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BRITŲ DELEGACIJA VILNIUJE

VIII metai

■

SEPTYNIOS DIENOS

Vilniaus radijo 1956.VII.24 pranešimu,
Prieš keturis metus storulis Farukas žadėdama evakuoti Suezo zoną. Vakarai š.m. liepos 23 d. į Vilnių atvyko „Anglijos
apleido Egiptą. Baltu kostiumu apsiren- buvo pasirengę suteikti Nasserui reikalin T. S. draugystės draugijos“ delegacija. Jai
nalo konflikte, tada Bagdado paktas nu
DOLERIAI AZIJAI
į gęs ir apsirūpinęs visam gyvenimui, jis gą ekonominę paramą, pagelbėti Egiptą vadovavo „Lordų rūmų narys, prekybos stos reikšmės. Vakarams neužėmus vienin
>
sėdo į tremties laivą... Orkestras dar jam pastatyti ant kojų ir kartą baigti su krašte pramonės teisės prof, lordas Robertas Pav
TREČIADIENIS. JAV spauda paskelbė,
Įėjus“. Prieš tai ji aplankė Maskvą, Lenin kad 1956 biudžetiniais metais, kurie bai gos opozicijos, yra'labai didelio pavojaus,
sugrojo paskutinį kartą karališkąjį him viešpataujančių vargu.
ną, ir Aleksandrijoje nuskambėjo paskuTačiau Nassfcras nesivadovavo savo šal gradą ir Rygą. 1956.VII.23 iš ryto atvyku gėsi liepos 1 d., JAV suteikė ekonominės kad Irakas galį išstoti iš Bagdado pakto,
■' , tinioji jam skirta dvidešimt vieno šūvio tu protu. Jo projektas susitaikinti su Izra sieji buvo supažindinti su „Vilniaus m. ir techninės pagalbos 767 milionų dolerių dėl arabų pasaulinio solidarumo. Tokiu at
kanuolių salvė. Taip buvo paženklintas eliu nepatiko Egipto minioms. Ir Nasserui įymybėmis, apžiūrėjo naujas statybas“. sumai vien šioms devynioms valstybėms: veju po Suezo kanalo suvalstybinimo, sek
bankrotas žmogaus ir režimo, kuriam pa pritrūko kantrybės vesti protingą ir nuo Vilniaus m. vykd. komiteto pirm, (lyg ir Kambodijai, nacionalistinei Kinijai, Japo tų ir Irake esančių naftos įrengimų susibaigus, liaudis staiga pajuto beribį iš seklią politiką. Pataikaudamas liaudies bal burmistras) Vildžiūnas „surengė svečių nijai, Korėjai, Laosui, Filipinams, Siamui valstybinimas, o vėliau nusavinimas visų
laisvinimo entuziazmą... Išlaisvinimo sim sui, jis metėsi i avantiūrą. Jis nori moder garbei priėmimą“, per kurį svečius supa ir Vietnamui. Pietų Korėjai, kuri išlaiko naftos šaltinių .esančių arabų apgyventuo
boliu buvo pulkininkas Neguib bey.
nizuoti Egiptą, žinoma, su Vakarų pagal žindino su „didžiuliais pokariniais Vil 20 divizijų kariuomenės, atiteko didžiausia se kraštuose.
Praėjo keturi metai. Farukas liko už ba, tačiau vienkart' remia musulmonų fu niaus m. pakitimais“. Vėliau „atsakė į dau šios paramos dalis: 327 milionai dolerių.
NASSERIO KARIUOMENĖ ŽYGIUOJA
mirštas, Neguibas kalinamas. Aleksandri riją, siaučiančią nuo Atlanto pakraščių iki gybę delegacijos dalyvių klausimų“ ir
Šie skaitmenys rodo, kad JAV vis dau
ja ir vėl parodė nepaprastą entuziazmą, Persijos įlankos. Dėl šio prieštaravimo, jis „miesto komiteto bei darbo žmonių vardu giau ir daugiau dėmesio kreipia Azijos
ANTRADIENIS. Egipto kariuomenė Suepanašų ij tą, kuris buvo pareikštas 1952 susilaukė fiasko su Assuano užtvankos įteikė svečiams atminimo dovaną“. Kon- kraštams. 1953 metais JAV buvo pasky’ru- ze įžengė į kanalo zonoj anglų pastatytas
'
metų, liepos mėn. 27 dieną. Minia apvaikš statybos projektu. Milžiniškos užtvankos krečiai apie tuos „Sovietų draugus britus' sios Europai 66 procentus visų ekonominei kariuomenės stovyklas. Rusų Stalino tan
čiojo ketvirtąją laisvės sukaktį. Nasseras, statyba ir įvykdymas revoliucinių planų, per radiją nieko nepasakyta.
paramai skirtųjų sumų, o Tolimiesiems Ry kai sukoncentruoti Port Saido apylinkėse.
kaip ir kadaise Musolinis, pasakė ugningą būtų pareikalavę bent penkiasdešimt metų
tams tik 12 procentų. 1956 metais Azijos Neotli to miesto keli tūkstančiai vadina
kalbą iš medvilnės biržos balkono... Minia ramaus, kruopštaus, taikingo ir konstrukty
kraštams jau paskirta 58 procentai visų mosios „Išvadavimo Armijos“ narių atlie
KĄ
RUSAI
MĖGINA
APGAUTI
buvo stačiai užburta ir jos griausmingas vaus darbo.
•
tam reikalui numatytųjų sumų. JAV para ka karinius pratimus.
pritarimas nuo kalbos pradžios iki pabai Čia Nasserui būtų reikėję laviruoti tarp
ma nekomunistinei Europai 1956 metais Pagal susitarimą britų kariuomenę iš
Kongresmanas
iš
Indianos
Ray
J.
Mad

gas augo, kaip artėjančios perkūnijos dun Vakarų pagalbos, ir savo krašto nacionalis
Suezo kanalo zonos evakavus, buvo palik
den paskelbė įdomų vieno legionieriaus pa sumažinta astuoniais procentais.
dėjimas.
tų, parodant senos lapės, prityrusio ir už reiškimą apie rusų veidmainystę. Ameri
tos milžiniškos britams priklausiusios stra
Nassero prakalba mažai kuo skyrėsi grūdintopoltiko, gabumus. Tačiau Nasse
KETVIRTADIENIS. JAV paskelbtoji sta teginės atsargos, sandėliai ir įvairūs pa
kos
Legiono,
Indianos
pirmo
distrikto
kanuo Adolfo Hitlerio kalbų: grasinimai, pa- ras. tų ypatybių neturi. Jis todėl ir pasieltistika rodo, kad prekyba su kraštais esan statai, kuriuos saugo anglų civilinės įstai
' šaipa, vienapusiškas savo tezių tvirtini- gė kaip karininkas, įpratęs vadovauti tik mandierius R. S. Kaplan, kalbėdamas apie čiais už Geležinės Uždangos auga. Jei pa gos. Tuose, sandėliuose yra apie 50.000 to
rusų
dabarties
veidmainystes
tarp
kito
sa
mas... Nepaisant karštos saulės ir kepi- batalionui.
reitais metais JAV prekybinės firmos iš nų amunicijos, 1.300.000 galionų žibalo,
nančio vėjo, minia stovėjo didžiulėje aikš Jis nesugebėjo išnaudoti Sovietų Sąjun ko, kad mes pasitikėsime Bulganino ir vežė į sovietinius kraštus įvairių prekių už 2.000 sunkvežimių ir tankų, ir kareivinės,
vi
Chruščiovo
žodžiais,
jei
jie
išlaisvins
tėję, rėkė, staugė, pritarė Nasserio su gos. daromų pasiūlymų tam, kad išspaudus
13.400.000 dolerių, tai šįmet vien tik per pajėgiančios sutalpinti 50.000 vyrų. Visa
gniaužto' kumščio mostams. Kada Nasse iš Pasaulinio Banko. reikalingos paskolos-.' sus darbo vergus Rusijoje. Patikėsime jų pirmuosius šešis mėnesius Prekybos De tai išakyta sunaikinti, jei egiptiečiai kesin
'
žodžiais,
kada
jie
paleis
visus
belaisvius,
ras pareiškė, kad jis vos. neišmėtė iš savo Išėjo taip, kad .jis negavo nei Vakarų pa
Ja fekurious jie paėmė Korėjoje. Kada jie gra partamentas išdavė leidimų išvežti į So- tusi* į tą britų nuosavybę.
kabineto prezidento Eizenhowerio atstovo, ramos, nei rusų tvirto pažado..,.
, žins visus laivus, kuriuos JAV jiems skoli vietiją prekių už 12.700.000 dolerių. Sovie JAV Valstybės Sekretorius Dulles pa
minios pritarimui, ir džiaugsmui nebuvo ■ Tada jis'bėviltiškai 'griębė Suezą. Jis"ti- •no antro pasaulinio karo metu. Kada jie tams parduodama daug žemės ūkio maši- reiškė, kad D. Britanijai ir Prancūzijai
galo. Įžeidimas didžiausios pasaulio galy kiši, kad iš mokesčių, įmanių iš laivų nau viešai pripažins savo išsiskolinimą mums nų, plieno ir įvairios aparatūros.
, gali būti pagrindo“ pavartoti jėgą. Jis pa
bės miniai davė suprasti, kad vyksta kaž- doj imąsi Suezo kanalu, galės pastatyti As-’ už vist}, ką mes esame jiems pereito karo
žymėjo,
kad tai būtų'tik atsakymas į prie
kas atmintino, neužmiršto-,.-.
'
"Suarid užtvanką be kitų pagalbos..; Deja, metu davę. Kada jie nuims Geležinę Už PENKTADIENIS. Suezo kanalo konflik vartavimą, nes Nasseris pasisakė norįs pa
tas
yra
viso
pasaulio
spaudos
dėmesio
cen

