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Nepavirskime I. SEIMAIS ATSAKYMAS MICHAILOVUI SEPTYNIOS DIENOS
druskos stulpais

Prisipažinkime, kad senstame. Negau
sios lietuviškos veiklos pajėgos, išsiblaškiu 
sios po visą šį kraštą, devynerių metų bė 
gyje nubyrėjo: ne vienas veiklesnis išemi
gravo, ne vienas senstelėjo, apsamanojo, 
ne vienas, apatijos pritrenktas j viską ran 
kute numojo. Visų mūsų ,.buvusių žmo
nių“ mėgiamoji tema pasakoti šimtą kar
tų kartotas pasakas apie stovyklinį gyveni 
mą Vokietijoje, apie tai kuo buvau anuo
met, kai buvome Lietuvoje, iš tikrųjų iš
sisėmė, išseko ir naujo niekas mūsų se-' 
niai nebepasako. Jaunesnio amžiaus tų kai 
bų klausytojui, klausytojui brenstelėju- 
siam emigracijoje, lyg ir pakarto beklau
sant praeities karčių nusidavimų, karts 
nuo karto atmiežtų senais, švinktelėjusiais 
anekdotais.

Intelektualinio nuovargio žymės ryškiai 
pastebimos kiekviename mūsų žingsnyje. 
Gal ir nenuostabu: daugeliui senstelėju
sių žmonių našta nebuvo ir nėra lengva.

Kas daryti, kad įkvėpus naujos dvasios, 
naujo gyvesnio kraujo į mūsų bendrą veik 
lą, jau pradėjusią sustingti, aprambėti? 
Kur jieškoti talkos, nes rankų nuleisti ne
valia. Receptas yra vienas, išbandytas, se 
nas ir patikimas: mūsų veiklos duonkepėn 
rėčkom reikia mielių, šviežio raugo. Tos 
mielės tai mūsų jaunimas, kurio jau yra 
ūgtelėjusio gražus būrelis, ir jo ne desėt- 
kais skaičiuokime, bet šimtinėmis. Deja, 
jis taip pat pabiręs po visą šį kraštą. Jau 
nousius įtraukus į senstelėjusių tarpą bus 
ir vieniems ir kitiems nauda. Sakoma, kad 
kai prūde luktelėję karpiai pradeda apsi- 
gimtl, ten įleidžiama lydekų... Klausimas 
tik kaip mums prižvejoti tų lydekų, o pri- 
žvejoti reikia. Ir galima. Galima, jei meš
keriotojas pakištų tinkamą jaunimui ma
salą. Užkibs. Mūsų visų londoniškių lietu
vių pareiga būtų sutraukti kiek galima 
daugiau jaunimo Londonan. Čia, Londone, 
sudaryti junimo centrą. Darbų Londone 
netrūksta. Mokyklų, universitetų, koledžų, 
įvairiausių kursų ir kurselių, gal joks pa
saulyje miestas tiek neturi, kiek Londo
nas. Jaunimą reikėtų stengtis apgyvendin 
ti Lietuvių Namuose ir jų centras turėtų 
būti čia. Iš čia' turėtų spinduliuoti lietu
vių jaunimo dinamiškas gyvenimas. Lietu 
vių Namai neturi virsti šeštos eilės viešbu 
tuku, kuriuose visas gyvenimas suktųsi 
tik apie stiklelį, taukuotą šachmatų lente
lę ir menkaverčią televizijos programą. Su 
sitvėręs jaunimo branduolys ras naujų 
ateičiai svarbių temų. Tik jauni žmonės vi 
sur ir visada išsiveržia su mintimis, einan 
čiomis pirmyn, o ne atgal!

Tie, kurie matė mūsų jaunimo būrelį 
prie paskutiniojo laužo Lietuvių Sodyboje, 
įsitikino, kad mes turime „smogiamąjį da
linį“, bet, reikia pabrėžti, kad ten, prie 
laužo, buvo tik patys beveik žaliukai. Au
gesnis jaunimas, su maža išimtimi, ten iš 
viso nedalyvavo.

Londone susikūręs jaunimo branduolys 
turėtų organizuoti ar įsijungti į jau čia 
veikiančius valdybos, choro, tautinių šo
kių grupes ir, reikalui esant, talkininkauti 
provincijos kolonijoms, kurios savo jėgo
mis jokio efektingesnio parengimo negali 
parengti ir geriausius norus turėdamos. 
Tada nereikės sukti galvų, kada ateis rei
kalas reprezentuotis tarptautiniuose kon
gresuose, pasirodymuose, pobūviuose, ku
rių Londone ir kjtuose miestuose pasitai
ko dažnai, ir kuriuose lietuviai dažniau
siai „žiba“ tik savo “nedalyvavimu.

Šiam reikalui iniciatyvos turėti/ imtis 
patys jaunieji, ypač jaunimas, gyvenąs 
Londone. Jie neturėtų užsikrėsti sena li
ga — žiūrėti atgal, nes už tai ir Dievas 
baudžia... Lotas už tokią nuodėmę buvo 
paverstas į druskos stulpą.

ŠEŠI PASIRINKO LAISVĘ
Vykdydami Chruščiovo „turistinę prog

ramą“, lenkai irgi suorganizavo kelionę į 
užsienio kraštus. Pirmoji tokia ekskursi
ja buvo surengta Baltijos jūroje. Laivu 
„Mazowsze“ išplaukė 124 turistai aplan
kyti Švedijos ir Suomijos uostų. Nors ke
leiviai buvo parinkti ištikimiausi iš patiki 
miausių, tačau jau pirmajame sustojime, 
Stockholme, šeši keleiviai pasirinko laisvę, 
pasiprašę Švedijos įstaigų egzilės teisių. 
Laivo kapitonas prašė Švedų įstaigos tuos 
pabėgėlius grąžinti, tačiau švedai atsisakė 
patenkinti kapitono prašymą ir „Mazo- 
wszw“ išplaukė į Suomiją su truputį su
mažėjusiu ekskursantų skaičiumi..,

AfA

JADVYGAI NAVICKIENEI 
mirus,

p. M, Navickui, vaikams ir artimie
siems reiškiame širdingą užuojautą i(r 

kartu liūdime.
Grigaravičių šeima.

Rytiniame Berlyne nuo 1955 metų ko
vo mėnesio veikia Michailovo vadovau 
jamas komitetas „Už sugrįžimą į tėvy
nę“, leidžiąs to paties vardo laikraštu
ką, siuntinėjimą iš bolševizmo paverg
tų tėvynių pasitraukusiems asmenims. 
Rašytojas Ignas Šeinius Michailovui 
pernai parašė atvirą laišką, tačiau į 
kurį minėto komiteto vadovas ligi šiol 
neatsakė. Pastaruoju metu Ignas J. Šei
nius Michailovui pasiuntė antrą šio tu 
rinio laišką.

Gegužės U-tą pernai paskelbė DA- 
GENS NYHETER mano atvirą laišką ge
nerolui kaipo „Už sugrįžimą į tėvynę“ 
komiteto pirmininkui. Tai buvo atsaky
mas į paraginimą bolševikinio smurto 
išeiviams grįžti „tarybinėn tėvynėn“. Iš 
savo pusės raginau generolą susirinkti 
savo mums visiems nepaprastai svetimą 
komitetą, susikviesti visus okupacinius 
organus su jų policiniais ir kariniais pa
būklais ir nešdintis atgal savo pamiršton 
ir apleiston tėvynėn, kurią, nedėkingų 
sūnų dovanai išsiilgusios, skalauja Vol
gos ir Dono upės.

Į mano laišką generolas neatsiliepei. 
Nepastebėjau, kad būtų paklausta ir pa
raginimo anksčiau grįžti savo sovietinėn 
tėvynėn, nei mus raginus grįžti okupuo- 
ton Lietuvon. Savo laikraštuką, dabar 
jau lietuviškai verčiamą ir atrodo lei
džiamą kas savaitė, generolo komitetas 
siuntinėja man kaip ir kitiems lietuviams 
svetur ir toliau. Ir man kaip ir kitiems 
pavogtu adresu, naktį įsiplėšus kurion 
lietuvių organizacijų.

Nejau generolo nesusivokta ligi šiol, 
kad tas laikraštukas savo iš rusiško ke- 
rėbliškai verstu pavadinimu, „Už sugrį
žimą į tėvynę“, savo pilka menkute iš
vaizda, bolševikiškai prolekultišku stiliu
mi ir vienų melų turiniu iliustruoja ge
nerolą patį, kaip ir kitus tikrus bolše
vikus ir visą bolševikinį režimą, galio
jančių sutarčių laužimu, smurtu įr klas
totais rinkimais pagrobusį Lietuvą ir vi
są eilę kitų nepriklausomų valstybių.

Mes sviedžiam tą laikraštapalaikį 
šiukšlynan kaip šlykščią, purviną skepe
tą. Jis primena mums nei sarmatos, nei 
jokios moralės neturinčius svetimo tur
to, svetimų kraštų grobikus ir laisvę my 
linčių, nekaltų žmonių vagius ir žudikus. 
Mes sviedžiam jį, kaip mūsų tėvai ir se
neliai sviesdavo ugnin ar šiukšlynan 
jiems brukamas rusiškomis raidėmis mal 
dakh'yges ar rusiško kvapo ir spalvos ru
siškus kalendorius ir brošiūras.

Užsimovęs gumines pirštines,, žmogus 
kartais atplėši uždaran vokan kaip vog
tą 'daiktą įdėtą, šviesos bijantį ir riogliš- 
kai! skambantį „Už sugrįžimą į tėvynę“.. 
Ką ten pamatai be blogo popierio ir na- 
bagiškų, visados t,ų pačių išprievartautų 
šypsenų fotografijų? Pigi, nieku nepa
remta propaganda apie „didelius laimėji
mus ūkio ir kultūros srityse“. Kokie tie 
laimėjimai štai parodo švedų spauda, su 
neseniai Rygą lankiusiais švedų karo lai
vais Latvijon pasiuntusi savo korespon- 
tus ir fotografus. Šiandieninė Ryga, tai 
iškrypusios, išduobėtos gatvės, nutriu- 
šę namai, išalkę įr apiplyšę žmonės, tuš
čios krautuvės, kalėjiminė nuotaika. 
Kraštas: nesėti laukai, o jei kur ir apsė
ta, blogai užderėta, į šmėklas panašūs 
užsilikę gyvuliai, — kaip ir patys sukol- 
chozinti ūkininkai. Visai kaip plėšikams 
nusiautus Latviją. — Lietuvoj matyt bus 
dar blogiau, — ten nei nedrįstama kvies
tis užsieniečių ir pavažinėti jų po kraštą.

Visur iš „Už sugrįžimą į tėvynę“ šab
loninių pavaizdavimų vienos kitosos Lie 
tuvos vietovių ar „kolūkių“ kyšo di
džiausio grobiko ir istorijos didžiausio 
žmogžudžio ryškios pėdsakos: Stalino 
gatvė, Stalino aikštė, Stalino vardo fab
rikas, Stalino kultūros namai, Stalino 
vardo „kolūkiai“, kitais žodžiais ūkinin
kų koncentracijos stovyklos.

Bolševikų partijos vadas Chruščiovas 
pats savo ilgam pranešime partijos su
važiavime žiemą pripažino ir įrodė, ką 
visas pasaulis jau seniai žinojo, kas bū
tent tąs Stalinas. Tikrumoje analfabetas, 
neregėtas egoistas, nesveiko proto žmo
gus, įsivaizdavęs kad jis genijus ir be 
atodairos iš visų reikalavęs, kad būtų 
garbinamas kaip viršžmogis ■— pagrindi
nė visiško bepročio ypatybė — ir žvėriš
kas žudikas net savo artimiausių ir išti
kimų bendradarbių. Ar ne būdinga, ar 
ne simboliška visam okupaciniam reži
mui Lietuvoje ir generolui su komitetu, 
kad to bepročio vardu dar ir šiandien 
tiek daug kur operuojama ir afišuojama- 
si? Iš kitos pusės, jūsų akimis žiūrint, gal 
gi ir saugiau. Nežinia kuo rytoj savo ne
tikėtų ir nematytų įpėdinių gali būti pa
skaityti Chruščiovas ir Bulganinas ir ge
nerolas N.F. Michailovas pats.

Generolo ir skurdaus laikraštuko inte
ligentiškumą gerai parodo tvirtinimas, 
kad kas nenori okupuoton Lietuvon ar 
„tarybinėn tėvynėn“ grįžti ir kitus per
spėja, „tas dirba už amerikoniškus pini

gus“. Kaip pašėlusiai pigu! Lyg lietuvis 
savo sveikos galvos neturėtų, nemylėtų 
laisvės, nebrangintų savą tolimos ir ne
tolimos nepriklausomos praeities ir ne
pažintų bolševikų. Dėl savo tautos lais
vės ir nepriklausomybės) gyvybę ir turtą 
aukodami lietuviai kovojo su kryžeiviais, 
kalavijuočiais, lenkais, totoriais ir rusais. 
Katarinos II-ros rusų pavergta, su oku
pacinės jėgos persvara nesiskaitydama 
lietuvių tauta sukilo 1831, 1863 ir 1905 
metais. Priversti, nuo rusų budelių ir Si
biran gaudytojų bėgo svetur generolas 
Gelgudas, Jonas Basanavičius, Jonas 
Šliupas, Ernestas Galvanauskas, Anta
nas Garmus ir tūkstančiai kitų lietuvių. 
Pagaliau pats Vincas Krėvė, kuris kokį 
laika manė, kad su bolševikais nereikėtų 
atsisakyti bendradarbiauti, kad jų para
šui ir garbės žodžiui Lietuvos nepriklau
somybę gerbti reikėtų patikėti. Lietuvos 
kvislingo Sniečkaus brolis ir motina bė- 
bo. Suprantama kodėl. Bolševikai pasiro
dė esą tie patys kaip 1918-1920 metais, 
pasirodė esą tikrais Čingiskano ir Ta- 
merlano paveldėtojais. Grįžtumėm Lietu
von tuojau pat, jei žinotumėm, kad jūs 
išsinešdinsit, arba jei turėtumėm kiek 
kariškos jėgos, kuri mus įgalintų pradėti 
šventą tėvynės išlaisvinimo karą.

