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VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO PAREIŠKIMAS

plačiai rašo apie Lietuvą 
rengtis europietiškai, dabar atidarė savo 
siuvyklas New Yorke ir Romoje.

Didelis Italijos žurnalas „II Tempo“, ap
rašydamas diplomatų veiklą prie švento 
Sosto, pastebi, kad Lietuvos pasiuntinys 
atstovauja taip pat virš pusantro milijono 
visame pasaulyje išblaškytų lietuvių ir 
kad „Čikaga yra didžiausias lietuviškas 
miestas“.

Šalia visos eilės laikraščių, kurie yra pa 
minėję Lietuvą kitomis progomis, pabaigo 
je dar tenka pažymėti, kad balandžio 27 
dieną Italijos radiofonas vaikų programo
je perdavė Stefanijos Plona paruoštą trans 
liaciją pavadintą „Stebėtinos tautų ir kraš 
tų istorijos: Lietuva“, kurioje buvo labai 
plačiai ir gražiai papasakota apie Lietuvą.

Kaip galima matyti iš spaudos iškarpų, 
Lietuvos klausimas Italijoj yra ne tik ne
užmirštas, kaip norėtų Sovietai, bet gyvas 
ir aktualus. Italijos spauda ir . visuomenė 
yra gerai informuota apie Lietuvą. Už tai 
didelis nuopelnas tenka ir Vliko leidžia
mam ELTA-Press biuleteniui italų kalba, 
kuris kas mėnesį išsamiai informuoja Ita
lijos spaudą ir visuomenę apie įvykius Lie 
tuvoje ir lietuvių veiklą tremtyje. (E)

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto tikslas, kol Lietuva tebėra Sovietų oku 
puota, pasilieka nekintamas — kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą ir nepriklausomos de 
mokratinės valstybės .atstatymą. Dėl besi
keičiančios tarptautinės padėties gali tek 
ti keisti kovos metodus ir priemones, bet 
Vliko darbas nesustos, iki Lietuvos išlais
vinimas įvyks.

Lietuvos išlaisvinimas būtų pasiektas, 
jei sovietinis okupantas išvestų iš Lietuvos 
savo ginkluotąsias jėgas, policiją, sovietinę 
administraciją, ir jei krašte būtų užtikrin
ti laisvi rinkimai, per kuriuos žmonės be 
baimės galėtų išsirinkti Tautos Atstovybę, 
sudaryti teisėtą vyriausybę ir pasisakyti, 
kokios santvarkos nori.

Lietuvos išlaisvinimas galėtų įvykti karo 
arba suirutės sovietiniame bloke pasėkoje, 
arba taikiomis priemonėmis.

Karas šiandien laikomas pasauline ka
tastrofa .kurios visi stengiasi arba visai iš
vengti, arba ją galimai atitolinti. Sovietinio 
bloko pairimas tam tikromis aplinkybėmis, 
kaip parodė Lenkijos ir Vengrijos pavyz
džiai, yra galimas ir gali turėti Lietuvos 
išlaisvinimui toli einančias pasekmes. Tai
kiomis priemonėmis tarptautinius nusikal
timus ir neteisybes atitaisyti reikia daug 
pastangų ir laiko. Juo labiau, kad laisvieji 
demokratiniai Didieji, o taip pat Jungtinių
Tautų Organizacija stokoja ryžto padaryti 
tarptautiniais klausimais drąsius ir teisin
gus sprendimus ir juos vykdyti. Sovietų 
Sąjungos pavergtų kraštų, jų tarpe ir Lie
tuvos, išlaisvinimo reikalai buvo atideda
mi ateičiai. Nors, kaip tik dabar, paskel
bus Jungtinių Tautų Organizacijos specia
lios komisijos raportą apie Sovietų žygdar 
bius tautinę revoliuciją Vengrijoje už- 
gniaužiant, viso laisvojo pasaulio akys vėl 
kreipiamos į Sovietų nusikaltimus okupuo
tuose kraštuose, Vengrijos klausimui spręs 
ti šaukiama nepaprasta Jungtinių Tautų 
pilnaties sesija ir tąja proga Sovietų pa
vergtos tautos užtikrinamos ,kad jų laisvi
nimo reikalas nėra ir nebus pamirštas.

Tad Vlikas budi ir laiko savo pareiga
visą laiką visiems priminti, kad Lietuvos 

.pavergimas tepera sKauaus taktas, Kacrjrs 
yra viena iš kliūčių teisingai, pastoviai ir 
visuotinai taikai pasaulyje pasiekti ir kad 
tas Sovietų Sąjungos tarptautinis nusikalti 
mas negali būt užmirštas, kol skriauda bus 
atitaisyta ir Lietuva bus laisva.

Gal tai užtruks. Turime būti pasiruošę 
pakelti tarptautinės politikos bangavimus, 
vilčių priartėjimą, bet taip pat jų atitolini 
mą ir vis tuo pačiu ryžtu ištverti ir lai
mėti.

Visus sunkumus pakelti, išlaikyti nepa- 
iūžtamą viltį, ištverti viską, kol tikslas bus 
pasiektas, turime būti susiklausę, ryžtingi 
ir vieningi — vieningi veikloje, kaip vie
ningi esame dėl siekiamo tikslo — Lietu
vos laisvės.

Toji vienybė turi apimti visą lietuvių 
tautą tėvynėje, tremtyje ir išeivijoje. Kiek 
vienas lietuvis, kur jis bebūtų, turi likti 
ištikimas tautai ir Lietuvai. Lietuvis lietu
viui visur ir prie visų aplinkybių yra bro
lis. Ir lietuvio, ir tautos, ir tėvynės išdavi
mas yra tolygiai smerktini.

