yra mūsų tėvynė. Ten jūsų lau
kia Dievas, jūsų Tėvas su vainiku, garbe, 
su džiaugsmu. Kad būtumėte tyri, nesigai
lėkite būti pasiruošę bet kokiai aukai, ty
liai ištvermei, kurią stebi Dievo angelai. 
Prašykite Skaisčiausios Motinos Marijos, 
kad duotų jėgos išlikti skaistiems tarp 
daugelio nešvarumų, tarp purvų.

Te jus stiprina tikrumas, kad jūs nesa
te vieni kovoti ir laimėti. Tamsos ir mir
ties apverktiname vaizde jau pakankamai X. 
matyti šviesos ir gyvenimo vaizdas. Jei 
gerai pažvelgsite į aplinką, pamatysite di
delę daugybę jaunimo, kuris įsipareigoies 
toje pačioje kovoje ir žengia į tą pačią 
pergalę. Tai kvepiančios jaunimo gėlės ir 
pilnos žavesio savo paslėptame grožyje. 
Nesvarbu jei Dievu mylimieji paliks am
žinai tokios gėlės per visą gyvenimą, ar 
po skaisčios jaunystės, sukurs Viešpaties 
nalaimintą šeimos židinį. Tokio skaistaus 
žydėjimo nėra lengva rasti Bažnyčios gė
lyne, bet jūs, brangus jaunime, išlaikyda
mi savo tikėjimą, būsite šiandieninei žmo 
nijai naujas įrodymas, jei ji norės išsi
gelbėti nuo žuvimo, kad privalo žiūrėti į 
Bažnyčią kaip į vienintelę ir teisėtą vai
ruotoją. Iš pat savo kūdikystės turite 
įprasti daryti aukas tikėjimui, Dievo aki
vaizdoje vaikščioti tyra sąžine, gerbti tai 
ką Dievas įsako!

MIRĖ GIOVANNI PAPINI

Pasaulinio garso italų rašytojas Giovan
ni Papini mirė Florencijoje liepos 9 d., ei
damas 75 metus. Rašytojas jau keturi me
tai sirgo paralyžiumi. Jausdamas ligos 
krizę, paprašė paskutinių Sakramentu, ku
riuos jam suteikė vienas Tėvas pranciško
nas. Papini mirties žinią greitai paskelbė 
visos Italijos spaudos agentūros ir radi
jas, sukeldama krašte gilią užuojautą. 
Pats Italijos respublikos prezidentas tuo
jau atsiuntė našlei užuojautos telegramą.

Giovanni Papini buvo vienas iš tų ita
lų rašytojų, labiausiai skaitomų pasauly
je. Jo knyga „Kristaus istorija“ viršija 4 
milionų tiražą įvairiose kalbose. Tai ženk
las kaip universaliai sprendė problemas, 
kurios jį nuo pat jaunystės kankino ir at
vedė į krikščionybę. Ir tolimesnėse savo 
knygose reiškėsi kaip gilus rašytojas ir ti
kintysis.

, M. KRUPAVIČIUS

Lietuvių - žydų santykiai
RUDOSIOS OKUPACIJOS IMTU

Vokiečių SD iš sugautų žydų ir iš nedis
kretiškų lietuvių susekė, kad ir getuose gy
venančių žydų ne vienas apsikrikštijo ir kad 
krikštijami žydų kūdikiai. 1942 m. rudenį 
pas Vysk. V. Brizgi kreipėsi Kauno SD 
žvalgybos skyriaus viršininkas, pareikšda
mas, kad žydus krikštyti draudžiama ir, 
kad tuo reikalu Kurija turinti išleisti kuni
gams draudimo aplinkraštį, kurio egzem
pliorius turįs būti jam pristatytas. Vyskupo 
jam buvo atsakyta, kad žydus krikštyti Lie 
tuvoje jokia teisėta instrukcija nėra draudu
si. Jis atsakė, kad tai esą draudžiama Rei
che. Paaiškinus, kad Reicho įstatymai čia 
neveikia, jis atsakė nesąs teisininkas, į gin
čus nesileidžiąs, o tokis aplinkraštis jam 
esąs reikalingas ir kad ortodoksų Metropo
litas Sergijus tokį aplinkraštį esąs išleidęs. 
Buvo atsakyta, kad Sergiejaus elgesys kata
likų vyskupams nėra pavyzdys ir kad rim
tai prašančiam krikšto negalima atsakyti, to 
dėl ir kunigai negalės būti paraginti ne
krikštyti. Tada jis jau plačiau paaiškino, kad 
Berlyną pasiekusios žinios, būk Lietuvoje 
žydai yra krikštyjami, kad jam esą įsakyta 
tokį elgesį sustabdyti.

Kadangi visą laiką būdavo atsitikimų, 
kad iš geto pasišalinę žydai, ar jau žuvusių 
žydų mažus vaikus paslėpę katalikai kreip
davosi į kunigus prašydami krikšto, tai Vys 
kupų Kūrijos rado reikalingu priminti ku
nigams ir šiose nepaprastose laiko aplinky
bėse laikytis Bažnyčios kanonų reikalavi
mų. Buvo daug atsitikimų, kad ir kunigai 
už dvasinius patarnavimus ir lietuviai už 
žydų slėpimą nukentėdavo. Pavyzdžiui, il
gesnį laiką Kaune TT. Jėzuitų ir Saleziečių 
globotas žydas pasikrikštijęs išvyko į Vokie 
tiją pas savo gimines. Tačiau ten buvo SD 
suimtas. Tardomas išpasakojo net tokias 
smulkmenas, kur kiek laiko slėpėsi, kas ko 
kią kriygelę davė, kas nidkė katalikų tikėji- 

rybos patarimu atvykę pagalbos prašyti. Iš 
drebančių veidų ir visos laikysenos aiškiai 
buvo matyti, kad tai ne provokatoriai, bet 
ūmai kur juos dėti? Tokiais atvejais daž
nesnės laikinos prieglaudos būdavo kelios 
katalikiškos įstaigos, bet dažniausiai pas šei 
mas, kurios dvasininkų atsiųstiems žydams 
laikinos prieglaudos niekad neatsakydavo. 
Katalikų tarpe atsirado ir tokio pasiaukoji
mo, kad turėjo drąsos ilgesniam laikui slėp 
ti visą eilę tų žydų, kurie 1943.12.25 naktį 
išsilaužę pabėgo iš 9-to forto. O juos suras 
ti SD dėjo visas pastangas. Kad būtų sura
dę, tikrai būtų slėpėjai už tai netekę gyvy
bės. Dar didesnis žydų bėgimas, ypač vai
kų gabenimas prasidėjo, kai 1944 m. Šiau 
lių gete vieną dieną visi darbingieji, išvary
ti į darbą, sugrįžę nerado vaikų ir senių. 
Juos visus vokiečiai kažkur išvežę, nužudė.

Vysk. dr. V. Brizgys pasakė žydų perse
kiojimo tema gražų pamokslą, kuriame iš
vystė tas mintis, kurias žydų klausimu bu
vo nustatę episkopatas. Dėlto vokiečiai la
bai nirto, o katalikai džiaugėsi. Tas pa
mokslas buvo visiems kunigams neoficiali 
elgimosi direktyva.

Tiek dėl episkopato veiklos žydų gelbėji
mo srity, Čia buvo kalbama daugiausia apie 
Kauno vysk. dr. V. Brizgį. Kitų vyskupijų 
vyskupai ėjo tuo pačiu keliu.

Kunigai ir vienuolynai vyskupų pavyz
džiu išvystė plačią visokeriopą žydų gelbė
jimo ir jų būklės švelninimo akciją, už ku
rią ne vienam teko iš vokiečių pusės daug 
nesmagumų patirti, kitiems į kalėjimą atsi
sėsti, o kitiems ir su tėvyne atsisveikinti. Vie 
nuolynai taip pat tuo keliu nuėjo. Ypatingai 
moterų vienuolynai laikę savo žinioj vai
kų prieglaudas, daug paslėpė žydų vaikų. 
Žydų vaikų gelbėjimo akcijoj Kaune daug 
pasidarbavo O. Labanauskaitė, kuri turėjo 
priėjimo prie vaikų prieglaudų. Ta akcija la 
biausia išvystyta 1943 m. pabaigoj ir 1944 
m. pradžioj, kai sužinota, kad geštapas esąs 
nutaręs sunaikinti visus pasilikusių žydų vai 
kus. Tai akcijai Kaune daugiausia vadova
vo kunigija. Daug drąsos ir pasišventimo pa 
rodė Šv. Trejybės klebonas salezietis kun. 
Petraitis. Žydų vaikai buvo koncentruoja
mi benediktinų vienuolyne, o iš ten buvo 

skirstomi pas lietuvius įvairiose vietose. Iš 
geto žydukus palengvindavo išimti lietuvių 
sargyba, kurią vokiečiai statydavo žydams 
gete saugoti.

N. klebonas iki pat bolševikų atėjimo pas 
save išslapstė penkių asmenų šeimą. L. para 
pijos klebonas kun. K. pas save klebonijoj 
laikė žuvusių tėvų dvi jau suaugusias žydai 
tęs kartu su lietuvaitėmis tarnaitėmis. Šiuos 
faktus žinojo visa parapija, bet vokiečiams 
nieko nepranešė.

Šeštokų klebonas išlaikė pas save vieną 
iš Lazdijų žydaitę abiturientę.

Viekšnių klebonas dėl žydų naikinimo vie 
šai protestavo. Ypatingai karštai reagavo 
į nacių žvėriškumą vikaras kun. A. Arlaus
kas ir kapelionas kun. Pocevičius, Už tai 
jiems geštapas pridarė nemaža vargo ir rū
pesčių.

Dusėtų klebonas kun. Laurenčikas kelis 
kartus protestavo prieš vokiečių elgesį su žy 
dais, o savo parapijiečius įspėjo, kad žy
dams būtų broliški, kaip reikalauja krikš- 
čioniškasai mokslas, net ir tuomet, kai vo
kiečiai prievarta juos verstų su žydais elg
tis taip, kaip jie patys elgiasi.

Degučių klebonas kun. Petras Rauduvė 
— ats. karininkas ir Vyties Kryžiaus kava
lierius — vokiečių komendantui pareiškė 
griežtą protestą prieš jų elgesį su žydais ir 
reikalavo prie šio kruvino darbo neimti jo 
parapijiečių. Vokiečiai už tai jį apkaltno ko 
munistu ir nemaža iš jų turėjo patirti ne
malonumų.

Kaune prel. Jakubauskis, buv. Kauno ar
kivyskupijos valdytojas vieną kartą, varant 
žydus iš darbų, prie Rotušės aikštės dalino 
jiems laikraščius. Vokiečiai sargybiniai jį su 
ėmė ir uždarė gete. Tik įsikišus vysk. Briz
giu! prel. Jakubauskį iš geto pavyko išlais
vinti.

S. Kalvarijos klebonas kun. Krupavičius, 
pradėjus vokiečiams žydus persekioti, įteikė 
vietos vokiečių komendantui majorui Kvas- 
sui raštu protestą. Be klebono persekioja
miems žydams daug širdies parodė ir jo vi 
karai: atsargos karininkas kun. A. Jančaus 
kas ir kun. St. Račkauskas.

Lankeliškių klebonas kun. Karalius išvys

mo, kas pakrikštijo. Visi jo geradariai turė
jo daug nemalonumų. Gestapas sužinojo, 
kad Kauno Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. A. Želvys pakrikštijo žydų kūdikį ir 
bendrai padėdavo žydams. Kun. A. Želvys 
buvo areštuotas, SD kalėjimuose buvo il
gesnį laiką iki teismo laikomas visiškai tam 
sibje, drėgnoje rūšies kameroje, kur nebuvo 
nei suolo, nei guolio, kur sėdėdavo ant šal 
tų drėgnų grindų ir valgyti labai mažai gau 
davo. Teismas jį išteisino gal dėl to, kad jo 
parapijiečiai masiniai reikalavo paleisti jų 
kleboną. Kaune SD suėmė vieną besislaps
tančią žydaitę, kuri tardoma pripažino, kad 
Šv. Kryžiaus parapijos vikaras kun. V. Ta- 
moševičius ją šelpęs, ruošęs krikštui, da
vęs knygų ir pakrikštijęs. Ir šis kunigas iki 
teismo bylos buvo laikomas tose pačiose są 
lygose. Teisme nesigynė, kad jis tą žydaitę 
tikrai pakrikštijęs ir todėl buvo nuteistas ka 
lėti. Buvo patalpintas Ukmergės kalėjime, iš 
kurio, artėjant 1944 m. liepos mėn. frontui, 
pabėgo.

Prasidėjo didesnis judrumas gelbėti žydų 
vaikus ir skaitlingesnis bėgimas iš getų suau 
gūsių tik po Vilniaus geto 1943 m. nelai
mių. Kauno geto Senių Tarybos prašomas 
Vysk. Dr. V. Brizgys asmeniškai kreipėsi 
į visą eilę kunigų, prašydamas visomis prie 
monėmis gelbėti į juos besikreipiančius žy
dus. Vardus vietovių, į kurių kunigus gali
ma kreiptis, tas pat vyskupas įteikė geto 
Senių Tarybai. Pradėjus 1943 m. rudenį, vi 
są žiemą ir sekantį pavasarį Kauno kunigų 
seminarija ir pats Ordinarijatas ne kartą bū 
davo pastatomi į keblią padėtį. Senių Tary 
ba pavojų paveikta per daug atvirai pasa
kė, kad, pabėgus iš geto ir gręsiant pavo
jui, pasislėpt esą galima seminarijoje ir net 
Arkivyskupo rūmuose. Nieko iš anksto ne
pranešę, vakare prisistatydavo ten keli vai
kai ar ir suaugę asmens ir sakėsi Senių Ta

tė plačią žydams gelbėti akciją. Pas save 
taip pat slėpė vieną Vilkaviškio žydaitę. Bol 
ševikams artinantis jis buvo vokiečių eva
kuotas su visais savo tarnais. Ir šiuo metu 
jis tos žydaitės neapleido ir atsivežė į Re- 
gensburgą. Įdomi smulkmena: čia ji gavo 
vietą Regensburgo žandarmerijos virtuvėje 
ir žandarų buvo mėgiama už jos darbštumą 
ir tvarkingumą.

Dvasininkijai sėkmingai vyko kalbamoji 
žydų gelbėjimo akcija dėl to, kad savo dar - 
bui varyti rado- palankią dirvą plačioj lietu 
vių visuomenėj.

ŽYDAI IR LIETUVIŲ POLITINĖS 
PARTIJOS

Formaliai Lietuvoj partijų nebuvo, Jos 
buvo uždarytos, išskyrus tautininkus, dar 
Smetonos laikais. Bolševikai uždarė ir viena 
tinę tautininkų partiją. Vokiečiai organiza 
vo lietuvių nacionalistų partiją. Bet ir su 
jos organizavimu išėjo nesklandumų. Tačiau 
faktinai partijos gyvavo. Jos nelengva su- I 
naikint. Partijų vadų didžiumą bolševikai iš Į 
blaškė, sugrūdo į kalėjimus, išgabeno į Ru į 
siją. Tų vietas užėmė kiti. Liko skaitlingi bū į 
riai partijų narių, visose apskrityse partijų j 
padalinių vadai. Veikti, nors labai sunkiai, JB 
buvo galima. Net bolševikų pirmos okupa- W 
cijos metu buvo slaptų suvažiavimų, pasi
tarimų. Ir jos veikė, davė toną, suorganiza
vo pasipriešinimą — rezistenciją, su vyriau
siu organu priešaky, pasivadinusiu Vyriau
siuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu.

Kokią poziciją užėmė partijos naikinamų 
jų žydų klausimu? Leiskim atsakyti j šį 
klausimą geštapui. Lietuviškos rezistencijos 
prieš naciškus okupantus buvo leidžiama 15 
laikraščių. Gestapininkų dėtos pastangos 
juos sugaut ir likviduot nuėjo niekais, nors 
daug lietuvių — tiesioginių ir netiesioginių 
tų laikraščių bendradarbų pakluvo į jų na‘ 
gus ir sunkiai nukentėjo. Tuomet geštapas 
ėmėsi gudrybės leisti savą „pogrindinį“ laik
raštį rezistencinei opinijai klaidinti ir savom 
idėjoms pravesti. Leisdavo letuvių leidžia
mų laikraščių vardu. Vienam tokiam ge&a 
piniam „Laisvės kovotojas“ 1944 m. va"“
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KOMERCINĖ MUILINIMO IŠTAIGA Kaip Okup. Lietuvoj naikinamas liaudies mends
Belgijos telefono abonentų knygoje įra

šyta: „Represntation Commerciale de 1‘ 
Union Sovietiąue“. Atvykus į vieną gra
žiausių Belgijos sostinės bulvarų, randi 
augšta tvora atitvertą pastatą, tūnantį gi
lumoje. Jokio parašėlio. Su užslopintais 
prisiminimais apie įvairius požemius, ku
riuos visada pridengia puikūs rūmai, per
žengi augštų virpstų tvoros vartelius. Pa
spaudus tvoros vartų skambutį, sučirškia 
spynos „robotas“, varteliai paslaptingai 
klekstelėja, tarsi kviesdami užeiti. įeina
me nekviesti. Iš durininko kambarėlio pa
sirodo augštas, inteligentiškos išvaizdos, 
vyras. Nebūtina jį tuoj pat, nors ir minty
se, pavadinti NKVD sargybiniu, juo la
biau, kad nei jo išvaizda, nei švelnus bal
sas lyg ir nesiderina su tomis pareigomis. 
Į tokį balsą, žinoma, negi imsi ir užsiginsi, 
kad nemoki rusiškai kalbėti. Prisipažįsta
me. Sužinojęs, kad mes siuntinėlių reika
lu, raudonais kilimais išklotais laiptais, 
maloniai palydi jis iki reikiamų durų, ku
rias pravėrus, patekome į pačią rūmų įstai 
gą, pasipuošusią Lenino galvute ir maršalo 
uniformoje Josifo Vasiaronovičiaus pa
veikslu ^sienoje. Prie pat lango komerci
niams reikalams reprezentante.