Krokodilo ašaras lieja „Už sugrįžimą 
į tėvynę“ dėl Vinco Krėvės ir Juozo Bag
dono liūdno likimo ir vargo mirties Ame
rikoje. Jei tie du garbingi ir savistovaus 
proto vyrai nebūtų bėgę svetur, kažin ar 
jie būtų sulaukę ir tokio amžiaus ir na
tūralios mirties. Juk kas atsitiko su Liu
du Gira ir Petru Cvirka,’ jaunesnio am
žiaus žmonėmis, jiems bolševikams parsi- 
davus? Kas atsitiko su Baliu Sruoga, ku
rį jūs sunkiai sergantį parsivežėt iš Stutt 
hofo ir neleidot vykti į Vakarų Vokietiją 
pas laukiančią žmoną ir dukterį? Ką pa
darėt su Stasiu Šilingu ir visa jo šeima? 
O jis juk buvo .vienas iniciatorių dar 
1924 metais Lietuvoj steigti draugiją lie
tuvių artimesnei kultūrinei pažinčiai su 
Sovietų Sąjungos .tautomis.

Jūs išvežėt negirdėtoms kančioms ir 
vergų darbams Sibire ar išžudėt lietu
vius, kurie gindami nepriklausomos Lie
tuvos teises nuoširdžiai' siekė gerų kaimy 
ninių santykių su jumis kaip nepriklau
somi su nepriklausomais. Jūs juos išžu
dėt/ kaip jūs išžudėt šimtus tūkstančių 
savo partijos ir milijonus rsuų inteligen
tijos ir rusų ūkininkų bei darbininkų, ne 
nustojusių, galvoti savistoviai. Kiekvie
nas jūsų žodis, tai melas, kiekvienas jū
sų veiksmas, tai žmonių kankinimas ir 
kraujas. Taip jūs elgiatės todėl, kad vi
sai nesuprantat demokratijos ir socializ
mo pagrindinių dėsnių: Taip veikiat to
dėl, kad esat virtę asocialūs, kad esate 
barbarai.

Jei generolas turi dar kiek padorumo 
jausmo ir kiek susivoki apie civilizuotu- 
mą, tai liaukis man siuntinėjęs savo ne
regėtai menką ir vienais melais varvantį 
laikrašpalaikį. E.

Ignas šeinius

VOKIEČIU KARININKAI EGIPTE?

Atrodo, kad sovietai bus pasirinkę Alba 
niją kaip „išeities punktą“, eventualioms 
„internacionalinėms brigadoms“ organizuo 
ti. Jungtinė rusų, lenkų ir čekų karinė mi 
sija neseniai apžiūrėjo ir įvertino graikų 
partizanų Albanijoje paliktuosius amunici 
jos ir ginklų sandėlius. Kiek anksčiau, grįž 
darni iš Jugoslavijos rusų karo laivai, lan 
kėši Albanijoje. Jie irgi ten be reikalo ne 
gaišo. Jie tyrinėjo rusų bazės steigimo są 
lygas. Jei kiltų konfliktas, spėjama, rusai 
siųstų karo laivus į Albaniją po lenkų vė 
liava. Iš Albanijos tiems laivams tereikėtų 
laukti progos prasprukti į Egiptą.

Egipto karininkai, apsirengę civiliniais 
rūbais, vizituoja Rytų Vokietiją. Jiems tai 
kininkauja sueiti į ryšius su buvusiais Af 
tikos Korpuso karininkais — veteranais. 
Šiems patyrusiems dykumų kovotojams siū 
lomi dviejų metų kontraktai, augštos algos 
ir pažadama suteikti daug kitų lengvatų, 
jei tik jie sutiktų mankštinti egiptiečiu, da 
linius, partizaninėms užfrontės kauty
nėms. Esą, jau parengti sąrašai tokių 
, savanorių“.

Budapeštas. Vengrų kompartijos orga
nas „Szabad Nep“ rašo: „Vengrų partijos 
istorija dar nėra mačiusi tokio vieningo 
intelektualų pasipriešinimo prieš partijos 
vadovybę, kaip šiandien“. Pagal laikraštį, 
krizė kurią partija šiuo metu pergyvena 
aštriai jaučiasi darbininkų ir žemdirbių 
tarpe. Laikraštis nurodo, kad tokia „ne
girdėta“ padėtis susidarė dėl partijos pa
darytų klaidų, labiausiai dėl „asmenybės 
kulto“, sistematinio senosios gvardijos, bei 
dėl Ispanijos pilietinio karo savanorių pa 
niekinimo ir jų masinių ir nelegalių areš
tų, įvykdytų 1949 metais...
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KODĖL NETURIME ATOMINIO 
AUTOMOBILIAUS?

TREČIADIENIS. Sheffield’as. Britų 
mokslininkų metiniame suvažiavime žy
mūs profesoriai ir mokslo vyrai aptarė 
daug įdomių mokslinių temų, susijusių su 
techniškąją mūsų epochos pažanga.

Cambridge universiteto profesorius, Sir 
George Thomson, kalbėdamas apie atomi 
nę energiją, pastebėjo, kad pasaulio ekono 
minėje istorijoje mažai buvo tokių atsitiki 
mų, kada naujas atradimas taip staiga ir 
tokiu plačiu mastu buvo pradėtas vystyti 
ir naudoti. Profesorius pabrėžė, kad pa
saulis būtų atsidūręs katastrofiškoje pa
dėtyje, jei anglį, kurios nebeiškasama pa
kankamai, nebūtų užvadavusi nafta, gi 
šiandien atominė energija. Jis taip pat pa 
sakė, kad 1975 metais 40 nuošimčių suvar
tojamos D. Britanijoje elektros energijos 
bus pagaminama atominėse jėgainėse. Tai 
įgalins sutaupyti 200.000.000 tonų anglies 
per metus.

Netrukus vandenilio atominė energija 
būsianti suvaldyta ir panaudota žmonių ge 
rovės reikalams. Didžiausią kliūtį atomi
nės energijos naudojimo sudaro spindulis 
vimo pavojus ir reikalas vartoti labai ne
parankias apsaugos nuo spinduliavimo prie 
moriės. Mokslininkai nepareiškė nė mažiau 
sios vilties, kad greitu laiku galima būtų 
pastatyt! atominį automobilį: jis būtų per 
didelis ir per sunkus. Abejojama ir dėl 
atominių lėktuvų statybos galimybių. Var 
gu ar būtų praktiška, nors atominio varik 
lio svoris ir kompensuotų dabartiniu, lėk
tuvų imamo kuro svorį.

Tas pats profesorius pabrėžė ypatingą 
reikšmę jr svarbą jau dabar plačiai varto 
jamų elektroninių skaičiavimo mašinų. Tų 
mašinų panaudojimas mokslo skaičiavi
muose bus nemažiau reikšmingas, kaip pa 
naudojamas matematikos 17-tajame šimt
metyje.

KETVIRTADIENIS. Šios dienos spauda 
pirmuosius puslapius paskyrė dviem svar
biems pranešimams: Nasseras pagaliau su
tiko išklausyti Londono konferencijos pa 
siūlymus, kuriuos jam perduoti buvo įga
lioti JAV, Australijos, Švedijos, Abisinijos 
ir Indijos atstovai. Antras sensacingas pra 
nešimas liečia prancūzų kariuomenės iš
kėlimą Kipro saloje. Spaudos pranešimais, 
tai daroma susitarus Prancūzijos ir Di
džiosios Britanijos vyriausybėms, ryšium 
su įtempta padėtimi Artimuose Rytuose. 
Jei būtų prieita prie kariškos intervenci
jos Egipte, britų ir prancūzų kariuomenės 
sudarytų bendrą ekspedicinį korpusą. Kai 
kurie laikraščiai pabrėžia, kad tokios inter 
vencijos atveju, anglų kariuomenės dali
niai vyrautų. Prancūzai, kuriuos slegia pa 
dėtis Alžyr.e sudarytų tik dalį ekspedici
nės kariuomenės Kipran. Reikia padaryti 
išvadą, kad Vakrai labai rimtai žiūri į Su 
ezo kanalo reikalus. įtampos nemažina 
gaunami iš Kipro pranešimai, kad Egipto 
valdžios organai suareštavę kelis anglus, 
įtarę ir apkaltinę šnioinėjusius. Egipto 
spauda atvirai kalba apie „anglų šnipų“ 
tinklą Egipte. Tas tinklas esąs išaiškintas 
ir dar daug areštų būsią padaryta...

AKIS UŽ AKI

PENKTADIENIS. Belaukiant pasikalbė
jimų tarp Vakarų valstybių atstovų ir Na 
ssero Suezo kanalo reikalu, įtempta atmos 
fera nemažėja. Egiptiečiams ištrėmus du 
anglų diplomatus, kaltinamus neva už šni 
pinėjimą, D. Britanijos vyriausybė parei
kalavo apleisti šią salą dviems Egipto di
plomatams. Tokiu būdu vykdomos represi 
nės priemonės.

Iš Nikozijos salos pranešama, kad pir
mieji prancūzų kariuomenės daliniai jau 
atvyko į Kiprą. Spėjama, kad tai parašiu 
tininkai, tačiau tikslesnių žinių apie juos 
dar nepaskelbta.

Paryžiaus žiniomis, į Kiprą permetamos 
iš Alžyro dvi prancūzų kariuomenės divi
zijos: 7-toji greitoji mechanizuota divizija 
ir 10-ji parašiutininkų divizija. Prancūzi
jos vyriausybė perleidžia šias divizijas 
jungtinio prancūzų-anglų generalinio šta
bo žinion, kuris pasirengęs eventualiems 
kariniams veiksmams Suezo zonoje. Sako
ma, kad Ger|. Beauffre vadovaus prancūzų 
karo daliniams, jei padėtis to reikalautų. 
Gen. Beauffre jau du kartus buvo atskri
dęs iš Alžyro j Londoną tartis su Britani
jos Gen. štabu.

Penki pagelbiniai prancūzų karo laivai 
apleido Tulono jūrų laivyno bazę. Spėja
ma, kad jie išplaukė Kipro salos kryptimi.

Viso 26 laivai rekzivuoti kariniams rei
kalams Marselio uoste. Jų tarpe 5 keleivi
niai, 19 prekinių ir du tankeriai.

TRECIAS EPIZODAS NINOCKOS 
ISTORIJOS

ŠEŠTADIENIS. Ninos Ponomarevos pa 
vogtosios Londono krautuvėje skrybėlai
tės privedė prie atviro tarptautinio sporti

ninkų konflikto. Didžiausiam viešosios opi 
nijos nustebimui, Sovietu delegacijos va
das pranešė, kad įsižeidžiama neleistina 
anglų organų provokacija ir sovietų spor
tininkų komanda nedalyvaus anglų-rusų 
sporto varžybose. Sovietų sportininkai, už 
tardami savo tautietą ir kolegę, išvyksta iš 
Anglijos... Toks rusų sprendimas buvo la
bai, net visiškai nesuprantamas anglams, 
kurie žino, kad tokiais atvejais britų poli
cija yra visiškai bešališka. Rusai jokiu bū 
du nenorėjo, kad jų sportininkė būtų tei
siama „supuvusių kapitalistų“ teismo... Be 
to, jie skaito, kad kas pakliuvo į teismą, 
tai tas ir kaltas — kaip pas juos. Daugu
mas laikraščių daro išvadą, kad jei su ru
sais negalima susikalbėti ir susitarti dėl 
tokių mažu dalykų, tai ką bekalbėti apie 
rimtesnius klausimus.

Policija gavo įsakymą teisman neatvy
kusią Ponomarevą areštuoti. Tačiau poli
cija niekur negalėjo jos rasti. Viešbutyje, 
kur jibuvo apsistojusi, jos nebėr, o rusų 
ambasada irgi nieko apie ją nežinanti... 
žodžiu, Ponomareva buvo dingusi be ži
nios.

TARPTAUTINĖ PADĖTIS 
NEATSLUGSTA

SEKMADIENIS. Iš Kairo pranešama, 
kad ten viešpatauja tikras karo psichozas. 
Žmonės iš krautuvių išgraibstė visą mais
tą atsargom^ Bijoma blokados... Prancūzų 
ir britų kariuomenės koncentracija Kipro 
saloje sparčiai vykdoma. Maskvos šalti
niais pasiremdama, Egipto spauda prane
ša, kad į Egipto ambasadą sovietų sostinė 
je kreipėsi daug karo lakūnų, siūlydami 
savo patarnavimus „savanoriškai“ pagel
bėti egiptiečiams, jei jiems lakūnai būtų 
reikalingi. Esą daug ir kitų kraštų lakūnų 
pasisiūlę stoti į „savanorių armiją“. Lon
dono radijas praneša, kad Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) locmanų grupė siūlėsi 
dirbti egiptietiškai Suezo bendrovei...

Iš Maskvos gautomis žiniomis šįmet Ru
sų Federacija numatanti surinkti 2.000 
milionų kviečių ir rugių (duoninų javų) 
pūdų. Kazakhstane užderėję 1000 milionų 
pūdų duoninių javų ir Ukrainoje per 
500.000.000 pūdų. Tuos skaičius ir dar ori 
dėjus pusę miliono pūdų mažųjų respubli 
kų sąskaiton išeitų, kad Sovietų Sąjunga 
gaus, kaip spauda pabrėžia, ypatingai ge
rą derlių, siekiantį apie 4 miliardus pūdų 
grūdų. Tai būsią atsiekta dėka milžiniškų 
pastangų, mechanizacijos, kolektyvizacijos 
ir darbo racionalizacijos ir išplėtus pasė
lius naujuosiuose plotuose Sibire, Atvertę 
sovietiškosios enciklopedijos 1948 metų lai 
dą, matome, kad 1913 metais mažesnėje 
ir visiškai nemechanizuotoje, bet nekolek 
tyvizuotoje Rusijoje užderėjo 5000 milionų 
pūdų duoninių javų... Iš to turėtų pasida
ryti išvadą pats Chruščiovas, kuriam, grei 
čiausiai, karpa auga ne ant nosies, kaip 
Plunksnagraužis neseniai rašė, bet smege
nyse.