Ir staiga... minia, ėmė. isteriškai kvatoti, Suezo bendrovės metinis pelnas ir geriau- dangą nuo Rumunijos, Albanijos, Lietuvos,
grobti kanalą, dirbtuves ir įrengimus.
kaip Nasseras paskelbė, jog jis nutarė Su- sials metais nesiekia 10 milionų Egipto Lenkijos, Estijos, Vengrijos ir Rusijos. At tre. Visi šiuo klausimu pareiškimai seka D. Britanija užima griežtą poziciją pa
ezo kanalą suvalstybinti. Pasigirdo keršto svarų, o Assuano užtvankos statybai rei šauks savo iškamšas ir leis tų kraštų žmo mi ir komentuojami. Įtampa didelė, ir Su brėždama, kad Suezo kanalas negali būti
ezo konfliktas gali privesti prie ginkluoto
dainos, kaip' kadaise būdavo užtraukiama kia tarp 400 ir 600 milionų svarų..:
išimtinoje vienos valstybės žinioje ir kon
Horst Wessel daina, kolektyvinėje haluci- Aišku, Nasseras gali tikėtis iš Chruščio nėms laisvai pasirinkti savo valdymosi for susidūrimo Artimuose Rytuose. Sovietų trolėje. Tuo tarpu visų valstybių (išski
ambasadoriai arabų kraštuose teiraujasi,
nacijoje. Suezo bendrovė buvo pristatyta vo paramos, tačiau Vakarai šiandien yra mą.
•
riant Izraelį) laivai dar naudojasi Suezo
miniai, kaip kapitalistų kraugerių banda. pasisakę aiškiai: jėga ar gudrumu, per in Atšaukę savo iškamšas iš Rytų Vokieti ar negalima būtų su'vizitu pasiųsti į jų kanalu, vis tiek, ar jie moka naujajai Nauostus rusų karo laivų, kurie lankytų Arti
Piramidžių krašte, kuriame liaudis tiek tervenciją ar per „nukamavimą“, Nasseras
sserio bendrovei, ar ne.
buvo kentėjusi nuo įvairių tironų, Suezo turi būti nustumtas nuo posto. Vakaram jos, leis abiem Vokietijos dalim susivieny muosius Rytus apie rugpjūčio mėnesio vi
durį.
t.y.
kaip
tik
tuo
laiku,
kai
Londone
D. BRITANIJA ĮKINKYS
bendrovė „nukankinusi“ 120.000 egiptie Suezo klaiusimas yra ne tik prestižo, bet ti.
šaukiama 24 valstybių konferencija aptarATOMINĘ ENERGIJĄ PRAMONEI
čių, kurie mirė nežmoniškose sąlygose, gyvybinis reikalas. Įvairios nuolaidos ir
Pripažindami Stalino niekšybes, kodėl
sadojeti Suezo klausimui.
’ kasdami perkasą kapitalistų kišenėms pa kapituliacijos yra galimo s bet tik iki tam
Pereitų metų vasario mėnesį Didžioji
jie
negrąžina mašinas, įrankius ir kitus tur
pildyti. Tas miniai mestas melas, iššaukė tikros ribos. Ją peržengus, gali būti panau
Iš Atėnų pranešama, kad Egipto amba
tus, kuriuos jie išplėšė iš pavergtų tautų. sadoje žurnalistams pareikšta, jog ginkluo Britanija paskelbė atominių elektros sto
pagiežos ir keršto reikalavimus. Minia dotos jėgos priemonės.
čių statybos planą, pagal kurį buvo numa
siūbavo tartum girta .
to konflikto atvejuje, pulikinikas Nasse- tyta pastatyti iki 1965 metų 12 atominių
Prieš šį savo, dabar jau istorinį pareišras įsakysiąs sunaikinti Suezo kanalą... jėgainių, investuojant šiam reikalui 300
. kimą, Nasseras buvo užsidaręs savo penPritardami Egiptui, visi arabų kraštai su milionų svarų.
fe kių kambarių kukliam bute. Jo darbo
naikintų per jų teritorijas einančius žiba Jau tada kai kurie laikraščiai spėliojo,
kambarys užverstas knygomis. Nasseras
Graikiją pasiekė visa eilė žinių apie ne- pasakęs prieš Maskvos dominavimą nu- lo vamzdžius.
kad pirmieji statybos planai bus praplėsti
pats išsireiškė: „Aš turiu viską perskaity ramumus Bulgarijoje. Pačioje kompartijo- kreiptą kalbą, kurioje jis pabrėžė, kad Bul
ir statyba pagreitinta ne todėl, kad pla
STALINAS
IR
KATYNAS
ti tam, kad išmokčiau amato, kuriam ne je vyksta dideli' kivirčai tarp nušalinto bū-"■ garijoje per dieną pagaminama 160 klg.
nuotojai
to norės, bet todėl, kad nebus ki
buvau parinktas.“
vusiojo premjero Červenkovo šalininkų ir uraniumo. Vieno kilogramo uraniumo paŠEŠTADIENIS, šeši JAV kongreso atsto
Tačiau šio vyro nukrypimas galima su tarp taip vadinamųjų „prišstalininkų“. Phi gaminimas atseina 1.400 levų. Rusai per- vai, trys demokratai ir trys respublikonai, tos išeities.
Tie spėliojimai tvirtinąs!. Dabar jau ofi
prasti iš skaitlingų diktatorių ir „tvirto lipopolio, Dimitrovgrado ir Varnos kariuo- ka visą uraniumą ir moka tik 60 levų už nusiuntė Chruščiovui asmenišką laišką, rei cialiai skelbiama, kad Britanijoje bus sta
režimo vyrų biografijų. ,JMein Kampf ver menės įgulos buvusios sukilę. Riaušių pa- kilogramą, tuo tarpu kaina pasaulinėj rin kalaudamį kad būtų pripažinta, jog 4.000
tomos nebe 12, bet 16 atominių elektros jė
timą Nasseras visad laiko po ranka, ir sa- sekoje buvo užmušta apie 200 žmonių ir koj yra 4000 levų už kilogramą. Sekreto lenkų karininkų žudynės Katyne buvo Sta gainių. Jų pajėgumas bus tris kart dides
vo mintyse gromuluoja savo mokytojo areštuota 700. Ginčai tarp komunistų pa rius pabrėžė, kad tokiu būdu Bulgarijai lino darbas. Šie šeši Kongreso atstovai da nis, nei pradžioje buvo numatyta.
ideologiją ir planavimą. Šios knygos įta drąsino ir bulgarų patriotinę visuomenę, sudaromi šimtamilioriiniai nuostoliai. To lyvavo specialioje komisijoje, kuri prieš
Kodėl taip skubama su šiomis statybo
koje, jis išdrožė ir savo hitlerinę kalbą. kurios tarpe platinami antikomunistiniai kia pat padėtis esanti ir su kitais Bulgar- kelis metus buvo Kongreso paskirta tirti mis? Pagrindinė .priežastis — anglies ir ži
Jis buvo ką tik grįžęs iš Bribni, kur su atsišaukimai. Tokių atsišaukimų pavyz jos gaminiais, priverstai eksportojamais Katyno žudynių aplinkybes ir išaiškinti jų balo trūkumas. Akmens anglies gamyba
sitiko su Tito ir Nehru. Tas susitikimas džiai pasiekp Vakarus. Kviečiama atsikra Rusijon. Rusija draudžianti Bulgarijai ga kajjtininkuą.
Britanijoje nuolat mažėja. Nors tai skambuvo tikras šio jauno Eigipto vado išsipū tyti Kremliaus viešpatavimo ir atitaisyti minius eksportuoti į Vakarus.' Tai esanti
Savo laiške Kongreso atstovai išdėsto ba neįtikimai, tačiau kuo daugiau vyriautimas. Senstelėjęs Nehru ir buržuazėjantis komunistų padarytas skriaudas visame viena svarbiausių priežasčių Bulgarijos Komisijoą tyrimų duomenis ir pateikia vi- sybė invesutoja naujų kapitalų į anglies
Tito, buvo apimti nerimo, kai Nasseras
ekonominės negerovės. Visa tai ir buvo są šiuo reikalu dokumentaciją. Jie, tarp kasyklas, tuo mažiau anglies iškasama. Jei
nupasakojo jiems savo agresyvinius pla krašte.
priežastimi šepilovo ir Mikojano lanky kitko, sakd: ...
, V . y .» ........
.
. ikf 1965 rųetų atominės jėgainės duos .ganus. Su dideliais sunkumais Nasserui pa Philipopolio miesto partijos sekretorius mosi Bulgarijoje.
„Katyno-žudyfiėš buvo krūopšciauslai iš' limyb'ę sutaupyti 25-rtiilionūs anglies per
vyko išgauti iš Nehru ir Tito sutikimą pa
tirtos ir tiksliau įrodytos, nei bet kuris iš metus, iki to laiko anglies gamyba gali nu
sirašyti bendrą komunikatą, kuriame kal
Jūsų nąsęnial.paskelbtų Stalino nusižengi - kristi^net.daųgiau,.negu numatoma sutau
tinama Prancūzija už savo darbus Alžyre.
mu...“ ' v >• ,.
??;.*’‘1
1 pyti/. i
-YTą pačią dieną Nasseras patyrė spirgi
Primindami, kad Katyno žudynės seniai
Atominės jėgainės atpalaiduos pramonę
nantį nepasisekimą Vašingtone. Nieko ne
žinomos visam pasauliui, bet iki šiol ko nuo perdidelės priklausomybės nuo anglies
SIBIRE KALINAMŲ UKRAINIEČIŲ
PETICIJOS NEW YORKE
galėjo būti labjau pažeminančio ir kenks
munistų spaudos slėptos, laiško autoriai produkcijos. Nuo to laiko, kai anglies ga
mingo trapiam orientališkam diktatoriaus
Amerikos Ukrainiečių Kongreso Komite rodoma, kad tarpe kitų, 1953 ir 1954 m. bu prašo Chruščiovą ištirti šį reikalą ir išaiš myba pramoninkai pradėjo nepasikliauti,
■autoritetui, sužinojus, kad Amerika, pa tas New Yorke sukvietė spaudos atstovus, vusiems sukilimams malšinti baudžiamu kinti, kokią rolę tose žudynėse suvaidino daug įmonių anglį pakeitė nafta. Tačiau,
tyrusi apie jo žygius, ūmai nusprendė ne Commodore viešbutyje ir jiems patiekė du būriu vadovavo Vyr. prokuroras Rudenko, Stalinas. ,
.
.
naftos Britanijoje nėra: ją reikia iš labai
beduoti dolerių.
toli atsigabenti. Be to, transporto sunku
svarbius šios istorinio laikotarpio' doku- kuris buvo sovietų „teisėju“ Nuerenbergo
Kaire jau buvo pradėta kritikuoti Na- .mentus, pastebėdamas kad tie dokumentai teisme,
SUEZO KONFLIKTAS
mai ar konfliktai Artimuose Rytuose gali
ssero politika. Slapta opozicija buvo be gali tapti istoriniais dokumentais,, ypatin
bet kuriuo momentu sudaryti žibalo tru
SEKMADIENIS. 24 valstybės pakviestos kumą.
statant! Nasserą į juokingą padėtį. Dikta gai pabrėžiama dokumentų kilmė ir jų. tu
dalyvauti
tarptautinėje
konferencijoje
Lon
torius negali pakęsti kritikos ir paašipos. jįnio svarbumas.
LLK POSĖDIS SU MIN.
Atominė energija gali pašalinti visus
done, rugpjūčio mėn. 16 d., apsvarstyti Su tuos nuolatinius rūpesčius: ji gali duoti
Jam tuoj reikėjo bet kuria kaina atstatyti
~ '
S. LOZORAIČIU
ezo kanalo reikalus. Jau dabar manoma, šviesą, kurą ir energiją be suodžių ir dū
Abu dokumentai rašyti ir pasirašyti po
savo suterštąjį prestižą.
Rugpiūčio 1 d. Free Baltic House patal kad tikrai konferėncijoje dalyvaus Pran mų. Artimoje ateityje, pramonė bus per
Pats Nasseras iškilo į pirmąją rolę Egip -litinių kalinių ir tremtinių vergų darbo sto
pose New Yorke įvyko Lietuvos Laisvės cūzija, D. Britanija, JAV, Australija, Por organizuojama naujais pagrindais ir, jo
te su Vakarų pagalba, Vakariečiams Ne- vykolje Mardavijoje, Sibire.
Abu dokumentai rašyti ukrainiečių kal Komiteto posėdis, kuriame dalyvavo min. tugalija, Pakistanas, Italija, Turkija, Japo kios abejonės, ji atneš ne tik ramesnį, bet
guibas atrodė nepalikimas dėl jo artimų
nija, Švedija ir Olandija. Tikimasi, kad
ryšių su islaminiais ekstrimistais. Ameri ba 1955 m. rugsėjo ir spalio mėn. Doku S. Lozoraitis ir gen. kons. J. Budrys. Posė konferencijoje dalyvaus taip pat Vokietija, ir „švaresnį“ gyvenimą.
mentai
surašyti
ant
lininės
drobės,
išplėš
dyje
atvirai
ir,
palyginti,
išsamiai
pasiaiš

kos skatinama Britanija pasirašė su NaIspanija, Norvegija, Danija, Etiopija ir
Alžyras. Alžyre bus įsteigtos 123 naujos
sseru sutartį 1954 m. lapkričio 19 d., pasi- tos iš drapanų, ar moterų suknelių. Tai ge kinta visa eilė Lietuvos laisvinimui svar Na/ijoji Zelandija. Tačiau abejojama, ar
riausias būdas pogrindžio žmonėms ant to bių klausimų: dabartinės tarptautinės pa
žandarmerijos. Kova su narkotikų prekyba
kic.s medžiagos surašytus dokumentus pri dėties keliami Lietuvai klausimai , ir jų sutiks konferencijoje dalyvauti Indija, Cei bus labai sustiprinta. Pasirodo, kad teroris
statyti laisvojo pasaulio žmonėms.
konkretus sprendimas; Lietuvos egzilinių lonas, Indonezija, Persija, Graikija, Egip tinių aktų autoriai dažnai būna narkotikų
Tie dokumentai slaptai po ilgo laiko pa- veiksnių bendradarbiavimas su kitų sovie tas ir Sovietų Rusija.
įtakoje.
Mienems mciunams p.p. nmiujai ir
siekė Vyriausoią Ukrainiečių Laisvinimo tų pavergtųjų kraštų egziliniais veiksniais Londono spauda pabrėžia, kad konferen
cija
įvyks
net
ir
tuo
atveju,
jei
Egiptas,
In
Kaziui Kurilams, mirus Sibire jos my
Tarybą (UHVR) Vakarų Vokietijoje. Iš per PJT ir Lietuvos diplomatų įsijungimas
Madridas, Pagal paskutinį JAV ir Ispa
limam broliui
ten dokumentai buvo priestatyti Mikola Le į Lietuvos delegaciją PJT; Lietuvos egzili dija ir Sovietai atsisakytų joje dalyvauti. nijos susitarimą amerikiečiai apginkluos
MYKOLUI DAUPARUI,
bed, UHRV užsienio reikalų generaliniam nių veiksnių bendradarbiavimas su Lietu Nasseras Egipte pareiškė, kad jis nesku keturias ispanų divizijas, vieton anksčiau
nuoširdžią užuojautą reiškią
sekretoriui esančiam JAV. Tie dokumentai vos kaimynais ir ypač su Baltijos valsty- bąs su atsakymų.
sutartų dviejų.
F. Popeliučka ir K. Bivainisl
buvo parodyti spaudos atstovams. Jiems bėmis; Lietuvos revendikacijų studijų
BAGDADO PAKTAS PAVOJUJE
klausimas ir kt.
taip pat įteikti ir angliški vertimai.
Vašingtonas. Prezidentas Eisenhoweris
Pirmasis dokumentas „Atviras Laiškas“
PIRMADIENIS.
Irakas, Bagdado pakto pasirašė įstatymo projektą, kuriuo duoda
Rugpiūčio 2 d. min. Lozoraitis vizitavo
adresuotas JT Žmogaus Teisių Skyriui, jis Estijos ir Latvijos Laisvės Komitetus.
pagrindinis narys ir centras, prisidėjo prie mas leidimas statyti pirmąjį prekybos lai
įteiktas JT generalinio sekretoriaus įstai
arabų valstybių, palaikančių Suezo kanalo vą, varomą atomine energija. Tas laivas
Kor.
■
gai, *o fotostatinės nuotraukos ir vertimai
nacionalizavimą.
kainuos apie 40 milionų dolerių.
DBLS Nottinghamo skyriaus nariui
išsiuntinėti kelioms delegacijoms prie JT.
Iki šiol Irakas buvo skaitomas svarbiau
A. Petrauskui, jo mylimai žmonai Mi
Tunisas, Anglai ir amerikiečiai atsisakė siuoju D. Britanijos sąjungininku Arti
Kitas dokumentas, tai laiškas ukrainie
Maskva. Maskvoje lankosi Japonijos už
__________
__ pagrindinę
_ ________
_ sienio reikalų ministerįs Sigemitsu. Bando
čiams laisvajame pasaulyje, Jame aprašo suteikti Tuniso vyriausybei bet kokią fi- __
kalinai BARONAFTYTEI - PETRAUS
muose
Rytuose.___
Kaip _apie
Bagmi politinių kalinių ir tremtinių .vargai Si nansinę pagalbą. Per paskutinius^ dešimt dado pakto valstybę^ apie Ira°ką koncentra ma sureguliuoti Japonijos Rusijos santy
KIENEI mirus, gilią užuojautą reiškia
bire
ir pranešama apie streikus ir pasiprie mėnesių prancūzai ir tuniziečiai išvežė iš vosi visa, antinasserinė opozicija. Dar ne- kius. Derybų pradžioje šepilovas griežtai
DBLS Syrians Valdyba ir Nariai
šinimus prieš rusus, kurie prasidėjo dar Tuniso ir perkėlė į kitus kraštus įvairių seniai Irakas pareiškė, kad jei JAV nepa- atmetė reikalavimus grąžinti Japonijai ru
1953 metais. Tarp kito dokumentuose nu- kapitalų 90 milionų svarų sumai.
ląikys Britanijos ir Prancūzijos Suezo ka- sų po karo užimtas Japonijoje teritorijas.
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STASYS RAŠTIKIS

