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Emigracines senatvės 
ženklai

Praėjo 10 metų nuo tos dienos, kai dau
gelis mūsų Išlipome į britų krantą. Tur 
būt, dar visi prisimename savo pirmąsias 
dienas šiame krašte, — pereinamąsias sto 
vykias, žemės ūkio stovyklas, šeimų sto
vyklas. Iš toliau pažvelgus, tie pirmųjų 
dienų nepatogumai, trūkumai ir sunkumai 
šiandien atrodo kaip niekada nebuvęs sap
nas. Daugelis mūsų per dešimtį metų su
siradome geresnių darbų, išėjome iš „bač
kų“ ir daugiau ar mažiau prasigyvenome. 
Neabejotinai, šiandien mes esame mate
riališkai turtingesni, bet ar šis prasigyve- 
nimas padarė mus jautresnius lietuviš
kiems reikalams? Ar mes nepasidarėme, 
priešingai, šykštesni ir daugiau linkę už
gniaužti šilingą kuo stipriau savo kumšty 
je? Lietuviškojo gyvenimo Didžiojoj Bri
tanijoj pagrindas buvo, yra ir bus visų mū 
sų supratimas, kad lietuvybei dirbant, ne
gana kalbėti, svarstyti ir planuoti, bet sa
vo šilingais, kaip pilkosios bitelės, nuolat, 
be atvangos reikia remti ir išlaikyti savą
sias organizacijas, knygas, laikraščius, mo
kyklas, vaidybos grupes, tautinių šokių an 
Bamblius, sporto klubus ir visus įvairius 
mūsų lietuviško gyvenimo ir veiklos pasi
reiškimus. Maža to, lietuvio tremtinio pa
reiga turėtų būti ne tik rūpintis lietuvy
bės išlaikymu savo gyvenamajame krašte, 
bet paremti lėšomis savo politinius veiks
nius ir turimąsias laisvinimo darbą dirban 
čias organizacijas. Taip mes, Britanijos lie 
tuviai, per praėjusius 10 metų ir darėme. 
Šiandien, atsisukę atgal, ir pasigėrėti gali
me — įkūrėme ir išlaikėme lietuvišką laik 
raštį, įsigijome spaustuvę, senelių prieglau 
dai vietą ir t.t.

Reikia tačiau su širdgėla pripažinti, kad 
mūsų tautinio susipratimo temperatūros 
kreivė pamažu ir nuolat krinta vis žemyn. 
Su pagerėjusiomis gyvenimo sąlygomis lyg 
riebalų sluoksnis apaugo mūsų lietuviškas 
sąžinės. Šiandien jau galima įžiūrėti ženk
lų, kaip stoka paramos, lėšų nebuvimas ne 
vieną gerą sumanymą padaro neįgyvendi
namu, kaip ne vienas geras darbas lieka 
ru*atlilr+n« ydrUzp-v cinlroc čių motų 08. 
L.S. Suvažiavimas nutarė sumažinti nario 
mokestį. (Glasgowo skyrius sustabdė veik
lą dėl perdidelio mokesčio — 1 šil. per sa
vaitę). Vliko sesijoje buvo nutarta suma
žinti Vykdomosios Tarybos sąmatą ateinan 
tiems veiklos metams pusiau, palyginus su 
1955 m. sąmata. Ar sumažėjo, gal, darbų 
barai, ar nebūtų kas veikti komitetui, ku
ris siekia Lietuvos išlaisvinimo?

Ne, darbai ir uždaviniai didėja, plečiasi 
vis naujomis galimybėmis ir naujais hori
zontais. Sumažėjo tik mūsų pačių aukoja
mi penai, šilingai, svarai.
Deja, sumažėjo mūsų eilės ir nusilpo mūsų 
pastangos. Vieni kitus kaltiname, vieni ki
tiems bėdas ir sunkumus stumiame, ir vi
si imame senti emigracine senatve. Nebė
ra žinių iš anapus apie traukinių virtines 
į Sibirą ir apie turgavietėse išguldytus, iš
niekintus brolius kovotojus. Nebėra, kas 
mus žadina. Apsišaudymas partiniais žir- Į^la Aung; socialistų veikla lotynų Ameri- 
niais iš senų politinių „ragatkų" beliko 
svarbiausia mūsų kovingumo išraiška. Ir 
kyla klausimas, kur visa tai mus nuves? 
Ir kokių turėtume griebtis priemonių, ko
kių kelių ieškoti ,kad mūsų pastangos, mū 
sų energija ir, svarbiausia, mūsų tautinis 
atsparumas būtų didinamas, grūdinamas 
ir ateinančių metų virtinėje pasireikštų 
naujais darbais ir naujais pasiekimais.

A. P.

BIRŽELIO MINĖJIMAI ATKREIPĖ IR KITŲ TAUTŲ DĖMESĮ Į 
LIETUVOS LAISVĖS PASTANGAS

Birželio įvykių minėjimai ir šiemet lie
tuvių tautos žmonėms šiapus ir anapus ge
ležinės uždangos davė progos susimąstyti 
ir susikaupti naujiems pasiryžimams. Dau
gelyje kraštų įvykę minėjimai, be to, at
kreipė pasaulio dėmesį į sunkų Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo tautų likimą ir dar labiau 
supažindino kitas tautas su lietuvių laisvės 
troškimu.

„Pavergtųjų tautų išlaisvinimas privalo 
būti padėtas visos laisvojo pasaulio 
politikos pagrindan“.

Birželio įvykių Pabaltijo kraštuose mi
nėjimas Bonnoje įvyko birželio 18 d. spau
dos klubo patalpose. Jį parengė Tarptauti
nio komiteto krikščioniškai kultūrai ginti 
Vokietijos sekcija. Iš lietuvių jame dalyva

vo Vliko Vykdomosios Tarybos pirminin
kas J. Glemža ir URT valdytojas Dr. P. 
Karvelis. Minėjimą atidarė Dr. Ruppert, 
TK vokiečių sekcijos prezidiumo narys. 
Dr. Puender, žymus politikas, Bundestago 
atstovas, Federalinės Vokietijos speakeris 
europinėse institucijose, kuris atvaizdavo 
Pabaltijo valstybių tragediją, pasakė pa
žymėtiną kalbą. „Valstybės, kurioms So
vietai pagrobė suverenumą, mūsų akyse 
nėra nuo žemėlapio dingusios. Keičiasi pa
vadinimai, bet pavergimo sistema Pabalti
jyje tebelieka. Jei šitie iškankinti žmonės 
dar turi kurią nors viltį, tai šitą: kad jų 
tėvynė netolimoje ateityje vėl būtų Euro
pos dalis ir kad jų susijungimas su Euro
pa galėtų vykti be naujo karo baisumų“. 
Dr. Puender pareiškė, kad Vokietijos ap-

SOCIALISTU INTERNACIONALO V KONGRESAS
Austrijos sostinėje vos per keliasdešimt 

kilometrų atstumo nuo geležinės uždangos, 
geriau negu kur kitur girdimas žvangėji
mas geležinių pančių, kuriais yra sukaus
tytos Rytų Europos tautos. Todėl nenuosta 
bu, kad Socialistų Internacionalo V Kong
resas, kuris š.m. liepos 2-6 d.d. buvo susi
rinkęs Vienoje, taip giliai pergyveno pa
vergtosios Europos dalies kančias. Kongre 
se, tur būt, nebuvo kalbėtojo, kuris vienu 
ar kitu būdu nebūtų palietęs Rytų Europos 
problemos. Ir kaip gi nepaminėsi, jei dau
geliui dar ir dabar stovi akyse gyvas vaiz
das, kaip prieškariniame Kongrese čia pat 
Vienoje tiek daug džiaugsmo ir vilčių ture 
jo tų kraštų delegatai, kurių tėvynėse šian 
dien siaučia ligšiol negirdėtas teroras, var
gas ir nelaisvė.
Į Kongresą suvažiavo iš viso pasaulio 130 

delegatų, atstovaujančių 39 kraštus, tarp 
kurių buvo delegatai ir iš 10 tik ką pami
nėtųjų pavergtųjų Europos kraštų. Delega
tų tarpe buvo Britų Darbo Partijos lyderis 
Hugh Gaitskell, Partijos pirmininkė Mar
garet Herbison, Partijos sekretorius Mor
gan Phillips, Aneurin Bevan, Vokietijos so 
cialdemokratų partijos pirmininkas Erich 
Ollenhauer, Herbert Wehner, Fritz Heine, 
Danijos socialdemokratų partijos vicepirm. 
A. Andersen, Olandijos — Alfred Mozer, 
Austrijos vicekancleris Bruno Pittermann, 
Otto Probst, Bruno Kreisky ir visa eilė ki
tų žymių socialistų.

Kongrese dalyvavo taip pat daug moterų 
delegačių: Izraelio užsienio reik. min. Gol
dą Meir, vengrų socialdemokratų lyderis 
Anna Kethly, Italijos — Angelica Balaba- 
noff, Danijos — Nina Andersen, latvių — 
Klara Kalninš, Kanados delegacijoje bent 
3 moterys, ir t.t.

Kongreso dienotvarkėje buvo šie klau
simai: tarptautinė padėtis, diskusijoms {va 
dą padarė Hugh Gaitskell ir Erich Ollen
hauer; Vidurinieji Rytai — Goldą Meir 
(Izrael); Vengrija Anna Kethly; Euro
pos institucijos — Fritz Erler (Vokietija); 
pagalba techniškai atsilikusiems kraštams 
— Hendrik Vos (Olandija); bendradarbia
vimas su Azijos socialistų konferencija —

jungimo problema yra artimai susijusi su 
Rytų Europos tautų laisve.

PET generalinio komiteto pirmininkas 
Dr. V. Masens pabrėžė, kad pavergtųjų 
tautų laisvės pastangų nereikėtų laikyti 
karo kurstymu ar panašiai. Atvirkščiai, 
kaip tik Sovietų įvykdytasis tautų pavergi 
mas sudaro nuolatinę grėsmę taikai.

Latvijos min. R. Liepinš ilgesnėje kalbo
je konkrečiais pavyzdžiais parodė, kad So
vietai jau ne pirmą kartą Vakarus suve
džioja. Atmintina čia NEPo (naujosios eko 
neminės politikos) laikotarpis, kada vaka
riečiai padėjo Sovietams atkurti ūkį, o So 
vietai paskiau visus koncesionierius išva
rė arba nuteisė kaip šnipus. Arba kitas pa 
vyzdys: savo laiku „American Relief Ad
ministration“ masiškai maitino išbadėju
sius milijonus žmonių Rusijoje. O naujose 
Sovietų enciklopedijose toji amerikiečių pa 
galbos organizacija vadinama „Šnipų ir di
versantų organizacija“. Net mokyklų va
dovėliuose Amerikos labdariai vadinami 
„priešiškais sabotažninkais ir šnipais“. Tu 
rėdama sunkumų savo viduje, Sovietų Są
junga dabar vėl šypsosi Vakarams ir lau
kia jų paramos, bet savo galutinių grobuo
niškų tikslų neatsisako. Maskva tik siekia, 
kad amerikiečiai iš Europos pasitrauktų, 
nes tik Amerika Sovietams yra vieninte
lis rimtas priešas, su kuriuo reikia skai
tytis.

Pabaltijo tautos, pareiškė toliau min. 
Liepinš, bolševikiniam režimui ryžtingai 
priešinasi. Tas pasipriešinimas pastarai
siais metais iš aktyvios kovos perėjo į pa
syvią rezistenciją. Vis dėlto ir dabar dar 
laikas nuo laiko Pabaltijyje pasireiškia 
partizanai. Net prievartos stovyklose pa- 
baltiečiai nenustoja vilties susilaukti savo 
kraštams laisvės, ką parodė riaušės Vor-

kutoje ir kitur. Priešingai bolševikų lauki
mui, pabaltiečių jaunimas nesidavė suko- 
munistinamas. Pabaltijo jaunimas instink
tyviai supranta komunistinės ideologijos 
melagingumą ir priešinasi jai. Tikrų komu 
nistų tuose kraštuose esą labai mažai. Kol 
chozinių žemių derliai nepaprastai menki, 
kolchozininkų uždarbiai tokie, kad negali 
iš jų nė išmisti. Pabaltijo miškai nualina
mi, išgabenant miško medžiagą į kitus 
kraštus. Pabaltijo kraštai Maskvos išnaudo 
jami ir ūkiškai ir finansiškai. Paskelbta 
prieš keletą metų amnestija praktikoje pa 
lietė tik mažą skaičių ištremtųjų, labiau
siai paliegėlius, senus. Amnestuotieji daž
nai įkurdinami tolimose Sovietų Sąjungos 
srityse. Grįžę į tėvynę amnestuotieji daž
nai neberanda nei giminių, nei artimųjų. 
Prieš kurį laiką buvo iš Pabaltijo praneš
ta, kad Sovietų leidyklos leis ir kai kurių 
egzilyje gyvenančių rašytojų raštus. Bet 
pasirodė, kad raštai pereina komunistinę 
cenzūrą ir jų turinys pakeičiamas. Vakarai 
iš paskutinių permainų Sovietų Sąjungoje 
laukia kažkokių stebuklų. Bet sovietinis 
režimas po 1917 metų revoliucijos jau ne 
kartą pergyveno vidaus sunkumus ir ne
sugriuvo. Nėra duomenų manyti, kad jis 
ir dabar greit sugriūtų, pareiškė min. Lie
pinė. Padėtis galėtų tik tada pasikeisti, jei 
laisvasis pasaulis būtų vieningas ir Sovie
tų sunkumus išnaudotų spaudimui, kad 
Maskva atiduotų pasigrobtus Vidurio ir Ry 
tų Europos kraštus. Deja, nieko panašaus 
laisvajame pasaulyje nepastebima. Sovie
tinė meška nėra jau tokia stipri, kaip kad 
ji apsimeta. Sovietams pavyko vien tik gra 
sinimais priversti Vakarus kapituliuoti Su- 
ezo ginče ir sutrukdyti Jungtinių Tautų įsi 
kišimą Vengrijos sukilimo metu. Kodėl

(Nukelta i 4 psl.)

F SejitųnioS DIENOS ~|
LENGVA SUSITARTI SU MAŽAIS
• Prahoje pasakytoje kalboje Chruščiovas 
niekais išvadino prez. Eisenhowerio pasisa 
kymus dėl „švarios“ vandenilio bombos, 
aptvarkė Tito su jo tariamuoju socializmu, 
o idiotais išvadino tuos, kurie abejoja ko

munizmo pergale. Su pagarba kalbėjo apie 
Kiniją ,nes ji esanti didelė, o su mažais 
kraštais, kaip Čekoslovakija, esą, nesunku 
pasiekti susipratimo.