LĖKTUVŲ PARODOJE
PIRMADIENIS. Šią savaitę prasidėjo tra
dicinė metinė britų aviacijos paroda 
Farnborough aerodrome, Lietuvių Sody
bos kaimynystėje.

Parodoje demonstruojami naujausieji 
britų karo ir civilinės aviacijos lėktuvai.

Naujų modelių pažymėtinas Fairey Ro- 
todyne lėktuvas, kuris yra junginys ma
lūnsparnio ir propelerinio keleivinio lėk
tuvo. Jis pakyla vertikaliai, kaip helikop
teris ir paskui skrenda jau kaip paprastas 
lėktuvas. Aviacijos spauda šiam lėktuvui 
pranašauja gražią ateitį. Jis bus ypatingai 
patogus trumpoms distSncijoms. Pvz. iš 
Paryžiaus į Londoną skrendama tik vie
na valanda. Tačiau autobusuose iki ae
rodromų sugaištama beveik dvi valandos. 
Naujieji lėktuvai galės nusileisti tiesiog 
miesto centre.

Parodoje galima matyti visą gamą jau 
daugiau ar mažiau žinomų karinių lėktu
vų. Jų tarpe demonstruojamas tik ką 
transatlantiniuose skridimuose išbandytas 
Vickers Valiant sprausminis, vandenilio 
bombą nešąs, lėktuvas. Iš naikintuvų ypa
tingą dėmesį traukia Fairley Delta 2, pa
siekęs š.m. kovos mėn. 10 d. pasaulinį 
greičio rekordą 1.132 mylias per valandą.

Rodomas ir keleivinis turbininis lėktu
vas Vickers Viscount markės, kuris turi 
didelį pasisekimą visame pasaulyje. To
kių lėktuvų jau parduota 350. Galima taip 
pat parodoje matyti ir „Britannia“ turbi
ninį keleivinį lėktuvą, kuris 400 mylių 
greičiu veža 133 keleivius.

Britų spauda pažymi, kad šių metų pa
rodoje mažiau prototipų tačiau tobulina
mi jau pasiekti laimėjimai, kurie rodo, 
jog- Didžioji Britanija yra viena pirmųjų 
pasaulio oro galybių.

KAS TURI GERIAUSIUS VAGONUS?

ANTRADIENIS. Vokietijoje ir Prancūzi 
joje šiuo metu bandomi šešių Europos 
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RAŠYTOJAI TEISINA TRĖMIMUS
Pavergtosios Lietuvos komunistinių ra

šytojų sąjungos leidžiamo laikraščio „Lite
ratūra ir Menas“ šių metų 30 numerio ve
damajame rašoma apie „žalingus asmeny
bės kulto padarinius“, kurių poveikis esąs 
„gana žymus ir tarybinėje literatūroje“. 
Toliau nurodoma, jog rašytojų uždavinys 
esąs „visu atsakingumu išanalizuoti tuos 
padarinius“...

Tačiau vietoje analizavę asmenybės kul 
to padarinius ir padarę išvadas, komunis
tiniai rašytojai aštrina plunksnas teisinti 
Stalino laikais atliktiems žmonių trėmi
mams. Tame pačiame „Literatūros ir Me 
no“ numeryje, kuriame rašoma apie žalin
gus asmenybės kulto padarinius literatū
roje, spausdinamas Mykolo Sluckio apsa
kymas „Parėjo“. Tasai apsakymas būdin
gas dviem požiūriais. Jame vaizduojamas 
kolchozininkės Morkūnienės lietingą nak
tį susitikimas su sūnumi Kaziu, po penke- 
rių metų grįžusiu iš „lagerio“, kur jis dir 
bęs ir gavęs atlyginimą. Morkūnienės sū
nus prieš penkeris metus buvo iš gimtųjų 
namų išvestas milicininkų ir vėliau nu
baustas už nužudymą kaimynų Normantų.

Iš apsakymo ryškėja kolchozininkės 
Morkūnienės būtis. Ji teturi vieną avį su 
ėriukais ir porą paukščių. Sunki būtis ir 
kitų kolchozininkų, kurie vasaros karščių 
metu „trobose, ankštuose kambariukuose, 
vartosi, dūsta be miego per dieną nusidir 
bę“.

Tikslas Mykolo Sluckio aiškus. Jis ne
siekė vaizduoti kolchozininkų būties. Ta
tai jam netyčiomis bus išsprūdę, atsklei
džiant iškarpą kolchozinės tikrovės. Tiesio 
ginis komunistinio rašytojo tikslas buvęs' 
pavaizduoti žmogų, grįžusį iš priverčiamo
jo darbo stovyklos, kurioje jis išbuvo pen
keris metus.

Pastaruoju metu vienas kitas lietuvis, 
dažniausiai netekęs sveikatos, į pavergtąją

NEBUS VYKDOMA MOKYKLŲ 
REFORMA

Pavargtosios Lietuvos spaudoje jau nuo 
šių nietų pradžios buvo rašoma apie pasi
ruošimus „pereiti prie dešimtmetės mo
kyklos“. Tai yra, buvo užsimota panaikin
ti vidurinių mokyklų XI-ją klasę, progra
mą VIII-XI klasių sutalpinti VIII-X kla
sėse, ir nepakeičiant I-VII klasių progra
mos. Iš „Tiesoje“ atspausdinto S. Pupeikio 
straipsnio matyti, jog „nuo naujų mokslo 
metų nebus vykdomas perėjimas prie de
šimties metų apmokymo, paliekant respub 
likos mokyklose vienuolikos metų moky
mo sistemą“. Esą numatyto pertvarkymo 
atsisakyta ryšium su „plačios visuomenės 
pageidavimu“.

PRIEKAIŠTAI DĖL „PASKENDUOLĖS" 
INSCENIZAVIMO

ŠĮ pavasarį Vilniaus teatre buvo pasta
tyta Vienuolio „Paskenduolė“, inscenizuo
ta K. Kymantaitės ir A. Liobytės. Be to, 
„Paskenduolė“ buvo rodoma* ir Rygoje. 
Komunistinė spauda, gana šiltai sutikusi 
„Paskenduolės“ pastatymą ir ypač insce
nizavimą, pagaliau „Tiesoje“ inscenizato- 
rėms daroma priekaištų už nepakankamą 
išryškinimą ir apėjimą „Didelio dramatiz
mo scenų". Daroma pastabų ir aktorei N. 
Vosyliūtei, kuri nesuradusi gilesnių spal
vų vaidmeniui atlikti.

Lietuvą grįžta iš Sibiro tremties. Tie žmo 
nės buvo ištremti Stalino laikais. Komunis 
tų partijai pasmerkus Staliną, jei tasai pa
smerkimas nebūtų tik tariamas, pasitaiką 
iš priverčiamojo darbo stovyklų grįžtan
tieji būtų dėkinga tema tiek spaudai, tiek 
literatūrai. Tačiau, pasirodo, kad komunis 
tų skelbiamas asmenybės kulto ir jo pada
rinių pasmerkimas nėra nuoširdus. Tatai 
ryšku ir iš Sluckio apsakymo, kuriuo sie
kiama grįžtančius tremtinius pavaizduoti 
nusikaltėliais, iškrypėliais, kad tuo būdu 
būtų pateisinti Stalino laikais vykdyti žmo 
nių trėmimai, talkinant komunistų parti
jai.

Taigi, nors komunistiniai rašytojai ir da 
ro užuominų apie reikalą pašalinti asme
nybės kulto padarinius, tačiau tikrovėje 
šia linkme jie nė tik nieko nedaro, bet dar 
gi imasi plunksnos pateisinti žmonių trė
mimams, o tuo pačiu šitokia „kūryba“ šie 
kiama bolševizmo pasmerktuosius dar kar 
tą pasmerkti, juos suniekinant vos Spėju
sius peržengti gimtosios grįčios slenkstį.

ELTA

ŠVEDŲ ĮSPŪDŽIAI RYGOJE

Ryšium su Švedijos laivyno apsilanky
mu Rygos uoste, švedų spauda plačiai ra
šo apie švedų jūrininkų patirtus įspūdžius 
„Svenska Dagbladet“ rugpjūčio 8 dienos 
laidoje pažymi, jog dalis latvių, išgyvenu
sių Stalino laikais vykdytus trėmimus, 
grįžta į Latviją. Tačiau vietos įstaigos ven 
giančios nurodyti grįžtančiųjų skaičių. 
Tuo tarpu patys latviai aiškina, kad nė vie 
nas ištremtųjų, masėse turėjęs ir mažiau
sios politinės įtakos, nėra gavęs leidimo 
grįžti į Latviją, nors Stalino statulos iš 
Rygos pranykusios. Tas pats laikraštis rug 
piūčio 10 dienos laidoje nurodo, jog Šve
dijos laivyno keturių dienų Rygos apsilan 
kymo metu tarp eilės latvių ir apsilankiu
sių svečių užsimezgė draugiški ryšiai. Ta
čiau milicija buvo budri ir įvykę eilės lat
vių, arčiau susibičiuliavusių su švedų jū
rininkais, suėmimų. Pavyzdžiui viena lat
vių šeima švedų karininkus lydėjusi į uos
tą. Staiga lydėjusieji latviai buvo milici
jos suimti.

Toliau „Svenska Dagbladet“ pažymi: 
„jau praėjo 16 metų nuo parodinio balsa
vimo pavergiant Baltijos valstybes. Per tą 
laiką žymi dalis vietos gyventojų buvo iš
tremta, o jų vieton atkeldinti rusai. Nežiū
rint skelbiamos nustalinimo politikos, at
rodo, kad Sovietai Baltijos valstybėse ir 
toliau laikosi kietos linijos. Švedų apsilan 
kymo Rygoje metu nebuvę galima įžvelgti 
kokių nors palengvėjimo sąlygų. Materia
linis vargas ir skurdas ryškus“.

„Dagens Nyther“ taip pat nurodo į Ry
goje vyraujantį skurdą, prie kurio veda 
augštos kainos ir žemi darbininkų uždar
biai. Ne tik Rygos gyventojai, ir pats mies 
tas daro apleistą įspūdį. Namai dešimt me 
tų nėra dažyti, išskyrus milicijos rūmus. 
Tačiau gatvės švarios, nes už cigaretės ant 
’šaligatvio numetimą baudžiama 5 rublių 
bauda. Per garsiakalbius nuolat skamba 
rusiškos dainos, kurios girdimos kiekvieno 
je gatvėje, lygiai kaip kiekvienoje Rygos 
gatvėje sutinkama blogai apsirengusių el
getų.

Tokius įspūdžius švedams paliko nūdie
nė Ryga.

EUROPOS LIETUVIS

Europos jaunimo stovykla
Š. m. rugpjūčio mėn. 15-26 dienomis, Va 

sario 16 Gimnazijos patalpose įvyko PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos surengtoji jau 
nimo vasaros stovykla. Vasaros stovyklon 
suvažiavo 39 asmenys: iš Vokietijos — 19, 
Anglijos — 17, Prancūzijos — 2 ir Šveicari 
jos — 1. Stovyklautojų sudėtis buvo la
bai įvairi: skyrėsi amžiumi, išeitu moks
lu ir politinėmis pažiūromis. Dėl šio sto
vyklautojų įvairumo rengėjus tektų tik pa 
girti, nes pirmą kartą mūsų tremties istori 
joje įvairių pažiūrų ir amžiaus jaunimui 
buvo suteikta proga klausytis paskaitų, 
diskutuoti ir linksmintis visa jungiančioje 
lietuviškoje nuotaikoje.

Vasaros stovyklon, be pačių stovyklauto 
jų, susirinko gausus skaičius svečių, Vasa
rio 16 Gimnazijos mokytojų, akademikų 
ir mokslininkų.

Vasaros stovyklos diena prasidėdavo so 
čiais p. Jonutienės pagamintais pusryčiais. 
Po to, gimnazijos rūmų aikštelėje susirin 
kus, giedant himną, būdavo iškeliama lie 
tuviška trispalvė.

Erdvioje gimnazijos salėje buvo klauso 
mos paskaitos ir diskutuojama. Paskaitų 
temos buvo aktualios, probleminės ir pa
čių prelegentų nuoširdžiai perduodamos 
jauniesiems klausytojams. 17-kos paskaitų 
metu buvo jaučiamas rengėjų noras ir pre 
legentų pastangos nusakyti jaunajam 
klausytojui apie lietuvio pareigas fremty1’- 
je: išlaikyti lietuviškumą, būti lietuviu pa 
triotu, kovoti dėl Lietuvos laisvės. Apie 
santykius su svetimtaučiais: būti tolerantu 
kur reikia ir santykius su svetimtaučiais 
nustatant nesivadovauti vien jausmais, 
bet ir protu; apie nacionalinį kiautą, kad 
nereikia jame užsidaryti, bet būti univer
saliu, neignoruoti pasauliniu mastu vyk
domų reformų, bet jas objektyviai spręsti.: 
pažinti komunizmą ir dar kiečiau prieš jį 
kovoti.

Po paskaitų, vakare, pačių stovyklauto
jų iniciatyva buvo ruošiami pasilinksmi
nimai: kino seansai, šokių vakarai, litera

Gimnazijos-Rūmai, kur buvo suvažiavęs Europos Jaunimas

tūriniai vakarai, laužai. J. Stonys, Ameri 
kos Balso radijo atstovas, į magnetofono 
juosteles įrašė stovyklautojų išpildomas 
dainas ir stovyklautojų sveikinimus Pa
vergtosios Tėvynės jaunimui. Visų stovyk 
lautojų vardu Pavergtosios Tėvynės jau
nimui sveikinimą parašė ir į juostas įkal 
bėjo jauna literatė R. Sakalauskaitė — 
Černienė. Muzikas V. Banaitis, stovykloje 
viešėjęs dvi dienas, pravedė lietuviškos dai 
nos Ir šokio vakarą.

Vasaros stovyklos rengėjai visiems sto
vyklautojams suorganizavo dvi ekskursi
jas į Heidelbergą ir Frankfurtą, o stovyk
los užbaigimo proga — koncertą, kurį iš
pildė solistė Šimaniukštytė-Panse, akom
panuojant muzikui Stroliai.