SANTYKIAI SU RESPUBLIKOS PREZIDENTU
Šiomis dienomis pasirodė gen. S. Raš
tikio raštų pirmasis tomas .pavadintas
„KOVOSE DĖL LIETUVOS“. Čia persi
spausdiname ištraukėlę, kurioje gen.
Raštikis pasisako apie savo santykius su
Respublikos Prezidentu A. Smetona.
Red.
Mano santykiai su respublikos preziden
tu A. Smetona buvo tik tarnybiniai. Priva
čiai prezidentūroje nesilankiau nei pas pre
zidentą, nei pas ponią prezidentienę. Gal
tai buvo ir negerai. Gal reikėjo ir man da
ryti taip, kaip darė kai kurie, ne visi, vy
riausybės nariai, privačiai lankydamiesi
prezidentūroje ne tik švenčių proga, bet ir
šiaip gan dažnai, be jokio tarnybinio rei
kalo, bet, ot, taip sau, pasikalbėti, pasivai
šinti, gal kortomis palošti. Aš be tarnybi
nio reikalo nedrįsdavau eiti. Man preziden
tūra ir ypač Respublikos Prezidentas buvo
kažkas aukšta, kilnu, pilna pagarbos, kaip
kažkokia šventovė. Jei ir tekdavo išgirsti
vieną kitą neigiamą žinią apie prezidentū
rą, aš visada stengdavausi atriboti ją nuo
paties Respublikos Prezidento ir išgirstus
priekaištus taikydavau kitiems preziden
tūroje gyvenantiems arba besilankantiems
asmenims. Respublikos Prezidentą aš nore
davau matyti nusipelnytos pagarbos aureo
lės supamą, reiškiant tą pagarbą ne tik iš
orinėmis formomis, bet ir vidujiniu Įsiti
kinimu. Tarnybiniuose reikaluose galima
buvo turėti savo nuomonė, nesutampanti
su Respublikos Prezidento galvojimu, gali
ma diskutuoti ir Įrodinėti savo nuomonės
teisingumą, galima Įtikinėti, galima jieškoti kompromisų, ir vis dėlto galima ir reikia
visą tai daryti taip, kad nuo to nenukentė
tų nei Respublikos Prezidento autoritetas,
nei jam, kaip Valstybės Galvai, teikiama
pagarba. Tokia mano pažiūra i špradžių bu
vo labai ryški, tvirta ir beveik šventa. Vė
liau, po kelerių metų betarpio tarnybinio
santykiavimo su Prezidentu, ji truputį nu
bluko, tačiau nepaisant net kai kurių ne
malonių santykiavimo momentų, ji pasili
ko manyje beveik nepasikeitusi iki pat
Respublikos Prezidento A. Smetonos mir
ties ar net iki šiai dienai. Tokia pažiūra
neleido man privačiai santykiauti su Res
publikos Prezidentu ir vertė apsiriboti tik
tarnybiniais santykiais. Dėl tos pačios prie
žasties, pvz., labai retai lankydavausi ir
Kauno valstybiniame teatre, nors esu gan
didelis scenos mėgėjas. Varžydavausi lan
kytis todėl, kad man, kaip kariuomenės va
dui, buvo visada rezervuotos dvi vietos
Respublikos Prezidento ložėje. Sėdėti Pre
zidento ložėje man buvo kažkaip nesmagu
ir nedrąsu, o pirkti bilietus parteryje bū
davo taip pat nepatogu, nes būtų padaryta
išvada, kad kariuomenės vadas tyčia ar
demonstratyviai boikotuoja Respublikos
Prezidento kompaniją.

Kalbėdamas apie respublikos prezidentą
A. Smetoną, pirmiausia turiu pabrėžti, kad
nors jis Lietuvos visuomenėje ir kariuo
menėje turėjo ir gan didelę opoziciją, ypač
vėliausiais nepriklausomybės metais, nors
jam buvo daroma ir labai daug įvairiau
sių priekaištų, vis dėlto visi tie priekaištai
buvo politinio pobūdžio. Didelė tautos

dauguma nesutiko su Smetonos politine li
nija, ypač su jo vidaus reikalų politika, ir
buvo priešinga jam. Bet joks rimtas politi
kas, jo oponentas ar priešininkas, negalėjo
padaryti jam jokių rimtesnių priekaištų
jo paties privačiam gyvenimui. O jei laiks
nuo laiko ir pasigirsdavo tokių priekaištų,
tai jie būdavo arba padiktuoti piktos va
lios, arba perdėti ir padidinti, arba, ir tai
dažniausiai pasitaikydavo, visai nepama
tuoti. Kas kita priekaištai kai kuriems pre
zidentūros draugams, patarėjams arba nuo
latiniams lankytojams. Kai kurių tų prie
kaištų aš negalėčiau atremti.
Man atsidūrus kariuomenės vadovybėje,
Prezidentas iš pradžių buvo manimi labai
patenkintas. Kada aš 1934' metų pabaigo
je, baigęs dėstyti Respublikos Prezidentui
kariuomenės negalavimus ir savo sumany
mus bei planą visiems tiems negalavi
mams pašalinti, paprašiau Respublikos
Prezidentą pritarimo ir paramos mano pla
nui įvykdyti, Prezidentas pasakė:
„Iki šiol dar niekas nebuvo man taip
aiškiai išdėstęs kariuomenės reikalų ir jos
trūkumų“^
Vėliau jis tą pačią mintį, papildęs dar
kitais komplimentais, pareiškė ir kitiems
— generolui Žukauskui, ministeriui pirmi
ninkui Tūbeliui, dekanui Mironui, savo as
mens adjutantui ir kitiems. Smetona gerai
suprato mano išdėstytą reikalą ir pritarė
man. Prezidentas daug padėjo man įvyk
dyti mano numatytas reformas kariuome
nėje. Kariuomenės reikalais galima buvo
daug lengviau susikalbėti su Respublikos
Prezidentu negu su ministeriu pirmininku
ir finansų ministeriu J. Tūbelių ir su ki
tais vyriausybės nariais. Vėlesnė kariuo
menės pažanga ir visi mano darbai kariuo
mehėje Prezidentui patikdavo, ir jis didžia
vosi jais.
Bet jam pradėjo nepatikti augąs kariuo
menės vado populiarumas ir autoritetas.
Ypač nepatiko todėl, kad Respublikos Pre
zidento autoritetas tuo pačiu laiku pradėjo
mažėti.
Buvo labai gaila, kad tas autoritetas
mažėjo, ir gaila todėl, kad Lietuvoje tuo
metu buvo autoritetinis režimas, vadinasi,
autoritetas buvo paimtas kaip moralinis
pagrindas visam vailstybiniam gyvenimui
tvarkyti. Ne tik dabar bet ir tada beveik
visiems buvo aišku, kad tuo autoritetu ga
lėjo būti ne viešpataujanti tautininkų par
tija, bet^ tuometinio Respublikos Preziden
to asmuo. Tai gerai žinojo ir patys tauti
ninkai. Jei daug kas ir nemėgo tautininkų,
tai A. Smetoną vis dėlto gerbė. Kai kurie
netalmudiški patriotai, o tokių buvo viso
se mūsų politinėse partijose, kėlė net min
tį, kad tautininkų partija, laikui bėgant,
nustosianti savo reikšmės ir įtakos ir kad
A. Smetonai būsiančios laisvesnės rankos
išvesti visą valstybę iš vienas partijos val
dymo į normalią demokratinę parlamenti
nę santvarką. Buvo ir tautininkų taip gal
vojančių. Taip buvo dar galvojama 19341935 metais. Man, kaip kariuomenės va
dui, buvo svarbu, kad valstybėj būtų tvir
ta ir autoritetą turinti valdžia. Mažėjant
moraliniam autoritetui, valdantieji, norė
dami išsilaikyti valdžioje, vis daugiau grie

besi policinių priemonių, režimas vis ri-e
dėjo į policinę valdymo formą, o tai juk
anksčiau ar vėliau turėjo nuvesti į vieno
kią ar kitokią revoliuciją. Kaip galima bu
vo šito išvengti? Perversmu ar evoliucija?
Karinis perversmas turėjo būti atmestas.
Liko antrasis kelias, t.y. evoliuciniu būdu,
įtikinėjimais ir be jokių didesnių sukrėti
mų įtikinti Respublikos Prezidentą sukti
valstybės vairą iš vienos partijos valdymo
į demokratiją, t.y. atsisakyti proteguoti
tik vienus tautininkus, bet įtraukti į kraš
to valdymą ne tik visas valstybiškai ir tau
tiškai nusiteikusias politines grupes, bet ir
visą tautą. O tokiam žygiui kaip tik ir bu
vo reikalingas autoritetingas Respublikos
Prezidentas, štai kodėl man, kaip kariuo
menės vadui, ir buvo labai gaila, kad Res
publikos Prezidento autoritetas mažėjo. Jo
autoritetas buvo reikalingas.
Taip samprotaudamas aš stengdavausi
jokiu būdu negriauti Respublikos Prezi
dento autoritetą, bet, kiek tik galima, jį
palaikyti. Iš antros pusės, stengdavausi in
formuoti Prezidentą visai bešališkai, saky
damas jam gryną tiesą, visai neatsižvelg
damas į tai, ar ji bus Prezidentui maloni
ar ne. Vėliau pastebėjau, kad aš šiuo at
žvilgiu dariau taktinę klaidą .Kiti Respub
likos Prezidento informatoriai iš vyriausy
bės ir tautininkų tarpo sakydavo tik tai,
kas jam buvo malonu, o apie kitą taktiškai
nutylėdavo. Man ne kartą Respublikos
Prezidentas pastebėdavo:
„Bet ministras pirmininkas (arba vidaus
reikalų ministras) man apie tai kitaip pa
sakojo“, arba: „Bet saugumo departamento
žinių biuleteny apie tai nieko nerašoma“.
Visada atsakydavau, kad mano informa
cijos paimtos ne iš saugumo departamento
biuletenio ir ne iš atskirų ministeriu, bet
iš gyvenimo faktų. Nors aš ir {rodydavau,
kad mano informacijos tikros, bet vis dėlto
visada pastebėdavau, kad Prezidentui ne
patikdavo. Jis norėdavo gauti malonių ži
nių. Nors aš tai ir gerai supratau ir žino
jau, kad Prezidentas ne tik noriau klauso
tų, kurie jam pataikauja, bet ir daugiau
jais tiki, aš savo taktikos nepakeičiau ir
toliau buvau toks pat atviras.
1938 m. lapkričio 23 dieną Lietuvos ka
riuomenės įsteigimo 20-ties metų sukakties
proga Vytauto Didžiojo karo muziejaus
salėje buvo iškilmingas aktas. Dalyvavo
labai daug svečių iš Kauno ir iš provinci
jos. Buvo ir visi vyriausybės nariai. Po
Respublikos Prezidento kalbos teko man
kalbėti. Savo kalboje aš, be kitko, kariuo
menės vardu padėkojau pirmajam ir tuo
metiniam respublikos prezidentui Smeto
nai už jo nuopelnus kariuomenei. Po to pa
dėkojau ir buvusiems . kitiems Lietuvos
Respublikos Prezidentams, kaip buvusiems
vyriausiems ginkluotų pajėgų vadams ta
me dvidešimtmetyje. Smetona labai supy
ko, kad aš drįsau jo akivaizdoje paminėti
kitus Respublikos Prezidentus. Gal tai bu
vo mano netaktas, gal kiti Respublikos Pre
zidentai nebuvo verti tokios padėkos, gal
aš turėjau dėkoti tik vienam A. Smetonai,
— nežinau, nes tuo reikalu neslaiškinau
prezidentūroje.
Rodos, 1939 metų pradžioje „XX Am-

NEBUSITE NUGALĖTI!

Jau kelintas mėnuo kaip kalbama apie
bolševikų vidaus politikos pasikeitimus,
apie „dovanojimus ir amnestijas“, apie ža
damą didesn ęlaisvę. Tačiau tos viltys,
kas anapus geležinės uždangos išdrįso jas
viešai pareikšti, liko krauju užslopintos,
šių įvykių akivaizdoje „L'Osservatore Ro
mano“ paskelbė popiežiaus Pijaus XII nau
ją Apaštališką Laišką, skirtą bolševizmo
pavergtųjų Europos tautų kardinolams,
vyskupams, kunigams ir visiems tikintie
siems. Šv. Tėvas dideliu rūpesčiu svarsty
damas sunkias sąlygas, kuriose Bažnyčia
daugelyje kraštų kenčia nuo bedieviškojo
materializmo, priemena lygiai prieš 500 m.
panašiose sunkiose aplinkybėse Kaliksto
III išleistą Apaštališką Laišką, kada vidu
rio Europai grėsė didelis pavojus. Tada po
piežius kvietė visą katalikiškąjį pasaulį į
atgailą, pagyvinti krikščionišką gyvenimą
ir melsti Dievo pagalbos. Europa liko išgel
beta ir ta atmintis liturgijoje buvo atžymė
ta nauja padėkos švente.
— Jūs, kurie gyvenate nuo Baltijos jū
ros pakraščių iki Adriatikos ir Juodųjų jū
rų, — rašo Pijus XII, — jau virš 10 m.
vargstate sunkiose sąlygose. Kristaus Baž
nyčia, jei ir ne visur tuo pačiu būdu, nebe
turi teisių, religinės draugijos uždarytos,
Ganytojai sutrukdyti savo pareigose, iš
tremti ar Įmesti į kalėjimus, jaunimui ka
lamas klaidingas ir žalingas mokslas, tiks
lu atitraukti nuo Dievo ir Jo šventų įsaky
mų. Šį liūdną vaizdą, nors ir anksčiau iš
keldavome, bet ir šiandieną negalime tylė
ti, atlikdami savo tarnybos pareigas. Atpir
kėjas niekada neapleidžia savo Bažnyčios.
Kada smarkesnė audra mėto Petro laivą,
tada ir dieviškasis Vairuotojas budresnis,
nors kartais ir atrodytų miegąs. Kasdieną
mąstykite Jo pažadą, kuris suteiks vilties
ir palengvins ypatingai bandymų valando
se: „Aš esu su jumis visas dienas iki pašau
lio pabaigos“. Jei Dievas su mumis, tai kas
žius“ išspausdino ištrauką iš vieno pran
cūzų laikraščio. Ten buvo parašyta, kad
Lietuvos Prezidentu ateityje galįs būti ka
riuomenės vadas. Ši žinutė buvo labai jaut
riai priimta Respublikos Prezidento. Jis
pats tvirtino man, kad krikščionys demo
kratai nori panaudoti mano asmenį prieš
jį. Man buvo labai nemalonu, kad ši kartą
į politinių partijų tarpusavio kovą buvo
įmaišyta įr mano pavardė.
Mano vardas ir kitą kartą pateko į pa
našią situaciją. B. gen. Černiaus vyriausy
bės laikais ministerial pradėjo važinėti po
provinciją politinių pranešimų vsuomenei. Į Panevėžį nuvyko tokio rpanešimo
švietimo ministras Dr. Bistras. Po jo pra
nešimo susirinkusiųjų vardu buvo pasiųsti
sveikinimai ministeriui pirmininkui ir ka
riuomenės vadui. Prezidentui sveikinimo
nebuvo. Smetona buvo labai įsižeidęs, kad
kariuomenės vadas susilaukė sveikinimo,
o Respublikos Prezidentas ne. Manau, kad
tikrai buvo padarytas netaktas, bet ar tai
buvo mano kaltė? .