FRANCO RAMINA DARBININKUS
Pertvarkęs vyriausybę, įsileisdamas j ją 

karalininkų, antipartinių generolų ir dide
lės įtakc° krašte ir vyriausybėje turinčios 
draugijos Opus Dei atstovų, Franco falan- 
gistų generaliniu sekretorium paskyrė So
lį, kuris daugiau žinomas ne kaip falan- 
gistas, bet kaip sindikalistas (sindikalistai 
— dabar valdžios tvarkomos profesinės są 
jungos). Sindikalistų laikraščiams buvo 
leista jau ne kartą kelti klausimą prieš 
turtingųjų turtėjimą ir neturtingųjų dar 
didesnį nuturtėjimą, viešai klausti apie pri 
vilegijuotus sluoksnius, bet, žinoma, nie
kas dėl to nepasikeitė.

RYTŲ VOKIETIJA JAUČIASI SAUGI
Socialistinės Vienybės partija įspėjo Ry

tų Vokietijos gyventojus, tuščiai ir bepras 
miškai neaptarinėti, kokios reikšmės tu
rės Kremliaus pasikeitimai. Ministerio pir 
mininko pavaduotojas Ulbricht Rostoke 
pažymėjo, kad Vokietija yra tokia stipri, 
jog drąsiai galėtų įveikti visas vokiečių že
mėje esančias kariuomenes. Iš tiesų Rytų 
Vokietijoje yra 22 divizijos sovietų kariuo
menės (Lenkijoje praeitą rudenį buvo tik 
6, Vengrijoje 2).

MALENKOVAS VALDYS JĖGAINĘ
Maskvos radijas paneigė gandus, kad pa 

šalintieji vadai bus persekiojami. Ta pro
ga radijas nurodė, kad Malenkovas pa
skirtas valdyti didžiulės hidroelektrinės jė
gainės, kuri aptarnauja „plėšinines žemes“ 
(jų išplėšimui ir suarimui Malenkovas 
kaip tik priešinosi).

šitoje krašto srityje (Alma-Ata mieste) 
1927 m. gyveno ištremtasis Trockis.

RADIOLOGINIAI GINKLAI
Amerikos vyriausybė atskleidė visuome 

nei naujus būdus paralyžuoti priešo pra
monės centrų veikimui, visiškai nesunai
kinant jų. Tai vadinamieji radiologiniai 
ginklai, kuriais priešo pramonės rajonų 
gyvenimas savaitėms ar net mėnesiams 
spindulių pagalba paverčiamas „apsnūdu
siu“.

Spauda spėja, kad pats atskleidimas ats 
kiroje knygoje žinių apie bombas ir tų ra
diologinių spindulių veikimą yra ne pa
slapčių išdavimas, o noras paruošti gyven
tojus pasimokyti apsiginti, nes sovietai 
taip pat bus beturį atitinkamus ginklus.

koje — Humberto Maiztegui; socialistų są 
jūdis Afrikoje — Andre Bidet (Prancūzi
ja).

Naujuoju soc. Interncionalo pirmininku 
ateinantiems dviems metams išrinktas A. 
Andersen (Danija), vicepirmininkais — E. 
Ollenhauer (Vokietija), Guy Mollet (Pran 
cūzija) ir Hugh Gaitskell (D. Britanija). 
Internacionalo gen. sekretorium paskirtas 
Albert E. Carthy (D. Britanija).

Diskusijos dėl tarptautinės padėties, 
kaip paprastai, buvo gyviausios. Kalbėtojų 
tarpe buvo ir pavergtųjų Europos tautų 
delegatai: Adam Ciolkosz (Lenkija) ir Jo-

mokslų akademijos Itorijos institu- hannes Mihkelson (Estija). Nuomonių skir 
tas jau treti metai kartu su Vilniaus kraš- tumas pasireiškė tarp Vokietijos socialde- 
totyros muziejumi atlieka archeologinius mokratu, kalbėjusių už atleidimą jų kraš- 
tyrinėjimus Gedimino pilies kalno pape- to nuo NATO įsipareigojimų, ir kitų Euro 
dėje. Aptinkami namų pamatai, architek- pos socialistų, dalyvaujančių savo kraštų 
tūrinės detalės, senovės Lietuvos pinigai, vyriausybėse ir remiančių NATO politiką, prie rotušės tarptautinio

FRANCO SUSITIKIMAS SU SALAZARU
Gen. Franco netoli Salamankos buvo su 

sitikęs su Portugalijos min. pirmininku Sa- 
lazaru. Manoma, kad jie bus aptarę bend
ro gynybos susitarimo klausimą.

Nusiginklavimo klausimu kongresas pa
sisakė už atominių bombų bandomųjų 
sprogdinimų sustabdymą. Nepriklausomai 
nuo tokio susitarimo, didžiosios valstybės 
turi siekti susitarti dėl atominių ginklų gą 
mybos sustabdymo ir lygiagrečiai dėl kari
nių pajėgų kontrolės. Susitarimas nusigink 
lavimo srityje sudarytų palankų klimatą 
politinėms deryboms.

Socialistų Internacionalas kreipėsi į vi
są pasaulį, ragindamas protestuoti prieš 
žiaurų terorą, kurį naudoja komunistai 
prieš Vengrijos kovotojus dėl laisvės. Spe
cialioje rezoliucijoje sakoma, kad protesto 
balsas turi būti keliamas ne tik dėl teroro 
Vengrijoje, bet ir kituose kraštuose, kur 
žmonėms atimta laisvė. Kongresas stato 
sąlygą, kad, prieš kalbant apie taikingą 
sanbūvį tarp Rytų ir Vakarų, už geležinės 
uždangos turi būti atstatyta laisvė demo
kratinio socializmo darbininkų sąjūdžiui ir 
paleisti iš kalėjimų politiniai kaliniai. So 
cialistų Internacionalas solidarizuoja su 
laisvės kovotojais visuose kraštuose ir svei 
kiną juos su gilia padėka.

Daug kongreso dalyvių pareiškė nepasi 
tenkinimo dėl Prancūzijos socialistų poli
tikos Alžyre. Prancūzijos delegacijai pa
siūlius, Kongresas nutarė pasiųsti Soc. In 
ternacionalo komisiją padėčiai Alžyre iš
tirti.

Kongreso dalyviams Vienoje buvo su 
ruošta eilė priėmimų, kuriuose turėjo pro
gos dalyvauti ir Lietuvos socialdemokratų 
partijos delegatai, ir ta proga susitikti bei 
pasikalbėti su Vakarų valstybių politikais. 
Kongreso išvakarėse Austrijos socialistų 
partija suruošė priėmimą Kahlenbergo res 
torane, iš kurio galima buvo pasigrožėti 
Vienos ir Dunojaus vaizdu vakare ir naktį.

Mūsų delegatas čia susitiko su Britų 
Darbo Partijos pirmininke M. Herbison ir 
turėjo išsamų pasikalbėjimą Lietuvos lais 
vės klausimu. M. Herbison pasisakė esanti 
kilusi iš tokios vietovės Škotijoje, kur nuo 
prieškarinių laikų gyvena ir dirba anglies 
kasyklose nemažas skaičius lietuvių. Ji yra 
susidariusi gerą nuomonę apie lietuvius, 
bet su jų politinėmis problemomis ligšiol 
nebuvo susipažinusi. Po pasikalbėjimo su 
mūsų delegatu žadėjo atkreipti p. Gaitske 
lio dėmesį į Pabaltijo kraštų klausimą. 
(Kaip buvo pranešta praeitos savaitės „E. 
Lietuvyje“, sekančią dieną kalbėdamas 
Kongrese P. Gaitskelis dalinai pakeitė mū
sų naudai savo neutralios juostos planą). SUOKALBIO UŽKULISIAI 
Tą pat vakarą mūsų delegatai turėjo gar- Lenkų laikraštis „Trybuna Ludu‘ 
bės trumpai pasikalbėti su Austrijos Resn. skelbė smulkmenas, kaip Molotovas, Ma- 
Prezidentu, kuris malonėjo atsilankyti į šį lenkovas ir Kaganovičius buvo susitarę 
priėmimą. perimti iš Chruščiovo ir Bulganino val-

Kiti du vakarai buvo skirti priėmimams džią. Molotovas turėjo užimti Chruščiovo 
prezidentūroje ir miesto rotušėje, čia mū- vietą, o Malenkovas Bulganino. Nesutari- 
sų delegatas Vliko Vykd. Tarybos Pirmi- mai jau vyko seniai dėl pramonės ir admi 
ninkas J. Glemža susitiko ir pasikalbėjo su nistracijos pertvarkymo, ir kai partijos 
Austrijos ir Vokietijas socialdemokratų vei centro komiteto prezidiumas susirinko 
kėjais. svarstyti Leningrado 250 metų sukakties

Ketvirtadienį, liepos 4 dieną, apie 30.000 minėjimo, opozicija buvo išstūmusi jau 
Vienos darbininkijos ir jaunimo susirinko Chruščiovą iš pirmininkystės, ir Chruščio- 

.......................................... > solidarumo de- vas išsigelbėjęs tik nudelsdamas laiką ir 
ginklų dalys. Šiuo metu, kaip praneša Vii- Rezoliucijoje tuo klausimu sakoma, kad monstracijai. Specialiai papuoštoje tribūno prisikviesdamas salininkų, šitaip besigin- 
niaus radijas, atkasinėjami Onos Barbo- laisvos Vokietijos sujungimas taikingu bū je pasirodė choras, šokėjai ir pagaliau Kon centro komltetas ir išgel-
ros bažnyčios rytinės dalies sienų likučiai, du zvmiai prisidėtų prie tarptautinių san- greso dalyviai. Kalbas pasakė Vienos mies 
Čia pat atkasti vieno gyvenamojo pastato tykių atslūgimo. Iš kitos pusės nuo tų pa to burmistras F. Jonas, britų delegatas Be
dalis, 12 metrų ilgio dviejų kambarių ir čių tarptautinių santykių atslūgimo pri- van, vengrų — Anna Kethly, vokiečių — 
virtuvės, plytų asla namas, kuris, kaip spė klauso Vokietijos sujungimas. Įtempimo E. Ollenhauer ir kt. Demonstracijos pabai- 
jama, buvo pastatytas 17-18 šimt. Be to, atslūgimas, nusiginklavimas ir Vokietijos gai prožektorių šviesoje buvo paleista į orą 
šiemet atkasti dideli, apvaliai nutekinti ak sujungimas šiuo metu priklauso vienas šimtai raudonų balionėlių. Švelniai sušvito 
meniniai sviediniai, priklausantieji 15-16 nuo kito. Socialistų Internacionalo Kongre rotušės bokštai ir langų vitražai. Demons- 
šimtmečiams. Daug atkasta statybinių de- sas sutinka su Vokietijos socialdemokratų trantai užžiebė spalvotus žibintuvėlius. Or- 
talių: čerpių ir gotikinių pastatų, pažymė- partijos nuomone, kad Vokietija pati viena kestras pradėjo groti neužmirštamus 
tų amatininkų ženklais. Nemaža randama negali išspręsti Vokietijos problemos. Vo- Strauso valsus...
koklių, turinčių didikų herbus, papuoštų kietijos sujungimas' yra pirmos svarbos Strauso muzikos ir gražių dainų pasi- 
raiteliais ir kitomis figūromis. Rastos mo- europinė problema. klausyti Kongreso dalyviai dar kartą buvo
netos yra iš 14-17 šimt. Archeologinės iš- Rezoliucija nieko nesako apie Gaitskelio pakviesti paskutiniąją Kongreso dieną, šį 
kasenos atiduodamos Vilniaus kraštotyros planą neutraliai juostai Rytų Europoje, kartą — Volksoper teatran. Geriausios to kad buvo sudėta 1 pramonę daug "kapitalo SOVIETŲ RAŠYTOJAMS GRĄŽINAMA
muziejui. Tas planas Vokietijos socialdemokratų nuo teatro pajėgos iššauktos iš atostogų spe- jr visur prievarta naudota darbo jėga CENZŪRA

mone, nesiderina su socializmo pagrindi- cialiam spektakliui — Strauso operetei ‘ Griežtas „Literatūmaja Gazeta“ laikraš-
niu principu — tautų apsisprendimo teise. „Vienos kraujas“. Šeimininkai padarė vis- JAPONIJOS NAUJA VYRIAUSYBĖ čio pasisakymas prieš laisvės piktaaudo-
Rezoliucijoje pažymima, kad visų kraštų ką, kad išsiskirdami su Viena Kongreso Tas pats ministeris pirmininkas Kiši pa- jimą — prieš revizionizmą ir nihilizmą —

. , . , . . socialistai kartu su visais geros valios žmo delegatai savo širdis paliktų Austrijos sos keitė senuosius ministerius naujais. Iš se- Vakaruose laikomas pradžia galo tiems po-
Liepos 11 d. Šveicarijoje mirė 79, mėtų nėmis yra pasiruošę kovoti už tautų apsi- tinėje. nųjų liko tik du. Pakeitimas buvęs pada- rą metų vykusiems atolydžio reiškiniams.

Aga Khari, 48-tasis fiėsidginis pranašo Ma- sprendimo teisę, uz zmogatlš teisių gerbi- rytas ryšium su užsienių politikos pasuki- Tas pasukimas galįs turėti ryšio su Šepl-
hometo gimine ■ palikuonis. mą, už taiką ir laisvę. J. Vilčinskas mu kiek kita linkme. lovo ir Malenkovo pašalinimu.

(E) Įdomios iškasenos Vilniuje. Lietuvos

MIRĖ AGA KHAN

J. Vilčinskas

pa-

bėjo Chruščiovą.

BRANGUSIS NIKITA SERGIEJEVIČIUS
Dvidešimtajame partijos suvažiavime 

griežtai pasisakęs prieš asmenybių garbini
mą, Chruščiovas dabar, kaip Vakarų spau 
da pažymi, pats jau leidžiasi garbinamas. 
Panegyrikos žodžių jam Čekijoje prisakė 
viešai Bulganinas. Leningrade praeitą sa
vaitę buvo kitas atsitikimas. Ten Chruščio 
vas pats išdalijo medalius, kam jie buvo 
skirti. Apdalytieji dėkojo jam: „Mūsų 
brangusis Nikita Sergiejevičius“. Spauda 
primena .kad prieš tūlą laiką buvo įprastaSOVIETŲ EKONOMINIS AUGIMAS

Amerikos Kongreso skirtosios komisijos .Brangusis” Juozapas’ VisarionovL
baigė tyrinėti sovietų ekonominį augimą gjus« —
1928-1955 m. Tyrinėjimai parodė, kad pri
verstinis krašto supramoninimas labai ma- NAUJAS CHEMIJOS ELEMENTAS 
žai tepakėlė krašto gyventojų gerovę, o Amerikiečių, britų ir švedų mokslinin
kas pasiekta pramonėje, tai tik gyventojų kai — chemikai ir fizikai, bendromis pas- 
gerovės sąskaiton. Pačios santvarkos tiks- tangomis surado naują chemijos elementą, 
las žiūrėti ne vartotojo, bet valstybės rei- 102 pagal elementų lentelę. Jį norima pava 
kalų. Sovietų darbininkas uždirba tik 1/5- dinti Nobelium, nes darbas buvo atliktas 
1/7 tai, ką uždirba amerikietis. Daugelis Nobelio institute, 
dalykų iš viso buvo pasiekta tik dėl to, 
kad buvo sudėta į pramonę daug kapitalo 
ir visur prievarta naudota darbo jėga.