Lietuviai pavergtoje tėvynėje ar Sibiro 
tremtyje tuo pačiu jausmu turi vienas ki
tam padėti ir vienas kitą gelbėti, kad išsi
laikytų. Visa lietuvių išeivija vienu balsu 
turi liudyti pavergtos lietuvių tautos 
skriaudą ir šauktis teisingumo Letuvai.

Nuo tos pareigos nėra atleistos nei seno
ji, nei naujoji, nei priaugančios, nei būsi
mos lietuvių kartos, kol Lietuvos laisvė 
bus laimėta.

■ Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
tas kviečia visus tautiečius jungtis aplink 
jį tėvynės laisvinimo darbui. Vilkas niekad 
neišsižadės nei savo įsipareigojimų tautai, 
nei savo tautinių principų, nei tikslo — 
Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma.

Sveikinsime Lietuvos mažumų atstovus, 
jeigu ir jie įsijungs į mūsų pastangas Lie- 

~~'-..(uvai laisvę atgauti ir jos nepriklausomai 
demokratinei ateičiai kurti.

Aukštai vertiname gerus santykius ir 
glaudų bendradarbiavimą su Amerikos Lie 
tuvių Taryba ir per ją su visa JAV lietu
viškąja išeivija, kurios darbas ir jnašas 
1918 metais nepriklausomai Lietuvai atkur 
ti, nepriklausomybę išlaikyti, o Lietuvai 
okupacijon patekus ir vėl ją į laisvę išves
ti, buvo ir yra milžiniški.

Remsime Lietuvos diplomatus ir jų pas 
tangas Lietuvos suverenumo teises ginti, 

o taip pat jų diplomatines akcijas Lietu
vos laisvės byloje.

Bendradarbiaujame su Lietuvos Laisvės 
Komitetu, kurio įnašas į Lietuvos laisvini
mo darbą yra žymus ir reikšmingas.

Dalyvaujame ir remiame Pavergtų Eu
ropos Tautų Seimą ir jo didžius darbus pa 
vergtoms tautoms laisvinti.

Kviečiame visą lietuviškąją išeiviją rem 
ti Vliko darbus ir jiems talkinti, o taip pat 
talkinti ir kitus lietuviškuosius veiksnius,

kurie, bendradarbiaudami su Vliku, dir
ba Lietuvos laisvei.

Siekdami laisvinimo žygius paspartinti 
ir atsižvelgę būsimos nepriklausomos Lie
tuvos interesų, stengsimės megzti santy
kius su visais Lietuvos kaimynais: lenkais, 
vokiečiais, gudais ir kitais. Siekdami bend 
rąją kovą prieš komunizmą sustiprinti, 
kartu siekiame, kad kaimynai atsisakytų 
šovinizmo ir nepagrįstų pretenzijų į Lie
tuvai priklausančias žemes, jei jie tai da 
ro.

Santykiai su ukrainiečiais bus pagyvin
ti, siekiant su jais glaudesnio bendradar
biavimo.

Sveikinsime kiekvieną santykių su kai
mynais išlyginimą, ar tai liestų senas ar 
naujas problemas. Tačiau, neapleisime gy
vybinių Lietuvos interesų nei teritorinių, 
nei politinių, nei ekonominių, nei kultūri
nių.

Manome, kad .nesusipratimai su kaimy
nais ateityje bus lengviau sprendžiami ne
gu tai buvo praeityje. Pasisakome už inte
gruotą Europą, kurioje sumažėtų suvere
numo, prestižo ir interesų aukštos sienos. 
Tikime, kad tarptautiniai klausimai ap
jungtoje Europoje bus lengviau reviduoja
mi.

Todėl remiame Europos integravimą, o 
taip pat sritinių federacijų steigimą.

Pirmoje eilėje vertinsime kiekvieną pas 
tangą, kuri ves į glaudesnį trijų Pabaltijo 
tautų ir valstybių bendradarbiavimą.

Vilkas, organizuodamas it vesdamas Lie 
tuvos laisvinimo kovą, neturi jokių pre
tenzijų tapti išlaisvintos Lietuvos vyriausy 
be. Išsilaisvinusi lietuvių tauta, atgaudama 
krašto nepriklausomybę, pati sudarys vy
riausybę ir pasirinks santvarką, kuri už
tikrintų visiems laisvę, teisingumą ir de
mokratiją.

Kol tai įvyks, palankiai žiūrime į kiek
vieną pagerėjimą pavergtame krašte, kurs 
padėtų lietuviams išsilaikyti dvasiniai, me 
džiaginiai ir kultūriniai.

Kad padėtis krašte gerėtų, darysime lais 
va j ame pasaulyje ir per tarptautines orga
nizacijas viską, kad sovietiškojo okupanto 
saūvaliavnną~ir^Hetėišėrusr veiksmus su
stabdytų, o taip pat sulaikytų lietuvių tau
tos žudymą, persekiojimą, trėmimą, laiky
mą priverčiamojo darbo stovyklose, Sibiro 
tremtyje ir jos visokeriopą išnaudojimą. 
Visada ir visur reikalausime, kad ištrem
tuosius Sovietų Sąjungon okupantas grą
žintų Lietuvon.

Reiškiame padėką visiems, kurie mora
liai ir medžiaginiai remia Vliko darbus, o 
taip pat aukštai vertiname šalpos organi
zacijų ir pavienių asmenų pastangas dos
niai sušelpti tėvynėje vargstančius tautie
čius ir Sibiro tremtinius. Ieškokime būdų 
pakeisti Sovietų plėšikiškų muitų sistemą, 
kad vargstančiųjų šalpa nesudarytų oku
pantui savanaudiško pasipelnymo šaltinį.