Keli interesantai kiurkso minkštuose fo 
teliuose. Pasiėmę nuo staliuko paskutinios 
Chruščiovo kalbos brošiūrėlę, pasitraukėm 
į kampą. Masyvi, rusų tipo moteris, varto 
popierius ir karts nuo karto klausia prieš 
ją sėdinčio ukrainiečio. Į jo atsakymus, ji 
labai vikriai sutauška skaitliukų rutuliu
kais. Seniai tą . skaičiavimo mašiną“ bu
vome bematę. Net akyse palinksmėjo, pri
siminus skaitliukų amžių... Renkasi dau
giau žmonių. Visi kažkaip nejaukiai tylūs, 
lyg jie būtų bažnyčioje, ar nenorėtų su
trukdyti skaitliukų miizikos.

Geroji Nadiežda Petrova prašo atvyku
sius sėsti, o sėdinčius išdrįsti sulenkti ke
lius... Ūmai, kieme, suloja šuo. Mėgstu šu 
nis, bet šį kartą jo vauktelėjimas sukelia 
nerimą. Šiurpas perbėga per nugarą, tarsi 
tai būtų ne šuns balsas, tarsi mes būtume 
ne įstaigoje, bet paties pragaro prieangyje, 
apie kurį sukaliojasi cerberiai, loją šuns 
balsais. Kažkas ramina šunį, ir jo urzgi
mas primena koncentracijos stovyklų sar
gų šunų urzgimą...

Pagaliau mūsų eilė. Pasisakome, atnešę 
daiktų sąrašą ir pinigus už muitą.

Nadiežda Petrova varto popierius ir 
niršta.

— Kodėl nesurašyta rusiškai?.. Mah rei 
kia, kad viskas būtų rusiškai!

— Et, manau, — komercinė atstovė, bet 
nemoka prancūziškai.

Verčiu reikiamon kalbon savo reikalus, 
rankiodamas sovietinio žmogaus dialekti
kos išsireiškimus. Dėl tų kaklaraiščių ne
daug vargo buvo. Svarbu, kad jie ne šilki
niai; 300 frankų, ar 10 būtų jų kaina, ats
tovė nesuko galvos, „šlipsas“, lieka „šlip- 
su“.

— Medžiaga?
— Taip, sakau, medžiaga rubaškėms.
— Kodėl parašyta priejuostėms? — su

urzgė Petrova.

— Na, manau, — amen su siuntiniu...
— Kojinės?
Prisipažinome, kad jos tiesa: kojinės.
— O čia? — parodė komersante į „par

kerį".
— Rašyti, — brūkštelėjome nagu per 

stalą...
—■ Skystu rašalu, tirštu, ar tik plunks

noms laikyti?..
— Pionieriams, mokyklėlėn, dovanėlė,

— sakome, negalėdami suprasti tardymo.
Po ketvirčio valandos „parkeris" gavo 

teisę, kad už jį galėtume apmokėti muitą.
Suklupome ant muilo, nelyginant tas 

Zablockis. Nebe reikalo Nadieždos bočiai 
sakė: — gyveni, mokaisi, o miršti dur
nium. Taip ir- mums su tuo-muilu:- bai
giam amžių nugyventi, o riėžiriom tokio pa 
prastučio dalyko: kiek sveria muilo gaba
liukas? Ot, dėl šito ir suklupome. Bet, ne
užbėkime Petrovnai už akių:

— Tualetinis, ar skalbiamas?
>— Galima ir praustis ir skalbti, — lai

komės vidurio.
— Kvepiantis, — pasako, pauosčiusi,

— Kiek sveria vienas gabaliukas?
— Gal, sakau, bus 25 gramai...
>— Ne, čia gali būti ir 28 gramai, — žino 

vės balsu atsako Nadiežda.
— Tebūnie ir 28 gramai...
— Ne, negaliu priimti. Atvykit kitą sa

vaitę su pažymėjimu, kiek iš tikrųjų mui
las sveria. Negaliu priimti...

— Bet mes, drauge, iš provincijos... Te
gu būna ir 30 gramų... Priimkite.

— Negaliu. Taisyklės... Atvykite kitą sa
vaitę, sužinoję, kiek muilo gabaliukas sve
ria.

Išėjome. Iki gyvenamos vietos 150 my
lių. Už savaitės vėl reiks atvykti pas Na- 
dieždą. Vaistinėje sužinojome muilo gaba
liuko svorį, bet atsargos jausmo vedini, nu 
sipirkome ir provizoriaus svarstykles. Po 
keturių mėnesių sužinojome, kad pionie
riai rašė „parkeriu" ir suaižėjusias rankas 
motina plovė 31 gramo svėrusiu muilo ga
baliuku, grįžusi iš kolchozo...

Cinzano, Belgija,
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BUMBULIS IR DUNDULIS
Režisūra - F. Neveravičiaus

Dekoracijos- dail. A, Petrikonio
Drabužių stilizacija- Ž. Duobaitės - Matukienės

Grimas - A. Kaniausko
Režisoriaus padėjėjas - V. Zdanavičius

Bilietai gaunami prieš vaidinimą prie įėjimo

Jau buvo daug progos ne kartą palygin
ti dabartinę sovietinę Lietuvos okupaciją 
su carinės Rusijos okupacija. Šitų dviejų 
režimų panašumas yra ypač ryškus kultu 
rinėje srityje. Šį kartą tenorime pakalbėti 
tik apie vieną kultūros barą — apie lietu
vių liaudies kultūrą, ypač lietuviškų kry
žių ir koplytėlių naikinimą, šitą juodą dar 
b'ą Lietuvoj yra pradėjęs Vilniaus general
gubernatorius Muravjovas, žmonių pra
mintas Koriku; jo pavyzdžiu sekdami, da 
bartiniai Lietuvos okupantai nueina daug 
toliau.

Kaip iš istorijos žinome, 1864 m. tarp 
kitų savo barbariškų įsakymų Muravjo
vas išleido draudimą statyti kryžius ne
šventintose vietose. Jis tikėjo, kad per dvi 
dešimt-trisdešimt metų senieji mediniai 
lietuvių kryžiai prie upelių, prie kelių ir 
kryžkelių patys sunyks, šitaip, be specia
laus kryžių jr koplytėlių naikinimo, Mu
ravjovas norėjo padaryti Lietuvos gamto 
vaizdi panašų į Rusijos peizažą. Tačiau ta 
da anas caro kietakumštis generolas per
siskaičiavo. Jis užmiršo lietuvių prisiriši
mą prie kryžiaus ir prie savo tautinio me
no.

Priešindamiesi šitam gubernatoriaus ne 
teisingam draudimui, lietuviai vis tiek ne 
siliovė kryžius statę. Slapčia, naktimis vie 
toj sukrypusių kryžių ir koplytėlių jie toj 
pačioj vietoj pastatydavo naujus. Ne kartą 
jie pastatydavo kryžių ir ten, kur anks
čiau] o nebuvo. Šita kurti ir slapta kova 
dėl lietuviškų kryžių užtruko ilgiau negu 
30 metų. Cariniai okupantai pagaliau ture 
jo nusileisti ir savo draudimą atšaukti, nes 
pamatė, kad lietuviai pastato daugiau kry 
žiu, negu gamta suspėjo jų sunaikinti, ši 
taip jie laimėjo kovą dėl krikščioniško sa 
vo tėvynės gamtovaizdžio, šitaip jie apgy 
nė savo kryžius ir koplytėles — vieną ori
ginaliausių savo lietuviškos kultūros ap
raiškų.

Todėl nenuostabu, kad po šito laimėjimo 
lietuviai nenustojo statyti savo dailiųjų 
jr įvairiųjų kryžių. Ir Nepriklausomos Lie 
tuvos laikais kryžius bei koplyčias statė 

ne tik pavieniai asmens, bet ir organiza
cijos: šauliai, pavasarininkai ir parapijos 
juos iškėlė kryžkelėse, aikštėse, švento
riuose. Daug gražių kryžių buvo suvežta 
iš įvairių Lietuvos vietų prie Nežinomojo 
Kareivio Kapo Kaune, Karo Muzėjaus so 
delyje. Tai vis buvo drožinėti, dailūs me
diniai paminklai, tikri lietuvių meno kū
riniai. Ypač puošnūs buvo kryžiai, skirti 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktims pa
minėti.

BET KUR DABAR JIE?

Deja, daugumas šitų gražiųjų lietuvių 
paminklų jau sunaikinta. Vienus. jų oku
pantai slapčia naktimis nupiaustė ar išro- 
vinėjo, antri be priežiūros patys sunyko, 
o trečiius sunaikino įvairūs „komandirai", 
šaudydami į kryžius, kaip į taikinius kari 
nėms pratyboms. Šitaip Muravjovo raudo 
nieji įpėdiniai pralenkė savo liūdnos at
minties mokytoją.

Šitokiu komunistų barbarišku elgesiu ne 
tektų stebėtis, jei jie nuolat nesigirtų lie 
tuvių liaudies kultūros globa ir klestėji
mu. Kad ta globa tėra itk liežuvio mali
mas, kaip tik liudija tie bebaigią nykti lie 
tuviškieji kryžiai.

Ar šitie su meile ir estetiniu skoniu iš 
drožinėti mediniai paminklai yra kokios 
nors aristokratinės apraiškos? Ar jų stilių 
ir įvairiausias formas išvystė kokie nors 
dvarininkai ar kapitalistai? Ne. Tai lietu
vių liaudies, lietuvių baudžiauninkų kury 
ba, kaip ir lietuvių dainos. Per du šimtu 
su viršum metų puoselėti kryžiai ir koply 
tėlės buvo lietuvių baudžiauninkų pamink 
lai, kurių tradicijas vėliau perėmė išlais
vinti ūkininkai ir kiti Lietuvos gyventojų 
sluogsniai.

Api elietuvių kryžių bei koplytėlių liau 
dinį pobūdį ir jų originalumą mums liudi
ja įvairių tautų mokslininkai. Antai, len
kų etnografas Wandalin Szukiewicz yra 
nurodęs, kad lietuvių kryžiuose yra lieka
nų senosios lietuvių kultūros, kuri siekia 
priešistorinių laikų. Vokietis Alfred Brust 
apie lietuvių kryžius sako: „Tarp jų yra 

* meno kūrinių, kurie čia išstatyti vėjo ir 
oro atmainų kaprizams, priklauso prie 

(L A paprasčiausių bet giliaprasmiškiausių liau 
dies meno retenybių“. Italų meno istori
kas Luigi Caglio lietuvių kryžius ir kop
lytėles priskiria prie „tipiškiausių liaudies 
meno apraiškų Europoje“. Vokiečių pro
fesorius Otto Schwindrazheim lietuvių kry 
žius vadina „liaudinio medžio meno šedev 
rais“, o prancūzų rašytojas Jean Mauclere 
sako, kad nėra nieko meniškesnio, kaip 
lietuvių kryžių įvairybė.

Šitaip augštai yra įvertinę lietuvių kry
žius Europos mokslo ir meno žmonės. Tik 
rusų komunistai jiems yra daugiau negu 
akli. Užuot globoję šituos liaudies meno 
kūrinius, jie juos arba naikina, arba suda 
ro tokias sąlygas, kad žmonės nebegali ši 
tų savo tautos paminklų gelbėti ir naujų 
pastatyti. Bet lietuviai gerai žino, kad jų
drožinėti kryžiai ir koplytėlės yra didysis,

RADARU STEBĖS METEORUS
Harvardo observatorija ir Massachusetts 

Technologijos institutas atlieka paruošia
muosius darbus stebėti mažų, akimi ne
įžvelgiamų meteorų kritimą, panaudojant 
tam radaro įtaisus.

tradicijų perteiktas, lietuvių tikėjimo ir 
meno turtas. Beveik nebegalėdami jo iš
laikyti savo tėvynėje, ištremti į Sibirą, 
pvz., lietuvių kapinėse Igarkoje, mūsų tau 
tiečiai ant mirusiųjų kapų vis"tiek stato sa 
vo dailiuosius kryžius.

Šitaip lietuviai parodo savo meilę tauti 
nei kultūrai ir savo dvasios gajumą. Tuo 
tarpu okupantai savo dvasios menkystę 
Lietuvoj demonstruoja „kitšo“, arba šun- 
menio, kopijomis. Parkuose, miestelių aikš 
tėse ir kryžkelėse, kur seniau stovėdavo 
kryžiai, dabar atėjūnai yra pristatę įvai
rių savo balvonų, kurie turi reikšti taria
mai skulptūros kūrinius. Tačiau šie men
kos medžiagos, prastos meninės technikos 
ir dar blogesnio skonio fabrikatai tik ga
dina lietuvių jausmus. Dėl šitų fabrikatų 
kopijų jau pasidaro gėda net komunistiš
kais garbės raštais pažymėtiems lietuvių 
menininkams, pvz., šiemetiniame sovieti
nių liet, dailininkų suvažiavime skulpto
rius J. Mikėnas piktinosi neleistinai ne
skoningu parkų, aikščių ir pakelių apsta
tymu menkavertėmis skulptūromis (“Lit. 
ir Menas“ Nr. 18). Jų protesto nedrąsių 
balsų atbukę okupantai dar nenori girdėti. 
Tačiau anksčiau ar vėliau tie raudonieji 
muravjovai bus priversti nusileisti. Tada 
ir vėl į padanges gausiai iškils lietuvių 
krikščioniškos kultūros kūriniai — dailie 
ji kryžiai, kaip pergalės simboliai prieš 
komunistinę barbarybę.

Dr. Jonas Gintautas (E)

ŠIEMET MINIMA BIRŠTONO KURORTO 
100 METŲ SUKAKTIS

Birštono apylinkėse pirmieji tyrimus at
liko 1794 m. Vilniaus un-to prof. Jundila, 
1817 — E. Lechnickis ir 1823 m. kalnų in 
žinierius Ulmanas. Pasidaręs iš tų tyrimų 
išvadas, gyd. Benediktas Bielinskis pradė
jo Birštono mineralinius šaltinius taikyti 
gydymo reikalams. 1856 m. Birštone buvo 
pastatytos vilos ir įrengtos vonios. Tie me 
tai ir laikomi kurorto įkūrimo data. Bol
ševikai skelbia, kad dabar kurorte veikia 
fizio-terapijos, gydymosios fizkultūros, 
saulės vonių ir stomalogijos kabinetai. Pa 
statytos subakvalinės vonios, įrengti funk 
cionalinės diagnostikos kabinetai. Pradėti 
antroje Nemuno pusėje parengiamieji nau 
jos sanatorijos statybos darbai. Birštono 
šaltinių „Vytauto“ vandens galima gauti 
taip pat Soči ir Kislavodsko kurortuose.

Birštone pradedamas statyti didelis vieš 
būtis su kavine ir poilsio kambariais. 
Kaip į vieną iš geriausių gydyklų, į Birš
toną atsiunčiami visokie politrukai pasi
gydyti net iš Kamčatkos ir Sachalino...

Bolševikai skelbia, kad Druskininkuose 
dabar yra 11 sanatorijų ir 3 poilsio namai, 
statoma dar viena 150 vietų sanatorija ir 
stambi mechanizuota purvo vonių gydyk
la. Artimiausiais metais kurortiniu mies
tu numatoma paversti senuosius Trakus.

E

rio-kovo mėn. nr. iškeltu klausimu geštapi- 
ninkai neva lietuvių vardu taip rašė:

„Smetonos santvarka yra ir liks mirusi. 
Žioji santvarka pati save nuteisė dėka reiš 
kiamo žydams bei lenkams prielankumo. 
Mes siekiame valstybės, sukurtos autorite
tiniais, fašistiniais pagrindais, kurioje gyve 
na vien tik lietuvai. Todėl skelbiame griež
tą kovą rusams, vokiečiams, lenkams, žy
dams.

„Su demokratinėmis partijomis mes ben
dradarbiausime tik tuo atveju, jei jos nustos 
laikiusios lietuvių tautai kenksmingos kryp
ties ir visiškai subordinuosis mūsų idėjoms 
(minčių eigai). Krikščionių demokratų par
tija, kuriai vadovauja dvasiškija, rodo dide 
lį prielankumą žydams. Demokratinių par
tijų vadovai — Grinius, Krupavičius ir prof. 
Aleksa — 1942 m. lapkričio mėn., įteikda
mi memorandumą Generaliniam komisarui, 
aiškiai įrodė prielankumą žydams.

„Krikščionių demokratų partija pritarė 
jų žygiui ir protestavo prieš žydų išnaikini
mą (skaityk Nepriklausomoje Lietuvoje nr. 
9.12,1942). Daugelis dvasininkų rėmė žy
dus...

„Kaip pastarųjų laikų pavyzdžiai minėti
ni dvasininkai Vaclovas Tamoševičius Kau
ne ir Juozas Želvys Kaune — Šv. Antano 
bažnyčia, kurie 1944 m. sausio mėn. krikš
tijo iš geto pabėgusius žydus.,. Giliai tikin
tis katalikas, lygiai kaip ir mes, smerks to
kius veiksmus“.