prieš mus? Kristus iš visų reikalauja pa
klusnumo, kad kilnia dvasia gintumėte sa
vo tikėjimą. Čia reikalas eina apie jūsų pa
čių, jūsų vaikų ir artimųjų amžinąjį, išJ
ganymą, nes jis šiandieną atsidūrė didžiau
šiame pavojuje, bedievybei ir ateizmui puo
lant. Jeigu šioje dvasinėje kovoje visi, kaip
tvirtai tikime, drąsiai ir ištikimai elgia
tės, nebūsite nugalėti, bet tiktai — garĮ
bingos aukos. Iš persekiojimų ir kančių
Kristaus Bažnyčiai kils naujos pergalės,
kurios jos metraščiuose bus įrašytos auk
so raidėmis. Nenorime nė manyti, kad
Kristaus mokiniai nusiminę apleistų lau
ką, jei susilaikytų atvirai pareikšti tikėji
mą ar apsileidę miegotų, kai bedievybės
propagatoriai stengiasi suniokioti Dievo
Karalystę. Jei kurioje dalyje tai atsitiktų, įS
Viešpats tegul tai sutrukdo, nes tai būtų
ne tik dezertyrams, bet ir visai bendruome
nei neatitaisomas nuostolis didžiausia ža
la.
— Didelė paguoda, kad daugelis iš jūsų jį;
yra pasiruošę kilniai paaukoti net laisvę ir
gyvybę, kad į pavojų neišstačius katalikų
J
religijos pilnumo. Žinome, kad nemažai Ga
nytojų davė nenugalimo krikščioniško stip
rūmo pavyzdžių! Apaštališko troškimo ža
dinami, nežiūrint nė sunkiausių sąlygų, kil
niai atlikite savo pareigą, būkite stiprūs
tikėjime, o kiek jūsų galioje yra, skleiskite Kristaus šviesą, ypatingai krikščioniš
ko gyvenimo ištvermės pavyzdžiais. Abejoją, nepasitikį ir silpni tegul pasimoko iš
jūsų laikysenos atvirai išpažinti tikėjimą,
atlikti religines pareigas, be rezervų atsi
duoti Kristui. Jūsų dvasios sveika energi
ja, jūsų gili krikščioniška dvasia, kurios
šviesūs liudijimai ateina neretai iki Mūsų
leidžia tikėtis, kad ir būsimoms kartoms
mokėsite perduoti brangųjį krikščioniško ,
tikėjimo turtą ir ištikimybę Bažnyčiai ir
Apaštalų Sostui. Būkite tikri, kad visa
krikščioniškoji šeima su pagarba stebi jū
sų tylią kančią ir meldžia jums Dievo pa
galbos! '
Šį Apaštališkąjį Laišką pavergtiesiems
Šv. Tėvas išleido Romoje š.m. birželio 29
d. ir originalo tekste užima 400 eilučių,
kartu visiems tikintiesiems už geležinės už
*
dangas siųsdamas Apaštališkąjį Palaiminimą.
P. Dauknys MIC
PAMALDOS

NOTTINGHAM — rugpjūčio 12 d., 12,15
vai.
BRADFORD — rugpjūčio 19 d., 12,15 vai.
LEEDS — rugpjūčio 19 d., 3 v.p.p.
NAUJA LIETUVIU RAŠYTOJŲ
D-JOS VALDYBA

Slaptu visuotiniu LRD narių balsavimu
ateinantiems dvejiems metams išrinkta
LRD Valdyba, kuri pasiskirstė pareigomis:
pirm. Benys Babarauskas, vicepirm. Povi
las Gaušys, sekr. Aloyzas Baronas, ižd. So
fija Tomarienė, vald. narys Vincas Ramo
nas. Kandidatai: Kleofas Jurgelionis ir
Albinas Valentinas. Lietuvių Rašytojų Djos adresas: 1436 So. 50 Ave., Cicero, Ill.

as
M. KRUPAVIČIUS

Lietuvių - žydų santykiai
RUDOSIOS OKUPACIJOS IRCTU
Tęsinys
5. V. Rudnikaitę — Šiaulių žydų gimna
zijos direktoriaus dukrelę, 16 metų. Ji ap
gyvendinta girininko Dauginio šeimoj. Tik,
deja, savaitei prabėgus, pasiilgusi savųjų,
ji sugrįžo į Šiaulių geto.
6. Vieno Kauno prekybininko sūnų 5 me
tų amžiaus. Jis buvo atvežtas savo auklės
traukiniu iš Kauno, gyveno kurį laiką Dr.
Jasaičių šeimoj, o vėliau perduotas globo
ti agr. Mikolaičiui į kaimą.
7. Šifmanaitę Ireną, inžinieriaus dukte
rį. Ją priglaudė mokytojo šeima prie Ku
žių, Šiaulių apskr.
8. Inž; architekto, studijavusio Paryžiu
je, iš Kauno žmoną su 6 mt. sūnumi. Iš
Kauno geto ją išgelbėjo p. Binkienė. Atva-,
žiavo į Šiaulius, su vysk. Brizgio rekomen
daciniu laišku Šiaulių jėzuitams. Apgyven
dinta Teišerskio ūkyje kaipo šeimininkė.
Ji gerai kalbėjo lietuviškai ir buvo ariškos
išvaizdos.
9. Šiaulių „Star“ dažų fabriko savininko
9 metų sūnų, Tėvas filantropas, žydų gete
labai populiarus. Sudaryti dokumentai ir
D. Venslauskaitės rūpesniu apgyvendintas
Vaiguvos apylinkėje.
10. Dr. Piko sūnui studentui buvo suda
rytas asmens dokumentas.
11. Žinomąją Kauno fotografę Zinaidą
Blumentalienę, kuri su parūpintais jai Kau
ne asmens dokumentais buvo apgyvendin
ta Padubysio valse.
12. Apie 15 asmenims buvo sudaryti as
mens dokumentai, daugiausia vyrams. Do
kumentai palengvindavo jiems reikalingu
momentu bėgti i šgeto ir tuo būdu išsigel
bėti. (ūkininkai mažiau bijodavo priglaus
ti asmenis su tvarkingais dokumentais).
Pačioje okupacijos pradžioje 3 Šiaulių

visuomenės atstovai F. Bugailiškis, Dr. D.
Jasaitis ir kun. Lapis nuėjo pas Šiaulių
Gebiets-Komisarą štabsleiterį Schoepferį,
įvairiais samprotavimais užtarė žydus ir
pareiškė pasipiktinimą brutaliu jų žudy
mu. Štabsleiteris tą intervenciją įžūliai at
metė, pasikalbėjimą nutraukė ir pagrasi
no, kad už kišimąsi į tų reikalą visiems
gręsia žydų likimas. O SD viršininkas Bocelskis pasikalbėjime tuo pačiu reikalu D.
Jasaičiui pasakė „Jei Tamsta kišiesi į tą
reikalą, tai atsigulsi į tų pačią duobę su
žydais“.
Šiauliuose žydus gelbėjo nuo mirties ir
teikė jiems visokeriopą paramą šimtai lie
tuvių. Primintini be minėtų Dr. Jasaičio
šeimos narių, šie žmonės: adv. Vanslausko
šeima, Dr. Luinienė, kun. Lapis, kun. By
la, Dr. Prielgauskas, Kužių klebonas kun.
Kleiba, vice-burmistras Pauža, Kildišius,
Ibianskis ir kiti.
Vilkaviškio apskrity žydų gelbėjimo ak
cija buvo organizuota platesniu mastu.
Buv. teismo antstolis Pališkis, gyv. Vil
kaviškio mieste, pas save slėpė vieną žydų
šeimą. Vokiečiams tai susekus, Pališkis su
žmona buvo suimti, turtas konfiskuotas ir
atiduotas vokiečiams. Pališkių vaikus pa
siėmė globoti kiti lietuviai.
Juozuoniškio vienkiemio ūkininkas Ga
vėnas laikė paslėpęs kelis žydus.
Kai susidarydavo pavojus toliau laikyti
žydus, jie buvo perkeliami pas kitus ūki
ninkus, taip pvz. iš Margių kaimo Rimšos
buvo perkelti pas Obelupių kaimo Eiduke
vičių.
Vilkaviškio apskrities ūkininkai buvo
sudarę savotiškas stotis, kuriose žydai ne
nuolat gyveno, bet laikinai, kilnodamiesi

iš vienos tos rūšies stoties į kitą. Čia jie
gaudavo be atlyginimo pastogę ir maistą.
Tai tik nuotrupos; maži iš įvairių vietų
vaizdeliai. Bet jie pakankamai atvaizduoja
visą padoriąją Lietuvą, visą lietuvių tautą
ir jos užimtųjų poziciją nacių persekioja
mos ir naikinamos žydų tautos atžvilgiu.
Lietuvių tauta padarė žydams visa tai, ką
ji galėjo tomis sąlygomis padaryti. Lietu
vos žydai visa tai labai gerai žinojo ir jų
vadai su kaikuriais rabinais prešaky Kau
no arkivyskupijos kurijai už lietuvių tei
kiamą žydams pagalbą Lietuvos žydų tau
tos vardu pareiškė padėką. Už tą teiktą žy
dams pagalbą daugelis lietuvių brangiai
apmokėjo; gyvybe ,turtu ir laisve. Bet tuo
pat metu šiuo savo kilniaširdiškumu lietu
vių tauta ryškiai įrodė ir savo aukštą mo
ralinę vertę.
g. Gėdos lapas

Peržvelgta garbės lapai. Objektyvumas
verčia dirstelėti į lietuvių tautos gėdos la
pus. Lietuvių tautoj atsirado žmonių, ku
rie žydus naikino, šitą lietuvių tauta iskau
džią ir gėdingą akciją galima padalinti į
du laikotarpius: 1. bolševikams atsikeršiji
mo laikotarpį ir 2. sąmoningą naciams tal
kinimo žydų naikinimo darbe laikotarpį.
Pirmas laikotarpis apėmė bevaldį — in
terregnum© periodą, kai rusai traukėsi, o
vokiečiai dar neįsikūrė. To interregnumo
metu kilo spontaniškai, niekieno neorgani
zuota reakcija prieš bolševizmą ir bolševi
kus, atsiskaitymo, keršto valanda — kerš
to už sunaikinimą valstybės, visų nepri
klausomo gyvenimo kultūrinių, ekonomi
nių ir t.t. alimėjimų suardymą, už tiekos
žmonių išžudymą ir išvežimą j Rusiją mir
ti, vadinasi, keršto, patriotiniais ir asmens
sumetimais. Asmens keršto pavyzdį pri
minsiu Rokiškį. Bolševikai vokiečių iš
stumti. Daug šeimynų jų buvo išvežta į
Rusijos pasviečius. Išvežtųjų pasiliko arti
mų giminių ir net kaikurių — vaikų. Mies
te pasiliko kokis skaičius bolševikų agentų
ir trėmimo į Rusiją talkininkų. Jų tarpe

kaip visoj Lietuvoj, buvo nemažas skaičius kumui nusipelnyti ar tuomi išlyginti savo
žydų. Už savo išvežtas šeimas ir suardytą priešnaciškiem atliktiem darbams. įdomu
laimę pasilikę laisvėje nuskriaustieji ėmė kad tokių žydų žudikų priešakin labai daž
si visai suprantamo, bet nepateisinamo nai stodavo buvę enkavedistai ar šiaip bol
keršto žygio. Pagautieji bolševikų agentai ševikai. Kaipo pavyzdį čia priminsiu Po
ir trėmimo pagelbininkai buvo žudomi. Jų žėlą, Šiaulių advokatą, kuris prie bolševi
tarpe žuvo ir kiek žydų bolševikų.
kų buvo aršus enkavedistas, daug įdavęs
Šiuo anarchijos metu buvo žudoma tik ir sunaiknęs lietuvių, o prie vokiečių ta
bolševikai. Nužudytųjų tarpe buvo ir žydų. pęs gestapininkas ir uolus žydų naikinimo
Statistikos niekas nevedė. Sunku tad pa organizatorius ir jų turto plėšikas. Viekš
sakyti kiek jų šiame laikotarpy žuvo. Aiš niuose ypatingai pasižymėjo-žydų naikini
ku tik, kad jie buvo žudomi ne kaip žydai, mu aršūs bolševikai: K.G., J.R., P. ir kiti.
bet kaip bolševikai, kaip Lietuvos Respub Jie dažniausia savo kruviną darbą dirbo
likos duobkasiai ir lietuvių naikintojai ir ne savistoviai, bet vokiečių vadovaujami
žudytojai, ir antra, kad šiuo laikotarpiu ir nurodomi. Tokių išsigimėlių nebuvo
lietuvių buvo išžudyta daugiau negu žydų, daug. Bet jų, deja, buvo. To paneigt nega
maišė ir asmeniškumai, atsiskaitymai ir to lima. Jie yra Lietuvos gėda ir nelaimė. Lie
maišė ir asmneiškumai, atsiskaitymai ir to tuva atgavusi savo nepriklausomybę tei
limesnė praeitis. I tą akciją įsibrovė ir tau singumo organų keliu jiems atiduos tai, ko
tos padugnės, kaip paprastai tokiais mo jie savo darbais yra nusiplenę. Tauta gi
mentais atsitinka. Nukentėjo nemažža ir jiems savo dekretą paskaitė jų kruvino
nemaža nekaltų žmonių. Kaip pavyzdį pa darbo metu: jų šalindamas!, išskirdama iš
imsiu S. Kalvariją. Čia Baltramiejaus nak savo tarpo ir kitokiais veiksmais.
Iš visi, kas .buvo pasakyta, seka:
::
tį surengė vienas moraliniai kritęs lietuvis
vietos policijos pareigūnas — nacis Klipš-, 1. Visa lietuvių tauta su savo išsilikusio
tas. Jis per vieną naktį suėmė apie 150 mis organizacijomis, įstaigomis: laikinąja ■
žmonių iš miesto ir apylinkių ir atidavė vyriausybe, buv. vyriausybės nariais, Kat.
gestapininkams. Jų tarpe bolševikų buvo Bažnyčia, lietuviškąja spauda, partijomis
nedaugiau 10. Suimtųjų tarpe buvo žydų ir Visa visuomene buvo priešinga nacių“; :
tik 36, kiti lietuviai: vaikai, moterys, pri politikai ir metodams, taikomiems žy
augančio jaunimo ir 3 Lietuvos išlaisvini dams; žydus rėmė ir gelbėjo bei jiems už-'.
mo kovų savanoriai, Vyties Kryžiaus ka jautė.
valieriai. Gestapininkai nužudė 110 žmo
2. Tautos reakcijos metu buvo nužudyta;^
nių. Kitus pavyko išgelbėti tik vietos ku žydų, tačiau juos žudė ne kaip žydus, bet \
nigų ir pasaulininkų inteligentų drąsiu ir kaip bolševikus. Nuo šio tautos keršto daū
jų pačių gyvybei pavojingų žygių dėka. giau nkentėjo lietuvių negu žydų;
Tokia banga, žinoma, ne tokiam maštabe,
3. Buvo lietuvių moralinių supuvėlių, ku
kaip Kalvarijoje, persirito per visą Lietu rie talkino naciams žudyti žydus ir plėšti
vą.
jų turtą, bet tokių buvo palyginti, nedaug, ‘
Pirmojo laikotarpio negalima grifai mažiau negu kitose tautose, atsidūrusiose.
atskirti nuo antrojo, nes tautos padugnės tolygiose sąlygose;
4. Lietuvių tauta sugebėjo labai gražiai
pasireiškė pačios suirutės pradžioj. Jie
pradėjo žudyti žydus, vokiečiais sekdami, atskirti žydų tautą nuo paskirų žydų bol-,
dėl jų turto, dėl prisigerinimo vokiečiams ševikų, nusikaltusių prieš Lietuvių tautą, ,
Lietuvos Respubliką ir pavienius lietuvius.^ir kitais tolygiais nešvariais sumetimais.
Tačiau antram laikotarpy jau veikė tik Nusikaltėlius baudė įprastu anarchijos me
tautos atmatoą; tai buvo tikri nacių talki tui būdu.
Pabaiga
ninkai, vieni dėl pelno, kiti nacių palan
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO
PROVIZORINĖ PROGRAMA