1
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VIENUI VIENAS ISTORIKAS LIE 
TUVIS, ŠALIA BŪRELIO 
JAUNIMO, IR TAS PATS NE ISTO 
RIKAS

Prof. Or. ZENONAS IVINSKIS, Roma.

ŽIUGŽDA — TIK NERIMTAS ISTORIJOS MOKINYS.
ŠIAIP — BUITINIAI TENDENCINGI DARBAI

Dar reikia bent suglaustai paminėti, ko
kios rūšies istorijos darbas dirbamas Lietu 
voje, tik pateikiant trumpai keletą vardų 
Ir temų (tuo klausimu dar pasisakysiu ats 
kirai plačiau lietuvių spaudoje).

Atsidūrus tremtyje didesnei daliai isto
rikų, kurie Kaune ir Vilniuje priklausė 
abiejų universitetų dėstomajam persona
lui (tokių laisvajame pasaulyje yra 9!), 
Lietuvoje yra pasilikusios gana negausios 
jėgos. Paminėtinas yra 1955 m. birželio 28 
d. po sunkios ligos miręs Povilas Pakark
lis. Jis daugiausia rašė apie vokiečių ordi
ną ir Prūsų Lietuvą, ypatingą dėmesį 
kreipdamas J lietuvių autochtoniškumo 
klausimą kairėje Nemuno pusėje.

Sustojęs ties kryžiaus karais į Prūsų ir 
Lietuvos žemes, Pakarklis eilėje savo dar
bų išėjo prieš popiežių su kaltinimais, ku
rie buvo visai išplėšti iš ano meto istorinių 
rėmų. Pakarkllo ir kitų istorikų ar popu- 
liarizatorių pamėgtoji tema: katalikybė 
esanti lietuvių tautoje suvaidinusi žalingą 
vaidmenį. 1948 m. šalia savo neva moksli
nio darbo „Kryžiuočių valstybės santvar
kos bruožai“, Pakarklis parašė piktą kny
gutę „Popiežiai — lietuvių tautos priešai“.

Lygiai toje pat, ištisai antikatalikiškoje 
dvasioje — nuolat puldamas kunigus ir 
Bažnyčią Lietuvos praeityje — veikia Vil
niaus Akademijos viceprezidentas Juozas 
Žiugžda. Jau senyvas lietuvių kalbos ir li
teratūros mokytojas, anksčiau tik mokyk
linius lietuvių kalbos vadovėlius terašęs, 
Žiugžda pasišovė būti istoriku ir tarp isto
rikų ėmė vaidinti žymiausią vaidmenį, 
nors anksčiau istorijos klausimais nebuvo 
suklijavęs dėmesio verto jokio straipsne
lio.

Vis puldamas Vatikaną (ypač už kry
žiaus karus Pabaltijyje) ir visą savo dėsty 
mą pritaikydamas momento reikalui, J. 
Žiugžda nori duoti visai Lietuvos istorijai 
naują kryptį. Jis ir minėtajame žurnale 
„Istoričeskije Zaplski“ yra 1954 m. (Nr.46, 
p. 198-229) parašęs pilną grubių istorinių 
klaidų straipsnį apie „Istorinę reikšmę 
Lietuvos prijungimo prie Rusijos“ („Isto- 
ričeskoje značenije prisojedinenija Litvy 
k Rossiji v konce XVIII—načale XIX v."). 
Šitas Žiugždos straipsnis yra lyg kokia 
programa, kurios apskritai turi laikytis 
dabar Pabaltijo sovietiniai istorikai, čia 
vis pabrėžiama didelė rusų ir lietuvių tau
tų bičiulystė bei bendradarbiavimas am
žių bėgyje. Žiugžda pradeda nuo seniau
siųjų laikų, pažymėdamas kalbinius pana
šumus. Jis duoda palyginimui porą šimtų 
žodžių, kurie rodą kalbinę giminystę. Taip 
jis prieina iki pat nepriklausomosios Lietu 
vos laikų, ir vis dėstoma toji neva pozityvi 
rusų tautos reikšmė lietuvių tautai. La
biausiai pavojingi, pasirodo, yra tokie va-

dinamieji istorikai, kurie, atėję iš periferi
jos ir neturėję iki tol jokios istorinės mo
kyklos, histeriškai rėkia ir jaukia tautos 
praeitį.

Kiek iš spaudos matyti, Lietuvoje jau
nas prieauglis dar nedrąsiai tesireiškia. 
Proistorės srityje dirba istorijos mokslų 
kandidatas P. Kulikauskas su žmona, istor. 
mokslų kand. A. Tautavičius, kuris parašė 
disertaciją „Rytų Lietuva pirmame mūsų 
eros tūkstantmetyje“, materialinės kultū
ros srityje reiškiasi etnografas V. Milius. 
(Sovietuose dabar yra labai populiarus 
mokslas etnogenezė). Atskiros mokslinės 
disciplinos esančios nepajėgios daugelio 
klausimų išspręsti. Jas reikia jungti! Tad 
V. Milius ir parašė tokią istoriškai — etno 
grafinę disertaciją tema „Lietuvos valstie 
čių maistas ir namų apyvokos daiktai XIX 
amž.“. J. M. Jurginis Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos darbuose išspausdino ru
siškai „Žemės ūkis ir žemės ūkio technika 
Lietuvoje XIII—XV amž.“ („Zemledelije 
į technika selskogo choziajstva Litvy v 
XIII—XV vekach“) (p. 57-74).

Ir Lietuvoje yra, žinoma, nurodomos uni 
versitetinių diplominių darbų ar disertaci
jų temos pagal reikalavimus, kuriuos stato 
marksistinė doktrina ir įsako partija, štai 
A. Gaigalaitė rašė disertaciją „Darbininkų 
judėjimo pakilimas Lietuvoje 1929-1934 
metais“, o A. Vyšniauskaitė istorijos moks
lų kandidatės laipsniui gauti apgynė di
sertaciją „Lietuvių kolūkiečių šeimos bui
tis“. Neteko man matyti šito darbo — jis 
dar ir neišspausdintas — bet neabejoju, 
jog ten yra išdėstyta, kaip buržuaziniais 
laikais lietuviai valstiečiai skurdę ir ba
davę ir kokia laimė yra atėjusi kolūkiuo
se... Apie tokią didelę laimę, pvz„ skaitė
me minėtoje „Estijos TSR istorijoje“, kur 
penktoji stalininė „piatilietka“ esanti atne
šusi Estijai tiek daug gero.

Naujai išleistieji „Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos darbai“ tos rūšies teigimus 
mums patvirtina. Štai J. Pričinauskas skel 
bia darbą apie „Ekonominę darbo valstie
čių padėtį Lietuvoje buržuazijos valdymo 
metais“ (p. 7), ir jis stengiasi parodyti, 
jog, girdi, buržuazijos reklamuotasis že
mės ūkio „klestėjimas“ buržuazinėje Lietu 
voje reiškęs tik buožių ir dvarininkų ūkių 
ekonominį tvirtėjimą, nusmunkant darbo 
valstiečiams.

Įdomu, kad patys lietuviai nepajėgė pa
rašyti ta tema, kuri dabar laikoma labai 
aktualia, būtent, kaip lietuvių tauta 1918- 
1919 metais kovojusi už sovietinę valdžią.
Tokia tema rusas A.M. Andrejev 1954 m. 
parašė (162 psl.) knygą „Borba litovskogo 
naroda za sovietskuju vlast“. Minėtajam 
J. Žiugždai atiteko tik vaidmuo (su pla
čiau nepasireiškusių D.F. Fainhauzu) pa

PASIQENDAME
Jau ketveri metai, kai stropiai seku 17-ą 

lietuviškų periodinių leidinių: pradedant 
dienraščiu ir baigiant kartą į mėnesį pasi
rodančiais leidiniais. Jie įvairių politinių 
krypčių, įvairių nusistatymų, bet visi lie
tuviški, visi skiriami lietuviškai skaitan
tiems informuoti, pamokyti, šviesti, išsi
barti, kas be ko, ir išsikolioti.

Ir ko tik per tą laiką aš tuose laikraš
čiuose neradau. Jau neminint į vėžio ligą 
išsigimusius politinius ginčus, skaičiau to
kių „svarbių naujienų“, kad pelytė savo 
maitintojui pirštan įkando; įrodinėjimus, 
kad pilvo kraipytojas Elvis Presly kilimo 
yra lietuvis, kad mūsų vadovaujantieji 
veiksniai kalbėjosi su „svarbiais“, nors pa 
vardės nepaduotos, asmenimis Vašingtone, 
Bonn'oje ar kur kitur. (Tiesa, su nesvar
biais jie iš viso į kalbas nesileidžia).

Skaičiau kalbų į Lietuvą tekstus, kur 
kas ketvirtoj eilutėj minimas kalbėtojo 
partijos vardas. Susidarytų ilga ilga eilė, 
norint išvardinti tas visas, balandžio pir
mosios dienos leidiniui tinkančias žinias.

Tačiau tai dar ne viskas. Beskaitant, be
studijuojant mūsų spaudą taip ir norisi kil 
ti didybėn. Na, ir kaip nesididžiuoti, kaip 
nesipūsti, kai visur rašoma, visur pasako
jama, ką mes, lietuviai, nuveikiame. Mes 
esame geriausiai susiorganizavę, mūsų kul 
tūrinis gyvenimas veikliausias, mes geriau 
šiai aprūpiname bėdon patekusius savo 
tautiečius, mūsų informacijos apie gyveni
mą Lietuvoj ir Sibire tiksliausios. Nuo mū
sų raštų ir kalbų pačiam Chruščiovui kin
kos dreba. Tik mes, lietuviai, šokame gra
žiausius šokius, dainuojame skambiausias 
dainas. Mes laukiami svečiai ministerijo
se, o senatoriai be mūsų pagalbos turėtų 
savo kaktos prakaitu duoną pelnytis. Tik 
mes sugebame pastatyti bažnyčias, išlaiky 
ti gimnazijas, leisti knygas, sušaukti su
važiavimus ir kongresus, suruošti minėji
mus ir įvairias dienas. Tik į mūsų parengi 
mus lankosi aukštieji svetimų valstybių 
svečiai. Gaunamas įspūdis, jog viskas su
kasi tik apie mus ir visą pasaulį sudaro 
vien tik lietuvių draugai ar lietuvių ir Lie 
tu vos priešai.

Ir toje didelėje didelėje popieriaus krū
voje tik retkarčiais užtinku žinutę ar poros 
eilučių informaciją apie latvių ir estų gy
venimą ir darbus tremtyje. Tartum bendro 
likimo ištiktos tautos neturėtų gausaus 
tremtinių būrio. Nežiūrint mūsų pogrin
džio „klasiško“ organizuotumo ir žymiai 
patogesnių sąlygų, latvių daug didesnis 
skaičius sugebėjo pasitraukti tremtin. O 
ką mes šiandien žinome apie latvių ir estų 
politinį susiorganzavimą, apie jų veikimą 
kovoje su komunizmu? Ką girdime apie 
jų kultūrines organizacijas, apie jų paren 
gimus, apie jų įsikūrimą? Nežinome, kaip 
laikosi tų tautų švietimo židiniai tremtyje, 
nežinome, kaip jie kovoja su nutautėjimu, 
nežinome, kur yra jų kultūriniai centrai. 
Iš mūsų spaudos neteko patirti, kaip jie 
sprendžia savišalpos klausimus, neteko 
skaityti, ar leidžiamos enciklopedijos, ne
teko užtikti, kiek knygų spausdinama, kiek 
jų išplatinama.

O ar nebūtų įdomu visą tai patirti? Ma

rašyti tos knygos panegyriką — recenziją 
į tarptautinio istorikų kongreso dalyviams 
išdalytąjį žurnalą (Voprosy Istoriji, 1955, 
Nr. 8. p. 168). 

nau, būtų ne tik įdomu, bet ir labai naudin 
ga. Galėtume palyginti, kas daugiau nuvei
kia, tikriausia, rastume, ko pasimokyti, pa 
matytume, kurie keliai veda į pasisekimą, 
būtų daugiau noro veikti — lenktyniauti. 
Įvairioms mūsų kultūrinio gyvenimo pro
blemoms gal nebebūtume tokie abejingi. 
Gal, pagaliau, nebe taip labai bedejuotume 
aukų rinkėjams atsilankius.

Platesnė šioje srityje informacija tik su
artintų mūsų tautas. Žvelgiant ateitin ir ti 
kintis Pabaltijo išlaisvinimo, nesąmonė bū 
tų galvoti, kad busimasis Nepriklausomy
bės laikotarpis visais atžvilgiais bus pa
našus į buvusįjį. Neišsiversime be žymiai 
glaudesnio ūkinio bendradarbiavimo, be 
muitų unijos, pramonės ir eksporto koordi 
navimo. Gal būt, bus būtina ir bendra va
liuta, bendras švietimo planas ir panašiai.

Tad kodėl to bendradarbiavimo, suartė
jimo bent kukliai nepradėti jau išeivijoje? 
Mūsų spaudoje skiriama pakankamai vie
tos nereikalingiems plepalams, tad juo la
biau jos neturėtų stokoti ir mūsų kaimynų 
reikalams. Gal ir nelengva išspręsti atitin
kamų bendradarbių klausimą, bet gi nebū
tina, kad kiekvienas laikraštis įsivestų pa- 
baltiečių skyrių. Tačiau nedovanotina už
sidaryti savo (nors ir lietuviškame) kiau
te, nieko kito aplinkui nebematyti, vien sal 
džiai sapnuoti apie nuveiktus ar vykdo
muosius „didžius“ darbus ir busimąjį sau
lėtą rytojų.