Tuo būdu ir geštapininkų teisingu šiuo 
kart tvirtinimu žydus užtardavo ir gynė vi- 

* sos lietuviškosios demokratinės partijos: 
krikščionių demokratų, valst. liaudininkų, 
ūkininkų, socialdemokratų, ūkininkų sąjun 
gos ir darbo federacijos. Prie tos katgeorijos 
priskaityta ir Smetonos režimo partija, t.y. 
tautininkai.

•’ i
ŽYDAI IR POGRINDINĖ LIETUVIŲ 

SPA ŪDA

Visa lietuvių tauta stojo prieš nacių oku? 
paciją ir jų organus. Kovai su naciais buvo 
leidžiama, neskaitant proklamacijų gausy
bės, kaip buvo minėta, 15 pogrindinių laik 
raščių. Nei viena nacių okupuotoji tauta 
proporcingai neturėjo tokio rezistencinės 
spaudos skaičiaus. Tie laikraščiai žydų klau 
simu užėmė aiškią ir nedviprasmę poziciją:

demaskuoti vokiečius ir ginti žydus. Budri 
tos spaudos korespondentų akis nepraleido 
nepastebėjusi nei vieno vokiečių žiauraus ir 
kruvino žygio prieš žydus. Tuos faktus ji kė 
lė savo skiltyse, orientavo visuomenę, nu
statė lietuvių elgimosi su žydais kryptį ir 
piktinosi bei smerkė vokiečių antižydišką 
akciją. Daug įdomių ištraukų tuo klausimu 
galima būtų paduoti. Bet, deja, tos spaudos 
rinkinių čia tremtyje ar visai nėra, arba tik 
šis tas, atsitiktinai pakliuvę pavieniai nume 
riai. Br. Kviklio knygelės „Lietuvių kova su 
naciais“ . (Memmingenas, 1946 m. 18 psl.) 
duoda galimybės paduoti dvejetą citatų iš 
kalbamosios spaudos.

„Per 80.000 Lietuvos žydų išžudyta, rašo 
laikraštis „Į Laisvę“ 1943 m. gegužės mėn. 
25 d. nr. 9. Šaudymams vadovavo vien vo
kiečiai. Juos vykdė taip pat vokiečiai ir lie 
tuviškomis uniformomis apsivilkę padug
nės — visokie jankai ir jaskai, kuriuos vo
kiečiai nugirdydavo ir leisdavo žudomuosius 
apiplėšti. Lietuvių tauta nuo tų masinių 
skredynių atsiribojo. Lietuvos laikinoji vy
riausybė neišleido nė vieno prieš žydus nu
kreipti nuostato, nors visa lietuvių tauta jau 
tų jų Šviežiai padarytą skriaudą ir laukė, 
kad teisingumo ranka nubaustų tą žydų da
lį, kuri aktyviai padėjo bolševikams kankin
ti Lietuvą. Vysk. Brizgys viešai įspėjo lietu 
vius nesutepti rankų svetimu turtu ir krau
jų. Lietuvių tautos veteranai—Dr. K. Gri
nius, kun. M; Krupavičius ir prof. Aleksa 
memorandumu, už kurį buvo ištremti, pro
testavo Rentelnui dėl žydų žudymų ir lenkų 
iš ūkių kraustymo“.

Tas pats pogrindinis laikraštis „Į Laisvę“ 
1943 m. nr. 18-19 tuo pat žydų klausimu 
taip rašė:

„Rudoji okupacija beveik likvidavo Vil
niaus getą. Visas rajonas buvo apsuptas. Vi 
duje patys vokįečiai gaudė pradžioje darbui 
tinkamus vyrus, vėliau ir moteris ir senius. 
Žydai patys iš namų nėjo — kiekvienas bu
vo išvaromas skyrium. Užbarikaduoti na
mai buvo susprogdinti drauge su juose buvu 
siais žydais. Kurie slapstėsi kanalizacijos 
vamzdžiuose, prigirdyti paleistame vandeny 
je. Iš viso Daugpilio kryptimi per 3 dienas 
išvežta apie 10.000 žydų. Vokiečiai sako, 
kad į Estiją darbams. Iš buvusių Vilniaus 
gete 14.000 žydų liko tik kokia 2.000“.
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Katalikų Bažnyčios rūpestingas mokymas 
ir pavyzdys ir slaptosios lietuviškos spaudos 
gyvas informavimas nustatė lietuviškdje vi
suomenėje deriamąją liniją, kaip laikytis 
žydų atžvilgiu. Ir lietuvių tauta išlaikė savo 
garbę ir moralinį švarumą savo amžių įna
mių — žydų atžvilgiu.

Čia paminėta kaip laikėsi nacių sud_ary- 
tos žydams būklės atžvilgiu: laikinoji vy
riausybė ir jos organai, buvusių vyriausybių 
nariai, Katalikų Bažnyčia su savo dvasinin
kija, partijos, į.y. kolektyvai, kurie gali kal
bėti plačiųjų masių vardu, ir pogrindinė an- 
tinacinė liet, spauda. O šie paminėtieji ko
lektyvai, be jokios abejonės, išreiškė visos 
lietuvių tautos pažiūrą į nacių žydams taiko 
mus metodus.

Vadinasi, lietuvių tauta šiame atsitikime, 
visas savo simpatijas ir realią pagalbą nu
kreipė nelaimingai žydų tautai, o naciams 
pasibjaurėjimą ir antipatiją.

ŽYDAI IR NEORGANIZUOTA
LIETUVIŲ VISUOMENĖ

Ne tik' įdomu, bet ir naudinga pasižval
gyti kas buvo manoma ir daroma šiuo klau 
simu plačioj Lietuvoj paskirų lietuvių, ne
organizuotos lietuviškosios visuomenės. Štai 
tos srities faktų eilė. Bet tai bus tik šešėlis 
to, kas padaryta. Visiems faktams aprašyti 
reikėtų tomų; bet reik manyti, kad ir pa
duotų žinių žiupsnelis apibūdins vyravusias 
periferijose nuomones ir nusiteikimus žydų 
atžvilgiu.

Viekšniuose tik atėjus vokiečiams ir kilus 
gandui apie laukiamus persekiojamus, žy
dai išsislapstė pas kaimų ūkininkus, kurie 
noriai juos priėmė, Bet tai truko neilgai. 
Atėjus vienam SS daliniui, jie buvo iš ūki
ninkų išgaudyti ir uždaryti, jiems įrengtame 
gete. Esesininkams pasitraukus, laikinosios 
vyriausybės komendantas kap. Mačys žydus 
iš geto paleido ir leido jiems gyventi, kaip 
gyvenę, savo patalpose. Žydais nuoširdžiai 
rūpinosi ir Mažeikių apskrities viršininkas 
kap. Jatulis. Jų dėka žydai visoj apskrity 
gyveno senoviškai, dar tuo metu, kai dau
gely apskričių žydų jau nebebuvo. Už žydų 
favorizavimą ir Mačiui ir Jatuliui teko ne
maža iš vokiečių nukentėti.

Viekšnių žydus likvidavo rugsėjo mėn. 

lietuviai. Viršaitis Svilas už tai ir už protes
tą dėl žydų naikinimo buvo vokiečių apš
meižtas, apkaltintas, atleistas iš pareigų ir 
nubaustas.

Fredoj varomas iš darbų žydų būrys suti 
ko 11-12 m. lietuviuką su daržovių maiše
liu ant pečių. Žydams paprašius, geros šir
dies vaikutis pradėjo daržoves jiems dalinti. 
Vokiečiai sargybiniai jį čia pat nušovė.

S. Kalvarijos apylinkėse pas ūkininkus gy 
veno pasislėpę nemaža žydų. Trakiškių kai
me pas vieną ūkininką surado visą Gulbių 
šeimą. Gulbiai psichiatrinėj ligoninėj buvo 
sušaudyti. Ūkininko nenubaudė tik dėl to, 
kad visoj Kalvarijoj žinoma savo padoru
mu Gulbių šeima pasakė, kad tas ūkininkas 
nežinojęs apie jo žydiškąją kilmę ir kad jie 
ten pergulėję tik vieną naktį. Žydus dar slė 
pė šie ūkininkai: Jusaitis, Jackevičius ir kt.

Šiauliuose dr. D. Jasaitis ir Jasaitienė tarp 
daugelio kitų išgelbėjo šiuos žydus:

1. Jerozolimskienę, gimnazijos mokytojo 
žmoną su 2 berniukais 6-8 mt. amžiaus. Ji 
nuvežta arkliais 60 km. nuo Šiaulių į ūkį 
pas Jaloveckius, o vėliau perkelta prie Ku
žių.

2. Kamberienę, d-ro Kamberio žmoną su 
5 mt. amžiaus sūnumi. Ji buvo išvežta ark
liais už 75 km. pas Zubovus prie Akme
nės į Judrelių ūkį, kur išgyveno iki vokie 
čių pasitraukimo.

3. Chanę, naujose metrikose Janę, elek- 
trotechniko 8 metų dukterį. Ji buVo apgyven 
dinta pradžioje Šiauliuose, vėliau pas ūkinin 
ką Padubysio valsč. Liutikienės globoje, ir 
pagaliau perkelta į Mažeikių apskritį Buge
nių ūkį, kur ir gyveno iki vokiečių pasitrau 
kimo.

4. Frenkelio odos fabriko darbininkę šu 
2 vaikais. Vyresnysis buvo priglaustas kai
me palei Vaiguvą Šiaulių apskr. Jaunesnysis 
pradžioje buvo patalpintas Šiaulių miesto Ii 
goninėje. Kuomet buvo patirta, kad ligoni
nės personalas pradėjo kalbėti apie jo kilmę, 
skubiai buvo iš ten paimtas ir atiduotas glo 
boti vienai moteriai. Frenkelio odos fabri 
ko meisterio sūnų, kuris buvo patalpintas 
ligoninėj, o paskui išvežtas į Vaiguvos vai
kų prieglaudą. Jiems reikėjo sudaryti pames 
tinukų dokumentai.

(Bus daugiau.)

antroj pusėj. Dalis jų pabėgo ir prisiglaudė 
pas ūkininkus. Kaikuriuos jų vokiečiai su
rado ir vietoj sušaudė, o slėpusius juos ūki
ninkus ‘kažkur išgabeno ir jų daugiau nebe
teko matyti.

Rokišky netoli gelžkelio stoties vienas ūki 
ninkas slėpė 4 žydus. 1942 m. pavasary vo 
kiečių baudžiamasis būrys tą ūkį kartu su 
šeimininku ir visa šeima už prielankumą 
žydams sudegino.

Kauno fortų kapinyne 1944 m. bal. mėn. 
vokiečiai pradėjo naikinti ten palaidotus 
nužudytų žydų ir kitų lavonus. Tai turėjo 
padarytį vokiečių atgabenti iš geto žydai. 
Lavonus degino. Nusilpusius darbininkus 
žydus jų pačių tautiečiai turėjo mesti kartu 
su lavonais į ugnį. Darbą pabaigus vokie
čiai pradėjo naikinti visus pėdsakų naikin
tojus. Nemaža jų žuvo, Kitiems pavyko pa
sislėpti pas aplinkinius gyventojus. Pasislė
pusieji buvo jieškomi ir kaikurie surasti. Su 
rastus žydus sušaudė, o slėpusius ūkininkus 
skaudžiai nubaudė.

Dusetose vokiečiai, suvarę žydus į getą, 
paliko juos saugoti lietuvių policijai. Polici
ja leido jiems išeit neva drbti pas ūkininkus. 
Žydai pasinaudodami ta proga savo vaiku
čius išslapstė pas ūkininkus. Sužinoję tai vo 
kiečiai, įsakė tuoj surankioti visus žydus. 
Vienus surado, kitų ne. Vėliau paskelbė įsa 
kymą grąžinti į getą visus žydų vaikus. Ne
klausantiems buvo paskelbta mirties baus
mė. Nepaisant to, toli gražu ne visi vaikus 
grąžino. Paminėtina Lukošiūnų šeima iš Bi 
leišių kaimo, kuri negrąžino dr. Epsteno 2 
metų dukrelės. Vokiečiai tik kratą darydami 
pas juos ją rado. Lukošiūnas buvo smar
kiai nubaustas. Visi rasti žydų vaikai sunai
kinti.

Vietos lietuvių komendantas drąsiai gynė 
ir gelbėjo žydus, Vokečiai už tai jį, apkalti 
nę neveiklumu prieš žydus, suėmė.

Daugelis dusetiškių lietuvių, vokiečių pa
statytų sargybiniais prie žydų, už atsisaky
mą žiauriai elgtis su jais buvo skaudžiai su 
mušti, kiti pasodinti į kalėjimą.

Vienas dusėtiškis ūkininkas Linas Luba- 
nas (?) vokiečių buvo verčiamas sušaudyti 
du žydus, kurie jo šeimą suėmė ir išgabeno 
į Rusiją. Šis atsisakė. Vokiečiai jį nubaudė.

Lakomi gete žydai Dusetų savivaldybės 
buvo maitinami taip, kaip laisvėj gyveną
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Septynios Stalino žmonos RAUDONOJI AVIACIJA REPATRUANTO LIKIMAS

(Versta. iš vokiečių kalbos)

Pirmą kartą atidengti aktai, kurie bu
vo saugom islaptose spintose, kad apie 
juos nesužinotų pasaulis. Taip pat pirmą 
kartą praneša Lenino sekretorė L. A. Fu- 
kieva apie tai, ką ji žino apie Staliną ir ką 
po Lenino mirties apie jį sužinojo. Senos 
meilės aferos buvo išvilktos į šviesą. Ban
doma įsigilinti į šito žmogaus dvasią, po
linkius ir išdaigas, žmogaus, kuris ištisus 
dešimtmečius laikė pasaulį baimėje ir ku
rio gyvenimas buvo įtaigojamas net septy 
nių moterų, kurios jo būvyje vaidino labai 
svarbią, bet jokiu būdu ne lemiančią rolę.

Kalnuose už Gori leidosi saulė. Vargin
go, mažučio namo tarpduryje stovėjo iš
džiūvusi moteris, pakėlusi ranką ant akių, 
kad uždengtų saulę. Ji norėjo pamatyti sa 
vo jaunuolį, vardu Zozo, jos vienintelį sū
nų, kurį jai buvo palikęs likimas.

Pagaliau jos pavargusios senos akys pa 
matė tolumoje ateinantį Zozo. Ji skubiai 
įbėgo į mažą virtuvę ir patikrino, ar neap
degė „Čakombili“, višta su ryžiais ir pami 
dorais, kuriuos jis labai mėgo.

Ji apkabino jos augštą, išbalusį jaunuo
lį. „Mano mielasai, kaip tau einasi? Kada 
gausi švenčių atostogų? Kartais aš jau
čiuos labai pavargusi ir serganti — ir aš 
taip norėčiau sulaukti, norėčiau, kad tu 
man užmerktum akis ir mane palydėtum 
į amžinąją ramybę — tu, mano jaunuoli, 
mano Zozo...“

Tai senai, gerai moteriai jis nedrįso pasi 
sakyti, kad yra nusistatyta išmesti jį iš se 
minarijos — ne tik dėl to, kad jis nakti
mis iš ten pabėgdavo ir dalyvaudavo slap 
tuose susirinkimuose, bet ir todėl, kad jis 
perdaug įklimpęs su mergaitėmis.

„Žinai, tu, motina, kartais aš pats sa
vęs klausiu, ar tai bus teisinga kryptis, — 
popo sutanoje prieš žmones stovėti“.

Sena moteris padėdavo abi rankas ant 
jo burnos, kad tokiu būdu sutrukdytų jo 
tolimesnę kalbą. Ji persižegnodavo ir žiū
rėdavo į už viską pamiltąjį sūnų rimtai ir 
raginančiai.

„Tu, motina, gali būti rami, viskas bus 
gerai“.

Tamara buvo įsimylėjusi į Zozo. O jis, 
iš savo pusės, žinojo, kaip tą įsimylėjimą 
tvarkyti. Ar tai buvo jo kaltė, kad vieną 
dieną gražioji Tamara, ta nervinga mergai 
tė šoko į vandenį, kad tuo būdu galėtų su 
rasti mirtį, kadangi jis nenorėjo jos vesti? 
Ar tai buvo tikrai jo kaltė? Mergaičių, ku 
rios jį mylėjo, buvo ir daugiau.

Tokia buvo Halina, švelnus ir žavus tva 
rlnys. Nors naktniuo^e susirinkimuose su 
nihilistine ir laisvo gyvenimo programa 
dažnai dalyvaudavo ir Halina, tačiau savo 
širdyje ji buvo maža moteris, kuri galvojo 
tik apie tai, kad galėtų tapti Zozo žmona.

Halina buvo pirma Zozo mylimoji. Ji pri 
gėrė, bėgdama nuo slaptosios policijos, kai 
miglotos nakties metu bandė perplaukti 
per ežerą. Zozo dėl to neilgai teliūdėjo.

Viena paprasta, bet šiaip patraukliai at 
rodanti ūkininko duktė buvo pasukusi jo 
keliu. Ekaterina Svanidze, šeimoje „Keke“ 
vadinama, jo rankose tirpdavo, kaip įsimy 
Įėjusi bevalė būtybė.

„Mažoji Keke jauzvirš mėnesio laiko gy 
vena kartu su tuo Zoza. Tai negerai. Keke 
yra rimta ir pamaldi mergaitė. Turime pa 
sirūpinti, kad Zozo su Keke eitų pas po
pą“.

„Bet jie juk žino, kad Zozo jieškomas po 
licijos. Turime surasti popą, kuris sukom 
binuotų išeitį — vien tarp bažnyčios durų, 
arba tik naktį, — kad tai būtų nepastebė
ta“.