VLIKo Prezidiumas

|[ PASAULYJE j
— Britų vyriausybė pasiryžusi padidinti 

baudas keleiviams, kurie rūko nerūkan
tiems skirtuose geležinkelių vagonuose.

— Luzonos salą Filipinuose nusiaubė di 
delis viesulas. Bus žuvę apie 1000 žmonių, 
be pastogės liko apie 40.000.

— Azijos gripas persimetė į Iraką.
— Pietų Kinijoje viesulas pridarė dide

lių nuostolių javams.
— I Vokietijos uostą atplaukė amerikie 

čių karo ligoninės laivas su 122 sergan
čiais gripu.

— Vengrija skelbia, kad pabėgusieji 3 
nuteistieji mirti buvę sugauti.

— Penki lenkų jūrininkai paprašė bri
tus prieglobsčio.

— Portugalijoje drebėjo žemė.
— Kipro saloje paskelbė streiką 1000 

imtinių, kurie įtariami rėmę teroro veiks
mus.

— Jubiliejinei skautų Džiamborei pami 
nėti Didž. Britanija išleidžia kelis specia
lius ženklus, kurie bus pardavinėjami nuo 
rugpiūčio 1 d.

— Britų parlamento narys Orbach gavo 
iš Teksas, Amerikos, įspėjamąjį Ku-Klux- 
Klan laišką liautis kalbėti apie rasinę dar
bininkų lygybę fabrikuose.

— Kai sustreikavo Paryžiaus kalėjimo 
prižiūrėtojai, pusryčių negavę kaliniai pa
kėlė riaušes.

— Prancūzijoje traukinių nelaimėje žu
vo 21 žmogus.

— Sovietų Sąjunga liepos 28 d. — rug
piūčio 11d. ruošia didžiulį tarptautinį jau 
nimo festivalį, kuris jai kaštuosiąs apie 
30-40 milijonų svarų.

—■ Osservatore Romano išspausdino po
piežiaus parašytąją maldą, skirtą komunis 
tinių kraštų tikintiesiems.

Italijos spauda dažnai ir
Italijos spauda labai dažnai rašo apie 

Lietuvą ir pasisako palankiai lietuvių tau
tos laisvės reikalu, griežtai smerkdama So 
vietų agresiją prieš Lietuvą ir jos prijungi 
mą prie Sovietų Sąjungos. Šis faktas sukę 
lia daug nepasitenkinimo ir rūpesčio Sovie 
tams, ypatingai Sovietų ambasadai Romo
je. Pav., balandžio m. ir gegužės pirmomis 
dienomis apie Lietuvą yra rašę 38 Italijos 
dienraščiai ir žurnalai, kalbėdami apie ją 
net 93 kartus. Sudėjus visų šių laikraščių 
tiražą, gautųsi keletas milijonų egzemplio
rių.

Balandžio pirmomis dienomis daugelis 
Italijos laikraščių, tarp kurių paminėtini 
svarbūs dienraščiai „Corriere del Maiti
no“, „II Quotidiano", „II Popolo“, „II Co
rriere del Mezžogiorno“ ir kiti, plačiai ra
šė apie Sovietų įvykdytas deportacijas Lie 
tuvoje, griežtai smerkdami Sovietų žiauru
mą. „II Popolo d'Italia“ ir „II Secolo d'Ita- 
lia“ tuo pat laiku patalpino straipsnius 
apie Pabaltijo kraštų tragediją.

Laikraščiai „Ovest Document“, „Noi 
Uomini“ ir kiti davė išsamių žinių apie ka 
talikų persekiojimus Lietuvoje ir rezisten 
ciją. Plačiau buvo paminėtas vysk. Matu
lionio kryžiaus kelias Sovietų koncentraci 
jos stovyklose ir dabartinis jo izoliavimas 
Lietuvoje. „Corriere Canadese“ patalpino 
straipsnį pavadintą: Komunistai bejėgiai 
prieš katalikus Lietuvoje“.

Genuvos dienraštis „H Nuovo Cittadino“ 
balandžio 11 d. įsidėjo platų straipsnį:
„Lietuvos jaunimas indiferentiškas komu
nizmui. Negelbsti nei areštai nei deportaci 
jos“. Straipsnyje aprašomos antisovietinės 
demonstracijos Kaune ir Vilniuje ir iške
liama didvyriška studentų rezistencija oku 
pantui. Tą pat dieną įtakingas Italijos Ka 
talikų akcijos dienraštis „II Quotidiano“ 
straipsnyje „Pasigailėjimo verta polemika 
apie religijos naudingumą Lietuvoje“ da
vė plačią santrauką tos polemikos „Tie
sos“ numeriuose praėjusių metų pabaigoje 
ir šių metų pradžioje, padarydamas iš to 
karčias Sovietams išvadas.

Ilgus straipsnius apie Lietuvą patalpino 
balandžio antroje pusėje svarbūs dienraš
čiai „II Quotidi'ano Sardo“, „L'Avvenire 
d'Italia“ ir „L‘Ordine“. Juose žinomas ita-
lų žurnalistas Antonio Grumelli duoda Lie 

* tuvos istorijos apžvaigą’lr paskutihfų 1M- 
kų įvykius Lietuvoje. Autorius savo 
straipsniuose iškelia Lietuvos kovas amžių 
bėgyje prieš totorius ir Maskvos ekspansi 
jonizmą bei lietuvių nuopelnus Europos ei 
vilizacijai. Autorius iškelia lietuvių kultū
ringumą, jų prisirišimą prie tikybos ir Va
karų civilizacijos, dabartines jų kovas ir 
kančias, lietuvių organizuotumą tremtyje 
ir Vliko veiklą.