Dešimts dienų užtrukusi vasaros stovyk 
la pasibaigė. Paliko malonūs įspūdžiai Ir 
pasiryžimas tęsti stovyklavimo metu įgy
tas gražias tradicijas. Kiekvienas stovyk
lautojas yra dėkingas šios stovyklos rengė 
jams ir tiki, kad ir kitais metais vėl v*Š7 
susirinks Lietuviškoje Vasaros Stovyklo
je!

VI. DargJs

APIE MOKSLEIVIŲ PRAKTIKĄ 
KOLCHOZUOSE

Pavergtoje Lietuvoje nuo šių metų va
saros devintųjų ir dešimtųjų klasių moks
leiviams buvo įvesta privaloma dviejų sa
vaičių praktika kolchozuose. Iš komunis
tinės spaudos matyti, jog eilės mokyklų 
mokiniai, tėvams pritariant, jau nuo sep
tintosios klasės turėjo atlikti praktiką. Pa
vergtoje Lietuvoje į pirmąsias pradinių 
mokyklų klases stoja jaunuoliai, sulaukę 
7 metų amžiaus. Jei jau nuo septintosios 
klasės buvo siunčiami atlikti praktikos 
kolchozuose, tai tie jaunuoliai ir jaunuo
lės tebuvo trylikos metų amžiaus. Kolcho
zuose atlieką praktiką moksleiviai eilėje 
vietovių turėjo gyventi palapinėse.

Nr. 34. (434) 6. 9. 1956.

Išrinktieji giminė
Pirmieji krikščionys jautėsi esą išrink

tąja, naująja gimine, kuri savo gyvenimo 
pavyzdžiu turėjo perkeisti pagoniškąjį gy 
venimą. šv. Petras savo laiške skelbia 
Kristaus atpirktųjų didybę: „Jūs esate 
išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, 
šventoji tauta, įsigytieji žmonės, kad 
skelbtumėte dorybes to, kurs pašaukė jus 
iš tamsybių į savo įstabią šviesą. Tebū
nie jūsų pasielgimas tarp pagonių geras, 
kacT ir ten, kur jie neteisiai apkalbinėja 
jus, lyg piktadarius, pažintų jus iš gerų 
darbų ir garbintų Dievą.“ Tokius veiklius 
ir užsidegusius Kristaus išpažinėjus pa
stebėjo pagonys ir Antiochijoje juos pra
dėjo vadinti krikščionimis.

šiandieną, atrodo, nieko kito krikščio
nims nėra taip reikalingo, kaip vėl suža
dinti išrinktosios Dievo giminės jausmą, 
kuris nieko bendro neturi su išdidumu, 
bet tik stiprų sąmoningumą būti pilnu 
krikščioniu, atvirai ir drąsiai išpažinti sa
vo tikėjimą. Kristaus atpirkimu mes pa
tenkame į naują pasaulį, į naują bendruo 
menę, sudarome Dievo tautą. Visi priklau
some dvasinei Kristaus Karalystei, esame 
pašaukti ir išrinkti, kad dalyvautume die
viškame gyvenime. Kol ši didinga realy
bė neperimą visas musų_ mintis ir veiks
mus, tol neįstengsime būti tikrais Kris
taus liudininkai, kokiais buvo pirmieji 
krikščionys. Kai vėliau šimtmečių bėgyje 
krikščionybė pasidarė didžioji moralinė 
jėga Ir davė savo atspalvį viešajame gy
venime, tuo pačiu metu paskirų krikščio
nių sąmoningumas silpnėjo, nes būti 
Krikščioniu jau nebereiškė ypatingos pri
vilegijos.

Mums visiems Kristaus duotas įsakymas 
nėra defenzyvos įsakymas, bet ofenzyvos: 
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evan
geliją!“ Žmonijos istorija tęsiasi ir jums, 
sako šv. Tėvas, tenka rašyti artimuosius 
istorijos puslapius, šiandieną kaip ir pra
eityje Bažnyčia yra žmonijos fermentas, 
kuris visus kelia prie Dievo ir duoda jė
gos nugalėti gyvenimo sunkumus. Šv. Au
gustinas sako: „Dievas tapo žmogumi, kad 
žmogus taptų Dievu“. Jeigu krikščionybė 
nasaulyje įvestų rojų, o į sielas neįvestų 
Dievo, tas jos darbas būtų tuščias. Tad 
pabusk, Kristaus, atpirktoji, šventoji tau
ta? P. Dauknys MIC

BARBOROS RADVILAITĖS MEILĖ
Londoniškis „Evening News“ atspaus

dino to laikraščio budingu stiliumi ap
rašymą apie Lietuvos Didžiąją Kuni
gaikštienę ir Lenkijos Karalienę Barbo
rą Radvilaitę. To aprašymo autorius — 
Adam Turyn.

Žemiau spausdiname šio straipsnio 
vertimą be jokių pataisymų. Redakcija.

400 METŲ PASLAPTIS

Lietuvos sostinėje, Vilniuje, pilką 1934 
metų dieną, buvo atidarytas mirusios 
prieš 400 metų karalienės kapas. Patyrę 
daktarai bandė nustatyti tikrąją Lietuvos 
karalienės Barboros Radvilaitės mirties 
priežastį ir tuo pačiu atskleisti 400 metų 
užsitęsusią paslaptį.

Kokia buvo karalienės mirties priežas
tis? — Nuodai? Vėžys? Ar kuria kita liga 
ji buvo užsikrėtusi, dėl tariamai palaido 
gyvenimo. Igudusiems daktarams nepavy
ko rasti atsakymo į šiuos klausimus, šį 
nepaprasta karališkos šeimos meilės isto
rija liko ir toliau paslaptimi.

Barbora Radvilaitė, vėliau tapusi kara
liene, buvo nepaprasto grožio. Jį buvo gi
musi kilnioje Lietuvos didikų šeimoje. 
Aštuoniolikos metų sulaukusi, ištekėjo už 
provincijos valdovo. Po keturių metų ne- 
veisingo šeimyninio gyvenimo, miršta jos 
vyras. Barbora atvyksta j Lietuvos sosti
nę Vilnių, pas savo motiną, taip pat našlę.

Vilniuje Barbora susipažįsta su kuni
gaikščiu Žygimantu Augustu, Lietuvos ir 
Lenkijos sostų įpėdiniu, vieninteliu sūnu
mi senyvo karaliaus ir jo senstančios ita
lų kilmės žmonos. Žygimantui tada buvo 
24 metai. Jis našlys, bevaikis.

Karališkoji pilis buvo Radvilų rūmų 
kaimynystėje. Žygimantas įsakęs iškasti 
slaptą tunelį, jungiantį abejus rūmus. Sa
komą, kad Barboros motina ne tik prita

rusi tokiems slaptiems karališkiems vizi
tams, bet specialiai atgabenusi pagarsėju
sią burtininkę, gyvenusią už 250 mylių, 
kad pastaroji užburtų kunigaikštį, ir šis 
įsimylėtų Barborą.

SLAPTOS VESTUVĖS
Vaidmainystė yra labai panaši į dory

bę. Tikriausiai, tos aplinkybės vedini, 
Barboros brolis ir pusbrolis, kreipėsi į 
kunigaikštį, prašydami liautis lankytis 
Radvilų rūmuose. Dvejis metus besitęsian 
H slapta meilės istorija, pasidarė vieša 
paslaptimi. Tai buvę 1547 metais. Kuni
gaikštis pasižadėjęs išpildyti brolių pra
šymą, tačiau, suprantama, žodžio neišlai
kęs. Pakartotinai prašomas palikti Barbo
rą ramybėje, kunigaikštis atsakęs:

—• Mano viešnagė jūsų rūmuose ne pa
žeminimas, bet garbė jūsų namams!..

1547 metais kunigaikštis slapta vedė 
Barborą. Po kiek laiko Barbora pasijuto 
belaukianti įpėdinio. Nors kunigaikštis 
Žygimantas ir labai norėjęs būti drauge 
su žmona, tačiau valstybės reikalai jį ver 
tę vykti Lenkijon. Likusi viena Barbora 
didžiai liūdėjusi, verkusi ir nekantriai 
laukusi sugrįžtančio. Belaukiant gimęs ne 
gyvas kūdikis. Netrukus įvykęs keistas 
atsitikimas: sveikutėlės Barboros miega
mojo lubos užgriuvo, tačiau Barbora išli
kusi visiškai nepaliesta. Įkandin šio įvy
kio, žmonėse pasklidę kalbos ir spėlioji
mai, kad tai nebūta paprastos nelaimės.

MOTINOS RŪPESČIAI
Apie kunigaikščio Žygimanto ir Barbo

ros „slaptas“ vestuves žinojo daug liudi
ninkų. Dauguma buvo priešinga tokioms 
vestuvėms ir kaltino ją palaidai gyvenus, 
jos vyrui važinėjant po Lenkiją. Neprita

rusi toms vestuvėms ir jo motina,* kara
lienė Bona. Ji buvo italė, kilusi iš Mila
no. Ištekėjusi už 50 metų amžiaus kara
liaus, kai jai buvę vos 24 meteliai. Buvu
si graži, liekna, augšto stogo, inteligentiš
ka, mėgstanti įsakinėti, žodžiu, tikra ad
ministratorė. Ji pavyzdingai tvarkiusi sa
vo dvarus. Atgabenusi iš Italijos į Lietu
vą pirmąsias morkas, petruškas ir kitas 
daržoves, kurios ir šiandien Vilniuje te
bevadinamos „itališkomis žolėmis“. Jau
nas jos amžius, gyvumas ir faktas kad ii 
davusi sostui įpėdinį, kalbėjo už jos pra
našumą prieš senstantį karalių. Be visų 
tų teigiamų ypatybių, buvo žinoma, kad 
ji, reikalui esant, mokanti gerai paruošti 
nuodus...

Motiniškoji meilė Žygimantui buvusi 
nepaprastai jautri, akla ir pavydi. Kartą, 
kai jai kažkas pasakęs, jog ji laikanti Žy
gimantą suvyniojusi pūkuose, ji tada lei
dusi jaunam kunigaikščiui dalyvauti ne
reikšmingame karo žygyje. Bet, vos Žy
gimantui su kariuomenės daliniu išjojus, 
ji įsisėdusi karieton, prisivijusi savo sū
nelį ir parsigabenusi į sostinę.

SOSTAN

Žygimantui pirmą kartą vedus, kara
lienė radusi priežasčių jaunąją porą iš
skirti, kelioms savaitėms po vestuvių. Mi
rus pirmąja! Žygimanto žmonai, paplitę 
gandai, kad Bona ją nunuodijusi.

Ir šiuo kart nesistebėta, kad karalienė 
Bona ėmusi rodyti neapykantą Barborai 
už slaptas vedybas.

Senasis karalius miršta 1548 metų pa
vasarį, nesužinojęs apie sūnaus antrąsias 
vedybas. Karaliui mirus, kunigaikštis Žy
gimantas užima sostą. Jaunojo karaliaus 
padėtis nelengva: jis turėjęs skaitytis su 
motinos nusiteikimu prieš Barborą ir su 
dvilypiu Lietuvos - Lenkijos parlamentų 
pažiūromis. Po dviejų savaičių karaliavi
mo, Žygimantas sušaukęs Lteutvos Sena

tą ir paskelbęs apie savo vedybas su Bar
bora. Jis paskyrė daugelį Lietuvos didikų 
į augštas valstybines pareigas, suteikda
mas jiems įvairių teisių ir titulų. Vienas 
Radvilų buvęs pasiųstas pas karalienę 
motiną, oficialiai jai pranešti apie vedy
bas, nors ji seniai apie tai žinojusi.

Po Šešių mėnseių išsiskyrimo, jaunasis 
karalius vėl susitiko su Barbora. Tačiau 
ir šį kartą tik trumpam: jam vėl tekę 
grįžti Lenkijon, parengti savo šalininkus 
parlamento sesijai, kuri turėjusi būti su
šaukta lapkričio mėnesį. Atsiskiriant, Žy
gimantas padovanojęs Barborai gulbes, 
kurios buvusios pirmosios Vilniuje.

Parlamento sesijos mėnesį visas kraš
tas buvo suskilęs į dvi dalis: vieni buvę, 
Barboros šalininkai, kiti priešai. Susirin
kus parlamentui, kilusi audra. Kalbėtojai 
nesiskaitę su žodžiais, ir karalius buvęs 
priverstas ilgai raminti įsikarščiavusius, 
puolančius Barboros gerą vardą. Ne vie
nas parlamente paryš reikalavęs veto tei
sės. Susierzinęs karalius, sakydamas kalbą 
parlamente, sušukęs:

— Užuot reikalavę atsisakyti būti man 
ištikimam žmonai, jūs turėtumėt manęs 
prašyti būti ištikimu jums visiems!.. Išti
kimybė mano žmonai man yra brangesnė, 
negu visos pasaulio karalystės!..

Tokius žodžiils taręs, karalius apleidęs 
posėdžių salę.

Parlamentas diskusijas tęsęs, bet kara
lius laimėjęs. Skirtis nereikėjo. Kuriam 
laikui praslinkus karalienė Barbora atva
žiavusi Varšuvon, kur buvusi nepaprastai 
iškilmingai sutikta. Minios žmonių išėjo į 
gatves, linksmai ja sveikino ir džiūgavo. 
Tai buvęs Barboros triumfas.

AR TAI BUVO NUODAI?

Vos dviem dienom praslinkus, ūmai 
Barbora susirgusi paslaptinga liga. Su
prantama, imta spėlioti, kad tai karalie
nės Bonos sugebėjimas laiku panaudoti

nuodus. Kiti liežuviai tauškė, kad tai esan 
čios pasekmės tariamai palaido Barboros 
gyvenimo. Barboros liga nepaprastai su
jaudinusi karalių. Jis uždraudęs savo mo
tinai prisiartinti prie Barboros; sukvietęs 
viso krašto garsiuosius gydytojus ir bur
tininkus. Tačiau Barbora nykusi diena iš 
dienos. Karalienė motina, nujausdama ne
ilgai Barbora gyvensianti, pasiuntė jai 
oficialų laišką, pripažindama ja savo 
marčia ir karaliene. Tų pačių metų pava
sarį, gegužės mėnesį, karalienė Barbora 
mirė. Paskutinės jos gyvenimo dienos bu
vusios nepaprastai skaudžios: net paties 
karaliaus niekas negalėjęs įveikti nė mi
nutei atitraukti nuo sergančios. Žygiman
tas nesutikęs Barboros laidoti mieste, ku
riame ji tiek iškentėjusi, jos palaikus at
gabeno į Vlinių.