Taip tarėsi šeimos vyresnieji, ir paga
liau surado tokį popą, pusbrolį, žinomą 
Gregorijų Kurdiani. Kadangi jis priklausė 
jų šeimai, tai sugalvojo tokią išeitį, kad 
nebūtų pažeisti nei įstatymai, nei dangus.

Zozo nebeturėjo galimybės savęs nuo ve 
dybų apginti. Ir taip vieną dieną jis tapo 
vyras mažosios Kekės, kuri po to labai 
greitai pasidarė melancholišku, išdžiūvu
siu padaru, be gyvenimo jėgų. Jai gimęs 
sūnus Jokūbas atrodė permenkas. Trims 
metams praslinkus po jo gimimo ji mirė 
varge, vieniša. Vaiką ji paliko giminėms. 
Zozo visą laiką buvo kelyje su sąmoksli
ninkais. Jų tarpe kai kurie jau tada jį va 
dino Stalinu, plieniniu-.

Sąmokslai, revoliucija, karas nebedavė 
Zozui laiko labiau apie moteris besirūpin
ti. Dėl savo tikrųjų planų jis nepasitikėjo 
moterimis ir jų atžvilgiu apsimesdavo de 
zertyru, skrajojančiu amatininku, arba pa 
keleiviu, kuris grįžta į namus, bet kelio
nei nebeturi pinigų. Tada jis dar buvo ma 
žas narys tame didžiuliame sąmokslininkų 
tinkle- su tikslu nuversti carą ir užvaldy
ti visą Rusiją. Ir tai buvo įvykdyta. Ir iš 
Josifo Džiugašvili pasidarė Josifas Stali
nas, Josifas Plieninis.

Jis dar neužėmė jokio posto. Bet jis jau 
buvo įsitikinęs iškilti. Maskvoj tada buvo 
jieškomi žmonės, kurie nuo pradžios prisi 
dėjo prie revoliucijos ir sugebėjo ne tik 
šaudyti, bet šį tą turėjo smegenyse.

Tautybių komisariate pietų metu jis su 
tiko vieną gražią mergaitę, kuri labai greit 
mušė raides rašomosios mašinėlės.

„Kaip tu vadiniesi, gražioji drauge?“
„Mane vadina Nadia, bet mano pilnas pa 

vadinimas -— Nadežda Alilujeva“.
Tokia buvo pirma jųdviejų pažintis. Jau 

tada Stalinas buvo pakankamai pajėgus, 
kad tautybių komisariato sekretorė pildy
tų jo įsakymus. Taip ji persikėlė į jo biu- 
rą, arti jo asmens ir greit jiedu priklausė 
viens antram.

Gražioji Nadia padovanojo gyvybę 
dviem kūdikiam. Tai buvo Svetlana, kuri 
išaugo į Stalino mylimąją duktrį, ir Vosy
lius, kuris laikotarpiais vadinosi generolu 
leitenantu ir Maskvos apygardos raudonų
jų oro pajėgų komandierium, bet tikrumo 
je kaip kariškis galėjo pasireikšti tik savo 
tėvo letenos dėka.

AR TAI BUVO SAVIŽUDYBĖ?

Girdėjosi smarkūs balsai. Kas pažinojo 
Kremliaus balsus, tas tuoj suprato, kad 
Nadia ginčijosi su Josifu Stalinu. Buvo su 
prantama, kad kalba ėjo apie Svetlaną, Vo 
sylių ir taip pat apie vieną žinomą Lizą. 
Ir staiga nuaidėjo du šūviai. Sargybiniai 
puolė į viršų. Jie sustojo prie durų. Jie 
turėjo tokį įsakymą, nepašaukus netrukdy 
ti diktatoriaus. Stalinas atitraukė savo du
rų skląstį, pažiūrėjo išorėn ir pasakė:

— Pristatykit gydytoją.
Atvyko gydytojas. Ant labai puikaus, di 

delio ir seno kilimo iš Uzbekistano gulėjo 
Nadia, Stalino žmona, su kulka galvoje. 
Antroji kulka buvo įstrigusi sienoje.

„Tamstos žiniai, drauge daktare. Nadia 
įvykdė savižudystę!“

Taip buvo parašyta gražiosios Nadios 

Alilujevos mirties pažymėjime, būtent, 
kad ji nusižudė dvasinės depresijos antpuo 
lyje. Ir niekas negalėjo drįsti ką nors ki
taip pasakyti. Vienok Kremlius turėjo dvi 
gubas duris. Tenai buvo namų ruošos mer 
gaičių. Viena iš jų laukė tos dienos, kada 
tenai rusiškame „parlamente“ bus paskelb 
ta, jog Stalinas buvo nusidėjėlis ir žmog
žudys, kad tuo laiku galėtų atsistoti ir pa
pasakoti, ką ji girdėjo tą 1932 m. lapkri
čio 19 d.

„Jie ginčijosi tarpusavy. Jie šaukė prieš 
viens kitą. Ir Nadia prikišo jam, kad jis 
apgaudinėja ją su Liza, su Liza Kazanova. 
Ir tada pasigirdo šūviai. Aš iš mano slėp
tuvės išeiti bijojau. Aš girdėjau, kaip jis, 
tėvelis Stalinas, atstatė tvarką kambary
je“.

Kas tokia buvo Liza Kazanova? Vieną 
popietę, kai Stalinas užėjo pas Nadią į 
kambarį, sėdėjo mergaitė ir skaitė knygą. 
Stalinas paklausė Nadios, kas ji tokia?

„Ji yra labai gabi mokslininkė, puikiai 
pasižymėjusi socialinių mokslų skyriuje. 
Aš su ja susipažinau prieš aštuonias die
nas. Aš ją pasikviečiau pavaišinti“.

Viena akimirka Stalinas atrodė lyg už
gautas: jis' nemėgo pas save prie valgio 
svetimų žmonių matyti. Tiktai, kai Yadia 
dar papildė: „tarp kito, Liza norėtų dirbti 
tavo sekretoriate. Ji gali mažiausiai tiek, 
kiek visi tie moterys ir vyrai, kurie ten iš 
orėje aplinkui sėdi, įr tu apie juos nežinai, 
ką jie tikrai galvoja“.

Tada Stalinas atsileido.
Jeigu Nadia jam tą mergaitę rekomen

duoja, tai ji, be abejonės, bus naudinga. 
Bet vis dėlto reikalinga atsiklausti slapto
sios tarnybos. Vieną naktį), kai Nadia buvo 
išvykusi kiek toliau į kraštą ir ten laukė 
Stalino atvykstant, Stalinas pasikvietė pas 
save Lizą, kuri dirbo naktinėje pamainoje.

LAIKOTARPIS SU LIZA

Stalinas visai nepažiūrėjo į planą, kurį 
jam pateikė Liza, bet visą dėmesį buvo nu 
kreipęs į tą labai gražią mergaitę. Jam ne 
patiko raudonas raištis, kuriuo buvo ap
juostos jos kulšys, ir jis savo rankomis jį 
atsegė ir numetė šalin.

Kai Nadia buvo mirusi, Liza Kazanova 
Stalino buto daugiau nebeapleido. Ji gyve 
no vienoje iš dviejų didelių patalpų, ku
rios tiesioginiai siekė Stalino miegamąjį. 
Kaip buvo kalbama, Liza savo turimas ži 
nias rusų istorijoje išnaudojusi tam, kad 
savo miegamajame galėtų pastatyti tikrą 
rusų didkunigaikštienės lovą. Vienok tie 
jos norai jai neišsipildė. Vieną vakarą, po 
dukters Svetlanos sėkmingai atliktų egza
minų, buvo suruošta šventė, ir į Lizos kam 
barį įsibrovė vienas jaunas karininkas. Ji 
napasipriešino ir nešaukė pagalbos. Staiga 
užsidegė šviesa. Slaptame tarpduryje stove 
jo pareigas atliekąs saugumo tarnybos še
fas Josifas Klemenko.

Kokias žinias jis suteikė Stalinui — to 
niekas nesužinojo. Bet jo 24 valandų Liza 
Kazanova buvo paskirta propagandos tar
nybos vedėja į Sverdlovską (Urale). Dau
giau apie ją niekas nieko nebegirdėjo. Kas 
atsitiko su tuo drąsiuoju karininku — ne 
žino joks žmogus.

Tris kartus, bet vis veltui, bandė Laza- 
ris Kaganovičius, industrijos komisaras _ir 
politbiuro narys, savo seserį Rozą įpiršti 
į Lizos Kazanovos vietą.

Dabar, kai Liza Kazanova buvo dingusi, 
jų brolių ir Rozos. Jis nuėjo pas Staliną.

„Mes kontroliuosime saugumo tarnybą. 
Dabar daroma nemažai klaidų. Reikalinga 
įsteigti specialų skyrių čia, Kremliuje. Aš 
siūlau Rozą Kaganovič ■— ji būtų tinkama 
to specialaus biuro vedėja“.

Stalinas pasikviečia Rozą Kaganovič. Jis 
stebi ją labai atidžiai. Ji atrodo geraj. Ki
tą dieną ji pradeda tarnybą Stalino prieš
kambaryje. Ji dirba tiek daug ir tiek ilgai, 
kaip ir pats Stalinas — iki aušros.

Kai vieną rytą, apie pusę ketvirtos va
landos, Stalinas pradėjo vartyti jos aktus, 
jis pakvietė ją užeiti į savo darbo kamba
rį, savo rankomis paruošė arbatos ir stai
giai paklausė:

„Roza, ar tu nori būti mano zmona?J
Po keturių dienų Stalinas atliko trečias 

vedybas su gražiąja Roza Kaganovič, kuri 
jam buvo svarbi padėjėja, bet kartu ir sun 
ki žmona.

ROZA PAVARYTA

Jos brolis Lazaris ir dar kiti trys bro
liai, — bereikšmiai, mažesni, kaip Lazaris, 
įėjo į politikos variklių sferą. Jiems buvo 
patikėta slaptoji tarnyba. Tada buvo lai
kas didžiųjų „valymų“ Rusijoje, tų valy
mų, apie kuriuos šiandien taip pat ir So
vietų Sąjungoje kalbama, jog tai buvo nu 
sikaltimas, žmogžudystė, keršto aktai, kad 
pašalintų iš kelio diktatoriaus paslaptis ži 
nančiuosius.

Roza vis dėlto turėjo drąsos prieš tai ko 
voti visomis priemonėmis, kokias tik turi 
moteris. Sočyje, kur jie buvo atvykę žie
mą praleisti, jai buvo atsiųsta slaptų ži
nių apie įvykius Maskvoje ir jos brolių su 
ėmimą. Vieną naktį ji vėl prasižiojo ir dar 
kartą pasakė viską, kas ją jaudino, nors 
buvo griežtai įspėta nesirūpinti apie poli
tiką.

„Apie 6.20 vai. išeina traukinys į Mask
vą. Aš pasirūpinsiu, kad tavo bagažai būtų 
pristatyti į stotį. Roza, tu mano įsakymą 
sulaužei — baigta“.

Nei prašymai, nei maldavimai, nei aša
ros bei kitos jaudinančios priemonės jo ne 
veikė. Dar nepasiekus Maskvos, jis jau pa 
teikė skyrybų skundą, kuris, aišku, buvo 
patenkintas.

1940 m., vieną kovo mėn. vakarą Krem
liuje įvyko bankietas geriausiam lakūnui 
pagerbti. Tarp pasižymėjusių buvo viena 
labai graži blondinė su didelėmis mėlyno
mis akimis, pilno sudėjimo. Ji perskrido 
ruožą Vladivostokas — Maskva be nusilei 
dimo.

LAKŪNĖ MARMA

Tą naktį Stalinas tos 24 m. mergaitės 
garbei išgėrė 3 kartus ir, užsigavęs nusi
sukdavo, kai jauni karininkai ateidavo 
kviesti ją šokti. Svetlana, jo duktė, pa
stebėjo, kad jos tėvas įdomaujasi Marija 
Demčenko. Ir moterišku apsukrumu ji at
sirado pas lakūnę. Ji norėjo pati tapti la
kūne, o Marija Demčenko turėjo būti jos 
mokytoja. Po 14 dienų Svetlana atliko pir 
mąjį iššokimą su parašiutu. O gražiajai 
Marijai Demčenko ji įteikė pirmą pakvieti 
mą atvykti į Stalino rezidenciją geltonuo
siuose kalnuose netoli Maskvos. 1940 m.
Stalinas apsiveda su gražiaja Marija Dem
čenko, apie tai pasauliui nieko nesužint

Sovietai, į metinę aviacijos šventę, šiais 
metais pasikvietė ypatingai skaitlingą sve 
timų valstybių svečių būrį, įskaitant ir di
džiuosius savo konkurentus, amerikiečius. 
Lydėję Maskvon JAV oro pajėgų viršinin 
ką gen. Twining laikraštininkai, grįžę Va- 
šingtonan, plačiai aprašė savo įspūdžius ir 
žinovų įvertinimus raudonosios aviacijos. 
Jie rašo, kad pirmas bendras visų įspūdis 
buvęs tas, kad amerikiečiai pervertinę so
vietų oro pajėgas. Amerikiečių karinė dele 
gacija turėjusi progos tuo pervertinimu įsi 
tikinti, astuonių dienų viešnagės metu, pa 
mačiusi pakankamai raudonosios aviacijos 
lėktuvų. Amerikiečių delegacija turėjusi 
progos plačiai įsikalbėti su rusų specialis
tais ir aviatoriais. Iš tų pasikalbėjimų ir 
asmeniško pamatymo, pasidaryta ir atitin 
karnos išvados, nors ir pačių delegacijos 
narių nuomone, rusai, suprantama, neparo 
dė visų karinių lėktuvų tipų.

Aerodinamikoje rusai yra mažiausiai 3 
metais atsilikę nuo amerikiečių. Gal net ir 
daugiau. Rusų naujieji sprausminiai lėk
tuvai — naikintuvai gali įveikti garso ri
bą, tačiau toli gražu neprilygsta tos rūšies 
amerikiečių lėktuvams, pralenkusiems gar 
so greitį ir lengvai galį išvystyti 1.000 my
lių per valandą. Amerikiečių technika — 
ne laužti, bet praslysti pro garso ribą, ru
sam visai nežinoma. Rusai neturį sukons
travę lėktuvo, kurio sparnai peilio ašmens 
aštrumo ir galį išvystyti per valandą 1400 
mylių. Rusų aerodromuose pademonstruo 
ti panašaus tipo lėktuvai MIG 21 turi sto
rus ir sunkius sparnus, nuspaustus į už
pakalį, kas, skaitoma, greičiui išvystyti di 
dėlė silpnybe.

LĖKTUVŲ PRIEŽIŪRA

Amerikiečiai pasidarė išvadą, kad rusų 
lėktuvų priežiūra yra labai atsilikusi ir ne 
įtikėtinai primityvi. Amerikiečiai matė Ku 
binkos aerodrome, Maskvos naikintuvų ba 
zę, kurioje didelis skaičius naikintuvų M- 
IG 19 buvo surikiuota eilėmis, sparnais 
prie sparnų gryname lauke. Amerikiečius 
stebino tokia naikintuvų koncentracija, juo 
labiau, kad aerodrome nesimatė iš viso an 
garų. Visas lėktuvų aptarnavimas atlieka
mas gryname lauke, be apsaugos nuo lie
taus ir sniego. Vienas amerikiečių karinin 
kas paklausė sovietų karo aviacijos štabo 
viršininko, maršalo Rudenkos, kaip jų me
chanikai aptarnauja lėktuvus žiemos me
tu. Maršalas į tai atsakė, kad... „mums pa
tinka šaltas oras“... Nors visiems aišku, 
kad šalčiams užėjus, tokiose sąlygose di
delis procentas lėktuvų negali tinkamai 
veikti.

LĖKTUVŲ GAMYBA

Iš gautų informacijų amerikiečiai paty
rė, kad rusai neturi nieko panašaus į ame 
rikiečių modemiškas, pusiau automatines 
lėktuvų dirbtuves, kokios yra, pvz., Boe
ing Seattle B-52 JAV. Rusai gali pagamin
ti daug, bet toks darbas jiems reikalauja 
labai daug pastangų ir jėgos, šitokiomis 
sąlygomis statant lėktuvus, jų kiekis gali 
būti didelis, tačiau kokybė be abejonės nū 
kenčia, ypač jautrios mechaninės detalės.

VARIKLIAI

Amerikiečių delegacijos narių nuomone, 
rusų turbo-reaktyviniai motorai, kuriais

GENETINĖS STUDIJOS

Per eilę metų R. B. Jackson Memorial 
laboratorijoje Bar Harbore, Maine yra da 
romi tyrimai genetinių faktorių šunų su
pratingume ir emociniame pasikeitime. 
Tuos tyrimus parėmė 50.000 dolerių auka 
Rockefellerio fondas.

Žmonių genetines studijas vykdo Upsa
los universitetas, kuriam Rockefellerio fon 
das tų studijų finansavimui paskyrė 50 
tūkstančių dolerių.

jus. Marija atrodo tikrai mylinti 61 metų 
Staliną, su jaunos moters meile senesniam 
vyrui. Ir šita meilė buvo palietusi ir jį. 
Jis — kietas Stalinas — jos atžvilgiu buvo 
pastabus ir draugiškas.

Kilo karas. Marija paprašė savo vyrą, 
kad leistų jai stoti į karo tarnybą. Tik 
1944 m. ji buvo paskirta į vieną dalinį, ku 
ris priklausė Vasyliaus, Stalino sūnaus, ko 
mandai. Viename priverstiniame nusileidi 
me Ukrainoje sudužo jos lėktuvas. Marija 
Demčenko buvo rasta negyva. Pagal gan
dus, Marija buvusi įsimylėjusi į Vasylių. 
Jos prašymas išvykti į frontą tikriausiai 
reiškęs jos norą nuo senio rankų atsikraty 
ti.