Bari dienraštis „Gazzetta dėl Mezzogior- 
no“ ir Torino „La Voce del Popolo“, nagri
nėdami Sovietų imperializmą ir vykdomą 
rusifikaciją, iškelia Pabaltijo kraštų liki
mą, įspėdami vakariečius nepasitikėti So- 
vietų garantijomis, neieškoti koegzistenci
jos, nesileisti su jais į kalbas, kad neatsi
tiktų taip, kaip atsitiko su Lietuva, Latvi
ja ir Estija. Ypač smarkiai puolė Sovietų 
kolonizavimo politiką socaldemokratų sa
vaitraštis „Socialismo Demokratico“.

Romos dienraščiai „II Giornale d'Italia“, 
„II Globo“ ir Genuvos „H Nuovo Cittadi
no“ komentuodami Sovietų paskelbtą ži
nią, kad amerikiečiai prie Vilniaus yra nu
leidę bovelnos pakus su bakterijomis, pa
stebi: „Jei Komsomolskaja Pravda paduo
ta žinia yra tikra, mes griežtai smerkiame 
JAV. Bet su tuo pačiu nešališkumu priva
lome pažymėti, kad nuo to laiko, kai eg
zistuoja sovietinis ir mūsiškis komuniz
mas, jis leidžia nuolat ir visur įvairiausių 
pakų, diplomatijos lauke ir masėse, su bak 
terijomis ir nuodijančiomis idėjomis. Yra 
tragiška, kad ne tik Lietuvos žemės ūkis 
yra griaunamas, bet ir tautos gyvenimas“ 
baigia laikraščiai.

Balandžio pabaigoje visi Italijos laikraš 
čiai davė žinią apie keturių Švedijos laku 
nų likimą po jų lėktuvo numušimo 1952 
m. Baltijos jūroje. Žinią yra atnešusi į Vs 
karus viena lietuvė pabėgėlė, kuri buvo 
susitikusi Lietuvoje su vienu lietuviu ka
riškiu, grįžusiu iš Sibiro. Jis buvo kalina
mas kartu su švedų lakūnais ir jai perda
vė jų prašymą painformuoti apie tai Švedi 
jos vyriausybę. Dabar, kaip praneša laik
raščiai, švedų vyriausybė pradėjo daryti 
žygių juos išlaisvinti.

Visą Italijos spauda taip pat paminėjt 
lietuvių delegacijų dalyvavimą ir pareiški
mus „Pax Romana“, „Liberalų Internacio
nalo“ ir NEI kongresuose, vykusiuose ba
landžio mėnesį Italijoj. Daugelis laikraš
čių patalpino Lietuvos krikščionių demo
kratų pranešimą apie komunizmo įsigalėji 
mą Lietuvoje ir jų delegatų kalbas NEI 
kongrese.

Žurnalai „Oggi“ ir „L'Espresso“ aprašė 
žymiausio Amerikos gyvenimo tapytojo 
Ben Shan ir pasaulinio masto siuvėjos E. 
Garnett gyvenimus, pažymėdami, kad abu 
yra lietuvių kilmės. Ponia Garnett, gyvenu 
si. 24 metus Kinijoj ir išmokinusi kiniečius

— Rudenį Maroko sultonas važiuoja į 
Ameriką.

— Pabėgėlių skaičius į Vakarų Berlyną 
iš 2000 kas savaitę padidėjo iki 3000.

r SeįitųiJios DIENOS -Į
NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMAI

Nors pasitarimai dėl nusiginklavimo 
vyksta jau seniai ir iškyla skirtumų, vis 
dėlto viešai skelbiama, kad ligi šiol sutar
ta dėl armijų dydžio (Jungt. Amerikos 
Valst. ir Sov. Sąjunga po 2.500.000, Didž. 
Britanija ir Prancūzija po 705.000), dėl 
ginklų apribojimo, dėl priemonių prieš ne 
tikėtą puolimą ir dėl atominių ginklų ban
dymų sustabdymo.

DRAMA TEISMO SALĖJE
Budapešte apeliacinis teismas patvirtino 

mirties bausmes 7 vengrams, kurie buvo 
apkaltinti kelių policininkų nužudymu. Ke 
liems kitiems žemesniojo teismo nuteistie
siems mirties bausmė buvo pakeista kalė
jimu. Būdinga, kad teisman buvo įsileista 
teisiamųjų giminių, ir buvo girdimas šūka 
vimas ir verksmai. Vienas nuteistųjų dar 
sušuko teisėjui: „Aš prašau tik leisti man 
dar kartą pasikalbėti su savo žmona, o iš 
tavęs aš nieko neprašau“.

BULGARAI VALOSI
Bulgarijos komunistų partija iš savo 

centro komiteto ir kartu iš vyriausybėje 
eitų pareigų pašalino Čankovą, buvusį mi 
nisterio pirmininko pavduotoją, Terpečio- 
vą, buvusį darbo ministerį, ir generolą Pa
no vą.

IŠPAŽĮSTA NUODĖMES
Pastaruoju metu daugelis komunistinės 

Kinijos ministerių, laikraščių redaktorių ir 
kitokių pareigūnų viešai prisipažįsta savo 
nuodėmes prieš režimą. Kai kurie jų atlie 
ka tai su ašaromis ir prašydamiesi atleisti.

ISPANIJON GRĮŠ KARALIAUS 
VALDŽIA

Ispanijos parlamentui buvo pranešta, 
kad tuo atveju, jei gen. Franco mirtų ar 
pasitrauktų ,bus atstatyta karaliaus val
džia. Karališkoji Ispanija būsianti tradici
nė ir katalikiška.