„Europos Lietuvyje“ jau buvo skelbta,
kad DBLS dešimtmečio centrinis minėji
mas ruošiamas per ateinančių metų Sekmi
nes. Šiomis dienomis Dešimtmečio Komisi
ja paruošė tokią minėjimo provizorinę
programą:
LOJI DIENA:
1. Meno ir tautodailės parodos atidary
mas,
2. DBLS iškilmingas posėdis,
3. Vaidinimas.
II-OJI DIENA

1. Iškilmingos pamaldos,
2. Paminklinio Kryžiaus - Rūpintojėlio pa
šventinimas,
3. Krepšinio rungtynės (gal dar jaunimo
pasirodymas ir kiti įvairumai),
4. Balius ir koncertas.

Pirmosios dienos programa bus vykdo
ma Londone. Meno ir tautodailės paroda
įvyks Lietuvių Namuose, o iškilmingas po
sėdįs ir vaidinimas — kurioje nors didelė
je miesto salėje.
Antrosios dienos programa vyks Lietu
vių Sodyboje.

NORTHAMPTONAS

Šiais metais Tautos šventės minėjimas
Londone numatomas surengti rugsėjo 8 d.,
šeštadienį, XX-th Century teatre.
Minėjimo programoje Meno Ansamblis
„Londono Vaidila“ suvaidins A. Rūko 3-jų
veiksmų linksmą nutikimą BUBULIS ir
DUNDULIS, papildytą prologu ir tauti
niais šokiais.
/
I minėjimą numatyta kviesti kitataučius
ir anglų bei kitų laikraščių atstovus.
Minėjimas rengiamas DBL Bendruome
nės vardu, rengia Švenčių Rengimo Ko
misija, kurią sudaro: P. Adomaitis, M.
Kaulėnas, V. Strimas ir V. Zdanavičius.

Per paskutinį DBLS Northampton© sky
riaus valdybos posėdį nutarta: Rugsėjo 8sios proga surengti platesnį minėjimą. Mi
nėjimas rengiamas rugsėjo 9 d.; b) kelių
nelaimėje žuvusiems Stasiui Niemčiauskui
ir Richardui Liubertui pastatyti Peterbo
rough paminklą.
Anksčiau Northamptone gyveno apie 200
lietuvių, vėliau apie 160 lietuvių išvyko už
Northampton© ribų. 9 lietuviai jau yra mi
rę. Valdyba nutarė Vėlinių Dieną užprašy
ti gedulingas pamaldas už mirusius.
Visus, kurie jaustųsi reikalą prisidėti
prie a.a. St. Niemčiausko paminklo pasta
tymo, prašome rašyti: DBLS NorthamptoDAUG SVEČIŲ LIETUVIŲ NAMUOSE
no skyriaus p-ko a rvaldybos vardu šiuo
Šią savaitę Lietuvių Namuose, Londone, adresu: Ant. Barančiukas, 8 Rosgill Place,
viešėjo daug lietuvių. Svečių tarpe buvo ir Broadmead Av. Northampton.
rašytojas K. Barėnas su ponia.
Skyriaus valdyba
Iš Jungtinių Amerikos Valstybių atvy
kusi Europon atostogoms p. Aldona Mac MANCHE9TERIS
kevičienė, Lietuvos Generalinio Konsulato
PADĖKA
New Yorke sekretorė, p.p. Žymantų lydi
ma, aplankė „E. Lietuvio“ redakciją ir su
Lietuvių S-ga „Ramovė“ Manchesterio
sipažino su Lietuvių Namų administracija.
skyrius, dėkoja Bradfordo .Atžalynui“ už
Keliolika lietuvių iš Škotijos ir iš kitų
gražią programą mūsų suruoštam koncer
Ai\!lijos vietovių atostogas praleidžia Lie
te
1956 m. liepos mėn. 21 d.
tuvių Namuose, Londone.
Taip pat reiškiame didžiausią padėką,
kad nesigailėjote vargo, nei išlaidų.
PASIBAIGĖ SKAUTŲ STOVYKLA
Mes, „ramoviečiai“, linkime jums tęsti
Šios savaitės pirmadienį, lietingą savaitę savo energingą meninį ir kultūrinį darbą.
Lietuvių S-ga „Ramovė“
stovyklavę Lietuvių Sodyboje skautai,-iš
Manchesterio skyrius
siskirstė. Apie stovyklavimo dienas ir apie
užbaigiamąjį laužą, į kurį pereitą sekma
dienį buvo suplaukę apie 300 lietuvių, BRADFORDAS
spausdinsime kitame numeryje.

Programa bus tvarkoma taip, kad žmo
nės turėtų pakankaYnai laisvo laiko susitik
ti pažįstamus ir, apskritai, „pasikieminėti“.
Dešimtmečio proga, Komisija yra nuta
rusi išleisti mūsų jaunimui lietuviškų skai
PADĖKA
tymų knygą — chrestomatiją, kurią reda
guoti maloniai sutiko rašytojas ir poetas NOTTINGHAMAS
Nuoširdžiai dėkoju kapelionui kun. J.
Kazimieras Barėnas. šioji knyga ir KryKuzmickiui, J. Kasperavičiui, A. Šukiui ir
MIRĖ M. PETRAUSKIENĖ
žius-Rūpintojėlis Lietuvių Sodyboje <— tai
visiems, dalyvavusiems mano brangaus vy
bus du regimi dvasiniai paminklai, kurių
ro
Po
ilgos
ir
sunkias
ligos
liepos
24
d.
Novienas simbolizuos mūsų tautinę tradici
a.a. Jono Plaskausko
ją, o kitas — duos įnašą mūsų jaunimo lie ttinghamo City Ligoninėje mirė a.a. Mi paminklo pašventinimo iškilmėse Bradfor
chalina
Baronaitė-Petrauskienė,
gyvenusi
tuvybės išlaikymui.
do kapinėse.
I
vos 31 metus.
Taipgi labai dėkoju V. Jakubaičiui, pa
Dešimtmečio Komisijos vardu, kviečiu
DBLS narius reikšti savo nuomones dėl Velionė gimė ūkininkų šeimoje, Giedrių dariusiam paminklo projektą ir prižiūrė
kaime, Vilkaviškio aps. 1925 iri. birželio 10 jusiam jo atlikimą.
centrinio minėjimo programos, nes Komi
d. Nuo pat mažens papratusi dirbti ir var
sija nori, kad pati programa būtų kuo di- gelį vargti, to vargo ir darbo nebijojo ir
Dėkinga Plaskauskienė
' dėsniam narių skaičiui priimtina, o, be to, svetur. Atsidūrusi Anglijoje, dirbo teksti
< > *j. .j. .j. .j. .j.
.j.
•;« A*
diskusijų keliu gimsta naujų idėjų, gerų lėje, taupė, kad tik galėtų užtikrinti savo »*• ••• •*«
.a
sumanymų ar pasiūlymų, kuriems įgyven ateitį. Susipažinusi su p. Petrausku, 1951 ?
❖
DBLS
Lowtono
skyriaus
nariui
<5
dinti, galimybių ribose, laiko dar yra. Nuo m. birželio 30 d. sukūrė su juo lietuvišką
♦
mones geriausia reikšti viešai „Europos šeimą ir pradėjo dalintis bendra gyvenimo
VINCUI SAROČKAI
❖
♦
Lietuvio“ skiltyse.
našta.
ir
* * *
Deja, jau keleri metai, kaip ją pradėjo
Miss ETHEL HODGELTS
❖
Dešimtmečio Komisija, be kitų darbų, spausti ligos. Velionė, visuomet geros nuo *
šiuo metu svarsto minėjimo finansinius taikos ir vilčių, pradžioje nelabai kreipė J
reikalus ir ruošia DBLS skyriams plačią negalavimus dėmesį. Vėliau pradėjo kreip •j. sukūrusiems šeimos židinį, laimingo •>
informaciją, kurią tikisi išsiuntinėti rug tis pas gydytojus, kurie ją ir operavo ir kf * ir ilgo gyvenimo linki skyriaus valdy- *:*
* ba ir nariai.
i
sėjo mėnesį. Informacijoje bus duota dau taip gydė.
♦
giau konkrečių duomenų ir organizacinių
> .j. .j.
.j. ••• .j. •:*
Liga kerojo ir alino jauną organizmą. ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖❖ ❖
nurodymų.
Komisijos nariai dešimtmečio minėjimą Gulėdama ligoninjėe, a.a. Michalina vis te
ĮLEIS 150.000 IMIGRANTŲ
ruošia šiuo būdu: pirmininkas J. Senkus ir besvajojo apie pagijimą ir tolimesnį gyve
sekretorius kun. P. Dauknys rūpinasi ben- nimą. Tačiau nei jos valia, nei noras gy Kanados vyriausybė paskelbė norinti
daisiais reikalais, F. Neveravičius organi venti nenugalėjo ligos. Jausdama, kad ne šiais metais įsileisti 150.000 naujų ateivių.
zuoja meno irv tautodailės parodą ir vaidi trukus reikės mirti, velionė visa siela orien Remiantis praeities duomenimis, manoma,
nimą, inž. R. Baublys —• tvarko Kryžiaus- tavosi į dangų:-dažnai atlikinėjo išpažintį, kad iš jų 85.000 apsigyvens Ontario prov.,
Rūpintojėlio projektavimą ir statybą, o stiprinosi Šv. Komunija ir pagaliau priėmė kur pasaruoju laiku smarkiai plečiasi pra
monė. Kad provincijon atvyktų tų pramo
taip pat minėjimo dalyvių apgyvendinimą Paskutinį Patepimą.
ir aprūpinimą, Stp. Nenortas — finansus. Ligos metu buvo kantri. Pamenu, kai nės šakų darbininkai, kurių trūksta, plana
Komisijai kviečiant, G. Glatkauskas su aplankiau ją paskutinį kartą. Buvo kaitri vimo ministeris Nickle išvyko Europon lan
tiko organizuoti ir įvykdyti krepšinio rung ir karšta diena. Ją troškino troškulys, nors kyti įvairių kraštų ir painformuoti juos
tynęs.
jau nebegalėjo pajudinti rankų ir pasiim apie Ontario prov. reikalavimus. Jo many
Artimiausiu metu Komisija kvies dau ti nuo staliuko stiklinę vandens. Tačiau ji mu, esą būtų netikslu apgyvendinti 85.000
giau jos darbui reikalingų talkininkų. Ži neaimanavo ir nesiskundė ,tik prašė: „Van naujų ateivių, netinkamų provincijos pa
noma, didžiausios talkos tikimės iš visų dens, vandens!...“ Padaviau jai vandens ir klausai. Ontario provincija esanti pajėgi
DBLS skyrių ir narių, nes tik sujungę ran tyliai žiūrėjau, kokią kovą ši moteris vedė lengvai priimti naujus tūkstančius ateivių,
bet tiktai tam tikrose srityse. Be to, min.
kas galėsime suruošti tikrai vertingą DB su savo negalia.
LS dešimtmečio minėjimą.
Velionės laidotuvės buvo liepos 28 d. Ry Nickle bando įtikinti Europos kraštų vy
J. Senkus,
tą susirinko St. Patrick's bažnyčioje gra riausybes decentralizuoti savo pramonę
DBLS Dešimtmečio minėjimo žus būrelis lietuvių, sunešė krūvą gyvų gė saugumo sumetimais perkeliant dalį jos
lių vainikų ir susitelkę išklausė kapeliono Kanadon. Atominiame amžiuje esą būtų
Komisijos pirmininkas.
gedulingų Mišių. Po to išsitiesė važiuojan neišmintinga „palikti visus kiaušinius vie
čiųjų į kapines eisena, kad paskutinį kar name krepšyje“. Esą Ontario prov. turinti
NAUJOVĖ MUSŲ MINĖJIMUOSE
tą atsisveikintų su savo pažįstama ir trem daug saugios erdvės, kuriai negresia ato
Liepos mėn. 21 d. DBLS Londono sky ties drauge. Prie kapo kapelionas pasakė minis pavojus. Atidarius šv. Lauryno jū
rius surengė Dariaus ir Girėno minėjimą. pamokslėlį, prisimindamas velionės gražų ros kelią, jungiantį didžiuosius ežerus su
Atidaromąjį žodį tarė skyriaus pirm. S. gyvenimą, giedrumą ir pasitikėjimą Die vandenynu, pramonės sąlygos Kanadoj pa
Kasparas ir pakvietė pasiklasuyti dalinai vu. Po jo DBLS Nottinghamo skyriaus var gerėsiančios.
atkurtos Kauno Radiofono programos.
du su velione atsisveikino Kz. Bivainis, nu
Prieš 23 metus du Lietuvos sakalai S. piešdamas jos gyvenimo kelią iki pačios
PRAŠO ATSILIEPTI
Darius ir S. Girėnas su oranžine Lituanika mirties.
M. Kuprevičiūtė-Dučrienė, d. Juozo, gyv
pakilo iš New Yorko aerodromo žygiui per Išseko .neteko jėgų ir užmigo Viešpaty Sibire, Irkutske, Usole gorod, Stepana Ra
audringąjį Atlantą, ši žinia žaibo greitu je. Amžiną jai atilsį tegu duoda Viešpats. zina ulica No 5-1, jieško sesers KUPREVImu aplėkė visą pasaulį, nes tais laikais bu
ČIŪTĖS - JACEVIČIENĖS.
j.k.
vo vienas iš didžiausių žygių, kurį įdomiai
visi sekė.
BMiiiiiiiiiiiiiiiniiiinHiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiii
Kauno aerodrome susirinko tūkstantinė k
žmonių minia pasitikti narsiuosius Atlan
to nugalėtojus. O miestuose ir kaimuose s
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI
įsijungę radijo aparatus pamainomis bu I
s
dėjo ir laukė žinių.
Ką mes pergyvenome prieš 23 metus, tą |
su tikra pristatymo garantija
visą girdėjome sukurtame radijo montaže.
Girdėjo Kauno Radiofono pranešimus apie
skridimo eigą, lakūnų biorgafijas, tragiš
ką mirtj ir tautos liūdesį juos palydint į
amžino poilsio vietą. Minėjimas buvo baig |
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND
tas Karo Muzėjaus vėliavų nuleidimo iš
I
eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą
kilmių transliacija.
Montažo paruošimas ir jo transliacija pa |
Išsiunčia siuntinius į Lietuvą
vyko gerai, tad tenka skyriaus vadovybei
Kikoti už šių naujų dalykų įvedimą, ku
manau, ateityje bus praktikuojami ir 1
RAŠYTI LIETUVIŠKAI!
.
.. .
iai paįvairins mūsų ruošiamų minėji- I
programas.
s
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VYKSTANTIEMS Į JAUNIMO
STOVYKLĄ VOKIETIJOJE
PRANEŠIMAS