L. Stelmokas
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m. 298 pusi.

L. Didžiulienė-žmona: „Atgajėlė“. 1957 
m. 366 pusi.

J. Stonys: „Antanas Vienuolis“. Mono
grafija. Red. J. Grigienė. 1957 m. 86 pusi.

„Toli nuo tėvynės“. Tokiu pavadinimu 
Lietuvoje išeisianti knyga, kurioje savo at 
siminimus patieksią iš Pietų Amerikos su
grįžę lietuviai emigrantai. (E)

RANKRAŠČIŲ NUOTYKIAI

Garsių istorinių veikalų autorius ang
las Thomas Carlyle (1795-1881) parašė
1836 m. veikalą „Prancūzų revoliucijos is
torija“ ir jos rankraštį įteikė pataisyti vie 
nam savo bičiuliui. Tas parsinešė rankraš
tį ir padėjo jį savo kabinete ant rašomojo 
stalo. Nuo stalo rankraštis pateko tarnui 
į rankas ir buvo sunaudotas viryklai pra- 
kurti.

Paklaustas, kur padėjo rankraštj, tarnas 
nustebęs pareiškė, kad jis tuos ranka ra
šytus popieriaus lapus palaikė beverčiu 
šlamštu ir jau seniai sukūreno. Carlyle 
gavo rašyti šį veikalą iš naujo ir išleido jį
1837 metais.

įdomi istorija atsitiko su Hermano Su- 
dermano (1857-1918) romano „Moters rū
pesčiai“ rankraščiu. Sudermannas parašė 
šį romaną 1886 m. ir iš Klaipėdos krašto 
vyko į Hamburgą asmeniškai įteikti knygų 
leidyklai. Įsrutės stotyje reikėjo persėsti 
į Hamburgo traukinį, ir ten teko kelias va 
landas laukti, čia jis netikėtai susitiko su 
savo jaunystės draugais, kurie nutempė jį 
į viešbutį tinkamai atšvęsti linksmų sutik
tuvių. Senų draugų būryje šventimas už
truko kiek ilgiau. Galų gale draugai įstū
mė Sudermanną į Hamburgo miegamąjį 
vagoną. Bacho dievaičio siūbuojamas, jis 
tuoj užmigo. Atmerkęs akis jau netoli 
Hamburgo, pasigedo vežamojo romano 
rankraščių. Nuorašo jis nebuvo pasidaręs. 
Susijaudinęs dėl dingusio veikalo, grįžo at
gal ir Įsrutėje laukdamas, kol traukinys 
eis į Klapėdą, miesto viešbučiuose ieškojo 
rankraščių. Ieškojimas buvo nesėkmingas, 
ir jis nusiminęs buvo jau begrįžtąs į stotį, 
bet čia prireikė jam dar užeiti į tam tikrą 
viešbučio kieme nuošaliai stovinčią būde
lę, ir sienoj čia ant storos vinies persmeig 
tas kabojo glėbys popieriaus lapų. Iškart 
Sudermannas net neatkreipė dėmesio, bet, 
nuplėšęs lapą ir pažvelgęs į jį, linksmai nu 
sijuokė pamatęs, kad tai jo „Moters rūpes
čių“ rankraštis ir ką tik pradėtas „skai
tyti...“

Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija

Antrą kartą bus paskirta Lietuvių Aka
deminio Sambūrio Montrealyje, Kanadoje, 
už 1955-56 m. išleistą, dar nepremijuotą 
lietuvių grožinės literatūros kurinį š.m. 
rugsėjo 21 d. Premijos dydis — 500 dol. 
Jury komisija (Dr. H. Nagys, B. Pūkele- 
vičiūtė, J. Kardelis, K. Veselka, B. Cipli- 
jauskaitė) knygas jau pradėjo svarstyti. 
Apie premijos įteikimo iškilmes ir laure
atą pranešimai pasirodys rugsėjo mėn. pra 
džioje.
Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealy 

(E) Įdomūs tyrinėjimai apie lietuvių 
kalbos įtaką suomių kalbai.

Žinomas suomių kalbininkas Helsinkio 
universiteto prof. Eino Nieminen, savo 
mokslo darbuose ypatingai domisi lietuvių 
kalba. Kaip praneša „Eltos Informacijų“ 
bendradarbis Helsinkyje, Suomių mokslų 
akademija neseniai išleido prof. Niemineno 
veikalą cuo.rn.iw „ Ar»ia r>oHaJtij.
kalbų šaltinius ir žodžių skolinius suomių 
kalboje“. Autorius tame veikale cituoja vi
są eilę lietuvių kilmės žodžių, kurie jau 
senovėje prigijo suomių kalboje. Kalbinin 
ko nuomone, suomiai tuos žodžius iš lietu
vių kalbos perėmę jau maždaug prieš 2.000 
metų. Kai kurie suomių kalbininkai tuos 
žodžius laikę naujųjų amžių lietuvių kal
bos skoliniais, bet tikrovėje jie suomių esą 
perimti prieš kelis tūkstančius metų. Esą 
savaime aišku, kad ir lietuvių kalba amžių 
bėgyje žymiai pasikeitė. Autorius savo 
veikale stengiasi išryškinti, kiek svarbūs 
gali būti tie suomių perimti skoliniai ir 
pabaltiečių kalbų istorijos tyrinėjimai. Lie 
tuvių ir latvių kalbininkai tuo suomio 
mokslininko veikalu, be abejo, turės susi
domėti.

IŠDAVIMAS
VIENO VEIKSMO VAIZDELIS

Veikėjai:
MOKYTOJAS, partijos kandidatas.
ALGIUKAS,'pionierius.

Mokytojas sėdi savo kambaryje ir taiso 
sąsiuvinius. Girdėti beldimasis į duris. Mo
kytojas pakelia galvą ir pakviečia įeiti. Pa 
sirodo Algiukas. Jis laikosi nedrąsiai. Mo
kytojas tiriamai stebi jį.

ALGIUKAS: Labas vakaras, drauge mo
kytojau.

MOKYTOJAS: Labas vakaras, Algiuk. 
Tai ką gero norėjai paskyti? Sėsk.

ALGIUKAS: Ačiū. (Atsisėda). Aš apie 
dėdę...

MOKYTOJAS: Dėdę? A, gerai, dėdė ne- 
dėdė, sovietuose visi lygiai atsakingi. Beje, 
apie kokį dėdę?

ALGIUKAS: Apie dėdę Mykolą. Tamsta, 
tur būt, pažįsti.

MOKYTOJAS: Girdėjau šį tą apie jį, ži
nau. Jis kadaise labai priešinosi stoti į kol
chozą, nors pats teturėjo dešimt hektarų 
žemės. Tas pats, tur būt.

ALGIUKAS: Taigi, tas pats, drauge mo
kytojau.

MOKYTOJAS: Nuskriaudė?
ALGIUKAS: Ne, bet jis pasakojo
MOKYTOJAS (gyvai): Įdomu. Drąsiau, 

Algiuk, nieko nereikia slėpti. Nesvarbu, 
kad jis dėdė, bet jis gali būti liaudies prie
šas, o gero pionieriaus pareiga yra išdavi
nėti tokius, Tėvo motinos, brolio, sesers 

nereikia gailėtis, nes visokių yra. Jie gali 
būti Amerikos šnipai, gali pakenkti sovie
tams ir sutrukdyti komunizmo statybą. To 
kius reikia negailestingai demaskuoti, Al
giuk, ir pelnyti sau garbę. Ką gi tas tavo 
dėdė Mykolas pasakojo? (Pauzė). Aš klau
sau.

ALGIUKAS (nedrąsiai): Jis sakė... jis 
sakė, kad...

MOKYTOJAS: Drąsiau, Algiuk! Niekas 
nesužinos tavo raporto, o aš jau pranešiu, 
kam reikia.

ALGIUKAS (drąsiau): Jis sakė... sakė, 
kad komunistai meluoja, kad jie apgaudi
nėja liaudį.

MOKYTOJAS (krustelėjęs): Štai kaip! 
Na, toliau.

ALGIUKAS: Jis sakė, kad komunistai 
kalba apie lygybę, o maskoliams duoda ge
resnį darbą.

MOKYTOJAS: Pasiutimas! Jis turės tai 
viešai pakartoti!

ALGIUKAS: Jis dar sakė, kad rusai pus 
dykiai supirkinėja iš mūsų maistą, fabrikų 
gaminius, miško medžiagą ir tokiu būdu 
engia lietuvius ir naikina mūsų kraštą. Sa 
kė, kad jaunimą prievarta veža į kitas res 
publikas, o skelbia, kad visi savanoriškai 
veržiasi.

MOKYTOJAS (karčiai): Tikras liaudies- 
priešas! Toliau.

ALGIUKAS: Jis aiškino, kad sovietai 
kalba apie taiką, o patys gamina vandeni
lio bombas ir laiko didelę kariuomenę.

MOKYTOJAS: Jei taip, tai jis yra tik

ras Amerikos šnipas. Toliau, toliau. Įdo
mu...

ALGIUKAS: Jis sako, kad sovietuose 
nėra laisvės ir kad žmogaus likimas pri
klauso nuo partijos malonės.

MOKYTOJAS: Jis yra supuvęs buožė, 
tas tavo dėdė. Argi šlovingoji komunistų 
partija gali būti tokiam diversantui ma
loninga? Ji turi sutrempti tokius, ir su
tremps! Ką jis dar sakė?

ALGIUKAS: Ir iš moterų lygybės su vy
rais juokėsi. Dabar, girdi, moteris turinti 
kasti anglis, arti lauką ir kirsti mišką ly
giai taip, kaip ir vyras. Tai sulygino, sako.

MOKYTOJAS: Tikras bukaprotis tas ta
vo giminaitis. Jis nieko nenusimano apie 
marksizmo-leninizmo teoriją. Bet jam par
tija įkrės proto, jei ne per galvą, tai per 
užpakalį. Dar ką blevyzgojo? Na, ko tyli?

ALGIUKAS: Ar apie viską galima?
MOKYTOJAS: Ne tik galima, bet ir bū

tina viską atverti. Drąsiau, Algiuk! Aš jau 
matau tavo dėdę už grotų.

ALGIUKAS (baimingai): Dėdė Mykolas 
sakė... sakė...

MOKYTOJAS (nekantriai): Tai man 
pionierius! Kalbėk gi!

ALGIUKAS (atsargiai): Ar tamsta ne
pyksi?

MOKYTOJAS: Už ką gi aš turėčiau pyk 
ti? Jei pradėjai, tai ir baik. Komunistas 
niekad nesustoja pusiaukelyje. Jis tik ma
nevruoja priešą klaidindamas, o savam tu 
ri būti atviras, nevengdamas nė savikriti- 
kos. Aš klausau.

ALGIUKAS: Dėdė Mykolas sakė... sakė, 
kad tamsta' vilioji agronomo žmoną. Jis 
matė tamstą su ja šilelyje kalbantis.

MOKYTOJAS (įgeltas): Tai ne jo daly
kas! Sovietai nevaržo žmogaus jausmų ir 
nepripažįsta kažkokios ten buržuazinės ne- 
suardomybės. Pagaliau, tu apie tai dar 
nieko nesupranti. Rado, mat, prie ko ka
bintis. Ną gi jis dar plepėjo?

ALGIUKAS: Jis pasakojo, drauge moky
tojau, kad tamsta su kolchozo buhalteriu 
Zaicevu slaptai varei samagoną.

MOKYTOJAS (nirštai): To dar nebuvo! 
Iš piršto išlaužė, daugiau nieko. Aš jį pa
trauksiu atsakomybėn, tą niekšą!

ALGIUKAS: Jis pats sakėsi užklupęs 
judu Velnaragio pabaly, tik nesutrukdęs, 
o pasislėpęs ir sekęs.

MOKYTOJAS: Begėdiškiausias prasima 
nymas! Tas kontrevoliucionierius nepagal
vojo,. kad aš neturiu miltų.

ALGIUKAS (nuosekliai): Dėdė sakėsi 
matęs, kaip Zaicevas kūlimo metu nu
kniaukęs maišą rugių ir apdengęs šiaudais, 
o naktį pasekęs, kaip tamsta padėjai bu
halteriui tą maišą nugabenti toliau. Nuo 
dėdės Mykolo sunku pasislėpti.

MOKYTOJAS: Netikėk jam, nes jis daro 
tai, norėdamas pažeminti mane, suniekin
ti. Tai buožių numeris. Nieko panašaus 
nebuvo. Jis turės už tai sunkiai atsakyti.

ALGIUKAS: Jis sakėsi girdėjęs tamstos, 
drauge mokytojau, pasikalbėjimą su bu
halteriu Zaicevu varant ir geriant sama
goną. Tamsta būk sakęs, kad jei visi va
gia, tai kodėl mums nevogti. Tamsta būk 
sakęs, kad įsigėręs spiauni į kompartiją, 
kad netiki į komunizmo pergalę, o Zaice
vas sakęs, kad sovietai bijo amerikonų, tik 
Vakarai esą trumparegiai.

MOKYTOJAS (kaip nesavas, ieškoda
mas žodtio): Tai dabar, nu Tss, Algiuk, 
žinai... Rasit jam tik panašiai kas pasigir
do — senas kvailys. Aš atleidžiu jam, ne
reikia, nes esu kilnios širdies. Ir tu niekam 
nepasakok apie tai: jam gali pakenkti, o 
juk dėdė vis dėdė. Nesusiprates žmogus, 
gaila. Aš pats pasikalbėsiu su dėde Myko
lu. Jį kas nors suklaidino. Jis gi atrodo 
padorus žmogus. Bet. jei jis neatšauks 
šmeižto...

ALGIUKAS: Jis niekad savo žodžių ne
atšaukia.

MOKYTOJAS: Kaip gi jis gali įrodyti, 
a? Jis vienas.

ALGIUKAS: Jis rytojaus dieną prie ug
niavietės rado tamstos kišeninį kalendorių. 
Knygutė buvo dar šlapia ir dvokė sa- 
magonu. Tėtis uostė. Ir tą maišą keli vy
rai matė.

MOKYTOJAS (palaužtas): Vadinasi, 
jis...

ALGIUKAS: Jis tik namie pasakojo. Kas 
tamstai, drauge mokytojau? Vandens?

MOKYTOJAS (silpnai): Nieko, nieko... 
Ta mano galva...

ALGIUKAS: Tamsta pavargęs, drauge 
mokytojau. Būk ramus, aš niekam nesaky
siu. Visi lietuviai tylomis keikia sovietų 
valdžią, bet aš niekam nesakysiu. Aš tik 
tamstai pasakiau, nes dabar žinau, jog ir 
mokytojui ne prie širdies raudonieji. Nie
kas nemėgsta okupantų.

MOKYTOJAS: A, palik tai, nereikia. . 
Palauk, Algiuk, iš kokio dalyko tu 
dvejetuką?