BURTININKAS
Žygimantas, vyriausybės spaudžiamas, 

turėjo vesti dar kartą. Jis vedė pirmosios 
žmonos seserį, tačiau laikėsi nuo jos nuo
šaliai ir nepaliko sostui įpėdinio. Savo 
mylimosios Barboros ilgėdamasis, kalba
ma, jis susirišęs su garsiuoju to meto 
burtininku Tvardausku, apie kurį Lietu
voje daug pasakų sekama.

Esą, Tvardauskas pakvietęs karalių į 
visai tamsų kambarį, įsakęs sėstis ir visai 
nejudėti, kad ir kažinkas atsitiktų. Tam
saus kambario kertėje pasirodžiusi švie
selė. Ji didėjo, augo, artėjo. Ūmai kara
lius išvydęs Barborą. Jis šokęs prie jos, 
tačiau paslaptingas reginys ištirpęs. Apal
pęs karalius griuvęs asloje.

Tūli bemaną, kad užtenka 400 metų lai
ko užmiršti seniems nuotykiams ir pažeis
toms širdims. Tačiau taip nėra: 1934 me
tais atidariusieji karalienės Barboros ka
pą, vis dar jieškojo pėdsakų, ar Barbora 
buvusi neištikima savo karaliui. Faktas, 
kad jie nieko nesurado džiugina tuos, ku
rie ištikimai gynė ir tebegina karališkąją 
Lietuvos Juliją."
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMO
PROGRAMA

STOKE on TRENT VOK IW

p.1. Minėjimo atidarymas — žodį, taria 
L.B. D. Britanijos Krašto Valdybos pirmi
ninkas M. Bajorinas.

2. Vaidinimas BUBULIS ir DUNDULIS, 
A. Rūko 3-jų veiksmų linksmas nutikimas. 
Vaidina Londono Lietuvių Meno Sambū
rio „LONDONO VAIDILA“ vaidintojai.

Režisorius — F. Neveravičius. Dekoraci 
jos —■ dail. A. Petrikonio. Drabužių stiliza
cija •— Ž. Duobaitės-Matukienės. Prologą 
skaito — L. Lauciūtė-Petrikonienė ir V. 
Dargis. Ta’utinius šokius parengė ir vado
vauja — P. Nenortienė. Režisoriaus padė
jėjas — V. Zdanavičius.

3. Pradžia minėjimo punktualiai 6.45 v. 
vakaro. Pasivėlinę bus įleidžiami tik per
traukų metu. Minėjimas įvyks XX -th 
Century Theater, Westbourne Grove, Lon
don, W. 11. (netoli Lietuvių Namų). Auto
busai — 15 ir 52, artimiausios pož. gele
žinkelio stotys — Notting Hill Gate ir Ho* 
Hand Park.

Š.m. rugsėjo mėn. 15 d. 6 vai. vakaro 
rengiamas Tautos šventės minėjimas. Mi
nėjimas įvyks „Leopardo“ salėje Bursle- 
me.

Minėjimo programoje: kun. Kazlausko 
paskaita, p. Jacevičienės 'parengta meninė 
dalis, šokiai, bufetas.

Kviečiame visus , iš arti ir iš toli.
Skyriaus Vaidyba

KAIP LIETUVIAI SUTIKO 
KARDINOLĄ PIAZZA

PAVERGTOJE TEVYNEJE

GLOUCESTER

Kard. Piazza, kuriam šv. Tėvo pavesta 
rūpintis emigrantų ir pabėgėlių reikalais, 
1956.VIII.25 buvo atvykęs į Muencheną, 
kur buvo sutiktas Bavarų vyriausybės 
atstovų ir buvo kard. Wendelio svečias. 
Rugpjūčio 26 d. Ludwigslefde šv. Onos 
bažnyčioje buvo garbingam svečiui su
ruoštas sutikimas, kuriame dalyvavo iš
imtinai tik tremtiniai ir pabėgėliai. Kar
dinolas atlaikė mišias, pasakė pamokslą

KURSAI TRADE - UNIONISTAMS
Tarptautinis profesinių sąjungų Cent

ras tremtyje rengia dviejų savaičių kur- 
kilu- 
ir gy

Head 
anglų

sus jauniems trade-unionistams, 
stems iš pavergtųjų Europos kraštų 
menantiems D. Britanijoje.

Kursai įvyks Lietuvių Sodyboje, 
ley Park. Paskaitas skaitys žinomi
Trade Unijų veikėjai. Kursų pradžia š. 
m. spalių 15 dieną. Priimtiems į kursus 
bus apmokėta kelionė nuo gyvenamos 
vietos ir atgal, taip pat pilnas pensionas 
kursų metu. Nuostolių kompensavimui 
bus mokama kiekvienam, kursų klausyto 
jui po 8 svarus ir 10 šilingų į savaitę.

Užsirašyti gali abiejų lyčių lietuviai, 
nevyresni 35 metų amžiaus, moką pakan 
karnai anglų kalbą. Papildomų informa
cijų teikia „Darb. Balsas“, 55, Ringmer 
Ave., London, S. W. 6. Kreiptis tik laiš
kais. .

DBLS-os IŽDO APYSKAITA 
už laiką nuo

PAJAMOS
Narių mokesčio įnašai iš sk.

'įvairios raštinės —'------
DBLB-ės skolos

1.1.1956. ligi 8.8.1956.

pajamos 
____ grąžinimas 
įvairios smulkios pajamos 

Viso pajamų:
IŠLAIDOS

L Lietuvių atstovavimas: 
Priėmimas Vasario 16 proga 
Kelionės išlaidos vykstant į 
Liberalų Item, konfr. 
Telegramos, pakvietimų sp., 
vertimai, gėlės ir kt.

2. Lietuvybės išlaikymas; 
Londono vargo mokyklai 
Londono Meno Sambūriui 
Parama DBLS skyriams 
DBLB-ės nario mokestis 
„Europos Lietuviui“

3. DBLS Administracija: 
Raštinės reikmens ir 
pašto išlaidos 
Atlyginimas už darbą 
raštinėje (part time) 
S-gos V-bos, T-bos ir Rev. 
K-jos kelionių išlaidos 
Suvažiavimo išlaidos

4. Parama DBLS nariams 
ir kt.

333.10.9.
1.

71.
1.

407.

9.0.
2.6.
0.0.
2.3.

15. 5.0.
45. 0.0.
26.11.6.
86.16.6.

KOLCHOZININKŲ VARGADIENIAJ PAVERGTOJE LIETUVOJE
vardo kolchozas 1955 metais turėjo 1 mi- 
lioną ir 400.000 rublių pajamų. O kolcho- 
zininkams už darbadienį tebuvo išmokėta 
po 2,3 kg grūdų ir 6,27 rublio.

Už darbadienius atlyginimai mokami 
metų pabaigoje, suėmus derlių, realizavus 
parduodamus gyvulius ir atlikus nustaty
tas prievoles. Kai kuriuose kolchozuose už 
darbadienius teatlyginama sekančių metų 
pradžioje. Pavyzdžiui Kaišiadorių rajono 
„Tiesos“ kolchozininkams už 1955 metų 
darbadienius atlyginimas nebuvo išmokė
tas šių metų sausio mėnesį. O numatyta 
buvo išmokėti tik po 1 kg grūdų ir po 0,5 
rublio.

Savaime suprantama, kad žemi atlygi
nimai už darbadienius, teišmokami metų 
pabaigoje, nebuvo jokiu paskatų imtis dar 
bo. Ypač nežinant, kiek už atliktą darbą 
metų pabaigoje bus išmokama. Dėl to pa
vergtosios Lietuvos kolchozuose, kaip ma
tyti iš bolševikinės spaudos, pasireiškusi 
„darbo drausmės stoka“. Vėliau jau pati 
komunistinė spauda pradėjo kelti darbu 
sudominimo klausimą, imtis paskatinimo 
priemonių, kolchozininkams pažadant, jog 
jei kolchozas gaus didesnes pajamas, tuo 
atveju būsią daugiau už darbadienius mo
kama. Tačiau ir šitie pažadai, atrodo, ne
buvo viliojančiu paskatų. Priešingai, kol
chozų darbo organizacijoje atsirado dar 
daugiau spragų, nes gyvulininkystės ir li- 
ninkystės fermose dirbantieji gavo šiek 
tiek didesnius atlyginimus, dėl to šitose 
ūkio šakose pasitaikė daugiau dirbančių, 
o kitų darbų, ypač laukininkystės, žmo
nės tiesiog vengė.

šita darbo drausmės stoka kolchozuose 
reiškėsi ne tik pavergtoje Lietuvoje, bet 
ir visoje Sovietų Sąjungoje. Dėl to šių me 
tų kovo pradžioje Maskvoje buvo išleistas 
nutarimas dėl peržiūrėjimo kolchozų įsta
tų, tariamai pavedant patiems kolchozinin 
kams susirinkimuose imtis priemonių prieš 
vengiančius darbo. Kas vengia dirbti kol
choze, iš to atimti teisę naudotis sodybiniu 
sklypu.

Pavergtoje Lietuvoje šitas nutarimas, 
kaip matyti iš vietinės spaudos, buvo su
tiktas gana šaltai. Tik po tam tikros tylos 
radosi vienas kitas kolchozas, priėmęs nu
tarimus, kiek per metus kolchozininkas 
turi atlikti darbadienių, kad galėtų naudo
tis sodybiniu sklypu. Tačiau darbadienių 
skaičius nėra vienodas. Viename kolchoze 
didesnis, kitame mažesnis. Pavyzdžiui Vii 
niaus rajono „Naujojo gyvenimo“ kolcho
ze nustatytos šitokios darbadienių normos: 

Vyras per metus turi dirbti 225 darba
dienius, Moteris, neturinti vaikų 200 dar
badienių, Motina, turinti vaikų virš 8 me 
tų 125 darbadienius, Motina, turinti vaikų 
iki 8 metų 100 darbadienių.

Tuo tarpu Zarasų rajono Stalino vardo 
kolchoze nustatytas žymiai didesnis dar
badienių skaičius:

Vyras turi per metus atlikti 350 darba
dienių, Moteris 200 darbadienių.

Kai kuriuose kituose kolchozuose pri
imti nutarimai, nustatą kiek žemesnį pri- j 
valomų darbadienių skaičių.

Griežtas privalomų darbadienių skai
čiaus nustatymas su sąlygojimu, kad ne
išdirbusiems nustatyto darbadienių skai
čiaus bus atimta teįsė naudotis sodybiniu 
sklypu, yra prievartinė priemonė, prime
nanti baudžiavos laikus, šita prievarta kai 
kuriuose kolchozuose šiais metais jau 
praktikuojama. Rečiau pasirodantiems kol 
chozo darbuose kolchozininkams atimami 
sodybiniai sklypai. Apie sodybinių sklypų 
atėmimo atvejus „Pergalės“ žurnale rašo
J. Šimkus.

Tačiau abejotina, kad naudodami šį 
spaudimą bolševikai pakeltų kolchozų ga
mybą. Kolchozų ūkinis atsilikimas 
pačioje kolchozinėje organizacijoje, 
vartos darbų įvedimas vargu galės 
kolchozų ūkinio kilimo paskatų.

„ELTA“

Pereitą šeštadienį, kada daugumas mū
sų negausios kolonijos tautiečių yra laisvi 
nuo darbo, vietos DBLS skyriaus valdy
ba suruošė Tautos šventės minėjimą, ku
ris pradėtas pamaldomis' bažnyčioje. Po jr 'suteikė apaštalinį palaiminimą tremti
mi susirinkusius į vietines mokyklos pa-’niatns> jų šeimoms ir persekiojantiems 

tautiečiams tėvynėje, pareikšdamas viltį, 
kad visi vis tiek vieną kartą bus laisvi. 
Per mišias giedojo kiekviena tautinė gru 
pė savo tautines giesmes, o lietuviams 
tremtiniams su giesmėmis atstovavo Me- 
mmingeno „Darnos“ choras, vadovauja
mas M. Budriūno. Kardinolui įžengiant į 
bažnyčią, choras sugiedojo „Ecce sacerdos 
magnus“, o per 

• mūsų“ ir „Didis 
Paskiau salėje 

lo priėmimas su 
tu kiekviena tautybė per savo

; pareiškė svečiui sveikinimą ir pademons
travo savo tautinių dainų bei šokių. Lie
tuvių vardu sveikinimo kalbą parncūziš- 
kai pasakė Dr. J. Grinius, išryškindamas 
mūsų persekiojamų brolių už geležinės 
uždangos, mūsų vyskupų ir kunigų nuo
pelnus, taip pat kankinių, mirštančių už 
tikėjimą ir ištikymybę Bažnyčiai, nes ži
noma, kad komunistų pastangos sudaryti 
okup. Lietuvoje schizmą yra nepasiseku
sios. Solidarumui su kenčiančiais tautie
čiais pavergtoje tėvynėje pareikšti, kaip 
simbolį ištikimybės ženklą, lietuvių dele
gacija svečiui įteikė lietuviškais orna
mentais išdrožinėtą kryželį. Susijaudinęs 
kard. Piazza jį pabučiavo ir priglaudė 
prie širdies. Savo padėkos žody jis vėl 
prisiminė lietuvių delegato pasakytuosius 
žodžius ir kardinolo akivaizdoje lietuvių 
choro sudainuotąsias tris tautines dainas. 
Prie pasisekusio lietuviu pasirodymo su
tinkant augštą svečią prisidėjo PLB Vo
kietijos krašto valdybos narys Dr. J. Avi
ža ir Muencheno apylinkės pirm. kun. J. 
Tautkevičius. -,į?