AMERIKA TAUPO GYNYBOS IŠLAIDAS
Amerikos gynybos sekretorius Ch. Wil

son paskelbė, kad iki galo metų Jungt. 
Valst. žemės, oro ir jūrų pajėgos bus suma
žintos 100.000 žmonių. Tai nepaliesią nei 
Europoje, nei kur kitur Amerikos gynybos 
pajėgumo, o būsią tik sutaupyta apie 200 
milijonų dolerių.

SUSITARIMAS TARP LENKIJOS IR 
ISPANIJOS

Paryžiuje Lenkija ir Ispanija pasirašė 
prekybos sutartį. Iki šiol buvo prekiauja
ma per tarpininkus.

GOMULKA IR KARDINOLAS 
WYSZYNSKI

Dar Stalino laikais Lenkijoje buvo įsteig 
ta provyriausybinė katalikų grupė Pax, va
dovaujama Boleslawo Piaseckio, turinčio 
savo žinioje kelias leidyklas ir šalpos orga
nizaciją Caritas. Piaseckio leidykla spaus
dina ir skleidžia žmonėse, be kita ko, šven 
tųjų paveikslus, devocionalijas, savo laik
raščius. Kardinolas Wyszynski prieš porą 
savaičių įspėjo katalikus saugotis Piasec
kio grupės ir uždraudė jiems pirkti jo ga
minius. Dabar norėta „Tygodnik Powszech 
ny“ savaitraštyje išspausdinti kardinolo 
pasisakymą tuo reikalu, bet cenzūra nepra 
leido. Protestas pasiekė seimą.

KITI APIE MUS
„Kuva Posti“ (Helsinki), suomių ilius

truotas žurnalas š.m. 21 nr. recenzuoja kny 
gutę „Kalevalos šalyje“, kurią parašė vil
nietis M. Liubeckis apie 35 lietuvių ekskur 
sijos lankymąsi Suomijoje. Suomių recen
zentas stebisi, kau anot Liubeckio lietuviai 
ekskursantai Helsinkio kapinėse aplankė 
komunistinio rašytojo M. Lassilos kapą, 
bet, atrodo, nepastebėjo tose pačiose kapi
nėse palaidoto didžiojo lietuvių draugo ir 
lietuvių dainų tyrinėtojo A.R. Niemi kapo, 
ant kurio dėkinga lietuvių tauta savo laiku 
pastatė paminklą. Sovietinės Lietuvos eks 
kursantai suomiams pasigyrę, kad suomių 
rašytojų knygų esą. išversta į lietuvių kal- 
ką, bet, pastebi suomių laikraštis, užmirš
ta paminėti, kad bemaž visi tie vertimai 
yra išleisti Lietuvoje dar „buržuaziniais“ 
laikais. Knygoje esąs minimas ir suomių 
„Kalevalos“ išleidimas lietuvių kalba, bet 
nesą minima to veikalo vertėjo Ad. Saba
liausko pavardė. Sabaliauskas, kaip paste
bi recenzentas, miręs Lietuvoje maždaug 
prieš 5 metus, ir tai aplinkybėse, kurios 
suomiams iki šiandien liko nežinomos.

(Elta)

„Heimatstimme“, Lietuvos kilmės vokie- k
čių organas birželio mėn. numeryje t.k. 
plačiau rašo apie nuotykingą vyskupo Ma
tulionio gyvenimą ir kančių kelią per so
vietinius trėmimus, prievartos darbų sto
vyklas ir kalėjimus.

NE OPUS DEI
Ispanijoje platinami lapeliai, kuriuose 

tvirtinama, kad krašte vyksta gana stiprus 
judėjimas prieš gen. Franco. Tame judėji
me dalyvauja komunistai, socialistai, sindi. 
kalistai ir liberalai. Labiau pasireiškusiųjų 
suminimos pavardės (dalis tų minimųjų 
yra jau kalėjime, kaip štai buvęs Madrido 
universiteto rektorius Entralgo, poetas Ri- 
druejo ir kt.). Tas lapelių skleidimas buvo 
siejamas su Opus Dei organizacija, bet šio 
ji organizacija paneigė įtarimus, ir pąreiš- - 
kė, kad ji nesimaišo politikoje ir rūpinasi 
vien tik apaštalavimu.

AFGANISTANO KARALIUS MASKVOJE
Afganistano karalius Mohammed Zahir 

su palydovais nuvažiavo į Maskvą ir ten 
buvo iškilmingai priimtas. Vakaruose tar
pais vis pabūkštaujama, kad ten iš viso 
neįsigalėtų sovietai, nes jie Afganistane 
jau statė geležinkelius, o Chruščiovas su 
Bulganinu neseniai nuvežė 100 milijonų 
dolerių paskolą.

DĖL ŽUKOVO KELIONĖS I AMERIKĄ
Nors prez. Eisenhoweris yra palankus 

pasikvesti į Ameriką sovietų gynybos mi
nisterį marš. Žukovą pasitarti su Amerikos 
gynybos min. Wilson, bet kongreso kalbė
tojai ryšium su "tuo užsimojimu pasisakė 
kritiškai, kai kurie Žukovą pavadindami 
net „Budapešto skerdiku“.

Toks kritiškas kongreso pasisakymas š. 
m. pradžioj užkirto kelią atvažiuoti į Ame 
riką maršalui Tito.

VOKIETIJOS IR IZRAELIO SANTYKIAI
V. Vokietijos vyriausybė ruošiasi netru

kus pradėti tartis su Izraeliu dėl normalių 
diplomatinių santykių.