ALGIUKAS: Iš sovietinės Konstitucijos
— per Staliną nukentėjau.

MOKYTOJAS: Nesijaudink, įrašysiu 
penkis, tik laikyk liežuvį už dantų. Viskas 
lai palieka tarp mūsų, supranti? Komunis
tai ne tokie baisūs, kaip kartais kam at
rodo. Ir jie žmonės. Bėk namo, bėk ir pri
sėsk prie konstitucijos — bus geriau ko
lei kas, o man reikia pasilsėti. Rytoj — pa
žiūrėsime. A, to darbo niekad netrūksta. .

ALGIUKAS (pakilęs): Tad iki, drauge 
mokytojau.

MOKYTOJAS: Iki. Tik niekam nė žo
džio, girdi? Viską išaiškinsiu aš pats. 
Dumk.

ALGIUKAS: Gerai. (Išbėga patenkin
tas).

MOKYTOJAS (atsidusęs, palaužtas): 
Tai tau, boba, ir devintinė...

(Galas)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
KRAŠTO TARYBOS METINIS POSĖDIS

Š.m. liepos 27 d., šeštadienį, 5 vai. popiet, 
Londone, Lietuvių Namuose, šaukiamas 
metinis Didž. Britanijos Lietuvių Bendruo 
menės Krašto Tarybos posėdis. Darbotvar
kėje numatyta: prezidiumo rinkimai, pro
tokolo 
Šimas, 
kimai 
jos ir
Europos Lietuvių Bendruomenių pirminin
kų suvažiavimo klausimas, einamieji rei
kalai.

VOKIETIJA
MOKSLEIVINIO JAUNIMO 
STOVYKLA VOKIETIJOJE

skaitymas, Krašto Valdybos prane- 
Revizijos Komisijos pranešimas, rin 
Krašto Valdybos, Revizijos Komisi- 
atstovų j Pasaulio Lietuvių Seimą,

PAIEŠKOMAS LAIŠKO SIUNTĖJAS
„Northamptoniškiu“ pasirašęs tautietis 

labai prašomas pranešti „Europos Lietu
vio“ redakcijai savo pavardę ir adresą.

NUSTOJO DIRBTI
Nuo šios savaitės Lietuvių Namų Bend

rovėje nustojo dirbęs ilgametis jos tarnau 
tojas Antanas Briedis. Jis pradėjo dirbti 
kaip barmanas Holland Parke, vėliau perė
jo j spaustuvę ir paskutiniu laiku tvarkė 
Nidos Knygų Klubo knygas.

MANCHESTERIS
Pamaldos:
ECCLES — liepos 21 d., 12.15 vai.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba, drauge 
ir kaip PLB Europos Lietuvių Bendruome
nės generalinis sekretoriatas, vykdydama 
savo kultūrinės veiklos planą Vokietijoje, 
yra sumaniusi suruošti š.m. rugpiūčio 10- 
25 d.d. Huettenfelde, Vasario 16 d. Gimna
zijos patalpose
Jaunimo vasaros stovyklą su paskaitomis, 
iškylomis, saviveikliniais pasirodymais ir 
pasilinksminimais.

Priešingai pereitų metų praktikai, į šių 
metų stovyklą-kursus specialiai pageidau
jama sukviesti vien studijuojantį, mokslei- 
vinį ar taip išsilavinusį abiejų lyčių lietu
viškąjį jaunimą nuo 16 iki 25 metų (nors 
25 m. ir nėra griežta riba), t.y. studentus- 
tes, gimnazijų bei kitų mokyklų mokslei- 
vius-ves bei savamoksliškai išsilavinusį 
jaunimą.

Registracijos tikslui Vokietijos Krašto 
Valdyba maloniai prašo PLB Krašto Val
dybas skubiai atsiųsti jai tinkančių bei no 
rinčių dalyvauti šioje stovykloje-kursuose 
kandidatų sąrašą .nurodant: 1. vardą, pa
vardę, 2. amžių, 3. išsilavinimą ar einamą 
jį bei išeitąjį mokslą, 4. tikslų adresą.

Gavusi žinias apie tinkamus, o taip pat 
norinčius stovykloje dalyvauti kandida
tus, Vokietijos K. Valdyba
jiems savo kvietimus, stovyklos-kursų pro
gramą, ir suteiks kitas reikiamas informa
cijas.

Jei nebūtų gauta šiai stovyklai suruoš
ti lėšų (jos yra pažadėtos, bet dar faktiš
kai negautos), ar dėl trumpo laiko nebega
lima būtų atlikti visų parengiamųjų dar
bų, ar pagaliau nesusidarytų norimas pa
siekti 40-50 dalyvių skaičius, stovykla gali 
būti atidėta vėlesniam laikui, ar net nu
kelta į ateinančius metus. Bet ir tokiu at
veju prašomos žinios nebus bergždžios, nes 
jos patarnaus ateičiai.

Stovyklos-kursų dalyviams Vokietijos 
Krašto Valdyba suteiks šias sąlygas: a) ap 
mokės 75 proc. kelionės išlaidų, b) suteiks 
nemokamą maistą ir nakvynę, c) apmokės 
stovyklos metu numatytas suruošti iškylas.

Atsižvelgiant į trumpą laiką, Vokietijos 
Kr. Valdyba maloniai prašo atsiliepti 
raštą kiek galima greičiau, taip pat ir 
atveju, jei krašte tinkamų kandidatų 
matomai stovyklai-kursams ir nebūtų.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba

išsiuntinės
Iš S-gos „Ramovės“ Manchesterio Skyriaus 

veiklos
Dviejų savaičių laikotarpy ramovėnai su 

ruošė du pobūvius.
Pirmas — birželio 29 d. — visų birželio 

mėn. dažnesnių varduvininkų (Antanų, Jo
nų, Petrų, Povilų ir kt.) bendras vardines. 
Dalyvavo per 60 asmenų.

Šventę pradėjo ramovėnų pirmininkas 
V. Kupstys. Jis pasveikino visus varduvi
ninkus ir kartu nusakė pobūvio tikslą. 
Trumpoje kalboje prisiminė vardinių mi
nėjimų ryškesnius įvykius iš Lietuvos pa
pročių. Sveikino Manchesterio klubo pirmi 
ninkas A. Kuzmickas ir DBLS Mancheste 
rio sk. pirmininkas A. Jaloveckas. Po vai
šių geram orkestrui grojant buvo šokiai.

Antras— liepos 13 d. — Dariaus ir Gi
rėno minėjimas, Blacklej Instituto salėje.

Minėjimą atidarė ramovėnų pirm. V. 
Kupstys. Atsistojimu pakvietė pagerbti žu
vusius. Po to Dr. K. Valteris skaitė paskai 
tą. Prelegentas aiškiais bruožais nušvietė 
Dariaus ir Girėno gyvenimą ir jų veiksmų 
įtaką mūsų tautai, ypač kreipdamas dėme 
šio į dabartines mūsų gyvenimo sąlygas.

Po paskaitos Manchesterio geriausia dek 
lamatorė mažoji Irutė Jokūbaitytė padek
lamavo eilėraštį „Tėvynei“. Toliau visą pro 
gramą atliko Bradfordo „Atžalynas“. Sun
ku aprašyti visą pasigėrėtinai puikiai at
liktą programą. Tik negalima praeiti nepa 

no xzoxo Kelių x-ctconiu piugūunos nu 
merių. J. Kasperavičius sudainavo kelias 
solo dainas. Jo dainavimas sukėlė ypatin
go pasigėrėjimo. Gaila, kad gyvenimo sąly 
gos neleidžia jam lavintis šioje srityje 
ir dėl to dingsta be naudos stiprus talen
tas. Kitas numeris, sukėlęs daug juoko, tai 
mažosios artistės V. Galbuogaitės monolo
gas „Kaminkrėtys“. Atrodo, kad mažoji 
artistė turi visus duomenis tapti didele ar
tiste.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Ramovėnų pirm. V. Kupstys padėkojo 

programos dalyviams, įteikdamas jiems di 
dėlę gėlių puokštę. Šokiai tęsėsi iki vėlybos 
nakties.

Be gerai nusisekusios loterijos, buvo dar 
ir šiaip parinkta aukų vaikų darželio (sa
vo laiku ramovėnų iniciatyva įsteigto) bęj 
sekmadienio mokyklėlės naudai. Surinkta 
virš 11 svarų.

Minėjimas baigėsi vaišėmis, kurios buvo 
suruoštos programos dalyviams, svečiams 
ir iš kitur atvykusioms tautiečiams pa
gerbti.

Abiejų pobūvių vaišės buvo suruoštos p. 
M. Navickienės ir jos asistentės p. S. Vir- 
bilienės.

WOLVERHAMPTONAS
Mirė Pranas Bružas

Š.m. liepos 13 d. ryte nuo širdies smūgio 
staiga mirė savo namuose 50 metų amžiaus 
Pranas Bružas, kilmės iš Mažeikių apskr., 
Tirkšlių miestelio.

Velionis jau pusė metų kaip nedirbo ir 
gydėsi namuose.

Pranas buvo ramaus būdo ir geras žmo
gus. Mylėjo savo brangią tėvynę ir paliktą 
Lietuvoje šeimą. Būdamas pats visokiuose 
nepritekliuose, yra išsiuntęs daug vertingų 
siuntinių savo šeimai. Lietuvoje paliko sa
vo žmoną ir 20 metų dukrą. Anglijoje gi
minių neturėjo.

Laidotuvėmis rūpinosi jo artimiausias 
draugas Liudas Adamkevičius.

Wolverhamptono lietuvių kolonija liūdi 
netekusi malonaus tautiečio.

Mielas Pranai, tebūnie Tau lengva sve
timoji Anglijos žemelė. D.N.

Lietuviai Jubiliejinėje Džiamborėje
Į jubiliejinę skautų Džiamborę, kuri 

įvyks rugpiūčio 1-12 d.d. Sutton Coldfield, 
Lietuvių Skautų Brolija siunčia šitokios 
sudėties reprezentacinį vienetą.

Į skautų Džiamborę (14-18m.) vyksta 11 
skautų (5 iš Anglijos, 6 iš Vokietijos), va
dovaujami ps. J. Bružinsko ir ps. V. Šar
kos.

I skautų vyčių „Rover Moot“ (17-25 m.) 
vyksta 7 sk. vyčiai iš Vokietijos, vadovau
jami ps. T. Gailiaus.

Į vadovų „Indabą“ ps. A. Banionis iš 
Amerikos.

Į tarptautinę skautų konferenciją s.v. v. 
si. V. Fidlėris.

Visos trys stovyklos (skautų, vyčių ir va 
dovų) bus greta viena kitos ir bendrai pa
vadintos „Jubiliejine Džiamborė“.

Vertėtų pastebėti, kad buvo planuojama 
pasiųsti didesnius vienetus, bet dėl lėšų 
stokos teko su apgailestavimu atsisakyti.

Dar ir dabartiniam vienetui lėšos nėra 
užtikrintos. Žemiau paduodama smulkes
nė skautų vieneto sąmata, iš kurios maty
ti, kad dar trūksta 55 svarų.

Išlaidos: 11 skautų ir 2 vadovų nario mo 
kestis — 130 sv.; 6 skautų iš Vokietijos ke 
lionė — 55 sv.; 13 kelionės išlaidos Anglijo 
je — 16 sv.; patikrinamosios stovyklos iš
laidos — 20 sv.; inventorius —■ 25 sv.; uni
formos, dovanos, stovyklos įrengimai — 
71 sv. Viso 317 svarų.

Pajamos: parama iš užjūrio skautų ir 
D. Fondo — 140 sv.; skautų asmeniški įna
šai —■ 60 sv.; iki šiol surinkta D. Fondo 
Anglijoj — 62 svarai. Viso 262 svarai.

Trūkumas 55 svarai.
Šiam skirtumui padengti pinigus tenka 

kaip nors sudaryti Anglijos Rajone, nes 
iš užjūrio daugiau paramos negalime tikė
tis, Jiems tenka padengti visas sk. vyčių, 
tarptautinės Konferencijos delegato, pro
pagandinės literatūros spausdinimo, repre 
zentacinio vieneto į Amerikos Džiamborę 
pasiuntimo ir kt. išlaidas; ps. A. Banionis 
apsiėmė viską iš savo kišenės padengti, net 
kelionę iš Amerikos.

Supažindiname su Džiamborės finansine 
padėtimi, tikėdami, kad Anglijos lietuviš
koji visuomenė įvertins Lietuvių Skautų 
pastangas ir visais būdais rems šį žygį, 
kaip ne kartą anksčiau yra padariusi. Ne 
tik skautams, bet ir visai lietuviškajai vi
suomenei turėtų rūpėti, kad skautų repre
zentaciniai vienetai galėtų būti pasiųsti į 
tarptautinius skautų sąskrydžius Anglijoje 
pilnos sudėties ir kad jų reprezentavimas 
pusės šimto tūkstančių įvairiakraštėje 
skautų ir milijoninėje lankytojų masėje 
galėtų būti ko įspūdingesnis, parodant ko
munistinės okupacijos skriaudą lietuvių 
tautai.

šant parinkti aukų mūsų vasaros stovyk
lai paremti ir neturtingiesiems stovykli
niam mokesčiui apmokėti, maloniai prašo 
mi nedelsiant juos su aukomis grąžinti 
šiuo adresu: ps. Jaras Alkis, 32, Davis Ave 
nue, Hunton St. London El.

Tuo atveju, jei aukų ir nebūtų surinkta, 
aukų lapai vis tiek turi būti grąžinti aukš 
čiau nurodytu adresu, nes jie yra numeruo 
ti ir reikalingi prie apyskaitos.
Registruokimės

Tie, kurie dar galvoja stovyklauti mūsų 
vasaros stovykloje, turėtų jau nedelsiant 
užsiregistruoti pas sktn. K. Vaitkevičių, 
21, Cobden St., Derby, pažymėdami vardą, 
pavardę, amžių, adresą ir ar yra skautas- 
tė ,ar ne. Reikalingi paramos susimokėti 
stovykliniam mokesčiui 2 sv. 10 šil., regis- 
truodamiesi pažymi tai. Stovyklauti kvie
čiami visi skautai ir skautės ir lietuviš
kas jaunimas iki 18 metų amžiaus.

Stovy kloni
Šiuos jubiliejinius skautybės metus visi 

skautai ir skautės turtėų atžymėti savo 
dalyvavimu mūsų vasaros stovykloje Lietu 
vių Sodyboje, kuri įvyks rugpiūčio 3-11 d. 
d. Nėra abejonės, kad ši stovykla bus vie
na iš maloniausių ir linksmiausių, kurios 
metu bus daug staigmenų ir linksmų nuo
tykių.