Vieną dieną laike kariuomenės dalinių 
apžiūrėjimo, Stalinas pamatė vieną mote
rį, kuri jam priminė jo pirmą mylimąją 
Haliną. Ji vadinosi Paulina Mariana Ras- 
kova. Josios plaukai buvo trumpai nukirp
ti, dantys truputį lyg viens už kito stovėjo.

Jis pareikalavo, kad ji apleistų aviaciją 
ir eitų pas jį. Jis su ja viešumoje niekur 
nesirodė. Ji kantriai laukė dideliame mie 
gamajame kambaryje, kuriame už kamino 
kabojo Nadios paveikslas. Stalinas pabu
čiavo Pauliną, bet prieš tai jis apsuko tą 
paveikslą. Paulina jo savotiškame gyveni
mo stiliuje visiškai atitiko. Ji paruošdavo 
jam su aštriais prieskoniais skanumynų, 
pagamindavo šašlyką, barščius ir gruzi
nišką „lobjo“. Ji pasirūpindavo, kad vod
ka ir geras Kaukazo vynas visada būtų pa 
dėti. Paulina Mariana Raskova buvo Sta
lino paskutinė mylimoji, paskutinė žmona, 
tuo laiku, kai prieškambariuose Bulgani
nas, Chruščiovas, Berija ir Malenkovas 
jau vedė kovą dėl galios ir įpėdinystės tęs 
ti žmogžudžių darbą Europoje ir Azijoje.

r LVK „N-nds“ 

aprūpinti Baer tipo bombonešiai, pralen
kia visą tai, ką amerikiečiai šioje, jų jau 
užmirštoje srityje, yra atsiekę. Turbo-re
aktyviniai motorai, kuriais aprūpinti Bi
son tipo bombonešiai ir MIG 21 naikintu
vai, apytikriai atitinka geruosius amerikie 
čių panašaus tipo motorus.

IŠVADOS

Vienoje srityje sovietai pirmauja: sovie
tų vyriausybė turinti neribotus kreditus 
karo aviacijai plėsti. Šioje srityje, priešin 
gai negu Amerika, Sovietų Sąjunga pir
maujanti. Generolas Twining tvirtina, kad 
amerikiečių ekspertai buvo pervertinę ru
sų oro pajėgas, nors pabrėžė, jog rusai yra 
padarę didelę pažangą variklių statyboje 
ir jų sugebėjimas dirbti tokiose sąlygose 
daug ką pasako. Tą reikia įvertinti. Žuko
vas, kalbėdamas su gen. Twining'u lyg ir 
juokais išsitaręs, kad amerikiečiai sąmo
ningai pervertinę rusų aviacijos pajėgas, 
norėdami išspausti didesnius biudžetus sa 
vo karo aviacijos pramonei...

Vieni kyla-kiti griūva
Kai Zigmo Angariečio-Aleksos vardas ištikimąjį komunistų partijos sūnų Zigmą

atstatomas kaip buvusio komunistų parti
jos gero sūnaus, savaime iškyla toks nejau 
kus komunistams klausimas: na, o kaip da 
bar bus su Lietuvos kp. centro komiteto 
istorijos instituto direktoriaus ir to insti
tuto bendradarbių likimu?

Draugas Šarmaitis kartu Su kitais savo 
bendradarbiais yra „įrodęs“, kad 1919- 
20 m. Lietuvoj sukilo darbininkai, valstie
čiai, norėdami įgyvendinti Lietuvoj sovieti 
nę santvarką, bet „anglų-amerikiečių in- 
terventai“ tą revoliuciją užgniaužė ir Lie 
tuvos priešakyje pastatė „buržuazijos vai 
džią“... Gi Zigmas Angarietis-Aleksa sa
vo raštuose ne vieną kartą, o kelis yra pa 
sisakęs ir įrodęs, kad tada Lietuvoj sukili
mo nebūta, o raudonoji armija iš Dvinsko 
žygiavo Lietuvon, kurdama „revkomus“ 
ir steigė sovietinę tvarką. O apie tuos 
„revkomus“ Aleksa buvo tokios nuomonės:

„Sovietų valdžios autoritetas negalėjo 
pakilti visur, kur tik pasirodė „revkomai“. 
Iš pasikalbėjimo su dvaro darbininkais iš 
tų vietų, kur veikė tokie „revkomai“, aiš 
kiai buvo matyti, kad darbininkai žiūri į 
sovietų valdžią, kaipo į naujų ponų val
džią, tik dabar bernai bus baudžiauninkai 
ne pas senuosius dvarininkus, o pas buo 
žes ir panašų elementą, susispietusį rev- 
komuose“. (Žiūr. „Komunaras“ 1922 m., 
Nr. 6.).

Aiškiai ir tvirtai pasakyta. Ta Z. Alek 
sos nuomonė galioja ir nūdienėj pavergtoj 
Lietuvoj: ne pačių Lietuvos darbo žmonių 
nūnai yra įgyvendinta sovietinė santvar
ka, bet ją atnešė savo durtuvais raudono
ji okupacinė armija, iš Rusijos atplūdusi. 
Valdžios viršūnėse, komunistų laktose Ir 
Augščiausiame Soviete sutūpė, šiltą lizdą 
susikrovė visokie perėjūnai, Lietuvos žmo 
nėms nežinomi atėjūnai, „perekulsčikai“, 
pataikūnai ir kiti panašūs niekadėjai. Tik 
rai, dabar baudžiauninkais yra darbinin
kai, o ponų vietoj atsisėdo visokių Smer- 
diakovų, Kruglodūrovų, Mervzavcevų ir ki 
tų Vinco Kudirkos aprašytų viršininkų sū 
nėnai, jų giminaičiai; Lietuvos žmogus jų 
nustumtas paskutinėn vieton, kas jų gyvi 
dar išliko, o kiti — Sibiran mirti išgabenti.

To paties 1922 „Komunaro“ Nr. 7, 198 
psl., Zigmas Aleksa rašė: „Reikia stačiai 
pasakyti: 1919 m. pradžioj Lietuvos kai
me darbininkuose sovietų valdžios vardas 
labai žemai stovėjo. Tame daug kalti buvo 
„revkomai“ ir , sovietai“. Tai puikiausia 
buvo matyti antrame lauko darbininkų su 
važiavime balandžio mėn. 1919 m. Lauko 
darbininkai tame suvažiavime žiūrėjo į 
sovietų valdžią, kaip į savo priešų valdžią, 
kaipo į bagočių valdžią“...

Zigmą Angarietį'-Aleksą rehabilitavus, 
E. žurnalas , Komunistas“ Nr. 4., 1956 m. 
pasisako, kad „Berijos gauja nukankino
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SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

Naujas „progresyvių katalikų“ savait-
raštis Kierunki. einąs Varšuvoje, gegužės 
27 d. talpina vieno repatrijanto straipsnį, 
kuriame jis išdėsto visus sunkumus, ko
kius jis patyrė grįžęs j „Liaudies Lenki
ją". Straipsnį rašo Kazimierz Olszewski, 
sugrįžėlis iš Kanados.

v Tasai „kanadietis“ pirmiausia buvo pa
siųstas į repatrijacijos centrą Szczecin, 
kur pavogė jo laikrodį. Tada jį pasiuntė 
dirbti anglių kasyklose prie Censtakovo. 
Jis to darbo nepakėlė, žmonės vis jį įta- 
rinėdavo. Tada jis gavo leidimą vykti į 
Wroclow,-bet ir čia jis ilgai neišbuvo. Jis 
keliavo į repatrijacijos centrą Gdynėje, 
čia geležinkelių stotyje pavogė jo visus 
daiktus. Taip jis tapo benamis repatrijan- 
tas, be lėšų, be bet kokių daiktų ir be
darbis.

Olszewski rašo ir apie tai, kaip jis par
davęs savo daiktus Kanadoje ir už tuos 
pinigus Lenkijoje veik nieko negalėjo įsi
gyti. Repatrijantai nežino Lenkijos įsta
tymų, dažnai išmetami iš darbo be prie
žasčių. Daugelis keistai žiūri įį pačią re- 
patrijaciją.

Angarietį-Aleksą“.
Čia prašosi tokios mintys: Z. Aleksą 

„Berijo^ gaujai“ turėjo kas nors pakišti, 
įskųsti — tad „ kp. istorikai" tą bylą turė
tų iš pagrindų išnagrinėti ir Z. Aleksos 
nužudymo kaltininkus tikroj šviesoj paro
dyti; tuomet, be Stalino, nubluks ir dabar 
augštai pakylėti kai kurių lietuvių komu
nistų vardai. Kartu — kaip dabar bus su 
Vinco Kapsuko „kuriamu“ idolu, nes tuo
du vyrai visą laiką gyveno ir dirbo labai 
nesutikdami.

Z. Aleksa rimtais faktais įrodė, kad V. 
Kapsukas yra daug žalos pridaręs kom. 
partijai. Užtenka tik pavartyti 1926 m. 
žurnalo „Komunistas“ puslapius — ten 
gausu, tokios medžiagos, kuri nusako Kap
suką buvus didelį vėjavaikį, nuotaikos 
veikėją, bet ne nuosakų komunistą, gerą 
Lenino mokinį. Dėl nešališkumo tenka 
pastebėti, kad Z. Aleksa tikrai tiek savo 
veikimu, tiek savo raštais buvo nuosakus, 
nesusvyravęs ir nesuabejojęs Lenino mo
kinys, rusifikatorių talkininkas. Būtų vi
sai komunistiškai teisinga, jei V. Kapsuko 
vietoj atsistotų Z. Aleksa.

O KAIP BUS SU KITAIS?

Z. Aleksa jau rehabilituotas, o kaip bus 
su kitais komunistais, kartu su Aleksa dir 
busiais ir kartu su juo ar anksčiau arba 
vėliau pačių komunistų nužudytais, kaip 
štai: buvusių Lietuvos kp. centro komite
to nariu, komunistų laikraščių redakto
rium ir jų spaudos bendradarbiu Jonu Še 
pečiu, mokytoju Jakševičium, rašytoju Z. 
Valaičiu - Paprūsiu, dailininku - skulpto
rium Palavinsku, kariais Putna ir Uborevi 
čium, ekonomistu, spaudos bendradarbiu, 
raud. armijos archyvo tvarkytoju R. Ra- 
siku, teisininku ir teisės spaudos bendra
darbiu Pašukaniu ir kitais — ar jie taip 
pat bus rehabilituoti? Visi šitie vyrai, 
kaip ir Z. Aleksa, buvo baigę augštąsias 
mokyklas, kiti jų mokėsi augštesnėse ir 
kai kurie jas baigė. Vadinais, vyrai gero
kai išprusę, visa savo galva, išsilavinimu 
pranešė jie nedasimokėlį Vincą Kapsuką 
ir Staliną. Be šių vyrų likimo nušvietimo 
kruvinoje komunistų istorijoj susidaro di
delė spraga komunistų partijos, „visų jos 
nuopelnų“ sužymėjime ir susidėto ne
pilnas rusifikacijos darbo vaizdas...

„ELTA“

DAUGIAU MIRĖ NUO ALKOHOLIO, 
KAIP NUO DŽIOVOS

Praeitais metais pirmu kartu Prancūzi
joje daugiau žmonių mirė nuo alkoholio, 
kaip nuo džiovos: nuo alkoholio ir dėl ki
lusios nuo gėrimo kepenų ligos mirė 17 
tūkstančių keturi šimtai prancūzų, o dėl 
džiovos — 13.300.
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DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Šį šeštadienį, liepos 21 d., 7 vai. vakaro, 
Liet. Soc. Klubo salėje DBLS I skyrius ren 
gia Dariaus ir Girėno minėjimą.

Pirmą kartą bus atkurta dalis Kauno 
Radiofono programos, kada visa Lietuva 
laukė atskrendant Atlanto nugalėtojų. At
kurtoji programa salėje bus transliuojama 
per radiją. Londoniečiai lietuviai kviečia
mi minėjime skaitlingai dalyvauti.

Po minėjimo L. Sporto ir Soc. klubo va
dovybė salėje rengia šokius.

ANGLIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS KVIEČIA VISUS Į JŲ PASIRO
DYMĄ PRIE LAUŽO RUGPJŪČIO 5 D., SEKMADIENĮ!

Stovyklai aukojo

„Pasiimk drauge ir mus”

JAUNIMO STOVYKLOS VOKIETIJOJE 
REIKALU

Gauta kuklių informacijų iš Vokietijos 
Krašto Valdybos dėl Jaunimo Stovyklos, 
Vokietijoje. Pranešama, kad visiems, už
sirašiusiems vykti į minimą stovyklą, bus 
pasiųstos anketos ir platesnės informaci
jos. Anketas teks užpildyti ir tuoj grąžinti 
Vokietijos Krašto Valdybai. Pranešime sa 
koma, kad stovyklon bus priimtas ribo
tas jaunuolių skaičius, todėl, jei kandidatų 
būtų užsirašę daugiau, negu bus įmanoma 
priimti, kai kurie užsirašę gali ir nepatek
ti į šią stovyklą šiais metais.

ATOSTOGŲ SEZONAS

šiais
lietuvių
jus, vyksta į Europos kraštus. Daugiausia 
vyksta į Vakarų Vokietiją, Šveicariją ir 
Italiją. Vieni jų skrenda lėktuvais, kiti 
vyksta įprastomis susisiekimo priemonė
mis: laivu ir traukiniais.

metais daug Anglijoje gyvenančių 
vasaros atostogų sezonui prasidė-

KITAS „EUROPOS LIETUVIO“ NR. 
PASIRODYS RUGPJŪČIO 7 DIENĄ.

Ryšium su vasaros atostogomis, šiais me 
tais „E. Lietuvio“ Redakcija ir „Nidos“ 
spaustuvės dirbantieji gauna atostogas. 
Spaustuvė nedirbs 2 savaites. Šis, padidin
tas „E. Lietuvio“ numeris, yra paskutinis 
prieš atostogas. Sekantis numeris spausdi
namas rugpjūčio 7 d.

PROVOKACINIS SKELBIMAS
„E. Lietuvio“ Nr. 28 buvo atspausdintas 

skelbimėlis — ?,reikalingas vaikų vežimė
lis“. Skelbimą ir pinigus atsiuntė lietuvis 
iš Bradfordo, panaudojęs, spėjamai „kerš
to“ tikslu, svetimą pavardę ir svetimą ad
resą. Asmuo, prisiuntęs provokacinį skel
bimą, pašto orderius pirko Bradforde, BA- 
KERĖND Rd. pšt. agentūroje.

Nottinghamo skyrius (2-ras aukų lapas 
2-7-0, Sheffield — 3-8-0. Manchesterio 
7-13-6, Leicesterio 2 sv., Glasgow 17 ši., 
Londono LAS skyrius 15.6.0, Coventry L 
AS skyrius 1-4-0, Nottinghamo LRS skyr. 
2-9-6, Bradfordo LRS skyrius 11/6, Buck- 
minsterio — 2 sv., Halifax— 2-3-6, Bir
mingham 3-11-00, Nottingham LAS sky
rius — 8-1-6, Manchesterio LAS skyrius 
1-2-9, E. Omkis 3sv„ ir Beinoras paauko
jo 4 sv., vilkiukui Kiburui jo stovyklinį 
mokestį ir kelionės išlaidas apmokėti,

Visiems aukojusiems širdingas 
kas Dėkui!

skautiš-

nevėliau 
be aukų

Maloniai prašome aukų lapus 
liepos mėn. 23 d. su aukomis ar 
grąžinti V. Fidleriui, 48, Henrey Rd.. West 
Bridgeford, Nottingham.

AUKOJO
Keturiems skautukams iš Vokietijos ir 

vienam berniukui iš Šveicarijos, j mūsų 
vasaros stovyklą pasikviesti, aukojo: J. 
Bublys iš Lenton, Nottingham, paaukojo 
visą savo savaitinį uždarbį — 14 sv., tuo 
būdu apmokėdamas pats vienas, iš Vokie-

tijos atvykstančio skautuko kelionės iš
laidas. Ponas P. Ivanauskas iš Nottingha- 
mo 1-10-00 ir Vincukas iš kažkur atsiųs
damas 2 sv., pridėjo ir šitokį laiškutį: 
Stovyklauti aš dar negaliu, nes varlių bi
jau, bet juoktis labai mėgstu ir noriu, kad 
visi juoktųsi. Taigi, prašau priimti mano 
kuklią auką ir palinkėti broliams ir se
sėms skautams

Aukojusiems 
kas Dėkui

Aukas šiam
siusti Sktn. K. Vaitkevičius. 21, 
Str, Derby.

linksmo juoko stovykloje, 
tikrai širdingas

reikalui maloniai

skautiš-

prašome
Cobden

IKI PASIMATYMO!
Liepos 28-toji jau čia pat. Norintieji 

stovyklauti dar gali užsiregistruoti pas 
sktn. K. Vaitkevičių augščiau paminėtu 
adresu. Visų, kurie laiškais kreipėsi pra
šydami atleisti nuo stovyklinio mokesčio 
ar pagelbėti apsimokėti kelionę, prašymai 
patenkinti, dėka Geraširdžių Au
kot o j ų, kurie nepagailėjo vieno kito ši
lingo šiam reikalui. Atsidėkosime mes 
jiems tuo, jei ne tik stovykloje, bet ir na
muose visur ir visuomet, būsime tikrai 
geri lietuviai skautai ir skautės.

Tad, iki pasimatymo stovykloje!