KALTINIMAI, KURIE ŽMONIŲ AKYSE 
GREIČIAU BUS TEISINIMAI

„Komsomolskaja Pravda“ kaltina Malen * 
kovą, kad jis mažinęs jaunimo reikšmę plė 
šininių žemių „įsisavinime“ (ten buvo nu
siųsta apie milijonas jaunimo), o Šepilo- 
vas priešinęsis nusistatymui baigusius mo
kyklas siųsti į pramonės įmones.

APLINK PASAULI PER 80 VALANDŲ
Savo romanu „Aplink pasaulį per 80 die 

nų“ ir lietuviams skaitytojams pažįstamo 
prancūzų rašytojo Jules Verne 15 metų pro 
vaikaitis Jeane-Clande de Lase'e liepos 12 
d. įsėdo Prncūzijoje į lėktuvą ir bandys ap- 
skristi pasaulį per 80 valandų, laikydama
sis įmanomai arčiau to kelio, kuriuo apke 
keliavo žemę romano veikėjas Filijus Fo- 
gas. Kelionę jam apmoka susidėję vienas 
prancūzų savaitraštis ir vienas amerikiečių 
filmų direktorius.

KARO METU SĄJUNGININKAI GAUTŲ 
BOMBŲ

Spaudos konferencijoje valstybės sekre
torius Dulles pareiškė, kad karo atveju ato 
minės bombos galėtų būti paskirstytos pa
gal reikalą tarp sąjungininkų,

AIRIJA TVARKO SAVO IŠSIŠOKĖLIUS
Ligi šiol Airija nesiėmė griežtesnių prie 

monių prieš tuos savo piliečius, kurie pri
klausė slaptoms karinėms teroristinėms or
ganizacijoms, susibaudusioms prieš anglus 
(dalį Airijos dar valdo Didž. Britanija). 
Dabar daugelis tokių susibaudėlių areštuo 
jama ir baudžiama kalėjimu.
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kai 1932 metų vasarą skirstėmės atostogų 
iš Kauno Kunigų Seminarijos ir vežėmės 
mūsų rektoriaus prel. Jono Mačiulio- Mai
ronio atsisveikinimo žodžius — „jaunimas 
turi idealais kvėpuoti“, — nė nepagalvojo
me, kad rudenį jau nerasime rūpestingo ir 
griežto mūsų mokslo šventovės rektoriaus.

Vėliau riedėjo į pabaigą birželis. Paliai 
Nemuną kvepėjo mergaičių grėbiamas šie
nas. Artėjo Petrinės.

Jurbarkas rengėsi atlaidams: bažnyčia 
buvo išpuošta įvairių žalumynų vainikais; 
„karabelninkai“ baigė statyti palapinių krau 
tuves apie šventkiemį; miestelyje skardeno- 
si pirmieji maldininkai, atvykę iš tolimesnių 
bažnytkaimių; klebonijos kieme žvengė ark 
liai, atvežę kunigus, į kuriuos žiūrėjau iš 
tolo, nes buvau pats jauniausias sutanuotų
jų tarpe — vos pirmametis aliumnas...

Staiga pro gonkeles skersomis išriedėjo 
stambi Vertimų klebono povyza, o akys ap
žvelgė mus, jaunesniuosius.

— Gal girdėjote, — pasakė liūdesio gaida 
nuspalvintu balsu, —■ birželio 28 d. mirė 
prel. Maironis...

Ne, mes to nebuvome girdėję. Nebuvo
me nė tikėjęsi. Tai buvo didelė staigmena. 
Tai buvo kartu ir liūdesys, ir nusivylimas, 
ir tyli rezignacija.

Man tai buvo mano idealo, žybtelėjusio 
kaip meteoras, užgesimas.

Tai buvo lygiai prieš 25-rius metus, o, ro
dos, taip neseniai, tik prieš kelerius metus.

GRAŽIOSIOS LIETUVOS DAINIUS
Visi mylėjome ir mylime tėvynę Lietuvą, 

tik nevisi tą meilę skambiais, poetiškais žo
džiais- pataikome išsakyti. Dėl to, kai reikia 
kada kalboj ar rašiny tą meilę vaizdžiau iš
reikšti, pirmiausia griebiamės poeto Mairo
nio poezijos.

Ne visi pataikome rinktiniais žodžiais ir 
Lietuvos grožį pavaizduoti. Tam reikia rink 
tinio žodyno, grožio pajautimo, nuotaikos. 
Reikia poetinės vaizduotės, pastabumo, taik 
lauš žodžio.

Maironis dainavo apie Lietuvą kaip apie 
mylimąją. Dainavo, rodos, paprastais, kas
dieniniais žodžiais, bet, matyt, tie žodžiai 
buvo širdy išnešioti, jei jie dar ir šiandien 
tokie gyvi ir vaizdingi:

Ten, kur Nemunas banguoja
tarp kalnų, lankų,
broliai vargdieniai dejuoja

Rašo: ........................

J. KUZMICKIS

MAIRONIS
- ATGIMIMO

DAINIUS

nuo senų laikų.
Arba toliau: koks reljefiškas, visą Lietu

vą sukonkretinąs vaizdas, kuris kartu toks 
pažįstamas ir būdingas:

Ten apleistos pilys griūva
ant kalnų aukštai;

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai šneka, 
Čia skamba po kaimus Birutės daina.
Tegul bėga mūsų upės į marias giliausias!
Tegul skamba mūsų dainos po šalis plačiausias!

Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja 
Ir mūsų sesučių dabina kasas, 
Kur sode raiboji gegutė kukuoja, 
Ten mūsų sodybas keleivis atras.
Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė, 
Ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė.