MICHAILOVO BIURO UŽDAVINIAI

Visi žino, kad iš Vokietijos kas norėda
mas gali laisvai visur išvykti. Niekam ne
draudžiama, jei tik nori, vykti ir į Sov. Są
1. Stovyklos atidarymas įvyks š.m. rugpjū jungą. Vis dėlto bolševikai stengiasi savo
čio mėn. 15 d., trečiadienį, 12 vai. stovy leidiniuose vaizduoti, lyg Vak. Vokietijoje
klavietėje, Vasario 16 Gimnazijos patalpo būtų tariamai „persekiojami tie tarybiniai
se, Huettenfelde b. Weinheim, Schloss Ren piliečiai, kurie nori grįžti į tėvynę“... O
hof. Stovyklos uždarymas — rugpjūčio m. tuos tariamus „persekiojimus“ ne tik lei
džianti, bet ir skatinanti Vak. Vokietijos
25 d. 18 vai.
2. Stovyklautojai vyksta į Weinheim a. d. vyriausybė. Grubesnio melo greičiausiai
negalima nė išgalvoti. Tačiau, nepaisant
Bergstr. (ant geležinkelio Frankfurt-Hei
to,
bolševikinės „Izvestijos“ ir kiti laikraš
delberg ruožo).
čiai stengiasi įrodinėti, jog Vak. Vokietijos
3. Atvykę į Weinheimą, stovyklautojai re vyriausybė „netesianti savo pažadų“, ne
gistruojasi PLB Vokietijos Krašto Valdy duodanti bolševikams Vak. Vokietijos te
bos raštinėje Bergstr. 28 (5 min. nuo sto ritorijoje gyvenančių pabėgėlių sąrašų,
ties, prie viešbučio „Pfaelzer Hof“, įėji taip pat nesuteikianti sovietinės ambasa
mas iš kiemo). Krašto Valdybos raštinė dos „bendradarbiams galimybės aplankyti
bus atidaryta rugpjūčio mėn. 14 d. 9 vai. TSRS piliečius“, nepadedanti ,kaip to no
— 20 vai. ir rugpjūčio mėn. 15 d. 8 vai. — rėtų bolševikai, organizuoti ambasados
12 vai.
bendradarbių susitikimus su tarybiniais pi
4. Užsiregistravusieji Krašto Valdyboje liečiais' etc. Esą ,tokie „kandidatai norį
bus nugabenti i Vasario 16 Gimnaziją au- grįžti“, sumušami, emigrantinės organiza
cijos „persekiojančios“ apsisprendusius
tobusiuku.
5. Visomis kitomis dienomis, išskyrus sek grįžti etc. Net ir karikatūrose ar paveiks
madienius, Krašto Valdybos raštinė Wein luose vaizduojama, kaip tremtiniai ir vo
heime atidaryta 8.30 — 16 vai. Krašto Vai kiečių policininkai muša ar suima „norin
dyba pasiekiama telefonu Weinheim 3262, čiuosius grįžti namo“, kurie „visokiais ke
o Vasario 16 Gimnazija — Huėttenfeld 22. liais tiesiog veržiasi į gimtinę“... Visi, ku
6. Pagal galimybę bus stengiamasi nuga rie žino, kaip yra iš tikro, negali atsistebė
benti iš Krašto Valdybos į Vasario 16 Gim ti, jog taip būtų per akis meluojama.
naziją autobusiuku ir tuos stovyklaujan Vokiečių vyriausybė nauja nota Sovietų
čius bei paskaitininkus, kurie atvyks vė vyriausybei atmetė tuos pareikštus kalti
liau kaip rugpjūčio mėn. 15 d. 12 vai. Tuo nimus, jog Vak. Vokietijoje Bonnos truk
tikslu kiekvienas yra prašomas galimai doma grįžti „į tėvynę civiliams rusų pilie
anksčiau pranešti Krašto Valdybai tikslų čiams“. Tos rūšies kaltinimai Vokietijos
Federalinei Vyriausybei buvo pareikšti š.
savo atvykimo laiką.
7. Kitomis viešojo susisiekimo priemonė m. gegužės 14 ir 19 dienomis sovietinėse no
mis Vasario 16 Gimnazija Huettenfelde pa tose. Vokietijos Federalinė Vyriausybė sa
vo atsakyme pabrėžia, jog nėra nė mažiau
siekiama:
a) Tramvajumi — OEG — iš Weinhei- sino įrodymo, kad sovietiniai pabėgėliai bū
mo tramvajaus stoties į Viernheim. tų prieš savo valią sulaikomi Federalinėje
Tramvajus eina tarp 6 ir 11 vai. kas pus Vokietijos Respublikoje. Sovietų vyriausy
valandį. Iš Viernheimo autobusu į Hue- bės įteiktieji norinčių grįžti sąrašai nusta
ttenfeldą. Autobusas iš Viernheimo ei tytąja tvarka patikrinami.
Rytiniame Berlyne įsikūręs žinomasis
na 15.10 vai.
Michailovo
komitetas, kaip rašoma vokie
b) Traukiniu iš Weinheimo į Hemsbachą. Paskutinis traukinys iš Weinheimo čių spaudoje, stengiasi savo veiklą suin
kiekvieną dieną išeina 0.10 vai. Iš Hems tensyvinti. šiuo metu ypač rūpinamasi juo
bacho pėsčia į Huettenfeldą ca 5 km. daugiau bolševikinių agentų infiltruoti
8. Kursų paskaitų tvarka pridedama. Smul tarp pabėgėlių organizacijų ir išgauti dar
kesnė kursų dienotvarkė bus pranešta vie daugiau sąrašų. Pagal „Sniego“ operacijos
direktyvas buvo pasiųstas į Vakarų Vokie
toje.
9. Stovyklautojai ir paskaitininkai bus ap tiją buv. Maskvos universiteto profesorius
gyvendinti ir maitinami Vasario 16 Gimna Dubikovas, bet jį Vokietijoje suėmė. Tada
ir Michailovas visiškai jo išsigynė. Tik jo
rijos patalpose.
10. Kelionės išlaidos sutarta tvarka bus ap organas pasigyrė, kad „patriotinių žygių
dėka“ buvusi išgauta svarbi kartoteka.
mokėtos vietoje.
Avansai kelionės išlaidoms padengti ne Kostenkos įspėjamasis pavyzdys. Visi pa
bėgėliai yra pasiilgę savojo krašto, gimto
bus siunčiami.
sios žemės. Tai gerai žino ir bolševikai, ku
rie, spekuliuodami šiais pabėgėlių jaus
PLB Vokietijos Krašto Vaidyba
mais ir savosios tėvynės meile, stengiasi
juos visokiais būdais suvilioti... Be visos
JAUNIMO VASAROS STOVYKLOS
— VISUOMENINIŲ KURSŲ PASKAITŲ eilės kitų, štai ukrainiečio Stepan© Kosten
kos pavyzdys, rodąs, kas laukia „apsispren
TVARKA
dusių grįžti į tėvynę repatrijantų“. Kos
tenko visą savo gyvenimą tik dirbo ir dir1956 m. rugpjūčio mėn. 15 d.,
bo, o šviesesnių valandų veik nematė. Jam
16 vai.
Bendruomenės uždaviniai nor
dirbti darbo kuopose, belgų akmens
maliame gyvenime ir tremtyje. Pr. Zun- kasyklose, prie vokiečių ūkininkų, žemėse
dė_
ūkyje ir kitur. Tėvas seniai miręs, o apie
1956 m. rugpjūčio mėn. 16 d„
seserį ir vyresnį brolį neturį jokių žinių.
10 vai.
Demokratija kovoje dėl lais- Taįp jr jįs> kaip daugelis kitų, pateko į sovės. V. Natkevičius.
vietinės žvalgybos pinkles.
16 vai. — Visuomenininko tipai ir jų ruo Rytiniame Berlyno sektoriuje Behrenšimas gyvenimui. Dr. J. Vaišnora.
strasse Nr. 56, netoli Sovietų ambasados,
1956 m. rugpjūčio mėn. 17 d.,
veikia žinomasis Michailovo komitetas, ku
10 vai. • Lietuviškojo liberalizmo atsa- rjo kartotekose yra dešimtys tūkstančių
kymas komunizmui taikaus sambūvio įvairiausių adresų. Bolševikams nereikia
perspektyvoje. Prof. St.* Žymantas.
nį> daugybės šnipų Vakarų pasaulyje: no16 vai. — Lietuvis krikščionis komuniz- rįmus žmonių adresus jie išsirenka iš laišmo akivaizdoje. Prof. M. Krupavičius, kų, pastaruoju metu ypač suaktyvinus „su1956 m. rugpjūčio mėn. 18 d.,
sirašinėjimą“ tarp Vakarų ir Rytų, juos
10 vai.
Kultūrinės vertybės vakarie- išgauna iš repatriantų“ arba galiausiai ištiškoje ir komunistinėje sampratoje.
sivagia iš įvairių emigrantų būstų. Ne tik
16 vai. • Humanistinė Lietuvos Kultu- atskirai laiškais, spauda, bet ir radijo prara. Prof. Dn Rukša A.
nešimais emigrantai viliojami, kad „grįžtų
1956 m. rugpjūčio mėn. 19 d„
atgal“, ypač siunčiant jiems pritaikytas
16 vai. — Rašytojas tautos gyvenime, transliacijas, kuriose ne kartą išgirstamos
F. Neveravičius.
jr tokios patriotinės dainos ar melodijos,
1956 m. rugpjūčio mėn. 20 d.,
kaip senaisiais laisvės metais. „Grįžkite na
10 vai. — Lietuvių kultūrinis bendra- mo — jums nieko neatsitiks. Kas buvo pra
darbiavimas su kaimynais. W. Banaitis, eityje — viskas užmiršta. Tėvynė visiems
16 vai. — Lietuvos istorijos reikšmin- dovanoja ir visus kviečia namo. Visiems
giausieji momentai. Prof. Dr. Z. Ivinskis, užtenka duonos ir darbo“. Tokiais ir pa1956 m. rugpjūčio mėn. 21 d.,
našiais pareiškimais viliojami tremtiniai
10 vai. — Lietuvių tautinio atgimimo pa susigundyti ir pagalvoti: gal gi iš tikro
moka dabarčiai. Dr. J.K. Čeginskas.
jau pasikeitė laikai, ir ten ne taip jau blo16 vai. — Lietuvių stiprybės pagrindai. ga Retas kuris betgi iš Vakaruose gyveProf. Dr. J. Grinius.
nančių žino, kad tokie pareiškimai, taria1956 m. rugpjūčio mėn. 22 d.,
mai patriotinės dainos ir melodijos daž10 vai. — Tremties įprasminimas ir pasi niausiai siunčiami ne iš jų tėvynių, kur
ruošimas grįžti tėvynėn. Kun. D. Kensta tokių melodijų ir dabar niekas negirdi, bet
vičius.
iš raud. armijai priklausančio siųstuvo
16 vai. — Dabarties uždaviniai ir formos-„Volga“, veikiančio Vokietijos Rytinėje zo
jaunimo auklėjime.
noje. Per jį Michailovo komitetas kaip tik
1956 m. rugpjūčio mėn. 23 d.,
įr siunčia šios rūšies transliacijas. Taip ir
10 vai. ■— Mažosios Lietuvos rūpesčiai. Kostenko, išgirdęs panašius viliojimus, paE. Simonaitis.
sijuto ilgiau nebeištversiąs ir... tarėsi bent
16 vai. — Lietuvių vokiečių bendradar- grįšiąs į savo gimtąją žemę numirti.
biavimo perspektyvos. J. Bataitis.
Kaip tarė — taip ir padarė: prisistatė
1956 m. rugpjūčio mėn. 24 d.,
Bonnoje. Ten pareikalavo palikti 3 fotogra
10 vai. — Laisvosios Europos uždaviniai fijas įr laukti tolimesnių patvarkymų, kair tikslas. R. von Berg.
da „iš ten bus tiesiai pasiųstas į Sov. Są16 vai. — Europos apsijungimo perspėk- jungą“. Iškviestas į Bonną, jau išsyk patyvos ir lietuviai federalistai. Pulk. J. stebėjo, kad pasiuntinybės konsuliariniaLanskoronskis.
me skyriuje toli gražu nėra tų nuotaikų,
1956 m. rugpjūčio mėn. 25 d.,
kurios buvo skleidžiamos radijo transliaci10 vai. — Ekonominiai Europos apsijun- jomis. Ten jis š.m. gegužės 31 d. tegavo tik
gimo motyvai ir Lietuva. J. Jaks-Tyris.
(Nukelta | pri. ♦.)
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Saugokite laikrodžius...
Tariamieji Sovietu „turistai“ buvo pasiųsti į Vakarus specialiu, turistams' skirtu
laivu „Pobeda“. Iš tikro tai yra iš vokiečių
Dancige atimtas laivas „Tiberia“. Kiekvie
nas bolševikinis, „turistas“ už dvi savaites
trukusią kelionę gavo užsimokėti po 3.500
rublių. Atvykę į Vakarus, ,.turistai“ taip
pat užsikrėtė „buržuaziniais papročiais“.
Pvz. Romoje į Fontaną di Trevi keliautojų
įpročiu metė rusiškąsias kapeikas, mėgin
dami savo „laimę“, išvertę akis spoksojo,
kaip popiežius laimino prie šv. Petro ba
zilikos tikinčiuosius, ir kita. Jau prieš 6
mėnesius, pasirodo, italų — sovietų drau
gystei skatinti draugija buvo painformavu
si Italijos kelnerius, kad šalia anglų ir vo
kiečių kalbos taip pat išmoktų bent kelias
frazes ir rusiškai.
Sovietiniai „turistai“ buvo ypač susiža
vėję buržuazine Capri sala, kur taip pat
teko jiems išvysti .gražiausią pasaulyje
meilės porą“ — Windsoro hercogą ir her
cogienę, atplaukusius elegantiškąja „Calis
to“ jachta. Tačiau tas susitikimas, kaip
šaipomasi, labai tiko prie naujojo kurso.
Buvo parodyta ir Capri saloje esanti Villa
Spinola, kur ilgesnį laiką gyvenęs Maksi
mas Gorkis ir kur prieš Pirmąjį Pasaulinį
karą Leninas, Trockis ir dabar iškeiktasis
Stalinas buvo susirinkę į „revoliucinį kon
ventą“. Kadangi Sovietų „turistai“ turėjo
ne per daug lyrų , arbatpinigiams“, tai vie
toj jų visiems kišo komunistinius ženkle
lius su kūju ir piautuvu, taip pat Piccaso
„Taikos karvelį“. Kad ta jų „turistinė ke
lionė“ daugiau tiko ir buvo išnaudojama
politiniams reikalams, rodo ir tas faktas,
jog visi 437 sovietiniai „turistai“ buvo įpa
reigoti vesti dienoraščius. Todėl visur, tiek
užkandnėse, tiek gatvėse ir aikštėse, stropiausiai viską žymėjosi į savo užrašų-knygeles. Paskiausios rūšies pastabas Mask
vos „Krokodilo“ redaktorius išleis atskiru
leidiniu, tuo būdu „praturtindamas pasau
linę literatūrą dar vienu sovietiniu indė
liu“... Pvz. sovietiniai „turistai“ yra atžy
mėję, kad „didžioji italų gyventojų dalis
yra pažangi, tik Italijoje esą dar per daug
policininkų. Kiti kritikavo Italijos „skurdą'lr atsilikimą“, nors jo toli gražu nega
lima lyginti su sovietiškuoju. Tačiau tas
kritikas išlygino pagildamas Italijos žemėvaizdį ar architektūros grožį. Pasitaikė,
kad tuo metu, kai Capri saloje tapė pa
veikslą sovietinis tapytojas T. Bogoredski,
o turistai „Metropole“ viešbutyje užkan
džiavo, gretimai jauna pora šventė vestu
ves. Tad Bogorodskis, susirūpinęs, kaip
pagyvinti italų-rusų tautų bičiulystę žmo
giškoj plotmėj, jaunavedžiams Sovietų Są
jungoj vardu įteikė didžiulę raudonų ro
žių puokštę... Panašiu būdu sovietai sten
giasi panašiais mostais išlyginti Vakaruo
se dar išlikusius gyvą raudonarmiečių „ai.
siminimą“. Bet Berlyne vienas iš vokiečių
taip „garsiai pagalvojo“, jog galėtų išgirs
ti ir rusai: „Atsargiai, slėpkite laikrodžius
— ateina rusai“...
„Turistinė kelionė“ Berlyne buvo baigta
pasišokimu viename restorane, kur jiems
buvo pademonstruoti vakarietiniai papro
čiai. Vak. Berlyno vienos miesto dalies bur
mistras Willy Kressmann, šokdamas su
bolševikine redaktore Zina Powlowa, mė
gina pademonstruoti tango, bet rusai, pa
sirodė, mėgstamiausiu šokiu laiko polką, o
prie naujausių moderniškųjų Vakarų šo
kių sakėsi negalį niekaip priprasti. Jiems
vaizdžiai buvo parodyta, ką reiškia Berly
no ir vokiečių tautos suskaldymas.