Kuriais metais ir kur tai buvo?

Į Bielefeldą, Vak. Vokietijoje, pas savo 
gimines atvyko 70 senumo Klaipėdos kraš 
to vokietis N. Krieg. Jis maždaug prieš 
mėnesį laiko iš Šilutės atvažiavo į Vaka
rus. Jam išvykstant, pasilikusieji visi mal 
davo „pasiimk drauge ir mus!" Grįžusio 
pasakojimais rodo gyvą susidomėjimą ir 
vokiečių spauda, kuri spausdina jo nuo
traukas ir svarbiausius pareiškimus. Krie 
go teigimu, gyvenimo sąlygos Šilutėje ir 
kitur yra sunkios. Iš visų reikalaujama 
dirbti, nes kas nedirba — turi mirti badu. 
Sunkiai dirbantieji kolchozuose valstiečiai 
už darbo dieną tegauna vos po pusantro 
rublio ir pusę kg. grūdų, o už lengvesnius 
darbus moterims temoka tik po 50 kapei
kų. Tuo tarpu rūkytos mėsos kg. kaštuoja 
35 rublius, geras kostiumas — 2.000 rub
lių. Tat savaime pasako, kokios ten gyve
nimo ir uždarbio sąlygos. Maisto produktų 
dar ir dabar labai trūksta. Pasirinkti nė
ra iš ko, nes vietoje tebuvo tik viena duo
nos krautuvė. Žmogus džiaugiesi, jei jos Iš 
viso dar gali gauti. Jis pats mėgino jau 
nuo 1948 m. išvykti į Vakarus, bet tik da 
bar, po 8 metų, pavyko laimingai tą tikslą 
pasiekti. Kai kurie iš Klaipėdos krašto 
vokiečių iš baimės priėmė sovietinę pilie
tybę. Vieni iš jų dirba Klaipėdoje buhal
teriais arba kontoros darbus, bet ir jie te
išgyvena labai kukliai.

Klaipėdos katalikų bažnyčia buvo 1945 
m. sugriauta bombų. Kas buvo dar iš baž
nyčios likę — išsprogdino rusai, o akme
nys ir kita statybinė medžiaga buvo sunau 
dota molų ir uosto krantinių statybai. 
Taip apie buvusią 
primena nė vienas 
jos išlikęs.

Didžioji dalis iš
vokiečių našlaičių vaikų jau priglausti vo 
kiečių tėvų. Vaikai karo metais buvo at
skirti nuo tėvų ir daugiausia išauklėti ru 
siškai. Tik 6 atvejais pavyko vokiečiams 
tėvams susirasti savo vaikus ir po ilgų me 
tų jieškojimo juos atgauti pas save.

Pastaruoju metu pietinėje Rytprūsių da 
lyje, administruojamoje lenkų, vėl sparti
namas įvairių lenkų „repatriantų" šeimų 
kurdinimas.

Tarp repatrijuotų Vokietijon iš Rytprū
sių vokiečių randama visa eilė lietuviško
mis pavardėmis arba kilusių iš lietuviškų 
vietovių. Tai Marija Macys, Ida Spingsi
te, T. Vindžius ir kiti. Kilimo vietovės ar
ba gyvenvietės kitų nurodomos Rytprū
siuose tokios: Lipinskiai, Vitėnai, Dūmei-’ 
kai, Lakštėnai, Pakamonai ir kt.

bažnyčią šiandien ne- 
akmuo, kuris būtų iš

1.400 Klaipėdos krašto

Kiek Sibire lenkų ir kt. Laisvųjų lenkų 
duomenimis, lenkų buvo deportuota į Sov. 
Sąjungą apie 900.000. Dalį jų repatrijavus 
atgal į Lenkiją ar išleidus į laisvuosius va 
karus, apskaičiuojama, kad dabar dar te
belaikoma įvairiose Sov. Sąjungos vieto
vėse lenkų bus apie pusę miliono. Mažes
nė jų dalis laikoma įvairiuose Sovietų ka 
Įėjimuose ir darbo stovyklose, o didžioji 
dalis „laisvai įkurdinti“, pirma iš jų atė
mus lenkų pilietybę. Kai kurie lenkai pa
skelbti Sovietų piliečiais arba „žmonėmis 
be pilietybės“, o tokiu atveju jie neišlei
džiami nei į Lenkiją, nei į Vakarus. Pasi
rodo, Sovietai sąmoningai stengiasi pri
mesti didesniam skaičiui sovietinę piliety
bę, kad tik tokie piliečiai nebūtų išleisti 
į laisvę ir negalėtų liudyti apie sovietinius 
žiaurumus. Tokių lenkų nemaža yra tarp 
tų, kurie buvo suimti „anapus Bugo lini
jos“.

Grįžusieji j laisvę lenkai pasakoja, kad 
įvairiose darbo vergų stovyklose sutiko 
taip pat visą eilę kilusių iš Vilniaus kraš
to lenkų partizanų, kovojusių prieš bolše
vikus ir net prieš lietuvius. Omsko invali
dų namuose laikomas Vilniaus un-to prof. 
Lukomskis, kuris buvo deportuotas į Ru
siją su savo žmona ir dukra Danute. Vor
kutoje yra laikomas kilęs iš Lietuvos len
kas St. Volskis. Ten taip pat laikomas len 
kų buv. karininkas A. Volnickis, kuriam 
pavyko pasprukti į Persiją. Bet ten jį ru
sai areštavo ir 1944 m. nuteisė 20 metų už 
„špionažą“. Dabar jis Vorkutoje jau „lais 
vai įkurdintas“. Nors ne vieno lenko gimi
nės yra Vakaruose, bet jų vis tiek neišlei
džia į Vakarus. Ka ikurie lenkai iš Rusi
jos paleidžiami į Vilniaus kraštą.

WOLVERHAMTONAS VOKIETIJA
SPORTASKIEK BEDARBIŲ ANGLIJOJE?

Darbo Ministerija paskelbė, kad birže
lio mėn. 11 dieną D. Britanijoje buvo 223 
tūkstančiai užsiregistravusių bedarbių. Pa 
lyginus su 1955 metais bedarbių skaičius 
šįmet padidėjęs 12.000.

Darbo Ministerija pateikia detalių žinių 
apie nedarbo paliestas sritis. Pasirodo, kad 
nedarbas daugiau palietė žemės ūkį ir žve 
jybą, negu automobilių pramonę.

Birželio mėn. pradžioje D. Britanijoje 
1.540.000 darbininkų dirbo viršvalandžius. 
Palyginti su 1955 metais šis skaičius suma 
žėjęs 40.000. Tuo pat metu sutrumpintas 
savaites dirbo 100.000 darbininkų, t.y. 41 savo sąstatą sustiprina dviems augšto ūgio 
tūkstantis daugiau, negu 1955 metais.

VIENAS TAŠKAS PAGULDĖ 
VILTIECIUS

ko

LIETUVIŠKOS DAINOS IR POEZIJOS 
VAKARAS VVEHNEN’E LIETUVIŲ 

STOVYKLOJE
Wehneno lietuvių stovyklą š.m. liepos 

mėn. 4 d. aplankė PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos suorganizuota lietuvių meninin
kų trupė.

Programą sudarė lietuvių kompozitorių 
bei liaudies dainos ir įžymiųjų lietuvių po

Solistė Janina Liustikaitė (iš Romos) su

Švedų Raudonasis Kryžius paprašė, kad 
būtų išleista grįžti į Švediją 150 švedų 
naujakurių, palikusių Sovietų Sąjungoje. 
Tai vaikai arba giminės senos švedų kolo
nijos, kuri buvo įkurta Dniepro žemupyje. 
1929 m. Raud. Kryžiaus tarpininkavimu 
900 švedų buvo repatrijuoti į Švediją. Ta
čiau likusieji jais nepasekė, o'kai kurie iš 
Švedijos grįžo atgal. Jie buvo išmėtyti po 
visą Sov. Sąjungą, ir tik paskutiniu metu 
jų žymi dalis buvo vėl sukoncentruota se
najame „švedų kaime“ kurį buvo 1782 m. 
įkūrę švedų ūkininkai, ištremti iš Dagoe 
salos. Švedų prašymą rusai sutikę palan
kiai.

išaiškinti 
jų pateko 
Iš jų ligi

Apie krepšio rungtynes mūsų Vilties 
mandos su anglų WBBC dėl Lygos pirme
nybių, vietinė anglų spauda rašo, kad tai 
buvusios vienos įdomiausių rungtynių — 
„Match of the year“...

Šiose rungtynėse viltiečiai vėl pasirodo etų kūryba, 
nepilname sąstate. Trūksta nuolatinių ko ‘ ’ 
mandos gynėjų Mangos ir Vanago. Gyni- įsijautimu padainavo keliolika dainų. So
man pereina puolėjai V. Kelmistraitis ir listei akompanavo Faustas Strolia.
V. Akmankalnis. Aktorė Livija Miglinienė įspūdingai pa-

Pirmame susitikime WBBC (Wolver- .deklamavo mūsų poetų kūrinius.
, , , , v. . - - , ? T iziTinnn z4nrnr\ Izimrvn inrril Irirorrnr OC ’hamptono anglų krepšinio klubas), praki
šo mūsiškiams 52-40 santykiu. Šį kartą jie
žaidėjais. Pirmas puslaikis baigiamas 24- 
19 WBBC naudai. Antrame kėlinyje V. 

_ _ _ DVZ Kelmistraitis ir Akmankalns pereina puo-COKBl liman. Žaidimas pagyvėja. Su kiekviena
minute viltiečiai lygina skirtumą. Anglai, 

Corby lietuvių kolonija kukliai paminė- matydami, kad paskutinė minutė gali Vil- 
jo didvyrius Darių ir Girėną. Minėjimą tiečiams atnešti laimėjimą, gaišina laiką, 
atidarė skyr. p-kas Daukintis. Paskaitinin- pasuodamiesi tarpusavyje. Rungtynės bai- 
kui p. Kaulėnui neatvykus, jo vietoje kai- giamos 43-42 WBBC komandos naudai, 
bėjo K. Deveikis. Taip pat žodį tarti bu- Tuo būdu vienas taškas tai komandai at- 
vo paprašytas Ketteringo skr. p-kas A. nešė laimėjimą ir Lygos nugalėtojos var- 
Pužauskas. Northamtono skyriaus vardu aą.
sveikino to skyr. p-kas Barančiukas. Me- Vilties komandoje žaidė ir taškus pelnė: 
ninę dalį atliko nottinghamiečiai LAS, su v. Kelmistraitis — 13, B. Viliūnas — 9, J. 
vaidinę „Amerika Pirtyje“. Po vaidinimo, Hill — 7, V. Akmankalnis — 5, V. Karni- 
mergaitės, pasipuošusiais tautiniais drabu lavičius — 5 ir W. Barut — 3. Viltiečiams 
žiais, įteikė vaidintojams gėlių. Visų cor- atiteko antroji vieta.
biečių vardu aktoriams padėkojo skyr.
p-kas V. Daukintis. Buvęs

Lietuvių darbo kuopų vyrų kvartetas: 
Strolia, Pakalenka, Vaišvila ir Vencevi- 
čius, vadovaujamas Fausto Strolios, pasi
gėrėtinai išpildė koncertą.

Koncerto su dideliu susidomėjimu klau
sėsi apie 300 vietos lietuvių, neišskiriant 
nė pačių mažųjų. Koncertui baigiantis so
listė J. Liustikaitė, aktorė L. Miglinienė 
ir muz. Faustas Strolia apdovanoti gėlė
mis. Padėkos žodį tarė vietos bendruome
nės apylinkės pirmininkas Vincas Marti
naitis.

V. M.

Italijos vyriausybė stengiasi 
65.000 italų likimą. Daugumas 
sovietams per Dono kautynes, 
šiol grįžo apie 15.000. Sovietai pasakė, kad 
daugiau Sov. Sąjungoje italų nėra. Tačiau 
grįžę vokiečių karo belaisviai yra ten su
tikę dar tebelaikomų italų, todėl dabar ir 
stengiamasi išaiškinti jų likimas.

Japonų karo belaisvių Sov. Sąjungoje 
vis tebėra laikoma dar apie 11.000. Sovie 
tai jų nepaleidžia, norėdami tuo būdu iš
siderėti iš japonų sau didesnių nuolaidų 
kitais klausimais. Japonų Raud. Kryžiaus 
atstovas š.m. birželio 8 d. Tokio mieste pa 
pasakojo apie japonų karo belaisvių su
kilimą Chabarovsko stovykloje Sibire. So 
vietų sargybiniams pasipriešino stovyklo
je laikomi 700 suimtųjų. Pasipriešinimą 

formacijos. Priėmimo formalumų sutvar- užgniaužė tik pasiųsti apie 2.000 sovietų 
kymas trunka nuo 2 iki 4 savaičių. Norin specialiųjų dalinių karių. Sukilimas, pra- 
tieji įstoti prašomi suteikti apie save šias sidėjęs pereitų metų gruodžio mėnesį, tru 
žinias: pavardė, vardas (taip kaip asmens balandžio 17 d. Japonai, pastatę sa-dokumentuose rašoma, tiksliai, raide rai- 
dėn), gimimo data, gimimo vieta, tautybė, vo reikalavimus, paskelbė bado streiką ir 
pilietybė, asmens dokumento tikslus pa- atsisakė dirbti. Sovietų spec, daliniams va- 
vadinimas .numeris, galiojimo data, tiks- dovavo gen. Paškovas, vienas iš Sovietų 
Lbr.£|^crd?Hniuose°SjeigurySraS,tara™ęs!a T3™* J6*31? .vi^emi1n‘rstterių’ S-811“* 

w iš Maskvos atsiųstas lėktuvu „likviduoti
Ir Balfo pirimininkas kan. Dr. J. B. sukilimo Chabarovske“. Jis vėliau priėmė 

Končius gavo iš Vokiečių Pabėgėlių mi- japonų delegaciją, kuri jam išdėstė savo 
nisterijos patikinimą, kad jokiu atveju reikalavimus. Patikinus, kad niekas iš su 
Sovietų pareigūnams nėra leidžiama as- nph,,„ „„trauktas i karomeniškai lankytis pabėgėlių stovyklose dilimo dalyvių nebus patrauktas i karo 
arba kituose būstuose ir vesti pasitari- lauko teismą, balandžio 18 d. suimtieji vėl 
mus, raginant, kad „grįžtų namo“. Tik pradėjo dirbti, 
tuo atveju, kai kas nors pats iš pabgėlių „ , . . ... _ .•pareiškia norą susisiekti su sovietine įs- „Hokutu Maru laivu buvo pasiųsti i 
taiga, tas jo noras patenkinamas, savai- Japoniją 62 paleisti japonų belaisviai, tarp 
me suprantama, drauge dalyvaujant Vo- jų įr vyriausias Kvantungo armijos vadas 
kiečių atitinkamos ministerijos ir Jungt. „ ntom Vamada
Tautų Komisaro Pabėgėlių Reikalams gen- utozo yamaaa’T 
atstovams.

ypač techniniuose daliniuose, kur reika
lingi įvairus specialistai .taip pat papras
ti darbininkai, kurie turi progą išmokti 
ten amato. Lietuviški daliniai yra Kaisers 
lauterno rajone ir Schwetzingene prie 
Heidelbergo. Priimami vyrai nuo 18 iki 
50 metų amžiaus (taip pat vedusieji), gy
venantieji Vokietijoje ir turintieji galio
jančius asmens dokumentus. Išimtinais 
atvejais priimami ir per 50 metų. Norin
tieji įstoti į dalinius Kaiserslautemo ra
jone rašo šiuo adresu: Baltic Liaison Of
ficer, Kaiserslautern 5, Postfach 657. No
rintieji įstoti į Schwezingeno kuopą rašo 
šiuo adresu: Commanding Officer 8591 
LS Company, Schwezingen, Tompkins 
Barracks. Norintiems įstoti tuojau paštu 
siunčiamos reikalingos anketos, pageidau 
jant, taip pat suteikiamos papildomos in-

KONCERTAS BIELEFELDE
Liepos 2d. Bielefeldo lietuvių apylinkę 

ir vyrus, tarnaujančius 323 MI Unit MSO, 
daliniuose aplankė menininkų trupė, paly 
dėta p. Simonaičio. Koncertinę dalį atliko 
solistė J. Liustikaitė, atvykusi iš Romos, 
muziko Fausto Strolios kvartetas ir aktorė 
L. Miglinienė.

Mokytojo J. Kurkliečio pastangomis kon 
certui buvo gauta vietos parapijos salė, ku 
rion susirinko apie 100 lietuvių.

Įžanginį žodį tarė J. Dūda. Gerb. svetys 
p. Simonaitis apibūdino esamą Tėvynėje 
padėtį, ragindamas tautiečius ir toliau ryž 
tingai kovoti už Lietuvos laisvę.

Bielefeldo lietuviai nuoširdžiai dėkoja 
koncerto dalyviams už puikų koncertą, ku 
ris dvasiškai visus atgaivino.