Iš Muencheno kard. Piazza buvo nuvy
kęs į jam specialiai suruoštą sutikimą 
Ukrainiečių Laisvojo Un-to Muenchene, 
aplankė vengrų ir lenkų gimnazijas, o 
rugjpūčio 28 d. — lietuvių Vasario 16 d. 
gimnaziją, kuri jį taip pat labai gražiai 
sutiko ir supažindino su lietuvių pasiek
taisiais mokslą einant laimėjimais. Vasa
rio 16 d. gimnazijos iškilmėse iš VT da
lyvavo URT valdytojas Dr. P. Karvelis. 
Svarbiausieji sutikimo momentai buvo 
perduoti radijo bangomis į tėvynę.

Kard. Piazza dalyvavo taip pat vokie
čių katalikų dienoje Kbelne ir buvo vo
kiečių vyriausybės

talpas, paskaitą skaitė kolonijos kapelio
nas, istoriškai nušviesdamas mūsų Tautos 
kovas už Laisvę, ypatingai iškėlęs dabar
tinę rezistenciją — pasipriešinimą okupan 
tui Tėvynėje ir tremtyje. Vėliau buvo ap
tartas skyriaus veikimas, Sąjungos de
šimtmečio minėjimas ir pasidalinta bend
rais įspūdžiais.
WOLVERHAMPTONAS

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
DBLS-gos Wolverhamptono skyrius rug

sėjo mėn. 8 d., 18 vai. George Hotel salė- 
rengia

Tautos Šventės Minėjimą
Po Minėjimo — ŠOKIŲ VAKARAS šo

kiams gros puikus džazas, veiks bufetas 
iki 23 vai. Turtinga loterija.
DBLS Wolverhamptono skyriaus valdyba.

mišias lietuviškai ,Tėve 
Dieve“.
buvo suruoštas kardino- 
spec. programa. Jos me- 

atstovus

Kauno rajono

CORBY
8-SIOS RUGSĖJO MINĖJIMAS

Veikli corbiečių lietuvių kolonija Rug
sėjo 8-sios minėjimą rengia rugsėjo 16 d., 
5.30 vai. St. John Ambulance salėje, Lloyd 
Rd, Old Corby.

Pirmą kartą dalis programos bus per
transliuojama is juostų. Į minėjimą at
vyksta Red. Br. Daunoras.

Minėjimo programoje pasirodys vietos 
vargo mokyklos mokiniai. Jei sąl/gos leis, 
jų pasirodymas bus pertransliuot'is į Lie
tuvą.

Po oficialiosios dalies bendras pabūvis, 
loterija ir šokiai.

vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

NOTTINGHAM© MIESTO IR 
APYGARDOS LIETUVIŲ DĖMESIUI
Š. m. rugsėjo mėn. 15 d., šeštadienį, No- 

ttinghame rengiamas
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Minėjimo programoje Meno Sambūris 
„Londono Vaidila“ suvaidins A. Rūko 3-jų 
veiksmų linksmą nutikimą „Bubulis ir 
Dunduli^“ su prologu ir šokiais.

Minėjimas įvyks Sycamore School patai 
pose. Sycamore Rd. (iš miesto centro auto
busu Nr. 31 ligi Sycamore Rd.).

Minėjimo pradžia punktualiai 6 v. 30 m. 
p. p.'Pasivėlinę į salę bus įleidžiami tik 
pertraukų metu.

DBLS Ncttinghamo Skyriaus Valdyba

,Aiemet atitaisėme kai kurias praeities 
savo darbo klaidas... Stambiausius kolū
kius susmulkinom. Iš Girdžių kolūkio pa
darėm Girdžius ir Marytę Melninkaitę; 
„Aušrą“ pavertėm į .Aušrą“ ir Naukaimį. 
Žmonės šiam sumanymui pritarė. Bet nuo 
to atsirado, nors ir laikinai, bet naujų sun
kumų. Nauji kolūkiai neturi automašinų, 
kai kur nėra gamybinių pastatų. Reikalas 
ir sąžinė verčia jiems padėti, bet ne visa
da išeina“.

Gi J. Paleckis „Komunisto“ žurnale jau 
rašo, jog Lietuvoje esama apie 1.900 kol
chozų. Tatai rodo, kad palengva einama 
prie stambiųjų kolchozų smulkinimo, vos 
spėjus baigti jų stambinimą...

Kolchozninko sunkią būtį nusako už 
darbadienius gaunami atlyginimai. J. Pa
leckis „Komunisto“ žurnale nurodo kelis 
pavyzdinius kolchozus, mokančius taria
mai augštus atlyginimus.
„Bolševiko“ kolchozininkai už darbadienį 
praėjusiais metais gavę po 1,6 kg grūdų, 
3 kg pašarų ir po 10 rublių. Vilkijos rajo
no „Kelias į komunizmą“ kolchoze dirban
tieji už darbadienį gavo po 3 kg grūdų ir 
po 6,3 rublio, o Sedos „Varduvos“ kolcho
ze po 2 kg grūdų ir po 1.6 rublio. Kituose 
dar mažiau, pvz., Židikų kolchoze tik po 
pusę kg. grūdų ir po 51 kapeiką.

Tokie atlyginimai- nesudaro sąlygų bent 
vidutiniškai pragyventi. Reikia atsiminti, 
jog kiekvienam kolchozininkui pavergtoje 
Lietuvoje yra duota naudotis 60 arų sody
biniu sklypeliu. Šiame sklypelyje jis gali 
pasisodinti daržovių, bulvių. Tačiau retas 
bando sėtis kokią lysvę grūdinių kultūrų. 
Anksčiau grūdines kultūras sodybiniuose 
sklypuose buvo draudžiama sėti. Dabar 
tasai draudimas atšauktas, tačiau sodybi
nio sklypo mažumas nesudaro sąlygų pa
sėti bent tokio grūdinių kultūrų kiekio, 
kad kolchozininkas galėtų nusipenėti bent 
vieną kiaulę. Gi už darbadienius, kuriuos 
visai teisingai kolchozininkai vadina var- 
gadieniais, gaunamas grūdų kiekis nėra 
pakankamas, ypač gausesnei šeimai su 
mažais vaikais, duonai ir bent vienai kiau
lei nupenėti.

Kiti kolchozai, gauną milionines paja
mas, už darbadienį moka žemus atlygini
mus. Štai Joniškio rajono Juliaus Janonio

10. 0.0.
11'16 o NOBTHAMI,TONAS
20' 0A

2. 0.5.
68.16.5.

23. 4.6.
41. 5.0.
28. 6.3.
12.10.0.

5.9.105.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TARYBOS 

ATSTOVAI
(ELTA) Į Vokietijos lietuvių bendruo

menės tarybą birželio 29 d. įvykusių rin
kimų metu atstovais išrinkti: Dr. Aviža, 
V. Banaitis, J. Bataitis. A. Bernotas, A. 
Bunga, K. Drunga, Valiulis, Dr. J. Gri
nius, Keleris, Kriščiūnas, Dr. Rukša, E. 
Simonaitis, Sutkus, kun. šarka, Šlenteris, 
P. Zunde.

DBLS Northamptono Skyrius rugsėjo 
9 d. rengia Rugsėjo 8-tosios ir Kariuome
nės Šventės minėjimus Airių klube, Kings 
torpe Rd.

Programoje: 12 vai. pamaldos katedro
je, Kingstorpe Rd. Po pamaldų minėjimo 
pradžia, Petro Stančiaus paskaita, kun. P. 
Dauknio žodis Rugsėjo 8-tosios proga. Ka
riuomenės šventės proga paskaitą skaitys 
pulk T. Vidugiris. Pabaigai — eilėraščiai. 
Oficialiai daliai pasibaigus, bendra arbatė
lė. Kviečiame skaitlingai dalyvauti vietos 
ir apylinkės lietuvius.

Skyriaus Valdyba

svečias. E.
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Garantuotas siuntinėlių pristatymas

TAZAB & CO. LTDZ

g

Vilnonės medžiagos, Įvairių rūšių oda, 
megstiniai, vilnos ir šilko skaros, ava

lynė, vaistai, maistas 
10 metų patyrmas ir nusavi turtin

gi sandėliai garantuoja geriausi pa
tarnavimų jūsų giminėms 

ir draugams krašte.

5.0.
3.8.

10.
271.

Pajamos viršyja išlaidas £135.18.7.
Ši apyvarta rodo Lietuvių Sąjungos 

trinio iždo 1956 m. apyvartos dalį (7 mė
nesių). Be šios apyvartos DBLS iždas turi 
ir kitų įsipareigojimų, užsilikusių iš anks
tyvesnių laikų, sumoje £325.0.6. Kasoje ir 
banke yra £299.3.4. Reiškia, DBLS iždo įsi 
pareigojimai (sumos, priklausančios ki
tiems asmenims, bet laikinai esančios S-' 
os iždo žinioje) vis dar viršyja turimus iš 
teklius kasoje ir banke £25.17.2.

Palyginus šią mažą £25.17.2. skolą su 
£2.000 skolos suma prieš trejetą metų, 
matome, kad DBLS iždas padarė milžiniš
ką pažangą, šios sumos rodo, kad Lietuvių 
Sąjunga baigia vieną iš sunkiausių jos is
torijoj laikotarpių ir pradeda atkusti. To 
dėl reikia ir toliau nesigailint pastangų 
padėtį stiprinti. Reikia, kad nariai ir to
liau sąžiningai mokėtų nario mokestį, o 
skyrių valdybos pasitemptų ir reguliariai 
su centriniu iždu atsiskaitytų.

S. Nenortas
DBLS Iždininkas

Viso išlaidų:
cen PAMALDOS

NORTHAMPTON — šį sekmadienį rugsė
jo 9 d. 12 vai. Šv. Marijos katedroje 
Kingsthorpe Road. Tautos Šventės pro
ga visi kviečiami prie šv. Komunijos.

LOWTONAS
DBLS Lowtono skyriaus valdyba kvie

čia narių susirinkimą rugsėjo 16 d.. 3 v. 
p. p., Lowtono hostelio salėje. Programoje: 
atstovų pranešimai iš praėjusio DBLS me7 
tinio suvažiavimo. Nariams dalyvavimas 
privalomas. Prašome atsilankyti ir nena- 
rius.

Skyr. SekretcHus
PADĖKA

P*

DIDŽIAUSI SIUNTINĖLIŲ NAMAI 
EUROPOJE

sa>

BE IŠIMTIES
Šį mėnesį EUROPOS LIETUVIO Admi

nistracija siuntinėja gerb. skaitytojams, 
neatsilyginusiems už prenumeratą prane
šimus, prašydama atsilyginti už laikraš
čio siuntinėjimą. Tokių skaitytojų yra la
bai didelis nuošimtis. Suprantama, kad iš 
kelių šimtų, gali pasitaikyti viena kita 
klaida, tačiau ji tuoj pat išaiškinama ir 
toks skaitytojas atsiprašomas. Visiems, ku 
ne neaTsilygins arba neparašys laiškelio, 
kad laikraštį ir toliau siusti, be išimties 
jis bus sulaikytas. Būdinga, kad pirmuo
sius paraginimus pasiuntus, šią savaitę 
keli laikraščiai grįžo — „adresatas nesu
rastas“, nors visus metus laikraščio ne
grąžina nė Vieno egzemplioriaus. Matyt, 
kad lakiraščiu kas nors nemokamai nau
dojosi, bet kai gavo pranešimą apie užsi
mokėjimą, grąžino laikraštį ir pranešimą.

Visi žinome, kad savaitraščio leidimo 
našta yra nepaprastai sunki, ir jis medžią 
giniai labai vargingoje padėtyje, todėl 
kiekvienas turėtų suprasti, kad už gautą
jį laikraštį reikia nors ir labai pavėluotai 
— atsiskaityti. Visiems, jau šią savaitę 
atsiskaičiusiems, tariame nuoširdžią pa
dėką

Nuoširdžiai dėkojame kun. kap. J. 
Kuzmickiui ir visiems Rochdalės bei 
Manchesterio lietuviams, palypėju
siems Amžinon Kelionėn mano bran
gią žmoną ir mūsų mylimą Motiną. 
Taip pat kun. Kėmaičiui, aplankiu
siam ligos metu ir .p Banaičiui bei 
Rochdalės DBLS skyriaus valdybai už 
rūpestingą pagalbą.

Nuliudūsi Navickų šeima

Tazab House, 22 Roland Gardens, 
London, S.W.7, England

SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ
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EUROPOS LIETUVIO 
Redakcija ir Administracija

PRAŠOMI ATSILIEPTI
GRABLIAUSKAS, Albinas, kilęs iš Ma
rijampolės miesto. Jam turima svarbių 
žinių. Jis pats, ar jo adresą žinantieji, 
prašomi pranešti: Stasys Aleknavičius, 5, 
Grindrod Str., Rochdale, Lancs.
ARLAUSKAS Alfonsas, s. Beno, kilęs iš 
Nerimdaičių, prašomas atsiliepti. Turima 
svarbių žinių iš Lietuvos. Jis pats, ar ži
ną jo adresą rašyti: Z. Girdvainis, 159, 
Alexandra Str., Sault Ste. Marie, Ont. 
Canada.

Š
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FILMAS IŠ LIETUVOS ŽVEJŲ 
GYVENIMO

(ELTA) Kuršių Neringoje pradėtas suk 
ti filmas „Auksinės burės“, kuriame bū
siąs vaizduojamas pavergtosios Lietuvos 
žvejų gyvenimas. Filme vaidina Vilniaus 
Ir Kauno dramos teatrų aktoriai.

GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

I 
=

i
ii

su tikra pristatymo garantija

P.&B. SUPPLY CENTRE LTD

MAŽEIKA Domininkas, gim. 1902 m., pra
šomas atsiliepti jis pats ar jo adresą žiną, 
rašykite: J. Dyvas, 8, Constance Rd., Bir
mingham 5,
KRIČIŪNAS, Jonas, gyvenąs North De
von, D.A.E.C. Hostel Aerodrome Vinkleigh 
Jis pats, ar žinantieji jo dabartinį adresą, 
pranešti: „Europos Lietuvis“, 1, Ladbroke 
Gardens W U.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
„Europos Lietuvio“ skaitytojas p. L. 