Stovyklų vadovybę sudarys: berniukų 
stovyklos viršininkas ps. Jaras Alkis, mer
gaičių — sktn. D. Fidlerienė, Stovyklų Ka
pelionas kun. P. Dauknys ir stovyklų „Ku
kas“ ps. B. Zinkus. Be to, į stovyklą atvyks 
ta ir Rajono vadas sktn. K. Vaitkevičius.

sv., kviečiami pasirinkti vieną iš tokių ga
limybių:

a) kreiptis į skyrių valdybas ir atsiimti 
iš skyriaus kasos 20 šil. (DBLS Centrinis 
Iždas skyrių prisiųstuosius įnašus grąžins, 
skyrių valdyboms pareikalavus),

b) užskaityti 20 šil. kaip mokestį už 1958 
metus,

c) paremti DBLS-gą, paaukojant permo
kėtąją sumą Sąjungos reikalams.

DBLS finansiniai metai jau įpusėjo, to
dėl visi nariai kviečiami galimai greičiau 
įmokėti savo įnašus. Anksčiau įmokėtasis 
nario mokestis įgalins skyrių valdybas ir 
Centrą pradėti vykdyti užsimotuosius dar
bus. Ligi šiol labai maža dalis narių sumo
kėjo mokestį, todėl išlaidų negalima dary
ti tol, kol nepradės plaukti pajamos.

Tikslai, kuriems narių įnašai bus naudo
jami, trumpai apibūdinti Suvažiavimo pri
imtoje DBLS Centrinio Iždo, sąmatoje. Na
riai yra kviečiami šią sąmatą pastudijuoti 
ir nedelsiant ateiti į talką su savo įnašais, 
kad pasiskirtieji darbai būtų įvykdyti

DBLS Valdyba

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGA

! šį 
tuo 
nu-

P.S. D. Britanijoje gyvenantis jaunimas 
prašomas dėl laiko stokos reikalingas ži
nias siųsti tiesiog Vokietijos Krašto Valdy
bai adresu Litauisches Zentralkomitee, 
(17a) Weinheim/Bergstr., Schliessfach 233, 
Germany.

Skelbimas
Vokietijoje gyvenantieji 

pasiųsti dovanų siuntinius Lietuvon ar Si 
biran, prašomi kreiptis į didžiausią šios 
srities bendrovę TAZAB, 22, Roland Gar
dens, London SW7. Už pasiųstus siuntinius 
atsiskaitymas patogus ta prasme, kad nerei 
kalinga rūpintis pinigų pervedimu, kadan
gi visas atsiskaitymas sutvarkomas vieto
je, t.y. Vokietijoje. Informacijos ir lietuvių 
kalba kainoraščiai pasiunčiami tuoj pat, 
parašius šiuo adresu: TAZAB, 22, Roland 
Gardens, London SW7.

lietuviai, norį

SKAUTIŠKOJI
DŽIAMBORĖ

Paieškomos nakvynės
Džiamborės lietuvių kontingento sudėty 

je atvažiuoja 14 lietuvių skautų iš Vokieti
jos. Po Džiamborės jie norėtų dar savaitę 
paviešėti Anglijoje ir bent truputį susipa
žinti su šiuo kraštu. Ypač prašo, kad ap
nakvindintume juos Londone.

Kreipiamės todėl į mielus tautiečius ir 
ypač į Londono lietuvių bendruomenę, pra 
šydami suteikti nakvynę skautams iš Vo
kietijos, kurių daugumą sudaro Vasario 
16 d. Gimnazijos mokiniai.

Galintieji priimti vieną ar daugiau skau 
tų maloniai prašomi pranešti Londono Lie 
tuvių Parapijos Klebonijai arba šiuo adre
su: V. Fidlėris, 48, Henry Rd. West Bridg- 
ford, Nottingham.

Skautai kviečia
Rugpiūčio 1-12 dienomis kiekvieną po

pietį skautų Džiamborė bus atidaryta lan 
kytojams. Tautiečiai maloniai kviečiami 
pasinaudoti šia reta proga pasižiūrėti di
džiausio pasaulio jaunimo subūrimo ir kar 
tu aplankyti lietuvius skautus. Mūsiškiai 
skautai kartu su kitais ėgzilais stovyklaus 
COPENHAGEN pastovyklėj, skautai vy
čiai — ROVER MOOT pastovyklėj. Ypač 
kviečiam atsilankyti rugpiučio 6 d., antra
dienį. Bus įteikiamas Lietuvių Skautų Bro 
lijos Geležinio Vilko Ordinas Lichtenšteino 
Kunigaikščiui Emanueliui už jo patarna
vimus Lietuvių Skautų Sąjungai.

Kasdien po pietų bus įvairių kraštų pa 
sirodymai stovyklos arenoj ir. teatre. Va
karais vyks didžiuliai laužai.

Patogiausia važiuoti traukiniu iki Su
tton Coldfield. Įėjimo mokestis suaugu- 
siems2.6 šil, vaikams 1.6 šil.

Nario mokestis
1957 metų Lietuvių Sąjungos Suvažiavi

mui atidėjus Šalpos Kasos įstatų svarsty
mą, nutarta nario mokestį sumažinti, grįž
tant prie 1955 metų mokesčio dydžio. Są
jungos Valdyba, vykdydama Suvažiavimo 
nurodymus ir priimdama dėmesin, kad kai 
kurie nariai jau yra sumokėję nario mo
kestį už 1957 metus, skelbia skyrių valdy
boms, DBLS nariams ir DBLS rėmėjams, 
kad nuo 1957 m. sausio 1 d. galioja šitokios 
DBLS nario mokesčio normos:

1. Darbingas, sulaukęs jau 21 m. am
žiaus asmuo moka 6 penus į savaitę; jei 
narys moka iš karto už ilgesnį laiką ir to
kiu būdu sutaupo skyriaus valdybai darbą 
ir išlaidas, susijusias su mokesčio rinkimu, 
gali būti daromos tokios nuolaidos: mokant 
iš karto už mėnesį — mokama 2 šil., už 6 
mėnesius — 11 šil., už metus — 20 šil-

2. Reguliariai mokestį mokančio nario 
išlaikomieji asmenys (žmona, nepilname
čiai vaikai, nedarbingi tėvai) pagal DBLS 
įstatus gali būti nariais. Jie remia organi
zaciją pagal išgales.

3. Nariai, įmokėję už 1957 metus po 2

DBLS Centrinio Iždo Sąmata 1957 metams 
Numatomosios pajamos:
1. Nario mokestis (20 šil. me

tams, iš kurių skyriuje lieka 
5 šil., arba 25 proc.

2. Aukos (iš rinkliavų jaunimo 
reikalams)

3. Kitos pajamos (patarnavimai, 
loterijos procentai ir kt. ne
numatytos pajamos)

Viso:

Numatomosios išlaidos:
1. Lietuvių atstovavimas
2. Lietuvybės išlaikymas:

a) vargo mokyklom
b) knygynui
c) jaunimo reikalam
d) įvairiems k.r.

3. Administracinės išlaidos:
a)
b)
c)
d)

paštas, raštn. r. 
kelionių išlaidos 
Sąjungos reprez. 
Suvažiavimo išlaid.

500.00.00

125.00.00

75.00.00
700.00.00

60.00.00

45.00.00
50.00.00

125.00.00
40.00.00

260.00.00

90.00.00
45.00.00
50.00.00
20.00.00 .

205.00.00
4. Išlaidos įvairiems reikalams:

a) pirkimas modernių 
priemonių veiklai gerinti 
(tape recorder) 75.00.00

75.00.00
Viso: 600.00.00

NUMATOMASIS LIKUTIS atsarginiam 
DBLS FONDUI £ 100.00.00.

SKAITYTOJU LAIŠKAI

Skelbimas
Siuntinių Bendrovė TAZAB praneša 

wolverhamptoniečiams ir apylinkėje gyve 
nantiems, turintiems reikalo su siuntinė
liais, kad š.m. liepos 21 d., sekmadienį nuo 
1 vai. iki 3 vai. firmos atstovas suintere
suotiems suteiks informacijų ir ten pat at
silankę galės pasirinkti prekių siuntiniams.

Norį kviečiami pažymėtu laiku atsilanky 
ti šiuo adresu: 171, Stamford Str., Wolver
hampton.

northamptonas
Iškyla

DBLS Northamptono Sk. Valdyba š.m. 
liepos 21 d„ 1 vai., rengia iškylą į Welling
borough. Kviečiame visus kas gali pasi
naudoti vasaros malonumu ir atvykti į We 
llingborough parką, ’ ■ - -
gijos sodo. čia bus ...............
mažiesiems pamatyti Zoologijos sodo gy
ventojus.

Iškylos tikslas — pasimatyti lietuviams 
su lietuviais. Wellingborough lietuviai lai
kosi tvirtai ir verti pagarbos. Praeitais me 
tais jie buvo suorganizavę demonstracijas 
prieš musų iėvyiiės okupantus. Kviečiame 
ir iš toliau.

prie pat Zoolo- 
progos ir musų

Emblema
Jubiliejinę Džiamborės emblemą, kuri 

puošia ir mūsų šį skyrelį, sudaro raudonoji 
Anglijos rožė, simbolizuojanti skautų sąjū 
džio gimtinę. Rožės viduryje įdėtasis skau 
tų ženklelis rodo, kad Jubiliejinė Džiambo 
rė įvyksta Warwickshire, pačioje Anglijos 
širdyje. Raidės „B-P“ reiškia skautybės 
įkūrėją Baden-Powell, kurio gimimo data 
atžymėta skaitmenimis „1857“. O data 
„1907“ rodo metus, kada Baden-Powell su 
organizavo pirmą bandomąją skautų sto
vyklą. „1957“ atžymi šiuos jubiliejinius 
skautybės metus.
Padėka

Džiamborės Fondui aukojo: p. V. Ake
laitis, London — 1 sv.; p. I. Laucius, Heck- 
neywyke •— 1 sv.; Bradfordo ir apylinkių 
lietuviai — 4 sv. 3 šil.; p. B. Ciganskas, No 
ttingham — 12 šil. ir p. J. žemaitis, Lon
don — 10 šil.

Visiems aukojusiems nuoširdus skautiš
kas ačiū. Tikimės ir laukiame daugiau au
kų, nes tik gausiai aukodami Džiamborės 
Fondui sustiprinsime lietuvišką repre
zentaciją.
ps. J. Bružinskas, DF Įgaliotinis Anglijai

46, Springcliffe, Bradford 8, Yorks

Pasaulinė skaučių stovykla Windzore
Šiais jubiliejiniais skautybės ir jos įkūrė 

jo metais vyksta dideli paaulio skaučių ir 
skautų susibūrimai. Ruošiamos 4 atskiros 
pasaulinės skaučių stovyklos: Filipinuose, 
Šveicarijoje, Kanadoje ir Anglijoje. Pasta
rojoje tarp 4000 skaučių iš įvarių pasau
lio kraštų stovyklaus ir 8 lietuvaitės skau
tės iš Anglijos ir 2 iš Vokietijos. Stovyk
laus nuo liepos 29 d. iki rugpiūčo 7 d. 
Windzoro didžiajame parke. Kviečiame be 
sidominčius tautiečius apsilankyti skaučių 
mieste. Vienintelė lankymo diena yra pir
madienis, rugpiūčio 5 d., nuo 2 iki 6 vai. 
p.p.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Nottinghamo Lietu

vių Moterų Draugijai už Pasaulinėn Sto- 
vyklon vykstančioms skautėms paaukotus 
2 sv.

Sktn. D. Fidlerienė
Reprezentacinio vieneto vadovė

DBLS LEIGH Skyriaus narį 
p. F. KIZLAUSKĄ

Mrs. E. SVONTON, 
sukūrusius šeimyninio gyvenimo židinį, 

ilgos — laimingos ateities linki ir 
sveikina

Skyriaus Valdyba it nariai

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Stovyklai aukojo

DBLS Halifax skyrius — 3 sv. 9 šil. 6 d., 
LAS Buckminsterio skyrius 1 sv., DBLS 
Leigh sk. 6 sv. 2 šil., P. Ivanauskas 1 sv., 
K. Deveikis 1 sv., Kudulytė Kristina ir Fid 
lerytė Gražina, gyvenančios USA, aukojo 
po 5 dolerius.

LAS Manchesterio skyirus: aukas rinko 
E. Venskutė. Rinkėjams ir aukotojams pa 
geidaujant skelbiame aukojusiųjų sąraša. 
O Jakubaitienė 2 šil. 6 d., E. Bliudžiuvienė 
2 šil., A. Kurienė 2 š„ A. Stankevičius 2 š„ 
D. Jolinskas 2.6 š„ kun. V. Kamaitis 10 šil., 
K. Pažira 2 š„ Janulevičius2.6 š., V. Kava 
liauskas 5 š„ Laukys 2.6., V. Laurynaitis 
2., žemaitaitienė 2.6., A. Kuzmickas 2.6, 
P. Novakauskienė 2., J. Švelnys 2.6, Smed
ley 5 šil., Ponas XX 2.6, V. Muraška 10 šil., 
Taff 2, A. Podvalskis 2, B. Litvaitis 2.6, 
Gaumblys 2.6, K. Sidoras 10 šil., Statke- 
vičius 2.6, V. Rudys 2.6, Šablevičius 2. B. 
Pareštienė 2.6, O. Dainauskienė 5 šil., B. 
Končienė 2.6 ir Ponas X 2 šil. Viso suauko 
ta 5 svarai.

Visiems aukotojams tikrai nuoširdus 
skautiškas Dėkui!
Grąžinkime aukų lapus

Skyrių Valdybos ir pavieniai asmenys, 
kuriems buvo išsiuntinėti aukų lapai, pra

DĖL KRYŽIAUS KAINOS IR 
PATVARUMO

Gerb. Pone Redaktoriau,
Mes čia, Anglijoje, turime ne visai gerą 

. įprotį perdaug ir ne vietoje kalbėti, kriti
kuoti, diskutuoti ir verstis pamokslų saky
mu. Apie šį įprotį jau ir spaudoje esame 
skaitę, pastebime tą įprotį savo susirinki
muose, suvažiavimuose ir konferencijose.