J. Dūda

Liepos 7 d. vakare, George salėje. wol- 
verhamptoniečiai susirinko į sportininkų 
pobūvį. Vilties trejukė stalo teniso rungty
nėse su Whitmore YC nesunkiai įveikė an

DBLS Corby skyrius dėkoja Nottingha- glus. Po rugtynių buvo įteikta laimėto- 
mo Dramos mėgėjų būreliui už gražią jams taurė.
programą ir jų vargą, keliaujant į tolimą S. J. Lawrence, krepšinio sąjungos sek- 
Corby per „šaltį ir lietų“. Taip pat p.p. retorius, padėkojo DBLS Sąjungos skyriui, 
K. Deveikiui, Pužauskui, Barančiukui, kuris pereitais metais nupirko taurę ir ją 
kalbėjusiems Dariaus ir Girėno minėjimo padovanojo krepšinio sąjungai. Ši pereina- 
proga ir visiems gerb. svečiams ir corbie- moji taurė garsina lietuvių vardą Wolver- 
čiams prisidėjusiems prie šio minėjimo hamptone ir apylinkėse. Taurėje yra toks 
surengimo. Rengėjai įfašas: The Lithuanian Cup. Wolveramp-

ton and District League Champions. Pre
sented by Lithuanian Ass. in Gt. Britain. 
Wolverhampton Branch. 1954“. Ši taurė 
buvo įgyta buv. BLDS Wolv. skyriaus pir- v- __iokk =
mininko, K. Žukausko, išvykusio Ameri- Prl.e. 1kon inciatyva. gūžes 28 d. pasirasytas ir paskelbtas nau- s

Po oficialios dalies įvyko bendras pobū- 1zes 1 d. Atlyginimai pagal naują tarifą s 
žymiai pakelti, ypač žemesnėms grupėms, s 
Pradinis atlyginimas mėnesiui yra 300 § 
DM brutto, kurį gauna įstojantieji. Vė- =

PADĖKA

padėka

SARGYBŲ KUOPOSE SIŪLOMO 
DARBO SĄLYGOS

Sargybų ir darbo bei techniniai daliniai
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Mūsų Moterystės 5o metų Auksinio 
Jubiliejaus proga mus pagerbusiems: 
Klebonui kun. Kazlauskui už jubilie
jines pamaldas, už sveikinimus — 
Ministeriui p. B. K. Balučiui, Škotijos 
Lietuvių klebonui kun. Gutauskui ir 
visiems kitiems, sveikinusiems laiš
kais ir žodžiu bei dalyvavusiems pa
gerbimo veišėse, taip pat ir sūnui, 
dukterims, žentams ir anūkams, nuo
širdžiai dėkojame.

Petras ir Ona Liudžiai

GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

SKAITYK 
EUROPOS LIETUVĮ“!

vis.
Sporto klubo valdyba dėkoja loterijai au 

kavusiems ir visiems pobūvio dalyviams ir 
ypač klubo nariams-remėjams, be kurių 
paramos sporto klubo veikla būtų neįma
noma.

Visų sportininkų vardu — ačiū!

liau pagal ištarnautą laiką atlygininmas Š 
keliamas. Specialistai (šoferiai, mechani- f 
kai, krano operatoriai, kalviai, staliai, da- 3 
žytojai, virėjai ir t.t.), esant laisvų vietų, g 
tuoj pervedami į augštesnę atlyginimo gru g 
pę ir gali gauti iki 370 DM. (Smulkesnių = 
žinių galima rasti „Tarifvereinbarung 2

su tikra pristatymo garantija

P.&B. SUPPLY CENTRE LTD
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND 

eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą
išsiunčia siuntinius Į Lietuvą

PRAŠOMI ATSILIEPTI:
OSTACHAVIČIUS, Apolinaras, Anglijon fuer" die Deutsche Dienstgruppen in Ge- = 
atvykęs 1947 m. Jam turima labai svarbių biet der Bundesrepublik Deutschland, he- = 
žinių. Rašyti V. Bolsevičius, 231, Lauder rausgegeben vom Hauptvorstand der = 
Avė. Toronto, Ont. Canada. Deutschen Angestellten - Gewerkschaft). =
POŠKAITĖ, Marija, prašoma parašyti Mr. Be to, nemokamai duodamas visas aprū- = 
E-tis, 77, Edmund Rd., Saltley Birming- pinimas: patalpos gyventi, maistas, rūbai, 5 
ham 8. Turima jai žinių. avalynė, baltiniai ir kiti reikmenys. =
VOKIETIJA Lietuvių daliniuose yra laisvų vietų, .^iHHMIUUIIIIIHMIIIIIHIUIWHIHIIWIIIIfllHH«UHiWUIHUUUWIIIIUlllUimHNfllHIIIII1HHHllUIUHHIHIIIIIIIMMIIIHIN

RAŠYTI LIETUVIŠKAI!
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PLUNKSNAQRAUZIO 
= UŽRAŠ AI =

„NATO IS EIN CIRKUS”...
Dviejų paskutinių Pasaulio Karų metu, kraštų pilotai. Mokykloje kalbama tik an- 

vokiečių militarizmas įvarė visiems bai- gliškai, kadangi lektoriai amerikiečiai, 
mės. Todėl nenuostabu, kad Vakaruose da Lufwaffes eskadrilės bus įjungtos į NATO

Laisvos Europos radijas pataria, kaip 
žmonės, gyveną už Geležinės Uždangos, ga 
Ii sabotuoti komunistų propagandą, pada
rydami iš komunistų obalsių — antikomu 
nistinius. Kartais užtenka pakeisti vieną 
raidę šūkio žodyje ir gausime visai kitą 
prasmę. Dabar, pavyzdžiui, visoje S. Są
jungoje ant sienų iškabinami plakatai, 
vaizduoją jaunus ūkininkus su dalgiais ir 
grėbliais. Apačioje užrašas: „Nuimti der
lių per dešimt dienų*“ Vietoje „derlius“, 
įrašoma „Kompartija“, šūkis dabar taip 
skamba: „Nuimti kompartiją per dešimt 
dienų“!... Iš šūkio „Komunizmas — tai tai 
ka“, baikininkai pakeitę vieną raidę gau
na šūkį: „Komunizmas — tai baika“!...
. Laikraštininkijos istorijoje galime rasti 

tūkstančius „žavėtinų“ korektūros klaidų, 
kurios, ypač sovietijoje, padaro daug rū
pesčio suklydusiems. Taip, pvz., komunis 
tams užplūdus Lietuvą, dienraštyje „Tary 
bų Lietuva“, provincijos korespondencijo
je buvo maždaug taip parašyta: „Mosė
džio darbininkija ir visa liaudies visuome 
nė nutarė „IŠGYVENDINTI Stalino Kons 
tituciją“..., o turėjo būti „įgyvendinti“, ar 
ba korespondencijoje apie derlių atspaus
dinta: ...„šiais metais geras burliokų der 
liūs“, tuo tarpu turėjo būti: „geras buro
kų derlius“. Pasitaikydavo ir gana pikan 
tiškų korektūros klaidų, ar net ištisų saki
nių, antraščių, sukeistų paraščių po kli
šėmis, kurios vieniems sukeldavo juoką, 
kieitms verksmą.

Štai ir aš savo užrašuose, „E. Lietuvio“ 
numeryje 27, žinomą darbiečių partijos na 
rį ir Prof. Sąjungų veikėją, Sir William‘ą 
Lawther perkrikštyjau, žinoma, prieš jo 
paties valią, į konservatorius. Tiesa, jis 
dėl to bylos neiškėlė, tačiau tuos sąmonin 
gus skaitytojus, kurie dėl tos klaidos ga
lėjo įsižeisti, tiesos vardan, reikia atsipra 
šyti, ką ir padarau.

Pereitos savaitės užrašuose įvyko nema
loni klaida. Nemaloni ji tuo, kad šiuo kar
tu ne korektūros klaida, bet užrašus skai
čiusių skaitytojų. Sutapimas taip lėmė, 
kad viename pobūvyje lietuviai taip kon
certavo, jog dežuruoją policininkai užsuko 
įsitikinti, kad nesišaukiama pagalbos. Po 
poros dienų gavau iš „koncerte“ dalyvavu 
šio priekaištą, kam, girdi, apie juos tuoj 
pat parašiau, juo labiau, kad tai buvęs pir 
mas kartas... Laimei, kad neatitiko datos: 
„Užrašai“ atspausdinti viena para anks
čiau, negu priekaištą padariusio skaitytojo 
„koncertas“... Šis argumentas gražino lygs 
varon „nukentėjusį“, kad užrašuose įam
žintas ne jų pobūvis ir tuo būdu „E. Lietu 
vio“ skaitytoju šeima padidėjo vienu na
riu... *» ♦ *

Mūsų spauda nuolat rašo, kad anglo
saksai, sovietinio atodrėkio atšildyti, nie
kad nepareiškia jokio protesto komunis
tams. Šitokios netiesos negalėjo pakęsti 
londoniškis dienraštis „News Chronicle“. 
Ten rašoma, kad vis dažniau pasireiškia 
akivaizdūs pasipriešinimai prieš Krem
liaus vedamą imperialistinę politiką. Gir
di, Vakarai, kiek įveikdami protestuoja ir 
užtaria pavergtuosius kraštus. Savo šiam 
teigimui pagrįsti, laikraštis pažymi šitokį 
pasipriešinimą viename Kremliau sureng 
tame priėmime. Chruščiovui pakėlus taurę 
už komunistinę Kiniją, amerikiečių amba
sadorius iš viso neatsikėlė iš fotelio. Britų 
diplomatai, tiesa, buvo atsikėlę, bet nė vie 
nas jų neišgėrė stiklo, tuo parodydami 
griežtą protestą Kremliaus valdovams.* ♦ *

Šią savaitą Londono didžiųjų dienraš
čių foto korespondentai gyvena tikros ru
giapjūtės dienas: Londonan atvyko žvaigž
džių žvaigždė Marilyn Manroe. Kiekvieną 
jos žingsnį seka tūkstančiai smalsių objek 
tyvų, norėdami sumedžioti tokią žvaigždės 
pozą, kurios dar niekas nematė. Kadangi 
iki šiol man, kaip nuolatiniam „E. Lietu
vio“ korespondentui, laikraščio leidėjai 
nei skaitytojai nepadovanojo foto aparato, 
kreipiausi į žvaigždę su tokiu kuklučiu 
klausimu:

— Ką, gerbiamoji, norėtumėt, kad įam
žinčiau jūsų garbei lietuvių bendruomenės 
antkapyje, L. Sodyboje?

— „Marilyn Manroe, blondinė, 37-23- 
-36“. Daugiau nė žodžio, — pasakė man 
žvaigždžių žvaigždė savo pageidavimą.

Tos pat dienos vakare, Rago bare, žino
vai man išaiškino, kad tos paslaptingos 
skaitlinės reiškia colius, parodančius 
žvaigždės apimtį atatinkamose vietose, ku 
rie atnešė jai milionus.• * *

Dažnai nusiskundžiame, kad mūsų ren
giami įvairiomis progomis minėjimai pasi
darė standartiniai, ir jų programos nuobo
džios. Amerikos lietuvių spaudoje rašoma 
apie vieną naujos rūšies veiklą, kurią 
šiuo kart „išrado“ moterys. Amerikos Lie 
tuvių Moterų Sąjunga surengė „Našlių Ka 
ralienės Bankietą“. Skelbiama, kad tai bu

vąs nepaprastas vakaras. Orkestrui grie
žiant, našlės rikiuotėj pasirodė keturiems 
teisėjams. Kelios buvo atskirtos. Galų ga
le, teisėjams sutarus ir publikai sutikus, 4 
kuopos narė T. B-nienė buvo išrinkta gra 
žiausia našle. Vyriausias teisėjas uždėjo 
karūną ir apsiaustą. Bankięto dalyviai bu
vo labai patenkinti šiuo įdomiu parengimu 
ir linksminosi iki vėlumos...

Teko nugirsti, kad viena Anglijos lietu
vių kolonija, sekdama šiuo pavyzdžiu, ža 
da surengti „Gyvanašlių karalienės rinki
mus“ ir tuo būdu prisidėti prie veiklos ir 
prie greitesnio išsilaisvinimo...

o o o
Neseniai buvau liudininkas ginčo dėl 

pinigo reikšmės gyvenime. Ponia tvirtino, 
kad pinigas žemėje yra ratas, apie kurį 
sukasi viskas, neišskyrus nė mirties. Ji 
teigė, kad žmogus taip gyvenimą susi
tvarkė, jog be jokių išimčių visų gyvena
ma tik dėl pinigo. Diskusijų dalyvis vyras 
buvo priešingos nuomonės. Jis pastebėjo, 
kad Robinzonas, išsigelbėjęs negyvenamo
je saloje, turėjo saujelę miežių ir maišelį 
aukso. Jo gyvybei keli grūdai buvę daug 
vertingesni už rieškučius -aukso...

Ginčui išsiplėtus, ponia griebėsi taip 
pat skęstančio laivo pavyzdžio, kurį ap
rašo šiais metais pasirodžiusioje knygoje 
„A Night to Remember“ autorius. Ši kny
ga pašvęsta milžino keleivinio laivo „Ti
tanic“ tragedijai prisiminti. „Titanic“ lai
vas vežė keleivius, kurie su savim turėjo 
250 milionų dolerių turto. Daugiausiai iš 
laivo išgelbėta moterų. Tačiau ir skęstan- 
čiame laive pinigas turėjęs lemiamos 
reikšmės: iš 143 moterų, keliavusių pirma 
ja klase, žuvo 4, iš 93 turėjusių kajutes 
antroje klasėje, žuvo 15, iš 179 moterų, 
keliavusių trečios klasės biletais, žuvo 81 
moteris. Tai įvykę todėl, kad iki paskuti
nės sekundės laivo administracija labai 
stropiai saugojusi, kad keleiviai, turį tre
čios klasės biletus, nepereitų į denį, skir
tą pirmos klasės keleiviams... Atrodė, kad 
ponios argumentas ginčo svarstykles nu
sveria jos pusėn. Tačiau vyras nesutiko, 
ir paimdamas iš tos pat knygos kitą pa
vyzdį, pasakė:

— Pirmos klasės „Titanic“ keleivių tar
pe buvo milionieriai Straus'ai. Kai Štrau
so žmonai buvo pasiūlyta sėsti į gelbėji
mosi valtį, ji atsakė labai paprastai: „Nie 
kad nesiskyriau nuo savo vyro, tai kodėl 
turėčiau jį palikti dabar?!... Ir ji pasiliko, 
nors galėjo išsigelbėti ir naudotis gyveni
me tais milionais. Vadinas, yra išimčių, 
kada žmogus pasirenka ne milionus, bet 
mirtį, nes tikrosios meilės jausmas nugali 
ir mirties baimę ir milionų viliones...* * *

Sovietų Sąjungoje dabar užėjo kritikos 
mada. Vadinamos „profesinės sąjungos“ ir 
partiečiai nuolat raginami kelti viešumon 
įvairius trūkumus, atseit, kritikuoti. Žino
ma, žmonės bijo, nes kaip nebijosi, kad 
visa senoji gvardija tebesėdi „strateginė
se pozicijose“, pridariusi tokiu, reformų, 
kurios privedė visą „plačiąją tėvynę“ prie 
skurdo ir bado.

Dabar komunistų spauda rašo apie rei
kalą kritikos „iš apačios“. Žmonės į šią 
kritiką iš apačios atsakė tokiu anekdotu: 
S. Sąjungoje yra kritika iš viršaus ir kriti 
ka iš apačios. Kritika iš viršaus skiriasi 
nuo apatinės kritikos. Kai partijos parei
gūnas numeta plytą iš trečio augšto į ta
rybinį pilietį, einantį gatve, tai kritika iš 
viršaus. Gi kai tas pilietis bando plytgalį 
mesti į tretį augštą ir jis krisdamas vėl 
pataiko į piliečio pakaušį, tai kritika iš 
apačios. Todėl niekas ir nebando kritikuo 
ti viršūnių, kadangi rezultatas visuomet 
tas pats...

Dalis Lietuvių Sodybos vasarotojų, no
rėdami kuo daugiau poilsio valandų, gula 
su vištomis. Suprantama, jiems reikia mir 
tinos ramybės. Dalis yra ir tokių, kurie no 
retų lietuviškoje aplinkoje, taip kaip pa
rašyta vasarvietės instrukcijose, atsigauti 
sieliškai. .Tiems reikia ilgesnio bendravi
mo su savais. Pagaliau pereitą savaitę 
rasta išeitis: po 10 vai. vakaro salėje sve
čiai šoka basi, išvaškavę ne grindis, bet 
padus...

bar dažnai komentuojama su tam tikru pa 
sitenkinimu, jog vokiečiai nebereiškia di
delio entuziazmo dėl atkuriamo Wehr- 
machto. „Time and Tide“ savaitraščio ko-

taktinį oro laivyną. Numatoma, kad iki 
1960 metų vokiečiai jau turės 1.350 karo 
lėktuvų ir 100.000 vyrų aviacijoje.

Atrodo, kad naujasis Bundeswehras ne

[' PASAULYJE JĮ

Maskva. Tarptautinės kailių varžytinės
įvyks Leningrade, liepos mėn. 23 dieną.

Briuselis. Belgų vyriausybės galvos — 
ministeris pirmininkas Van Acker ir užsn.

respondentas grįžęs iš Vakarų Vokietijos, 
rašo, kad jam susidaręs labai aiškus įspū
dis, jog vokiečiai nebenori būti kareiviais. 
Vienas hamburgietis vokietis pasakęs, kad 
„jei rusai pultų Vakarų Vokietiją, aš mes 
čiau šautuvą“. Girdi, anglai mus išvadavo, 
tegu jie dabar mus ir gina. Kitas vokietis 
pareiškęs, —• „NATO ist ein Cirkus“, to-
dėl vokiečiai nebenori būti mėsa patran
koms. Korespondentas pažymi, kad nors 
yra vokiečių ir kitaip galvojančių, tačiau 
vyrauja pacifistinė vokiečiuose dvasia, ir 
ji yra labai reikšminga.

Pagal naujai priimtą įstatymą, Vokieti
jos kariuomenę sudarys 500.000 vyrų, t.y. 
vienas visų gyventojų nuošimtis.