*

„Aplankykite Rygą!“ >— kviečia sovieti
nis „Inturistas“... Vokiečių spaudoje rašo
ma, kad suomiai gyvai naudojasi proga ap
lankyti Pabaltijį, su kuriuo juos riša daug
senų ryšių. Tačiau jie, kaip pažymi „Frank
ischer Tag“, pasinaudoję sovietinio „Inturisto“ kvietimu, vis dėlto Rygą rado kito-

k(ą, negu ji buvo Jshfeusi jų atsiiiUnimuose'šiancįten Lątjnjos sostinė yra paversta
bolševikiniu rftilloniniu
"
’ ’’ miestu,
• -■ iš
■’ kurio
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nasis Hansos miesto veidas jau yra dingęs.
Tai greičiau milžiniška sovietinės armijos
stovykla, tapusi didžiule rusų laivyno baze
Baltijos jūros erdvėje. Visur gatvėse domi
nuoja uniformas. Užsieniečiui šiuo metu
sunku Rygoje gauti tokį būstą, kaip įpras
ta Vakaruose. Bet čia jiems ateina į pagal
bą sovietinis „Inturistas“. Prieš operą sta
tomas didžiulis viešbutis, kurį norima va
saros pabaigoje perleisti turistams. Pradė
jus miestą daugiau lankyti svečių, Rygoje
dabar galima prekylangiuose matyti vis
ko, kas tik galėtų suvilioti turistų iš Vaka
rų akį. Tiesa, kainos yra augštos, bet jos
užsieniečiams vis tiek nėra tokios didelės,
kaip pvz., Maskvoje ar Leningrade, šia
proga stengiasi pasinaudoti taip pat į Ry
gą ar į Latviją atkeltieji rusai, kurie per
ka viską, ką tik gali, pirmoj eilėj — tele
vizijos ir radijo aparatus, be to, nors ir
keista, taip pat knygas. Ryga jiems atro
do, palyginti, su kitais Rusijos viduryje
esančiais miestais, tikras rojus. Į Rygą at
plaukia nemaža laivų iš užsienio, todėl pre
kylangiuose išstatytų prekių gausumu sten
giamasi pavaizduoti, jog ir kitur „plačioje
tėvynėje visko yra“... Rygoje taip pat mo
kamos didesnės algos ir šiaip visokie prie
dai, nei kitur Sovietuose. Rūpinamasi, kad
gatvėse švara būtų paveikslinga. Tam yra
įpareigota tiesiog šlavėjų armija. Nors ir
keista, bet „nustalinimo procesas“ Rygoje
nėra toks didelis: čia dar visur matysi Sta
lino paveikslų ir diktatoriaus biustų. Net
ir Leninui-Stalinui skirtas paminklas, pa
statytas prieš Latvių Laisvės paminklą,
kasdien papuošiamas gėlėmis...

„Baltische Briefe“ rašo, kad šiuo metu
Rygoje tenka mokėti tokios kainos: pieno
litras turguje vasarą kaštuoja 3-4 rublius,
žiemą 5-8. Bulvių kg 1.20-1.50, o pavasarį
kaina pakyla iki 3 rublių. Duonos kg su
avižinių miltų priemaiša 1.20-1.50, ruginės
juodos duonos 1.60-2.00 rublių. Kopūstų
ir daržovių Rygoje krautuvėse tegalimą
gauti dažniausiai balandžio ir gegužės mė
nesiais. Kaštuoja 0.5 rublio, o žiemą jų kai
na turguje pakyla iki 2 rublių. Sviesto kg
28-30 rublių (teparduodama tik po pusę
kg), o turguje už jį tenka mokėti po 40-50
rublių. Kavos kg kaštuoja 75-100, kaka
vos 95, vyriški batai 200-400, moteriški ba
tai 200-250, geriausios sovietinės medžia
gos metras apie 500 rublių, o užsieninės
medžiagos dar brangesnės. Malkų net ir
Rygoje sunku gauti.
E
300 LIETUVIŲ „UŽSIENIO TURISTŲ“.

Vilniaus radijas paskelbė, kad ir „dau
gelis T. Lietuvos piliečių praleido savo
atostogas užsienyje. Apie 300 turistų šie
met pabuvoję Lenkijoje, Rumunijoje, Bul
garijoje, Suomijoje ir kitur“. Taip pat apie
20 „Lietuvos darbo žmonių“ išvyko į kelio
nę ajplink Europą motorlaiviu „Pobeda“,
35 turistai — susipažinti su Čekoslovaki
jos įžymybėmis. Vasarą, skelbiama, bus su
organizuotos kelionės į Švediją ir Norvegi
ją, į „liaudies demokratines šalis“, o metų
pabaigoje numatoma kelionė į Indiją. Gru
pė Kauno projektavimo instituto inžinie
rių antroje liepos mėnesio pusėje pasiųsti
į Suomiją, taip bent skelbiama per Vil
niaus radiją. Tik klausimas, kiek tarp tų
visų tariamųjų „turistų“ iš Lietuvos yra
tikrųjų lietuvių, o ir tarp tų pačių ar yra
nors vienas neatrinktas“... Tuo būdu, ma
tyti, bolševikai mėgina sudaryti įspūdį,
jog dabar jau esą galima laisvai ir iš Lie
tuvos su „turistinėmis kelionėmis“ vykti
visur į laisvąjį pasaulį...
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Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda,
megstiniai, vilnos ir šilko skaros, avalyrife, vaistai, maistas
10 metų patyrmas ir nusavi turtingi sandėliai garantuoja geriausi pa- _
tarnavimą jūsų giminėms
ir draugams krašte.
Garantuotas siuntinėlių pristatymas
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20 m. nuo pilietinio karo Ispanijoje
1936 m., liepos 18 d., Ispanijoje užsiliepsnojo pilietinis karas, kuriame pašireiškė svetimų valstybių intervencijos,
žiaurumas ir didvyriškumas. Ispanijos pi
lietinis karas buvo lyg ir pirmasis skam
butis Antrajam Pasauliniui Karui. Dabar,
po dvidešimties metų, Ispanijos pilietinis
karas pasauliui tereiškia vieną istorijos
puslapį, tačiau patiems ispanams jis tebė
ra dideliu skauduliu.
Norint suprasti ir tinkamai įvertinti dva
sinę, kultūrinę ir politinę ispanų stagnaci
jos nuotaiką, kurią pastebi akylesni kelei
viai, reikia prisiminti Franko politikos pa
grindus ir jo režimo metodus. Caudillo ge
rai suprato visų diktatorių pirmąją būti
nybę: taip tvarkyti, kad nebūtų galimy
bės pakeisti jo asmeniškos valdymo for
mos. Palaikydamas pilietinio karo nuotai
kas, jis užkerta bet kuriam galimumui su
sitaikyti pilietinio karo abiems pusėms.
Būdinga, kad gen. Franko rengiasi atei
nančioms kartoms palikti milžinišką mau
zolėjų, iškaltą kalno uoloje, įspūdingo Sie
rra kalno augštumoje, prie Madrido. Tas
didelis darbas daugumoje atliekamas pigių
politinių kalinių darbo jėga, nelyginant so
vietiniu metodu —■ „atsjperkant per dar
bą“. Šis darbas jau vyksta penkiolika me
tų. Kai jis bus baigtas, mauzolėjus bus pa
švęstas pilietinio karo aukoms, kariavu
sioms Franko pusėje.
Pilietinio kvro baisumus išgyvenęs,
Franko sugebėjo iki šiol išlaviruoti taip,
kad Ispanijoje neatsirado įtakingų žmo
nių grupės, pajėgesnės už kitas. Franko iš
sisuko ir nuo įsivėlimo į Pasaulinį karą,
suprantama, tuo padaręs nemažą nuopel
ną tautai. Be to, Franko sugebėjo atlikti

dar vieną nelengvą uždavinį: jis ne tik
pergyveno savo „patronus“ Hitlerį ir Mu
ssolinį, bet taip pat, Kremliaus grėsmin
gai politikai esant, tapti JAV sąjunginin
ku. Tačiau tuoj pat reikia pabrėžti, kad ir
tokius jam nuopelnus pripažinus, jojo re
žimas neįves Ispanijos į ramų uostą.
Šiuo metu Ispanijoje vėl atsiranda nėra
mumo ženklų. Ispanijos jaunimas, išaukietas atidžios diktatūros dvasioje, atvirai pasisako prieš esamą santvarką. Pačio
je falangistų partijoje yra prieštaraujan
čių nuotaikų. Pats Sr. Ridruejo, vienas par
tijos kūrėjų, pasmerkė režimb korupciją,
ir skatina eiti prie demokratiškesnių vai
dymo formų, neskaldant ispanų į dvi ąr ke
lias kategorijas, kaip kad daroma šian
dien. Ir bažnyčia, kuriai režimas ypatin
gai palankus, kelia balsą už naują dvasią.
Malagos vyskupas, buvęs plačiai žinomo
katalikų laikraščio „EI Debate“ redakto
rius, išsiuntinėjo laiškus ministeriams, rei
kalaudamas spaudos laisvės, šiaurės provincijų dvasiškija aiškiai pasisako prieš
socialinę nelygybę.
Viena didžiųjų Ispanijos šių dienų pro
blema — rasti vaistus, kad abi pilietinio
karo pusės galėtų gyventi taikoje. Mano
ma, kad Franko galėjęs šito jau seniai pa
siekti, tačiau jis tuo tikslu nieko nėra pa
daręs. Dabar, dvidešimčiai metų po vidaus
skerdynių, manoma, jog tik vidaus taika
yra vienintelis būdas išvengti galimos ka
tastrofos. Vakarų pasaulis galėtų ne tik
Ispanijai, bet ir visai vakarų demokrati
jai didžiai pasitarnauti, paremdamas ne
vieną kurią nors Ispanijos partiją ar reži
mą, bet palaipsniui privesti sveikąsias
krašto jėgas prie tikrosios demokratijos.