Žinoma, diskusijos yra svarbiausia de
mokratijos žymė, j.os, taip sakant, meto
das. Mes tačiau dažniausiai kalbame pa
vėlavę, kada „jau šaukštai po pietų“. Ka
da susirinkimuose reikia planų ar sumany 
mų, mes tylime, tačiau kai darbas jau baig 
tas, tada tuojau pasigirsta kritikos balsų, 
pavėluotų patarimų ir nebeįvykdomų su
manymų. Dirba (ir klysta) tik saujelė, o- 
kritikuoja jau ištisi kadrai, kurie per eilę 
metų ir praktikos tiek įsigijo, kad, rodos, 
tas pats žmogus nusimano visoje eilėje pai
nių klausimų, žinome ir kaip jaunimą lie
tuvišku išauginti, kaip laikraštį padidinti, 
kaip Namus sutvarkyti ir kaip Sodybą 
kojų pastatyti. Viskas gerai būtų, tik,

.„jie ten, Londone, manęs neklauso“.
Tokie plepiai ir pavėlavę patarėjai 

skleidžia ir nemažai prasimanytų paskalų, 
kurios ne tik nepadeda dirbant, bet griau
na pasitikėjimą dirbančiais ir, svarbiau- 
biausia, nugąsdina nuo aktyvaus visuome
ninio gyvenimo. „Ko aš ten lįsiu, dar ap
dergs, išjuodins“, pagalvoja ne vienas, pa
siklausęs tokių kritikų.

Po šitokios ilgokos įžangos tebūnie man 
leista griebti tiesiog už rago naujausiam 
mūsų bendruomenės pletkeliui, kuris pro
vincijoj su pasigardžiavimu aptariamas. 
Tai mūsų vargšas Rūpintojėlis, pastatytas 
dešimtmečio proga. Reikėtų, mano many
mu, tuoj pat spaudoje atvirai išsiaiškinti 
visa, kas liečia šito paskutinio mūsų bend
ro darbo rezultatą. Daugelis apžiūrėjome 
pastatytąjį kryžių per Sekmines, darbas 
puikiai atrodo ir iš arti ir iš toliau, dėl to 
gal ir nėra dviejų nuomonių. Kalbama ta
čiau, kad kaina esanti per didelė, kad de
šimtmečio komisija buvusi apgauta, kad 
kaina buvusi keliama atitinkamai pagal 
laikrašty skelbiamuosius aukų rinkimo re
zultatus. Čia, va, ir yra klausimas, į kurį 
turėtų būti suinteresuoti atsakyti to darbo 
organizatoriai ir vykdytojai. Kitas klausi
mas yra šito kryžiaus patvarumas išstovėti 
angliško klimato drėgmėje ir miglose. Apie 
medžius nusimanantieji kritikai sako, esą 
už dviejų metų to kryžiaus tik lentelės te- 
liksiančios. Vinelės, girdi, išrūdysiančios ir 
— po kryžiaus. Prieš šią katastrofą, esą, 
tos ąžuolo vietos, kur vinys įkaltos, — pa
mėlynuosiančios, ir mūsų paminklas lik
siąs, lyg mėlynių sunka aptraiškytas. Šiuos 
klausimus, tur būt, galėtų paaiškinti mūsų

ant 
va,

pa-

medžio specialistai ir staliai, kad gal be 
reikalo nesibaimintume ir vieni kitiems 
galvų nekvaršintume.

Viliuosi ,kad šis mano laiškas, Pone .Re
daktoriau, neįskaudins nei dešimtmečiui 
rengti komisijos, nei darbų vykdytojų. 
Man, kelių gerų ir susipratusių mūsų sky
riaus narių spaudžiamam, terūpėjo papra
šyti juos paaiškinti tuos klausimus, kurie 
gal daugeliui rūpi.

A. Pužauskas

DAR DĖL ŠALPOS KASOS

Kiek teko girdėti, namai jau nupirkti ir 
dėl jų nebuvo daug kalbama. Nutarta ir 
įsigyta. O kai iškilo sumanymas steigti Šal 
pos Kasą, tai ir spaudoje, rodos, tik vieno 
buvo atsiliepta. Per suvažiavimą nieko kon 
kretaus dėl to nenuspręsta, dar atidėta to
limesniam laikui. Tai kodėl taip šis svar
bus reikalas vilkinamas? Ačiū Dievui, mi
nėdami Lietuvių Sąjungos įsikūrimo de
šimtmetį, turim jau keletą namų, gražią 
Sodybą, na, ir net.keturis barus. Galima 
pasidžiaugti, kad mūsų veikloje padaryta 
didelė pažanga. Namai ir barai dygsta, 
kaip grybai po lietaus. Kai skaitai spaudą, 
randi daug ir gražių pasisakymų, kad 
daug nuveikta visose srityse, daug būta su 
važiavimų, subuvimų, nemažai pašokta 
įvairių šokių bei „oželių“. Na, o kaip sočia 
line sritis? Ar socialiniai sričiai priklauso 
Šalpos Kasa, ar tie 4 barai? Ar tie mūsų 
tautiečiai, kurie yra ligonys ar šiaip į ne
laimę patekę, net visą dešimtį metų laukia 
daugiau barų, ar šalpos kasų. Gal tokių 
yra keli, gal keliolika, kuriems būtų malo
nu gauti tuos 15 šilingų, kaip buvo suma
nyta, bet gal būtų ne pro šalį ir 5 šilingai. 
Bet, jų vis nėra, nors jau atšventėm visą 
dešimtį. Tai kas dar trukdo vykdyti iškel
tąjį sumanymą? Jeigu ir neužtektų suren
kamųjų pinigų,^tai manyčiau, kad nebus 
iš mūsų tarpo tokių, kurie atsisakytų pa
pildomai sumesti. Ir manau, kad gal ir ne- 
reiktėų tokių didelių skelbimų bei prašy
mų tauiečiams sušelpti, kaip kad reikėjo 
perkant namus ir Sodybą. Kaip tuomet at
sirado nemažas skaičius geros valios tau
tiečių, tai, tur būt, ir šiam reikalui gal net 
ir daugiau atsirastų. J.L.

Redakcijos pastaba. DBLS Suvažiavimas 
nutarė šalpos Kasos kol kas nesteigti, nes 
tą reikalą sprendžiant paaiškėjo, kad tik 
truputėlį daugiau negu pusė atstovus įga
liojusių narių buvo linkusi turėti Kasą. 
Šitą mažytę persvarą Suvažiavimas palai
kė abejotina dauguma ir atsisakė primesti 
savo valią beveik pusei nenorinčiųjų. Ka
sa galės būti įsteigta, jei kitas Suvažiavi
mas parodytų kitokį visiškai aiškų narių 
nusistatymą.
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VARDAI IR VEIDAI

MAO TSE-TUNG
Komunistinės Kinijos vadas yra prieš 

kuri laiką pasakęs kalbą, kuri susilaukė 
nemažo susidomėjimo Vakaruose ir, grei 
čiausia, Rytuose. Prieš supažindindami 
skaitytojus su ta kalba, spausdiname 
čia savo bendradarbio Dr. S. Kuzminsko 
straipsni apie patį anos kalbos autorių.

Mao Tse-Tung, komunistinės Kinijos va 
das ir galva, nepabijojo išvykti iš savo 
krašto, aplankė ne tik Kremlių, bet ir 
Varšuvą, pagyrė Gomulką, bet jokių sim
patijų neparodė Kadarui, o grĮž.ęs namo 
pasakė kalbą, kurią mažai suprato Vaka
rai ir gal dar mažiau Kremlius. Aišku, kad 
Mao Tse-Tung važinėjo savarankiai ir el

BIRŽELIO MINĖJIMAI ATKREIP Ė IR KITŲ TAUTŲ DĖMESĮ Į 
LIETUVOS LAISVĖS PASTANGAS

(Atkelta iš psl. 1)

Maskva neturėtų tų metodų panaudoti ir 
toliau, ypač kai laisvasis pasaulis jau ap
imtas atominio karo psichozės? — klausia 
min. R. Llepinš. t

Šiurpus įvykis
URT valdytojas Dr. p. Karvelis savo kai 

boję, be kita ko, pažymėjo, kad bolševiki
nis teroras pavergtuosiuose kraštuose ir 
šiandien dar nėra sustojęs. Susirinkusiems 
gilų įspūdį padarė dokumentuoti duome
nys apie trijų lietuvių sušaudymą Dubro- 
vos priverčiamoje stovykloje (Mordavijo- 
je) 1958 m. rugsėjo 10 d. Studentai Jurkša 
ir Liorentas ir inž. Petruševičius 60 politi
nių kalinių būryje buvo išvaryti laukų dar 
bams už 3 km. nuo stovyklos. Lietuviai, pa 
sinaudodami proga, ryžosi pabėgti. Stovyk 
los komendantas Lazarov, patyręs apie pa 
bėgimą, davė įsakymą pabėgusiuosius su
medžioti ir pagavus sušaudyti juos. Sargy
biniai, gaudami už pabėgusiųjų sugavimą 
mažiausia 300 rublių nuo galvos, pasitelkę 
išdresiruotus šunis, ėmėsi jų ieškoti. Po 
kelių dienų pagavo, ir sargybiniai Volkov 
ir Kadejev nušovė juos, nors bėgliai buvo 
beginkliai ir pagauti iškėlė rankas pasiduo 
ti. Sušaudytieji sunkvežimiu buvo atga
benti į stovyklos kiemą. Čia pasirodė, kad 
vienas iš jų, studentas Liorentas ,dar rodė 
gyvybės žymių. Stovyklos gydytojas švirkš 
tu jį šiek tiek atgaivino. Atgavęs kiek są
monę papasakojo, kaip sargybiniai juos 
iš 2-3 metrų šaudė. Likimas lėmė, kad tu 
rime autentiškus pranešimus ir liudininkų 
parodymus apie tą įvykį. Yra žinomos vi
sos smulkmenos, tinkančios net teismo pro 
cedūrai. Dr. Karvelis parodė susirinku
siems net nužudytųjų fotografines nuo

traukas. Tasai įvykis, pareiškė kalbėto
jas, yra simbolis likimo ,kurį turėjo išken
tėti tūkstančiai jaunuolių vien dėl to, kad 
jie lieka savo tautos patriotais. Šie trys lie 
tuviai jau priklausė generacijai, kuri už
augo Sovietams valdant. Bet kaip Vengri
joje, taip ir Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
jaunimas neapkenčia sovietinės sistemos.

Mirštantis studentas Liorentas prašė 
kreiptis į laisvąjį pasaulį, kad jis žmoniš
kumo vardu pakeltų savo balsą prieš bar 
bariškumą ir vergiją. Jei būtų galima dva 
sios akimis apmatyti, kas dedasi Sovietų 
Sąjungoje, tai išvystume šimtus milijonų 
ištiestų maldaujančių rankų ir šimtus mi
lijonų ašarojančių akių, nukreiptų į lais
vuosius Vakarus su prašymu: „Neišduokite 
mūsų! Padėkite mums išsikovoti žmonišką 
buitį! Padėkite mums atgauti laisvę! Kal
bėtojas baigė klausimu, ar Vakarai susi
pras ir ar pasirodys verti tųjų, kurie ken
čia ir miršta ne tik už save, bet ir už lais 
vuosius Vakarus? Ką darys Vakarai? Ar 
pateisins jie viltis, kurios dedamos į juos?

Po to sekė diskusijos, kuriose tarp kitų 
Bundestago atstovas Dr. Gille pareiškė, 
kad vokiečių tauta ir vokiečių pabėgėliai 
užjaučia Pabaltijo tautų laisvės pastangas. 
Ir šiąja proga kalbėjęs Bundestago atst. 
Dr. Gille, Rytų Prūsijos Landsmannschafto 
speakeris, vėl prisiminė lietuvių suteiktos 
tūkstančiams badaujančių rytprūsiečių pa
galbos, kai Lietuvos žmonės pasidalijo su 
jais paskutiniu, ką turėjo.

Komiteto vokiečių sekcijos vadovybė to 
parengimo proga pranešė, kad ateityje to
kios konferencijos įvyks reguliariai. Pa
vergtųjų tautų atstovai galės tokiomis pro 
gomis pasikeisti nuomonėmis su vokiečių 
politiniais sluoksniais ir pagilinti su jais 
asmeninius kontaktus. (E)
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gėsi savarankiai. Kas jis per vienas? — 
daugeliui kilo klausimas.

Mao gimė 1893 metais pietų Kinijoj, Hu 
nano provincijoje. Jo tėvas buvo gerai pa
siturįs ryžių pirklys. Savaime aišku, tėvas 
norėjo, kad sūnus irgi būtų pirkliu. Bet ma 
žąsis Mao nerodė jokių palinkimų į preky
bą, o paūgėjęs susikivirčijo su tėvu, paliko 
namus ir apsisprendė tapti mokytoju.

1907 metais, turėdamas keturiolika metų 
amžiaus, Mao su lazdele per petį ir ant 
jos pakabintu mažu ryšulėliu su knygomis 
ir baltinių eilute, basas ir apiplyšęs, tik su 
keliais grasiais kišenėje atvyko į mokyklą. 
Mokyklos laikai jam nebuvo malonūs; pa
kliuvęs į turtingų tėvų mokinių tarpą, Mao

greit tapo mokinių pajuoka ir buvo vadi
namas „purvinu kaimiečiu iš Shao Shan“. 
Vienintelė Mao paguoda buvo mokslas, ku 
rį jis labai mėgo ir už kurį jis buvo savo 
mokytojų labai aukštai vertinamas.

Baigęs mokyklą ir Mokytojų Koledžą, 
Mao panorėjo tęsti mokslą kuriame nors 
universitete. Tais laikais Pekingas buvo 
Kinijos intelektualinis centras. 1918 metais 
Mao, vis dar apdriskęs ir basas, atvyko į 
Pekingą. Tapti studentu dėl lėšų stokos 
jam nepavyko. Bet užtai jam pavyko gauti 
menkai apmokamą vietelę Pekingo univer
siteto knygyne — laikraščių rūšiuotojo ir 
švaros prižiūrėtojo vietą. Darbo buvo ne
daug. Laisvo laiko Mao negaišino: užsiver 
tęs knygų kalnais, jas skaitė ir skaitė ir 
darėsi išrašus. Kadangi Mao turėjo puikią 
atmintį, tai jo apsiskaitymas buvo greit pa 
stebėtas ne tik studentų, bet ir profesorių.

Mao, paskendęs knygose, pamiršo net 
kuo jis norėtų būti; atrodė geriausia jis 
būtų norėjęs likti amžinu studentu ir rašy
toju — poetu. Taip atrodė. Bet tuo metu 
jis jau turėjo vienu reikalu sprendimą — 
tapti aukštesnės rūšies žmogumi. Tuo tiks 
lu staiga nutraukia savo mokslus. Jis ap
sisprendžia aplankyti visas žymesniąsias 
Kinijos istorines vietas; pamatyti Kinijos 
didingą istoriją savom akim ir pats ją iš
jausti. Vėl be pinigų, basas ir apiplyšęs 
Mao iškeliauja pėsčias. Jo kelionė trunka 
apie dvejis metus. Tos kelionės metu Mao 
galvoje subręsta mintis pasidaryti vienu 
iš tų jau mirusių didžiųjų kiniečių: pradė
ti kovą dėl Naujos Kinijos.