Šalkauskas rašo, kad jis susižavėjęs Pa
ryžiaus „metro“ —■ požeminiu traukiniu, 
Palyginus su londoniškiu, Paryžiaus pože
minių traukinių sistema daug paprastes
nė, pigesnė ir aiškesnė. Kiekvienoje sto* 
tyje požeminių linijų planas yra atžymė
tas miesto plane. Aiški persėdimų sistema 
ir pigu: už 20 frankų arba už keturis an
gliškus penus gali važinėti nors ir .visą die 
ną, nesvarbu į kurią stotį vyktum. Bilie
tas galioja tol, kol išeini į gatvę.

SI
i
I8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND 

eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą 
išsiunčia siuntinius j Lietuvą

RAŠYTI LIETUVIŠKAI!

S 
■

ATITAISOME KLAIDĄ
„Europos Lietuvio“ 33 Nr. po nuotrau

kos „Londono Vaidiliečiai“ atspausdinta: 
„Foto V. Zdanavičiaus“. Turį būti — J. 
Neiberkos.
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PLUNKSNAGRAUŽIO 
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Visi žinome, kad Dr. Valteris yra mo
dernus žmogus, kitaip tariant, žengia su 
gyvenimu. Pereitame numeryje „Laisvoje 
Tribūnoje“ jis parašė ilgą autokritiką, 
matyt, sekdamas taip dabar madoje esan
čią saviplaką už Geležinės Uždangos: pats 
būdamas „vyr. soviete“ — Augščiausios 
DBLS Tarybos Pirmininku, siūlo plakti 
mūsų valdžią. Būtų suprantama, jei jis 
sėdėtų žemesnėje kėdėje ir galvotų apie 
pirmininko vietą, tačiau dabar, juk Tary
bas Pirmininko postas prilygsta prezidiu
mo pirmininko, atseit, beveik prezidento.

Tie garbingi DBLS atstovai, kurie daly
vavo paskutiniajame DBLS suvažiavime, 
dvi paras buvo Dr. Valterio užhipnatizuo- 
ti, besvarstant naujuosius Sąjungbs įsta
tus. Dr. Valteris, asistuojant buvusių su
važiavimų buv. pirmininkui J. Senkui, fi
nansų ministeriui Nenortai ir naujųjų 
įstatų autoriui Mr. Pužauskui, privertė 
Suvažiavimą naujus įstatus vienbalsiai 
priimti.

Mano žiniomis, Dr. Valteris naujuosius 
įstatus išsivežė darbovietėn ir, matomai, 
bus kam nors bedarydamas operaciją už
siuvęs, nes iki šiol mūsų Sąjunga veikia 
kaip ir Didžioji Britanija — be rašytos 
konstitucijos, semdama stiprybę iš praei
ties...

Jei Dr. Valteris būtų „be grieko“, jis 
nesiūlytų valdžią plakti tik už kalėdinius 
atvirukus, nes Kalėdos yra — „taika ge
ros valios žmonėms“...

ir atviručių leidimo fondui investuoti 25 
svarus. Užtikrinu, kad įdėtą kapitalą „ak
cininkas“ atgaus per... 25 metus, žinoma, 
be procentų.

•
Šią savaitę, kaip anglai sako — „I Take 

of my hat“! — nusiimu kepurę prieš „Eu
ropos Lietuvio“ vieną straipsnį, atspaus
dintą išvakarėse prieš į Londoną atvyks
tant skaitlingai rusų delegacijai su nau
juoju ministeriu šepilovu priekyje. To 
straipsnio antraštėlė buvo .— „Saugokite 
laikrodžius!“... Pasirodo, kad nuo kolcho- 
zininkų reikia ne tik laikrodžius saugoti, 
bet ir kepures, ką gali patvirtinti Oxfordo 
gatvėje esanti A and C parduotuvė, ku
rią aplankė nusipelniusios sovietų liau
dies sporto meistrės...

Ryšium su šiuo sportišku pasirodymu, 
patyriau, kad šio rudens moterų skrybė
laičių mados ūmai pasikeisiančios. Pirmą 
kartą Londonas pralenkė šioje srityje Pa
ryžių, metęs pirmos eilės salionams ir pa
saulio žvaigždutėm naują ir labai popu
liarią madą — penkiaukštes skrybėlaites. 
Naujoji mada pakrikštyta „Fashion a la 
Nina“.

Kalbant apie rusų „tautinį sportą“, pri
siminiau vieną seniai pasakotą mūsų di
plomato nuotikį, Maskvoje. Anuo metu, 
kai Lietuva turėjo savo atstovą Maskvo
je, vieno priėmimo metu, Kremliuje, lie
tuvis staiga pajuto, kad jam kažkas „nu-

Marsas
Š. m. rugsėjo mėn. 7 d. 3 vai., ryte, 

Marso planeta priartės prie Žemės. Ji bus 
taip arti, kaip nėra buvusi per paskuti
nius 30 metų. Nuotolis tarp Marso ir Že
mės sieks „tik“ apie 33.000.000 mylių. 
Kaip ten bebūtų, šia reta proga pasinau
dos mūsų žemės, o gal ir Marso... astrono- 
mi. žvaigždžių tyrinėtojai nukreips į tą 
paslaptingą rausvą žvaigždę teleskopus. 
Tačiau nelaukiama jokių sensacingų atra
dimų. Marsą žmonės jau seniai tyrinėja. 
Per paskutiniuosius 200 metų apie šią pla 
netą prirašyta nemažai puslapių. Atidžiau 
ją stebėti galima maždaug kas 780 dienų. 
Astronomų kantrybė, tačiau, begalinė, 
kaip ir ta toluma, kuri mus skiria nuo ar
timiausių žvaigždžių. Astronomijos srityje 
ir lašas naujos medžiagos, naujų žinių — 
brangenybė. Apskritai galime tik stebėtis 
mokslininkų surinktomis apie Marsą ži
niomis: žinome, pvz., kad Marso atmosfe
roje yra deguonies, bet tiek mažai, jog 
žmogus kvėpuoti ten, deja, negalėtų. Yra 
ten pakankamai ir drėgmės, kad susida
rytų marsiškos žiemos metu ploni sniego 
ar ledų sluogsniai abiejuose Marso poliuo 
se. Niekas dar neišaiškino ką reiškia Mar
so kanalai, kuriuos astronomai aiškiai įžiū 
rėjo. Spėliojama, kad Marse yra augment 
jos. Tačiau kokia ta augmenija, moksliniu 
kai dar ilgai aiškins. Marsas priartės, ir 
vėl nutols, ir liks mums nepasiekiama pas 
laptimi, kol vieną gražią dieną kuris „ko
mikų“ skaitytojas nulėks ten su „erdvės 
laivu“ ir viską vietoje patirs...

Nuo 1924 metų Marsas pirmą kartą bus 
taip priartėjęs prie Žemės. Anglijoj jis bus 
aiškiai matomas beveik visą naktį. Marsas 
šį mėnesį bus šviesiausia žvaigždė dangų-

artėja
je, išskyrus Venerą. Apgailestaujama, kad' 
Marsas bus matomas tik gana žemai dan
gaus skliaute, pietuose. Teleskopais būtų 
daug parankiau stebėti jei būtų augščiau 
horizonte, ypač turint galvoje šio krašto 
miglas. Pietų pusrutulyje gyveną astrono
mai nepraleis progos iššnipinėtl planetos 
paslapčių. Šia proga astronomai vėl disku 
tuoja taip vadinamų Marso „kanalų“ klau 
simą. Iš tikrųjų per paskutinius 50 metų 
apie tuos kanalus daug rašyta. Pirmas 
juos pastebėjo astronomas Schiaparelli pe 
reito šimtmečio pabaigoje. Jis pirmas pa
matė Marse siaurus, tamsius ruožus, ku
riuos jis pavadino sąsiauriais, nes jie at
rodė jungių įvairias tamsias Marso dė
mes. Nelaimei Schiaparellio „sąsiauriai“ 
vertėjų buvo pavadinti „kanalais“ ir tai 
davė pradžią nepagrįstam įspūdžiui, kad 
Marse esą atrasti dirbtiniai perkasai. Iš 
čia ir kilo labai daug lakios vaizduotės kū 
rinių apie Marso perkasus, kanalus ir apie 
tuos, kurie tuos kanalus iškasė, jais nau
dojasi ir t.t.

Astronomai, apsiginklavę pajėgiais ins
trumentais, nemato Marse siaurų ruožų 
tinklo, kurį matė ir Schiaparelli ir daug 
kitų silpnomis priemonėmis apsirūpinusių 
astronomų. Pastarieji buvę aukomis opti
nės iliuzijos, kuri atsirado akiai neįvei
kiant komplikuotos sistemos Marse esan
čių ženklų, kurie yra maži ir negalima 
kiekvieną atskirai matyti su netobulais 
teleskopais.

Trumpai sakant, šiandien yra galutinai 
įrodyta, kad tuo pat metu stebint Marsą 
mažu teleskopu ten matomi kanalai, žiū 
rint per galingą teleskopą jie išnyksta.

r pasaulyje ]
Londonas. Anglų mėgiamiausias sportas 

kriketas. Tai patvirtina ir tas faktas, kad 
nuo to laiko, kai prasidėjo šių metų se
zono kriketo varžybos, taip vadinamieji, 
testai, telefono numeriu 26 GPO paskambi 
no jau šeši ir pusė miliono žmonių, besi
teiraudami apie žaįdimų rezultatus.

•
Maskva. Pranešama, kad 1,300 ispanų 

iki šiol gyvenusių Rusijoje kaip ispanų pi 
lietinio karo pabėgėliai, gavo leidimą grįž 
ti Ispanijon. Sovietų valdžia juos išsiun
čia iš Odesos laivu „Krim“, jei Ispanijos 
vyriausybė sutiks juos prisiimti. Repatri
juojamų tarpe esą žmonų rusių ir vaikų 
gimusių Rusijoje, kuriems duotas leidimas 
vykti kartu su jų vyrais ir tėvais.

•
Bona. Vakarų Vokietijos ambasada Mas

kvoje įteikė dar vieną protesto notą sovie
tų vyriausybei. Šį kartą ambasada nusis
kundžia, kad neleidžiama jos atstovui ap
lankyti Potmos ir Suchumi vietovių, kur 
pagal patikrintus duomenis, gyvena nema 
žai Vokietijos piliečių.«

New Yorkas. JAV Valstybės Departa
mentas pareikalavo per Jungtinių Tautų 
Organizaciją ištremti iš JAV sovietų dele
gacijos sekretorių Šapolovą.

Vašingtonas. Oficialiuose sluogsniuose 
tvirtinama, kad netrukus, spėjama rugsė
jo mėn. pabaigoje, būsianti pasirašyta su 
tartis tarp JAV vyriausybės ir Vakarų Vo 
kietijos dėl apginklavimo naujosios vokie 
čių armijos, kuri aktyviai dalyvaus šiau
rės Atlanto Sąjungos pakte. Numatoma ąp 
ginkluoti armiją pačiais naujausiais gink

Atvirukus užsiminus, Dr. Valterio recep 
tas yra nepatikimas ta prasme, kad visi 
juk žinome, jog „pigią mėsą šunys ėda,“ 
Jis nori: „meniškus, patrauklius, pigius 
tautiškai - religiškus kalėdinius bei vely
kinius atvirukus“. Tie, kurie jau yra to
kius atvirukus spausdinę, 
„tautiškai pigiais“ atvirukais
nori nė savo draugų sveikinti, juo labiau, 
kad tokiais jis pats būtų pasveikintas. 
Mūsų tautiečiai nori geros prekės, o to
kia, kaip visi žinome, negali būti pigi, juo 
labiau, kad tų atvirukų ne tūkstančiais 
išplatinama, bet šimtais.

Konkrečiai: siūlau Dr. Valteriui laiškų

patyrė, kad
niekas ne-

sportino“ auksinį laikrodį. Prislėgtas jis 
nedrąsiai kreipėsi į sovietinį kultūros rei
kalams ministerį, pasiguosdamas ištikusia 
nelaime. Tarp kitko, jis prisipažino, kad 
paskutinę minutę, kada jis jautė dar tu
rįs laikrodį, kalbėjęs su draugu vidaus 
reikalų ministeriu. Kultūros reikalams 
ministeris šyptelėjo ir paprašė lietuvio nė 
žodeliu apie tai niekam neprasitarti.

Po ketvirčio valandos jis, didžiam mū- 
atstovo nustebimui, atnešė laikrodį, saky
damas:

— Nebijok, vidaus reikalų ministeris nė 
nepastebėjo, kai ištraukiau jam iš lieme
nės...
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Penkios skrybėlaitės
Antrą savaitę ne tik anglų, bet viso ,pa 

šaulio spauda ir radijas skelbia sensacin
gą žinią — rusų sportininkė, disko meti
mo čempijonė, Nina Ponomarova, atvyku
si Londonan sporto varžyboms, pavogusi 
penkias moteriškas skrybėlaites vienoje 
Oxford gatvės parduotuvėje. Žinantiems ir 
pažįstantiems komunistų įvestą Rusijpje 
santvarką, ši žinia nieko sensacingo nepa
sako. Juk ir iš pačių komunistų spaudos 
žinome, kad dabartinėje Rusijoje vagia be 
veik visi, vagia, kas tik gali, kam tik pasi
taiko proga. Ten vogimo nevengia niekas, 
pradedant valdančiomis viršūnėmis, bai
giant milionais nuskurusių vargšų, alka
nų ir pusnuogių žmonių. Pirmieji vagia 
iš gobšumo ir nežaboto sauvaliavimo, an
truosius verčia vogti beribis skurdas, įves 
tas pirmųjų.

Gerai atsimename 1940 m. jėga Lietu
von įsibrovusius rusus. Juos atsekė ir jų 
žmonos, vadinamos katiušomis. Supranta
ma, ne kiekvienas ruskelis galėjo savo žmo 
ną išsikviesti: jas atsikviesdavo tik augš- 
tųjų pareigų valdininkai ir augšto rango 
karininkai. Bet kaip tos jų žmonos atro
dė?! Tik prisiminkime: su senomis, nudė
vėtomis kariškomis milinėmisi, su nutriu
šusiomis raudonomis beretėmis, išlipu
siais batais. Bendruoju nuostatu, o gal vy 
rų įsakomos, jos atvažiuodavo naktį, 
„puošnaus“ apsirengimo nepastebėtų 
tos žmonės.