Birželio mėnesį Vak. Vokietijos „laivy
ną“ sudarė pusė tuzino karo laivų su 420 
jūrininkais... Dabar jau žengiama pirmyn. 
Iki šių metų pabaigos Bundesmarine turės 
10.000 naujokų, gi 1959 metais tas skai
čius padidės dvigubai. Be kitų laivų, numa 
tomą specialiai pastatyti 12 povandeninių 
laivų po 350 tonų talpos.

300 karininkų, jų tarpe šeši generolai, 
tik ką baigė augštesniųjų karininkų kur
sus Bundeswehro mokykloje, Sandhofene, 
Bavarijoje. Jie yra susipažinę su pačiais 
naujaisiais ginklais. Instruktoriais buvę 
amerikiečių karininkai. Būdinga, kad vo
kiečių karininkai lankė taip pat specialius 
kursus, kuriuose buvo dėstoma apie eilinį 
kareivį ir jo psichiką. Pagal naująjį moks 
lą, eiliniams bus duodama žymiai didesnė 
laisvė. Pvz., jei eilinis Fricas norės augin
ti barzdą, jis tai galės padaryti pagal savo 
skonį. Pačios karių uniformos yra visiškai 
„sucivilintos“. Net ir generolai prisipažįs
ta, kad jų uniformos dabar primenančios 
„viešbučių porterių“ uniformas”...

Naujos Luftwaffes lakūnai mokomi ame 
rikiečių oro laivyno bazėje, Bavarijoje. To 
je pačioje bazėje mokomi ir kitų NATO

TRPTAUTINĖ KOMISIJA 
SOVIETŲ KRIMINALAMS TIRTI

populiarus todėl, kad jis mažai težinomas, 
antra — tai naujosios kario tradicijos. 
Ypač tai svarbu, turint galvoje iki kraujo 
kiekvienam vokiečiui įaugusias senas ka
riuomenės tradicijas, kurias amerikiečiai 
nori „sudemokratinti“. Ar tai pavyks, pa
aiškės tada, kai vokiečiai vėl turės savo 
armijas...

reikalų min. Spaak š.m. spalio mėn. pra
džioje vyksta į Maskvą.*

San Francisko. Kalifornijos universiteto 
medicinos fakultetas paskelbė, kad čia bus 
bandoma gydyti vėžio ligą synchrotrono 
pagalba. Šis aparatas gali leisti Rentgeno 
spindulius 70 milionų voltų jėga.

AŠTUONI TOMAI!

Jau atspausdintas Lietuvių Enciklopedi
jos aštuntasis tomas. Todėl gerb. prenume
ratoriai prašomi už šį tomą atsiskaityti.

Vyrui, savo gyvenime mačiusiam šau
tuvą ir apkasus, įdomus pasiskaitymas 
knygoje LENKTYNĖS SU ŠĖTONU. Ne
vienas ten rasite save ir savo bičiulius. 
Atostogoms tinkanti knyga J. Jankaus 
NAMAS GEROJ GATVĖJ ir taip pat kitų 
lietuviškų knygų didelis pasirinkimas. Tik 
knygas skaitydami rasime tikrą poilsį ir 
tik per knygas mes plečiame savo akiratį. 
Rašykite: DAINORA, 49 Thornton Ave. 
London W. 4.

RIMAVIČIUS, Jonas, arba žinantieji jo ad 
resą, prašomi parašyti: Pr. Sidaravičius, 
5033 W. Roosevelt Rd., Cicero 50. Ill. 
USA. Jam turima labai svarbių žinių.

Roma. Liepos pradžioje turistiniu rusų 
gamybos lėktuvu į Udinės aerodromą nusi 
leido du Jugoslavijos aviacijos karininkai 
ir paprašė azilo teisės, kuri jiems tuojau 
buvo suteikta.

SEPTYNIOS DIENOS...
(atkelta iš psl. 1.)

cinos praktikoje. Ypač atkreiptinas dėme
sys į radioterapiją, nesusijusią su vėžio li
gos gydymu. Sveikatos ministeris pasakė, 
kad labai svarbus klausimas esąs dantų 
gydytojų Rentgeno spindulių vartojimas, 
darant nuotraukas. Tuo reikalu reikią dan 
tų gydytojams atitinkamų patarimų.

Vyriausybė nutarė kviesti specialią 
mokslininkų komisiją, kurios uždavinys 
bus nuodugniai šį klausimą ištirti ir gau
tus rezultatus pateikti gydytojams.

Lordas Adrian, sutikęs būti šios komi
sijos pirmininkn, pareiškė, kad Rentgeno 
peršvietimai tikrinant plaučius., labai ma
žai teturį įtakos žmogaus organizmui. Ši 
pastaba įdomi tuo, kad šio mokslininko 
nuomonė yra priešinga neseniai paskelbtai 
amerikiečių mokslininkų prieitoms išva
doms, apie kurias neseniai buvome skelbę 
„E. Lietuvyje“.

Lordas Adrian pareiškė, kad reikia nuo
dugniai ištirti įtaką žmogaus Organizmui 
visų spinduliavimo šaltinių: nakties metu 
švytinčio fosforinio laikrodžio, televizijos 
aparatų, batų parduotuvėse naudojamo 
kojai peršviesti aparatų ir pan. Net ir jau 
navedžių madon įeinantis persišvietimo 
klausimas bus aptartas.

Nors britų sveikatos ministeris užtikri
no Parlamentą, kad pagal turimas žinias 
nėra rasta, jog šie peršvietimai būtų pavo
jingi žmonių sveikatai, tačiau šiuo klausi
mu tyrimai bus atidžiai tęsiami tikslu ga
lutinam užsitikrinimui.

New Yorkas. Marokas įteikė prašymą 
įstoti į J. Tautų Organizaciją.

Londonas. Britų Vičker-Armstrong Ltd. 
praneša, kad JAV Capital Air Lines ben
drovė liepos 9 d. užsakė dar 15 garsių Vis
count keleivinių lėktuvų. Tuo būdu ši ame 
rikiečių oro susisiekimo bendrovė iš viso 
turės 75 Viscount tipo lėktuvus. Pastaruo 
sius 15 lėktuvų britai galės pristatyti tik 
1957 m. rugpjūčio mėn.

Londonas. „The Times“ apskaičiuoja, 
kad rusai, prieš plačiai išgarsintą demobi
lizaciją, turėjo 4.700.000 karių armiją. Jei 
Kremlius ir įvykdytų paskelbtą demobili
zaciją, tai raudonoji armija vistiek būtų 
skaitlingiausia pasaulyje. Rusai jokios ofi 
cialios statistikos apie savo ginkluotas pa 
jėgas neskelbia. D. Britanija š.m. kovo 31 
d. turėjo tik 770.000 vyrų armiją, įskaitant 
visas bazes.

Stockholmas. Pereitų metų spalio mėn. 
švedai panaikino prohibicijos įstatymą. Ry 
šium su tuo panaikinimu, alkoholio suvar 
tojimas padidėjo. Statistika rodo, kad kiek 
vienas švedas per metus išgeria 7 butelius 
spirito.

•
Londonas. Ion Opris, rumunų sportinin

kas, dalyvavęs Londone tarptautinėse leng 
vos atletikos rungtynėse, laimėjo ketvirtą 
vietą 210 jardų bėgime su kliūtimis. Po 
rungtynių jis tuoj pat nutarė nugalėti pas 
kutiniąją „kliūtį“, skirusią jį nuo laisvės: 
apleidęs stadijoną, atitinkamose anglų įs 
taigose paprašė azilio teisių. Jo prašymas 
buvo patenkintas.

Kaip jau buvo skelbta, 
Thomas J. Dodd iš Connecticut valstybės, 
liepos 2 d. padarė svarbų pareiškimą ir 
patiekė pasiūlymą ir tai pažymėta Kong
reso rekorduose.

Kongresmanas T. J. Dodd pirmiausia 
nurodė, kad vokiečių nacių nusikaltimai 
buvo atydžiai ištirti ir Tarptautinio teis
mo, Nuremberge, nusikaltėliai nubausti.

komunistų partijos 20-tame Kongrese 
pasakyta Chruščiovo kalba ragina rūpin
tis tyrinėti komunistų nusikaltimus. Kong 
resmanas nurodo, kad vienas Stalinas su 
Beria tų nusikaltimų padaryti negalėjo. 
Reikia išaiškinti kokią rolę tuose nusi
kaltimuose vaidino pats Chruščiovas, Bul 
ganinas, Molotovas, Žukovas, Mikojanas, 
BTaganovičius, Vorošilovas 'ir kiti komu
nistų vadai.

Kongresmanas dar nurodo, kad Chruš
čiovas nė nepaminėjo tragišką 100,000 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos patrijotų de
portavimą į Sibirą baisiojo birželio 13-14 
dienomis 1941 m. Šiandien jau yra nusta
tyta aiškiai, kad tas deportacijas vykdyti 
įsakymą davė dabartinis Sovietų NKVD 
viršininkas generolas Serov. Kongresma
nas suminėjo ir kitus komunistų nusikal
timus.

Primindamas, kad prieš du metu veikė 
Kongreso sudarytas komitetas tyrinėti 
komunistų agresijai, kuris išklausė daug 
liudininkų ir surinkta medžiaga sudaro 
27 raportus. Tai turininga medžiaga ir 
daugeliu atžvilgių išsami. Tačiau to ne
pakanka, Kongresmanas Dodd siūlo kad 
JAV Prezidentas ir Valstybės sekretorius 
imtųsi žygių, kad būtų sudarytas tarp
tautinis tribunolas, jis veiktų NATO rė
muose ir tyrinėtų komunistų padarytus ir 
daromus nusikaltimus prieš žmoniškumą.

KOVA DEBESYSE...
(atkelta iš psl. 1.) 

tačiau nutarėm, jog ji nepavojinga. Rei
kėjo pliekti visus, kadangi nežinojome,

kongresmanas KUNIGO METEREOLOGIJOS STOTIS
D. Britanijos gyventojams oras yra nuo 

latinis rūpestis, pirmoji kasdieninė pasi
kalbėjimo tema. Londono laikraščiai skel 
bia apie katalikų kunigo, tėvo William 
Connie, St. Bimus bažnyčios, Dorchestery 
je, metereologinę stotį. Pasirodo, kad šis 
kunigas metereologija užsiima jau 30 me
tų. Jis turi sode įrengęs mažą metereolo
ginę stotelę, gi jo archyvuose yra suklasi
fikuota medžiaga apie oro -apsikeitimus 
šioje saloje per paskutinį šimtmetį. Jis 
tiksliai atspėjo šaltą 1954 m. Vasarą ir taip 
pat apie pereitos vasaros sausras. Todėl
nenuostabu, kad, prasidedant vasaros atos 
togų sezonui, daug kas kreipiasi į tėvą Co
nnick, norėdami gauti žinių apie būsimą 
orą. Ne tik privatūs asmens, bet taip pat 
ir laikraštininkai neduoda jam ramybės, 
norėdami išgauti paslaptį apie šių metų

Londonas. Naujausios statistikos žinio
mis, per pirmuosius šių metų tris mėne
sius D. Britanijoje įvyko 106.746 jungtu
vės, t.y., 5.461 daugiau negu per paskuti
nių penkerių metų atitinkamus laikotar
pius.

Kūdikių mirtingumas siekė 28.4 kiekvie 
nam 1000 gimimų. Palyginus su 1946 m. 
mirtingumu pasiekta didelė pažanga: tais 
metais naujagimių iš 1000 mirdavo 55.5, 
o 1936 m. mirtingumas kūdikių buvo 80.8 
iš tūkstančio. *

Kairas. Liepos 12 d. pasirašytas tarp 
Egipto ir' S. Sąjungos susitarimas, pagal 
kurį rusai Egipte pastatys atominės ener
gijos tyrimo laboratorijas ir parengs egip 
tiečiams šios rūšies specialistus.

atostogų orą.
Tėvas Connick užtikrina, kad vasara 

bus pusėtinai gera, tačiau pastebi, kad 
„karščio bangos bus su perkūnija ir la
bai gausiais ir ūmais krituliais. Gamta 
stengiasi išbalansuoti metinę lietaus dozę. 
Tėvas Connick apskaičiuoja, kad pagal jo 
turimą statistiką, šioje saloje atmosferinės 
sąlygos kartojasi kas 52 metai, pastebėda
mas, jog ilgesniams laikotarpiui spėjant 
oro sąlygas, visada reikia prileisti netikė
tas staigmenas, kurių niekas iš anksto ne
gali numatyti. Todėl, jo nuomone, oro spė 
jimai reikia laikyti tik spėjimais, bet jo
kia užtikrinta pranašyste.

TRYS GRAMAI JUOKO
KAM TIKĖTI?

— Kur gavai šį portsigarą?
— Nuo mylimos žmonos...
— Ką? Tai pats jau vedei?
— Ne, bet portsigare yra toks įrašas...

KĄ JIS PASAKĖ?
Spaudoje buvo rašyta, kad vienas Ško

tijos ūkininkas buvo 15 metų nebylys.

Paryžius. Liepos 17 d. Indijos ministeris 
pirmininkas Nehru viešėjo Paryžiuje. Iš 
Paryžiaus nuvyko Jugoslavijon, revizituo- 
ti Tito.

Londonas. Vidudienio metu vienos Lon
dono deimantų firmos tarnautoja vežė au
tomobilyje 100.000 vertės deimantus. Au
tomobiliui sustojus, nuo šaligatvio atbė
go darbininko drabužiais apsirengęs vy
riškis, atidarė duris ir, pačiupęs deiman
tus, dingo minioje. »

Maskva. Pagal paskutines iš Maskvos 
gautas žinias Šepilovui paskirti trys pagel 
bin:nkai užsienio reikalų vicerministeriai: 
Zorinas, buv. ambasadorius Vakarų Vokie 
tijoje. Patolichevas ir Zakharovas.*

Londonas. Per š.m. gegužės mėnesį D. 
Britaniją aplankė 105.000 užsienio turistų. 
Pereitais metais per tą patį mėnesį turistų 
buvo 98.000. Svečių skaičius iš Europos pa 
didėjo 7 nuošimčiais, o iš Amerikos 9 nuo 
šimčiais Viso per penkis šių metų mėne
sius D. Britaniją aplankė 25.000 turistų 
daugiau, negu pereitais metais per tą pa
tį laiką.

kuris jų yra slaptosios policijos agentas. 
Gi mes žinojome, kad visada tokie agentai 
„keliauja“, saugodami keleivius... Mušty
nių metu, vienas vyras bandė įbėgti į pi
loto kajutę. Mes jį prisivijome, bet jis iš
sitraukė pistoletą ir du kartus iššovė. Lai
mei, nekliudė. Vienas mūsiškių gelažga- 
liu tvojo, ir jam iškrito ginklas iš rankų. 
Tai buvo kaip tik tas pavojingiausias „ke
leivis“ — policijos agentas įgulą nugalė
jus, aš sėdausi prie vairo. Nors neturėjo
me jokių žemėlapių, tačiau laimingu su
tapimu patekome į Vakarų Vokietiją, kur 
pirmame aredrome nusileidome. Mūsų 
džiaugsmas buvo nepaprastas, kai iš tik
rųjų įsitikinome, kad esame laisvėje, — 
baigė pasakoti jaunas vengras, išsprukęs 
su keliais draugais iš komunistinio pra
garo.

Ūmai jis atgavęs kalbą, kai jį jautis stip
riai bakstelėjo ragais. Gaila, kad laikraš
čiuose neparašyta, ką jis tuo metu pasa
kė...

PRIEŽASTIS ,
— Pasakyk man, kas yra su mūsų Pet

ru: jis visada turi elegantišką apsiaustą 
ir gerą skrybėlę, bet visuomet nudrizgu- 
sias kelnes?

— Priežastis paprasta: drabužinėje nie
kas kelnių nepalieka.

ATSPĖJO
Svečių kambaryje sėdi porelė susižadė

jusių. Kelių metų merginos broliukas, 
žvilgterėjęs pro rakto skylutę, įpuolė į vai 
gomąjj pas motiną:

— Mama, mūsų Marytė tam ponui ne
patinka...

— Iš kur žinai? Kas atsitiko?!...
— Mama, jis užgesino šviesą, kad jos 

nematytų...

DAINŲ ŠVENTĖ ČIKAGOJE
JAV-se didžiai reikšmingas įvykis — 

tai didžiulės dainų šventės Čikagoje su
ruošimas ir pirmasis JAV bei Kanados 
lietuvių kultūrininkų kongresas. Dainų 
švente ir kongresu susidomėjimas buvo 
jaučiamas didelis ne tik tarp lietuvių, bet 
ir tarp amerikiečių. Pakvietimai į dainų 
šventę buvo išsiųsti JAV prezid. Eisenho- 
weriui, gubernatoriui, visai eilei kongreso 
ir senato narių ir daugeliui Amerikos mu 
zikos kritikų. Lietuviškąja daina bei kul
tūrinėmis vertybėmis pasistengta juo pla 
čiau sudominti ir amerikiečių visuomenė. 
Lietuvių kultūriniame gyvenime šie įvy
kiai yra didžiai reikšmingi. Šventės su
ruošime gražiai bendradarbiavo tiek nau
jieji lietuviai ateiviai, tiek ir senieji lie
tuviai. šventės repertuaran buvo parink
tos nenudevėtos dainos. Į šventę ir kong
resą geležinkeliais, lėktuvais, autobusais 
ir automobiliais suvažiavo palyginti žy
mus žmonių skaičius. E.
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Sekmokas, Šveicarijoje — A. Paulaitis, Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun.V. MteeerMhiS, Danijoje —A. Bričkos, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Bajorinas. / .
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