Sąlygos tam buvo palankios: Kinija tuo 
metu buvo įvairių karinio pobūdžio suki
limų ir politinių neramumų kraštas; daug 
kas, ypač jaunimas, pradėjo aiškiai supras 
ti, kad kraštas reikalingas kažkokių naujų 
ir griežtų reformų; Rusijoj, kaimyniniame 
krašte, revoliucija sėkmingai skynė sau ke 
lią pirmyn; Mao buvo gerai susipažinęs su 
komunistine literatūra, žavėjosi jos idėjo
mis ir Markso veikalus mokėjo atmintinai.

Trumpai. Mao nutraukia savo keliones 
ir apsisprendžia grįžti į savo gimtąją pro
vinciją Hunan. Sugrįžęs jis slaptai prade
da komunistinę veiklą, o viešai įstoja į ki
tą revoliucinį judėjimą, kuriam tuo metu 
vadovavo Čiang Kaišek. Komunistinės pro 
pagandos jėgos Mao metė ne į miesto, bet 
kaimo varguomenę ir smulkiuosius ūkinin
kus. Jis veikė, palyginti, mažoj apylinkėj. 
O kai, jo manymu, organizacinis ir propa
gandinis darbas buvo baigtas, Mao prikal
bino porą šimtų vyrų pasitraukti į kalnus 
ir iš ten pradėti puolimus prieš Čiang Kai- 
šeką. Tokia buvo užuomazga Kinijos Rau
donosios armijos.

Pasitraukęs į sunkiai prieinamus kalnus, 
Mao su savo vyrais pradėjo treniruotis 
ginkluotai revoliucinei veiklai. Bet vos tik 
susitupėjus, paaiškėjo, kad tie kalnai ne
buvo „laisvi“, kad juos valdė du labai ga
lingi banditai, Vang Tso ir Yuan Vantsai, 
kurių „armijos“ buvo žymiai didesnės už 
Mao ir geriau apginkluotos. Mao teko tar
tis ir iš dalies priimti banditų sąlygas, o 
už tai banditai savo ruožtu įsijungė į Mao 
armiją. Tuo būdu jo karių skaičius išaugo 
iki tūkstanties. Maistas buvo pristatomas 
Mao suorganizuotų ir suagituotų apylinkės 
ūkininkų.

Taip Mao išgyveno kalnuose apie dvejis 
metus, naktimis užpuldinėdamas Čiang 
Kaišeko dalinius, plėšė jo ginklų sandė
lius. Čiang Kaišekas gi savo ruožtu pasky
rė didelę kainą už Mao galvą. Greit Mao, 
ypač neturtingųjų tarpe išaugo į legendari- 
nę asmenybę. 1928 m. jo armija padidėjo 
iki 10.000 karių. Tokio skaičiaus nei ap
ginkluoti, o ypač išmaitinti kalnuose nebe
buvo galima. Čia Mao teko sunkus spren
dimas: leistis iš kalnų ir pradėti atvirą ko
vą prieš gerai ginkluotą Čiang Kaišeko ka 
riuomenę.

Mao šešeris metus ne tiek puola, kiek gi 
naši nuo Čiang Kaišeko kariuomenės puoli 
mų, kuriais Čiang Kaišekas mėgina nutrin 
ti Mao nuo žemės paviršiaus. Pagaliau, ma 
tydamas neatsilaikysiąs, Mao nutaria su
rinkti savo kariuomenės likučius ir išves
ti juos į Šiaurės Kiniją, arti Rusijos pasie
nio.

NEMOKAMAS BILIETAS ATVAŽIUOTI Į LONDONĄ IR GRĮŽTI 
DUODAMAS TIK 1957 METŲ LIEPOS MĖNESĮ

Norėdama įgalinti savo gerbiamuosius pirkėjus aplankyti mus 
vietoje ir pačius pasirinkti prekių ir sudaryti savo artimiesiems 
Lietuvoje siuntinius, BROWNEJONES LTD grąžins kiekvienam ke
lionės išlaidas į Londoną ir atgal, jeigu kas

a) atvažiuos 1957 m. liepos mėnesį,
b) užsakys vidutiniškos vertės siun 
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ĮSPĖJIMAS VAKARŲ VOKIETIJOJE 
GYVENANTIEMS LIETUVIAMS

Vliko V. Tarybą yra pasiekę žinios, kad 
Sovietų Sąjunga yra įteikusi Federalinės 
Vokietijos vyriausybei vardinį sąrašą ta
riamų Sovietų piliečių, kuriems kliudoma 
grįžti į tvėynę. Į šį sąrašą Sovietai yra 
įtraukę ir Lietuvos piliečių, gyvenančių 
Vokietijoje. Gali pasitaikyti, kad policijos 
įstaigos, tikros padėties nežinodamos, vie
ną ar kitą mūsų tautiečių, pakliuvusių į 
tą sąrašą, gali kviesti ir teirautis, kaip yra 
su jo grįžimu.

V. Taryba atkreipia dėmesį, kad mes 
esame Federalinės Vokietijos vyriausybės 
ir toliau laikomi Lietuvos piliečiais. Todėl 
Sovietų Sąjunga neturi jokios teisės mums 
kuriuos nors klausimus statyti ir mes ne
turime pareigos bet kokius paaiškinimus 
duoti. Reikalui esant, kiekvienas mūsų 
tautietis policijos įstaigoms parodo Lietu
vos užsienio pasą, kuris mūsų pilietybę įro 
do ir kurio reikalingumą turėti V. Tary
ba ne kartą yra skelbusi. Kiekvienas iš mū 
sų turi teisę atsisakyti vokiečių policijai 
bent kuriuos paaiškinimus duoti, jeigu pa
klausimai išeina iš sovietinių įstaigų.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba, Apylin 
kių valdybos ir seniūnai prašomi perspėti 
mūsų tautiečius, kad kiekvienas žinotų sa 
vo teises, ypač kad Sovietų Sąjunga ne
turi jo atžvilgiu jokių teisių.

Tenebijo ir tenevengia kiekvienas sakyti 
Vokietijos policijos pareigūnams tiesą, kad 
mes Sovietų Sąjungą laikome agresorium, 
neteisėtu mūsų krašto okupantu ir reika
laujame ,kad Sovietų Sąjunga kuogreičiau 
šia pasitrauktų iš Lietuvos ir visų kitų už 
grobtų kraštų.

Jeigu kas turėtų kokių nors sunkumų su 
V. Vokietijos policijos institucijomis ry
šium su anksčiau minėtom Sovietų Sąjun
gos užuomačiomis, prašome skubiai infor
muoti V. Tarybą, Reutlingen, Gartenstr. 
5.

(E) Liaudies ūkio tarybai Lietuvoje per 
duotos 443 pramonės įmonės, kurios iki 
šiol buvo valdomos įvairių ministerijų. Tų 
įmonių bendra produkcija šiais metais siek 
sianti 7 milijardus rublių.

(E) Šiaulių dviračių fabrikas šiuo metu 
pagamina iki 700 dviračių į dieną, skelbia 
Vilniaus radijas.

(E) Kaune bus statomas naujas tiltas 
per Nerį į Vilijampolę. Statys ant senojo 
tilto pamatų. Dabar veikia laikinis tiltas.

Tuo būdu 1934 m. Mao pradeda garsųjį 
legendarinį „Ilgąjį Žygį“ iš pietų į šiaurės 
Kiniją. Jis žygiuoja pėsčias 6.000 mylių su 
savo kareiviais, jų žmonomis ir vaikais. Vi
sa ši „armija“ su vaikais ir žmonomis su
darė 100.000. Žygio sąlygos buvo nepapras
tai sunkios: žygiuoti tekdavo daugiausia 
naktimis, o dienomis slapstytis, nes Čiang 
Kaišeko daliniai visą laiką sekė juos, no
rėdami apsupti ir sunaikinti Mao; aprūpi
nimas maistu buvo labai menkas — misti 
reikėjo tuo, ką galima buvo rasti, dažnai 
tik žole ir šaknimis. Tad nenuostabu, kad 
Žygio pabaigoj iš 100.000 beliko tik 20.000. 
Mao pats buvo tiek nusilpęs, kad turėjo 
būti nešamas dviejų sūnų, kuriuos susirgu
sius jis turėjo palikti pakely, niekuomet, 
daugiau nebesurado. Žygis truko pusantrų 
metų.

Pasiekęs Rusijos pasienį, Mao ir jo žygio 
dalyviai dar ilgai turėjo slapstytis kalnuo
se, kad išsisaugotų nuo Čiang Kaišeko da
linių užpuolimų. Mao pats su žmona ir 
dviem likusiais vaikais dvejis. metus gyve 
no urve; mito, kaip jis pats vėliau rašė, 
daugiau viltimi, o ne maistu. Jis vėl dirbo 
nepaprastai daug. Jo vyriausiasis uždavi
nys dabar buvo iš naujo sukurti armiją, 
kuri šį kartą būtų tiek pajėgi, jog galėtų 
iššaukti kovon Čiang Kaišeką ir sunaikinti 
jį...

Toks yra Mao bendrais bruožais. Ar ši
tokio charakterio žmogus gali būti priklau 
somas nuo Kremliaus? Ar jis negali turėti 
savų minčių ir savų pažiūrų į komuniz
mą ir dažnai nesutikti Su Maskva? Atsi
lankyti Varšuvoj ir pasakyti kalbą, kuri 
patinka Gomulkai ir nepatinka Bulgani- 
nui? Mums nereikėtų stebėtis.

Stasys Kuzminskas

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų 

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai 

Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir 
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio 

siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt. 
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki 
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.

ADRESAS. ACTON PHARMACY,
24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

PROTO MANKŠTAI

DAR DĖL SVEIKINIMŲ

(Paaiškinimas p. A. Garbauskui. Žiūr. pas
kutinį „E.L.“ numerį).

Pono Garbausko išvedžiojimas apie svei
kinimo atvirukų psichologinį pagrindą ma 
nęs neįtikina, nes nepakankamai pagrįstas.

Kad atvirukinių sveikinimų tradicija yra 
pasaulinio masto,, tai tą ir aš sakiau ir p. 
G-ui to nereikėjo kartoti. Rūkymas taip 
pat yra pasaulinio masto įprotis, bet tas 
dar nereiškia, kad tai yra didelė dorybė...

Nereikėtų imti už gryną pinigą ir liau
dies išminties, kad pasidalytas džiaugsmas 
padvigubėja, o pasidalytas liūdesys per pu 
sę sumažėja. Reikia atsiminti, kad yra ir 
kita medalio pusė. Pasidalytas džiaugsmas 
dažnai kitam sukelia pavydą, o pasidalytas 
liūdesys gal pasidalijančiam ir teikia kiek 
paguodos, bet užtat jis užkrečia liūdesiu 
kitą... O kitam gadinti nuotaiką jau yra 
negerai.

Nežinau, su kuo dalytis savo liūdesiu dėl 
p. G. suklupimo. Štai jį suklupdęs pareiš
kimas: „Pasakymas, kad paprotį palaiko at 
virukų gamintojai, yra lygu posakiui, kad 
ligas palaiko gydytojai“. Ponas Garbaus- 
kai, gydytojai kovojo ir kovoja (ir daug 
jų šioj kovoj žuvo!) prieš ligas, o atvirukų 
gamintojai gamina atvirukus ir yra suinte 
resuoti kuo daugiau jų parduoti ir gauti 
kuo didesnį pelną...

Dėkoju p. G. už priminimą dėl asmeniš
kų sveikinmų. Taip, jie yra irgi beprasmiš
ki.

Dėl laikraštinių sveikinimų ir apskritai 
dėl p. G. „laiško“ noriu padaryti „tarny
binę“ pastabą. Proto mankštos skyriuje ne 
leistina remtis kitų nuomone, „liaudies 
išmintimi“, britų laikraščių tradicijomis ar 
autoritetais. Galima pasinaudoti kitų min 
timis, bet jas reikia pagrįsti savo argumen 
tais.

K. Valteris

Iir 'i||
PASAULYJE ik_____________ ji

PASAULYJE
— Siekdami didesnio atlyginimo, su

streikavo Prancūzijos bankų tarnautojai.
— Persijoje pasikartojo žemės drebėji

mas, ir aukų būta apie 4600 (ano karto dre 
bėjimas pareikalavo apie 2000 žmonių au
kų).

— Britų gydytojai šiais metais nutarė 
suvažiavimo posėdžiuose nerūkyti.

— Maskvos aerodrome buvo naujai su- - 
konstruotų lėktuvų paroda. Užsieniečiai ne 
buvo j on leidžiami.

— Tyrinėtojai centrinėje Australijoje už 
tiko "dvi laukinių •gimtreSTKurius aut1 iwrer 
mačiusios baltojo žmogaus. Ugnį jie kuria 
trindami pagalius, medžioja ietimis, svai
dydami pagalius, o valgo žiurkes, peles ir 
driežus.

—- Iš Budapešto kalėjimo pabėgo 3 nu
teisti mirti „antirevoliucininkai“.

— Tarptautinis bankas davė Indijai 
32.142.000 svarų paskolą geležinkeliams su 
moderninti.

— Apie trečdalis visų paštais siunčiamų 
jų laiškų ir siuntinių būna netvarkingai 
adresuojami.

DR. A. RUKŠA PASITRAUKĖ IŠ 
PAREIGŲ

Vokietijos Kr. V-bos Informacijų prane
šimu, nuo š.m. liepos 1 d. savo prašymu 
gimnazijos direktorius Dr. A. Rukša pasi
traukė iš pareigų. Jis gavo paskyrimą dės
tyti lotynų kalbą valstybinėje vokiečių gim 
nazijoje Wetzlaie. Laikinai direktoriaus pa 
reigas eiti Kr. Valdyba pavedė mokytojui 
T. Gailiui.

Paieškojimai
(2) DVELIO Vlado ir Vytauto, gimusių 

Joniškyje, paieško Carolina Michaliuk 
(393 So. 3 Street, Brooklyn 11, New York, 
USA.).

(P) KRIŠČIŪNO Juozo, Viktoro šlieso- 
riaus sūnaus, po karo gyvenusio Gros Eze- 
pe, paieško Pranas Kriščiūnas (Hazelgrove 
House, Sparkford, nr. Yeovil, Som., Eng
land). Turi svarbių žinių.

IŠ PENŲ SUKRAUNAMI SVARAI. Aukokime nors ir penus Džiamborės Fondui!
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