1941 metų gegužės pabaigoje vienos
tuvos pašto įstaigos viršininkas pasikvie
tė mane, prašydamas išversti lietuvių kal- 
bon tik ką gautą iš Rusijos telegramą, ku
rios turinys buvo toks: „Razpori botinki i 
peredielai na svoju nogu. Ja uže polučila 
drugije“. (Išardyk batukus ir perdirbk pa 
gal savo koją. Aš jau gavau kitus).

Ši telegrama aiškiai pasako, kad augšto 
bolševikinio pareigūno žmona Lietuvon at 
važiavo su svetimais batukais, netinkan
čiais jos kojai.

Sugretinus aną įvykį su batukais ir Ni
nos skrybėlaičių istoriją visiškai Supranta 
ma tiems, kurie žino sovietinįi gerbūvį. 
Kuriems galams Vakaruose gyvenančiai 
moteriškei reikėtų iš karto net penkių, iš 
mados išėjusių skrybėlaičių? Ninai jų rei
kėjo, nes, ko gera, ji buvo išvykusi su sko
linta, kaip anoji Lietuvon 1941 metais at- test, Daily Mail, Gough House, 
vykusi Katiuša. Ji žinojo, kad „visko per
tekusiame komunistiniame rojuje“ tos 
penkšilinginės skrybėlaitės — turtas ir ne 
eilinės dovanos jos- draugėms, nors ji ir 
yra gydytojo žmona! Neabejotina, kad Ni
na neįstengė sumokėti 32 šilingų ir vienuo 
likos penų, nes tai tikrieji pinigai. Rublių

kad 
vie-

Lie

lais. Šiuo metu eina pasitarimai dėl tokių 
ginklų užsakymų JAV fabrikuose, pusan
tro miliardo dolerių sumai.

Oxfordo gatvėje juk niekas neima! Aplin 
kybėms esant palankioms, Nina ir pamėgi 
no rizikuoti, pagal seniai egzistuojantį Ru 
sijoj paprotį. Būta juodos minutės. Nepa
vyko.

Anglų teismas šaukė Niną pasiteisinti 
dėl tokio jos elgesio. Ji neatvyko. Taip pat 
pagal Rusijoje veikiantį paprotį — pabėg
ti, jei tik yra nors šiek vilties. Nežinia, 
kaip toji byla būtų pasibaigusi, tačiau, tu 
rint galvoje moters norą puoštis, norą ir 
intenciją parvežti Maskvos draugėms do
vanų, tikriausiai ji būtų išteisinta, juo la
biau, kad tai pirmas kartas...

Vertinant apskritai Ninos žygį, reikia 
pripažinti, kad jis vaizdžiai dar kartą pa
rodė Vakaruose gyvenantiems žmonėms, 
koks yra medžiaginis gerbūvis „rojuje“, 
jei gydytojo žmona, sporto žvaigždė, lau
reatė ir motina, pasirenka penkšilingines 
skrybėlaitės ir net iš karto penkias, kai 
tik pasitaikė proga...

K. J — nas.

PASKRAIDYSI — JEI LAIMĖSI
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Minėjimas įvyks XX-th Century Teatre, 

Westbourne Grove, London, W. 11. (netoli Lie 
tuvių Namų.).
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Pradžia lygiai 6.45 v. v.
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Pavėlavę į salę bus įleidžiami tik pertrau
kų metu.
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Raudonosios armijos vaidmuo
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Koelnas. Rugpjūčio mėn. 29 dieną Koel 
ne prasidėjo 77-toji katalikų diena — Ka- 
tolikentag. Tai didžiulis suvažiavimas, ku 
riame dalyvauja Kancleris Adenaueris, 
daugelis prelatų ir keli šimtai tūkstančių 
vokiečių katalikų. Suvažiavime taip pat da 
lyvauja 9 oficialūs Vokiečių Demokratinės 
Respublikos krikščionių partijos atstovai 
ir 22.000.katalikų iš Rytų Vokietijos.

tegalinti remtis lotynišku pavadinimu „Pri 
mus inter pares" — pirmas tarp lygiųjų...

Daugumos stebėtojų manymu, bent šian 
dien, Kremliuje kovos dėl vienasmeninio 
vadovavimo dar nesą. Be abejonės, tai dar 
nėra nesugriaunama taisyklė — jeigu to
kios kovos nėra, ji gali atsirasti ir ji atsi
ras. Dar ateis laikas, kada risis šiandieni
nių Maskvos vadų galvos nuo pečių, tary
tum kopūstai...

Maskvai, šiuo metu Indonezijos preziden 
tas Sukamo vieši Sovietų Sąjungoje. Ten 
taip pat yra ir buvęs prancūzų- ministeris 
pirmininkas 
vaite.

Edgar Faure su žmona lietu-

Londonas.
britai leido
čių karo laivams — naikintojams, kurie 
čia buvo remontuojami. Spaudos praneši
mų, nė vienas šių laivų neturįs tinkamos 
amunicijos ir jos niekur, išskyrus D. Britą 
niją, negalės gauti. Abu laivai savo lai
ku buvo pirkti Anglijoje.

Nepaisant įtemptos padėties, 
grįžti Egiptan dviems egiptie-

Netrukus britų civilinės aviacijos paži
ba, naujasis keleivinis lėktuvas „Britan
nia“ ims vežioti keleivius. Lėktuvas jau iš 
bandytas visuose pasaulio kontinentuose, 
ir įvairiose atmosferinėse sąlygose.

Londono dienraštis „Daily Mail“ susita 
rė su Bristolio lėktuvų bendrove ši lėktuvą 
išnuomuoti skridimui aplink D. Britaniją. 
Kelionė organizuojama 50 jaunuolių tarp 
12 ir 18 metų amžiaus, kurie bus atrinkti 
konkurso būdu. Konkurse gali dalyvauti 
ir vyresnio amžiaus asmenys, tačiau jei 
jie laimėtų, savo laimėjimą turėtų dovano 
ti jaunuoliui, nevyresniam 18 metų. Kon
kurso sąlygos tokios: nusiusti iki rugsėjo 
15 d. „Daily Mail“ redakcijai 50-ties žo
džių atviruką, atsakantį į tokį klausimą: 
— „Ar manote, kad aviacijos pažanga reiš 
kia palaimą žmonijai. Jei taip, tai kodėl? 
Ar —■ kodėl ne?“

Manome, kad ir mūsų jaunieji aviacijos 
mėgėjai ir mėgėjos turėtų tokiame konkur 
se dalyvauti ir... kelionę laimėti. Atviru
kus su atsakymais siųsti: Britannia Con-

Gough

Iš šalies stebintiems nūdienį Sovietų Są
jungos vadinamą „kolektyvinį rėžimą“, 
dažnai ir dažnam iš mūsų kyla klausimas: 
kokį vaidmenį šiuo metu vaidina Raudo
noji armija ir jos vadai

Klausimas, savaime aišku, yra sunkus 
ir komplikuotas, nes Sovietija — tai ne 
kuris demokratinis kraštas, kur, dažnai, 
net naujausių ginklų smulkūs brėžiniai 
spaudos puslapiuose pasirodo...

Nežiūrint to, šiokios tokios žinios, vie
nokiais ar kitokiais keliais, visdėlto,
klysta iš Sovietijos į laisvąjį Vakarų pa
saulį, nors ir apie slaptus sovietinius rei
kalus. Apie tati parašo ir didžioji JAV-bių 
bei Kanados spauda.

Tos spaudos surinktomis žiniomis, So
vietų karinės pajėgos nūdien vaidinančios 
žymų vaidmenį Kremliaus oligarchijos 
sąstate. Augštieji karininkai — ypatingai 
šiandien — tenai sudaro privilegijuotą kla 
sę. Jie gyvena, tiesiog, aristokratiškai — 
puikiausiuose butuose, naudojasi geriau
siomis vasarvietėmis ir pan.

Maršalo Žukovo rolė—

YRA VARŽOVŲ
Sovietijoj jų netrūko ir netrūks. Dauge

lis stebėtojų, esą, prileidžia, jog buv. prem 
jeras, Džordžas Malenkovas, kuris buvo ir 
tebėra, ypač sovietinėj liaudyje, daugiau 
populiarus, negu Bulganinas, o tuo labiau
— Chruščevas, Klimentijus Vorošilovas, 
šiandieninis Sovietijos „prezidentas", buv. 
užs. reik, ministeris Viačeslovas Skriabi
nas — Molotovas ir, galbūt, pirmasis prem 
jero pavaduotojas, Lazarius Kaganovičius
— šioji „ketveriukė“ galinti tarpusavy „su 
siklijuoti“ ir pamėginti laimę suvaidinti 
reikšmingiausią opozicjos rolę — pervers
mą...

Vilnius. Rugsėjo mėn. visose Lietuvos 
mokyklose ir universitete prasidėjo naujie 
ji mokslo metai. Studentai, išvykę į Toli
muosius Rytus derliaus nuimti, mokslą 
pradės tik spalio mėn. Lietuvoj, kaip ir vi
soj Sovietų Sąjungoj, nuo šių mokslo metų 
mokiniai galės gauti šiltus pietus. Pietų 
kaina nevienoda. Geresnius pietus galima 
bus gauti už pusantro rublio, silpnesnius 
už rublį, pagal finansinį mokinių tėvų pa
jėgumą. Taip pat nuo šių mokslo metų 
pradžios Lietuvoje atidaromi keli interna 
tai (specialaus tipo mokyklos), į kuriuos 
savo vaikus galės leisti tik pasiturį tėvai, 
nes už mokslą ir išlaikymą nustatytos la
bai augštos kainos.

Maskva, Iš rusų Antarktikoje įrengtos 
metereologijos stoties pranešama, kad Pie 
tų Poliaus srityje pereitą savaitę buvus 
neįprastai žema temperatūra. Termomet
ras rodė 67,7 laipsnius Celzijaus šalčio.

Square, London E. C. 4.

Beirutas. Sovietų kultūros vice-ministe 
ris Kaftanovas lankėsi Libane. Iš čia jis 
išskrido į Kairą. Esą jis vedąs derybas dėl 
kultūrinių ryšių praplėtimo Artimuose 
Rytuose...

Ji esanti pažymėtinai didelė. Jis ir jo 
augštieji pavaduotojai — karininkai ne 
tik kariuomenei vadovauja, bet pažymėti
ną vietą užima ir politiniame gyvenime. 
Maršalas Žukovas Sovietijoj, kaip ir Gen. 
Eisenhoweris JAV-bėse, dar tebegyvena 
2-rojo Pasaulinio Karo metu sukrautu 
garbės kapitalu ir augšta reputacija. Be 
to, tenka pripažinti, jog augštoji raudono
sios armijos vadovybė yra sudaryta iš ga
na patikimų komunistų partijos narių. 
Jiems lojalumas partijai, galima daiktas, 
yra didesnis reikalas, negu lojalumas ka
riuomenei.

Be viso šito, šiandieninėj Sovietų Sąjun 
gos kariuomenėj augštoji vadovybė esanti 
sudaryta iš patikimųjų Bulganino bei 
Chruščiovo karininkų.

Galutinam rezultate, Vakarų pasaulio 
stebėtojai, besiranda šiandien Maskvoj, vis 
dėlto, nėra vienodos nuomonės, kas dabar 
tiniu metu svarbesnę rolę vaidina — Rau 
donoji armija ar komunistų partija? Vieni 
vienaip galvoja, kiti — kitaip. Vienok dau 
guma mano, jog šiandieną Kremliuje pir
muoju, visdėlto, reikėtų skaityti Nikitą 
Chruščiovą, nors, iš tikrųjų, jo pirmenybė

Paryžius. -Prancūzų okeanografinių tyri 
mų laivas „Calypso“ įvykdė povandeni
nius Okeano dugno tyrimus rekordiniame 
gylyje. Fotografiniai ir kitų tyrimų instru 

Pajieškoma Uršulė Balsienė, gyv. ne- mentai buvo nuleisti į 7.498 metrų gylį. Ty 
toli Buxtono. Ji pati arba apie ją žinan- rimai atlikti vandenySe tarp Vakarų Af- 
tieji prašomi parašyti šiuo adresu: Mrs. ų
E. Malm, 103 Prudenell Rd., Leeds 6, r.kos ir Rytų Brazilijos.
Yorks. •

Pr. Alšėnas

872 britų pilietes moteris ir

Alžyras. Vietinė spauda paskelbė apie 
prancūzų karinės intervenci-

_____________________________________ Izmaiila. Britai ruošdamiesi netikėtinu 
—— ————————————— mams pereitą savaitę evakuavo iš Suezo ka

(atkelta iŠ pri. 1.) nal° zonos
valstybių geležinkelių vagonai. Tų bandy- vaikus.
mų tikslas surasti kiekvieno krašto geruo 
sius vagonų privalumus ir juos panaudoti
naujam standartiniam vagonui, kuris bus eventualios 
gaminamas ir naudojamas visoje Vakarų los Artimuose Rytuose planą, parengtą ge 
Europoje. nerolo Beauffre. Pagal šį planą, kariniams

Ypatingas dėmesys kreipiamas į vagonų veiksmams būtų panaudoti prancūzų dali 
tylų riedėjimą, stabilumą., patogumą ir niai, esantieji Alžyre.
įrengimų praktiškumą. Jau dabar eksper- *
tai nustatė, kad į naujųjų vagonų statybą RMma. Italų statistikos biuras praneša, 
reiks inkorporuoti prancūzų geležinkeliuo kad pagal paskutinius duomenis Italijoje, 
se vartojamą elektrinę signalizaciją, nuro Birželio mėn. pabaigoje, buvo 48.178.000 
dančia, kad prausykla (tualetas) yra už- gyventojų. Palyginti su pereiti; metų tuo 
imta, ar laisva. Visi sutinka, kad italų va pat Talku gyventojų skaičius padidėjo 190 
gonų šviesios spalvos ir apšildymas yra ge tūkstančių.
riausi, danų odiniai apmušalai praktiškiau ♦
si, šveicarų prausyklos parankiausios ir Čikaga. Liepos mėnesį USA plentuose 
vokieičų vagonai, ypač naujieji, erdviausi, užmušta 3.570 žmonių.
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