[ PASAULYJE ]
Vašingtonas. Kongreso atstovas Emma-,
nuėl Celler pasiūlė, kad Izraelio valstybė
je būtų kasamas kanalas, kuris galėtų pa.keisti Suezo kanalą.
Toks kanalas galėtų būti iškastas tarp
Elath, Akabos įlankos (Raudonosios jūros
ir yiduržemio jūros pakraštyje. Tokio ka
nalo statyba nekainuotų daugiau, kaip 150
milionų dolerių ir nebūtų jokių sunkumų
sutelkti tai statybai reikalingų kapitalų.

•

Vašingtonas. „Oil Daily“, žibalo pramo
nininkų oficijozas, praneša kad JAV ad
ministracija studijuoja planą, kaip reikė
tų aprūpinti Europą naftos produktais, jei
Suezo'kanalas būtų uždarytas.
Pagal tą laikraštį atitinkamos įstaigos
jau yra pasirengusios tokiam eventualu
mui. Apskaičiuojama, kad Europai būtų
reikalinga pateikti tarp 80 ir 100 milijonų
litrų benzino kasdien. Benziną tektų ga
benti tankeriais iš Amerikos pietryčių.
Europoje esančių išteklių užtektų tik
dviem savaitėm jei transportas iš Artimų
jų Rytų nutruktų.

•

Tuktaas, Prancūzijos karo laivynas ga

vo įsakymą pasirengti visokiems eventua
lumams. Karo laivai kontroliuojami Vidur
žemio jūroje netoli Egipto.

•

New Yorkas. š.m. birželio 30 d. prasidė

jęs plieno pramonės darbininkų streikas,
kuriame dalyvavo 650.000 žmonių, pasibai
gė liepos 28 d„ pasiekus darbininkams ir'
darbdaviams priimtiną susitarimą, pada
rius abiems pusėms nuolaidų.

e

Atenad. Jugoslavijos prezidentas Tito
atostogas praleido Graikijoje, Korfų salo
je. Nors jis buvo paties Graikijos kara
liaus ir karalienės priimtas, pabrėžiama,
seksualinę literatūrą, lytinį laisvumą ir t.t. kad jo lankymasis Graikijoje neturi jokio
politinio pobūdžio.
Tai, žinoma, tik filosofija.
Medikai šį reiškinį bando aiškinti gėrės
New Yorkas. Prie New Yorko uosto su
niu, sveikesniu maitinimus! ir geresnėmis
sidūrė
pęr rūką du keleiviniai laivai: italų
gyvenimo sąlygomis. Bet ir šis aiškinimas
turi spragų, nes pav., Amerikoje tiek tur keleivinis laivas „Andrea-Doria“ ir švedų
tuolių tiek ir nepasiturinčių vaikai daro „Stockholm“. Pirmasis tuoj nuskendo, ta
vienodą augimo pažangą. Kai kas prilei čiau pavyko išgelbėti daugiau tūkstančio
džia, kad ne maisto maitinamoji vertė (ka keleivių. Pagal paskutines žinias, 29 kelei
loringumas), bet maiste esančios tam tik viai žuvo.
•
ros medžiagos skatina spartesnį augimą.
Roma. Profesorius Galaezzi-Lizi, šv. Tė
Tai gana patikima prielaida, bet ją reikia vo daktaras, vyksta į Šiaurę ir į Pietų
įrodyti moksliniais tyrimais.
Ameriką, kur jis skaitys ciklą paskaitų.
Gal jau nebetolimas tas laikas, kada ga Jis išbus kelionėje du mėnesius, tačiau
lėsim vaikų augimą normuoti: kas norės kartą į savaitę skris lėktuvu Romon, patik
per penkis metus turėti suaugusi žmogų — rinti šv. Tėvo sveikatos.
įdės į maistą auginančių miltelių ir vai
*
kas auga kaip ant mielių! Jei nenori, kad
Stockhodmas. Vyriausybė reiškia rimtą
augtų — įdedi kitokių miltelių — ir po 20 susirūpinimą dėl plintančio girtuoklystės
metų augimo dar tebeturi kūdikį!.. Pagy papročio jaunimo tarpe. Hedemoros mies
vensim — pamatysim.
te, per ten įvykusias motociklų lenktynes, ’
K. Valteris.
policija suskaitė 1.000 girtų jaunuolių ir
merginų.

Ateis laikai.
Lietuvoje dažnai juokais buvo sakoma:
„Ateis laikai, kada gims vyrai — ne vai
kai“. Taip sakydami mes nė nesapnavom,
kad šiame posaky yra ir šešėlis tiesos!
Paskutiniojo šimtmečio statistika aiš
kiai rodo, kad dabar vaikai greičiau auga
negu prieš šimtmetį. Taip devynmečiai šve
dukai-ės yra dešimčia centimetrų augštes
ni ir ketvertą kilogramų sunkesni negu to
kio pat amžiaus vaikai 1883 metais. Kartu
tu ūgiu ir svoriu šiais laikais jaunuoliai
anksčiau ir subręsta. Tą aiškiai rodo fak
tas, kad 1880 metais vidutinis mergaitės
lytinio subrendimo amžius buvo 16 metų,
o dabar — 13.5.
Šių laikų 9 metų vaikas kūniniu ir proti
niu subrendimu prilygsta 10.5 •— 11 metų
vaikui 1880 metais.
Britų salų devynmečiai vaikai yra aštuo
neta centimetrų augštesni ir trejetą kilo
gramų sunkesni negu to pat amžiaus vai
kai prieš 40 metų. Paskutinieji statistiniai
duomenys rodo, kad britukų ir britaičių
vidutinis ūgis ir svoris vis auga... Kaip il
gai dar vaikai darys tokią pažangą — da
bar dar niekas negali pasakyti. Gal po ke
lių šimtmečių ar tūkstantmečių turėsim su
brendusias nuotakas ir barzdotus šešiame
čius jaunavedžius...
Kodėl taip yra? Deja, mokslas dar ne
turi atsakymo į šį klausimą. Moralistai kai
tina dvidešimtojo amžiaus apsinuoginimą,

(atkelta iš 3 psl.)
„dokumentus“ — geležinkelio biletą ir du
sumuštinius. „Tik du“? — „Taip, tik du —
ten gausi ir taip visko užtenkamai..."“ —
pastebėjo valdininkas. Ambasados automo
biliu buvo nugabentas į geležinkelio stotį.
Įsėdęs į traukinį, tuoj pamatė kažkokį vy
rą, sėdėjulį netoliese jo ir visą laiką jį se
kusį. Stepanui tuoj mušė į galvą, kad „ir
dabar niekas ligi šiol dar nepasikeitė“...
Pakeliui į Berlyną jis pastebėjo, kad Ry
tinėje zonoje javai toli gražu nėra tokie
gražūs, kaip vakariniuose. Jam, ūkininko
sūnui, tai buvo naujas ženklas dar dau
giau apsisvarstyti. O kada senas vokietis,
sužinojęs iš jo, kad jis pasiryžęs savo no
ru grįžti į Sov. Sąjungą, tik pakraipė gal
vą — Kostenkai dar daugiau kilo įtarimo.
Vokietis pastebėjo: „Jei aš būčiau bent 10
metų jaunesnis, tai nieko nelaukdamas
sprukčiau į Vakarus, o Jūs — už mane ko
kius 30 metų jaunesnis. Gerai apsisvarsty
kite“. Taip Kostenko netoli Zoo stoties ir
padarė. Jo „šešėlis“, jį sekęs visą laiką,
taip pat išlipo prie tos pat stoties ir tik
pagrąsino kumštimis, bet nieko nedarė.
Kostenko nuėjo tiesiai prie policininko ir
pasiprašė, kad jį nugabent i pabėgėlių sto
vyklą.
— Man rodos, mums visiems Vakaruose
yra gera gyventi, tik mes tai užmirštame,
— sako Kostenko. — Ką ne visi mes gali
me iškęsti, tai tėvynės pasiilgimą. Aš no
rėčiau dabar susitikti bent vieną iš tų, ku
rie yra mane suvedžioję...
Kostenko teigia: ją istorija turi įspėti vi
sus, kurie pasiryžtų pasekti jo pėdomis.
Nors darbas, gerovė ir laisvė dar negali
atstoti tikrosios tėvynės, kurios visą laiką
ilgisi širdis, tačiau — bolševikai iš esmės
nėra pasikeitę.
E

•

•

PAŠTO ŽENKLAI
PAVERGTUOSIUS PAMINĖTI

Stockholmas. Konkuruodami su užsienio

automobilių pramone, Volvo fabrikai da
bar parduoda lengvas mašinas su penkių
Ryšium su Woodrow Wilson 100 metų metų garantija.
gimimo sukaktimi, Kongresas specialiu
nutarimu įpareigoja paštų valdytoją iš
Londonas. Anglikonų bažnyčioje rengia
leisti seriją pašto ženklų, kurie bus vadi si kanonizuoti 42 anglų šventuosius. Nuo
nami tautinio išsilaisvinimo ženklais. Henriko Aštuntojo laikų, kada Anglijos
Kongresmanas Feighan pasiūlė specialę bažnyčia nutraukė ryšius su Roma, nei vie
rezoliuciją, kurioje nurodoma, kad Wood nas anglas nebuvo kanonizuotas.
row Wilson buvo, yra ir bus išsilaisvini
•
Melburnas. Vienas Queensland‘o ūkinin
mo simbolis. Toliau rezoliucijoje sakoma
Kokie kraštai, o jų tarpe ir Lietuva neša kas išrado būdą kirpti avis be kerpamosios
Sovietų uždėtą vergiją. Kartu, toje rezo mašinėlės. Avys apipurškiamos specialiu
liucijoje siūloma išleisti 3 centų pašto skysčiu, kuris sustabdo vilnų'augimą trims
ženklas, kuris specialiai pažymėtų Sovie dienoms. Vilnos pluoštais prie šaknų palūž
tinį imperializmą, kolonializmą ir jų už ta ir be sunkumų nuimamos.
dėtą vergiją įvairioms tautoms, jų tarpe
Bernas. Sant-Martin apylinkės kalnuose
ir lietuviams.
besiganančių karvių pienas nuleidžiamas
PAJIEŠKOMAS — Albertas Gėlingis, ■į slėnyje esančią centrinę pieninę per tam
pirmiau gyvenęs Swansea, Glam. Atsiliep tikslui įrengtą vamzdį-pienotekį. Per mi
ti adresu: Lietuvos Pasiuntinybė, 17, Es nutę vamzdžiu galima nuleisti devynius
litrus pieno.
sex Villas, LONDON, W.8.

*
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Berlynas, čia vyksta tarptautinės kariš
kių lengvosios atletikos varžybos. Juodu
kai Williams ir Murchison sumušė pasau
lio rekordą 100 metrų distancijoje, nubėg
dami tą nuotolį per 10.1 sekundės. Iki šiol
100 metrų pasaulinis rekordas priklausė
amerikiečiui Owens, kuris tą distanciją nu
bėgo 1936 m. Berlyno Olimpijados metu
per 10.2 sekundės.
•
Paryžius. Sąjungininkų karinių jėgų Eu
ropoję štabas praneša, kad vieton pasitrau
šio maršalo Juin, sąjungininkų kariuome
nių Europos Centro sekretoriaus viršiniku
paskirtas prancūzų generolas Valluy.

♦

Roma. JAV ambasadorius Italijai ponia

Booth Luce apsinuodijo aršeniku. Spėja
ma, kad jos miegamojo kambario lubų da
žuose buvo kenksmingų nuodų.

• • •

Londonas. Garsioji kino žvaigždė Mari
lyn Monroe atsivežė į Angliją 6.000 vita
minų piliulių.

* * *

Roma. Kelių administracija daro bandy

mus nudažyti įvairiomis spalvomis plen
tus, vedančius i Romą.

Mekka. Per paskutinias keturiolika die

nų Mekkoje mirė 114 maldininkų nuo sau
lės smūgio ir 87 nuo senatvės. Kaip žino
ma, kiekvienas Skintis musulmonas turi
aplankyti Mekką, nors vieną kartą savo gy
venime.
Londonas. Londono augštosios visuome'
nės ponios neseniai turėjo progos įsitikinti,
kad nailono suknelė ne visur tinka. Jomis a
apsirengus negalima eiti į anglų mėgiamas g
vasarą rengiamas „garden party“.
al
Pamoką davė lietus su perkūnija, užėjęs J
per Buckinghamo soduose karalienės surengtą priėmimą. Daugelis viešnių paste- |
bėjo, kad sulytas nailonas tampa permato
mas. Apie keturiasdešimt ponių buvo pri
verstos paskubomis apleisti priėmimą ir
pasislėpti ponių rūbinėje. Laimė, kad naij
lonas greit džiūsta. Vakare jau visos po
nias galėjo drąsiai vyrams rodytis, nerizikuodamos užgauti jų drovumo jausmų.
Ateityje numatoma pakvietimuose į to
kias „garden Party“ įspėti, kad nailono
suknelės nedevėtinos... Vienas dvariškis
žurnalistams pastebėjo, kad „tokie dalykai
neturį pasikartoti, nes tokiu atveju padėtis
nepaprastai kebli“...
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