Ar giedrios išaušta pavasario dienos,
Ar krinta nuo dalgio žvangučiai lankos,
Ar dreba nuo šalčio apleistos rugienos, — 
Mums bočių tėvynė graži visados.
Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpiūtė, 
Tu gražiausia, maloniausia, Lietuva motute!

Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę, 
Tu mūsų brangiausia prabočių šalis!
Čia prakaitu mūsų aplaistyta žemė, 
Čia tiek atminimų atranda širdis!
Ar laiminga, ar varguose, visados tu miela, 
Atminimais taip garsinga ir brangi, kaip siela!

Čia Vytautas Didis garsiai viešpatavo, 
Ties Žalgiriu mušė kryžiuočius piktus;
Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo:
Čia mūsų tėvynė ir buvo ir bus.
Čia, kur Vytautas Didysis valdė mus ir gynė, 
Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuva tėvynė!

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali!
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai.
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios tėvynės, 
Maloningas ir galingas per visas gadynes!

MAIRONIS

EUROPOS LIETUVIS

milžinų ten kaulai pūva, 
verkia jų kapai.
Taip, tai „ten močiutė užlingavo raudo

mis mane“, tai Lietuvoje augintojėlė „į krū 
tinę skausmą savo liejo nežinia“.

Romantiškai nusiteikusio poeto Maironio 
gražiausiuose eilėraščiuose ne tik daug pui
kių Lietuvos vaizdų su senomis pilimis, ma
žinu kaulais, miškais ir kalneliais, bet gau
su ir lietuviams būdingo susisvajojimo, kurį 
paprastai jausmingai atmiešta liūde
sys, gražesnio rytojaus ilgesys. Kai 
sugaudžia giria, kai pakilusi audra „žalią 
medį laužo“, — „nuliūdimas širdį spaudžia, 
lyg kad replėmis ją gniaužo“; kai gaudžius 
miškas tarsi verkia, rauda buvusių didžiu
lių girių, — su poetu „verkia Lietuva di
dvyrių“ ; kai pakilęs vėjas sudrumsčia Tra
kų ežero vandenis ir paplautas bokšto ak
muo nuvirsta žemyn, — griūvančios sienos 
graudina „jautrią širdį ne vieną“ ; kai sene
lis žengia į kapą, — poetui ir jo gaila, nes 
„daug matęs, apsakyti daug gali“...

Jei norime atsiminti gyvą mūsų gimtąjį 
kraštą, turime įsiskaityti „Kur bėga Šešu
pė“ dainą. Skaitant, o ypač dainuojant, mū 
sų vaizduotėje atgimsta gyvi, lietuviški ir 
brangūs vaizdai: „Čia broliai artojai lietu
viškai šneka, čia skamba po kaimus Birutės 
daina... Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur 
raiba gegutė, ten tėvynė, ten sodybos, ten 
sena močiutė“...

Dėl tų gyvų vaizdų ir širdžiai artimų at
siminimų ši daina šalia mūsų himno pati po 
puliariausia ir labiausiai mėgstama. Žavėjo
si ja ir pats Maironis.

Kai 1932 metų pavasarį Nemunu plaukė 
garlaivis, nešdamas iš Kauno į gamtą Semi- 

narijos klierikus su profesoriais, jauni daini 
ninkai susibūrė garlaivio denyje ir jautriai 
uždainavo savo rektoriaus Šešupę. Tylus, 
susimąstęs klausėsi tos dainos poetas, o jo 
veido raukšlės, rodos, dar pagilėjo. Kai nuš 
čiuvo daina, kai jos aidas nyko pakrančių 
šiluose ir kalneliuose, poeto galva pradėjo 
dar labiau virpėti, ir jis, tarsi su savimi kal
bėdamas, tiek tepasakė:

— Netikiu, kad aš ją būčiau galėjęs pa
rašyti. ..

Taip, Maironio dainos žavėjo ne tik daini 
ninkus ir klausytojus, bet ir patį jų kūrėją
— dainių.

LIETUVOS ATGIMIMO ŽADINTOJAS
Kiekvienai tautai reikia dainių, kurie sa

vo nemirštama kūryba jos žmones įkvėptų, 
kūrybiškai nuteiktų ir sužadintų ryžtą ko
voti dėl jos laisvės.

Lietuva įprastu kantrumu ir užsispyrimu 
vilko svetimųjų jungą. Pasak Antano Bara
nausko, anei rašto anei druko jai turėt ne
leido ; pavergėjai troško, kad ji būtų tamsi 
ir juoda.

Tačjau nerimo Lietuvos žmonės. Slapta 
gabenosi iš Prūsų lietuviškų knygelių ir 
skaitė, atmintinai mokėsi ir dainavo Mairo
nio dainas, kurios, kaip ankstyvas griaus
mas .skelbė besiartinantį laisvės pavasarį:

Broliai lietuviai, auštančią dieną 
mūsų nors sūnūs visgi išvys*.
Griaukime amžiais užverstą sieną, 
norint gailėtųs jos beproty s*.
Jei Maironis anksčiau pats klausė — 

„kas mums praeitį grąžintų, ir jos garsą ir 
jos galią?“, tai dabar, tarsi koks žinys, tei
gia, kad „aušra naujos gadynės teka“, tik 
reikia nusimest seną rūbą, kurį užvilko svc 
timi, tik reikia stot į naują, pergalę žadantį 
darbą:

Ranka mus spaudžia geležinė, 
krūtinę apkala ledais; 
uždekim meile sau krūtinę*. 
[ kovą stokim milžinais!
Maironis ragina kultūriniais ginklais su

duoti lemiamą smūgį pavergėjui, naudojant 
„arklą, knygą, lyrą“ —■ darbą, mokslą ir me 
ną. Tačiau šalia tų daugiau abstrakčių min 
čių jis pateikia ir konkrečių pasiūlymų, ku
rie tokie svarbūs lietuviškumo išlaikymo mė 
ginimuose:

Ginkime kalbą, žemę, jos būdą*.
Stokim į darbą, kaip milžinai*.
Laimina Dievas sėjamą grūdą, 
laimina vaisių: gema šimtai.
Taigi, tos konkrečios veiklos priemonės

— savo gimtosios kalbos kultyvavimas, tau
tinio būdo —- papročių išlaikymas, gimto
sios žemės meilė. Didele, stipria ekspresija 
poetas atsisuka ir į tuos, kurie netiki lais
ve, kuriems svetimas kraštas pradeda pa
keisti savąjį:________ ___ ____ __________ _

Svetimą rūbą kas dar nešiotų, 
tam nusibostų galo belaukt.

Maironio negali nutildyti nė dabartiniai 
Lietuvos pavergėjai, nes jo kūryba — lais
vės besiilginčio lietuvio evangelija. Leisdami 
poeto poezijos naują laidą, ir Lietuvoje pa
žymėjo, kad „Maironio poezija tvirtai įėjo į 
klasikinę lietuvių literatūrą“.

Maironio dainos šiandien skamba ir Šešu
pės pakrantėse, ir Sibiro stepėse, ir Ameri
kos didmiesčiuose, ir Didž. Britanijos pra
monės centruose.

Maironis mirė, palikdamas testamentą, ku 
ris stiprina likiminės audros išblaškytus lie
tuvius. Tas testamentas — „kryžius gyvatą 
žadėjo“ : vergija, tautos kančios anksčiau ar 
vėliau išperka gimtojo krašto laisvę.

Laikas bėga, nešdamas drumzliną upių 
vandenį. Niekas nesustabdys upės bėgimo, 
kaip niekas nesulaikys naujo pavasario kili

Nr. 30. (480) Ž5. 7. 1957.

Dr. P. Karveliui 60 m.
Vliko Vykd. Tarybos nariui, Užsienio 

Reikalų Tarnybos valdytojui Dr. Petrui 
Karveliui š.m. birželio 29 d. suėjo 60 me
tų amžiaus.

Dr. Karvelis gimė Jestrakyje, Marijam
polės apskr., vidutinių ūkininkų šeimoje. | 
Mokėsi Marijampolės ir Yčo vedamoje gim 
nazijoje Voroneže, kurią baigė 1917 m., ap 
dovanotas aukso medaliu. Jau gimnazijoje 
būdamas aktyviai reiškėsi lietuvių gyveni
me ir Voroneže vadovavo moksleivių ateiti 
ninku organizacijai. 1917 m. buvo išrinktas 
atstovu į Rusijos lietuvių seimą Petrapily
je. Buvo vienas iš steigėjų L. Krikščionių 
demokratų partijos Rusijoje. 1917 m. įsto
jo į Karo medicinos akademiją Petrapilyje. 
Tų pat metų rudenį buvo pakviestas reda
guoti Liaudies sąjungos Petrapilyje leidžia 
mą laikraštį „Vadą“. 1918 m. pavasarį Pet 
rapilio lietuvių tarybos pavestas organiza
vo lietuvių .tremtinių iš Rusijos grąžinimą. 
Jam teko vadovauti Polatos grąžinimo 
punktui, per kurį grįžo keli tūkstančiai lie 
tuvių.

Grįžęs 1918 m. į Vilnių, M. Šleževičiaus 
kabinetui susidarius, P. Karvelis buvo pa
kviestas propagandos darbui, organizuo
jant aktyvistų kadrus vietos savivaldy
bėms kurti, savanoriams telkti, besiveržian 
čių bolševikų agitacijai atremti. Aktyviai 
reiškėsi antroje Valstybės Tarybos konfe
rencijoje. 1919 m. suredagavo leidinį apie 
jos darbus.

Aukštuosius mokslus Dr. Karvelis tęsė 
Vokietijoje, Berlyno universitete, ir baigė 
Breslau universitete teisių ir ūkio mokslų 
fakultetą, gaudamas politinių mokslų dak
taro laipsnį (Dr. rer. pol.). cum Įaudė. Di
sertaciją parašė tema „Die Agrarreform 
in Litauen“.

Grįžęs į Lietuvą 1923 m., Dr. Karvelis 
buvo L. Kr. dem. partijos centro komiteto 
p-kas ir Seimo narys. Bendradarbiauda
mas Finansų ministerijoje, paruošė Lietu
vos valstybės monetų atkaldinimą. Vėliau 
buvo Mokesčių departamento direktorium.' 
Susikuriant Žemės Bankui, Dr. Karvelis 
buvo pakviestas jį organizuoti ir buvo pir 
masis jo valdytojas. 1925 metais buvo pa
kviestas finansų ministeriu Dr. L. Bistro 
kabinete. 1926 m. Voldemaro kabinete bu 
vo taip pat finansų ministeriu, o pasitrau
kė 1927 m. Po to ilgus metus vadovavo pre 
kybinių derybų su svetimais kraštais ruo
šai. Be to, aktingai reiškėsi ūkininkų ir že 
mės ūkio kultūros organizacijose.

Nuo 1940 metų Dr. Karvelis yra Vokie
tijoje. Karo metu buvo Berlyne Lietuvių 
Sąjungos valdybos narys, o nuo 1944 m. 
Lietuvių Sąjungos Vienoje pirmininkas. 
J-ietMV.oja. Herlyn.o bnvn .....
generaliniu konsulu Vienoje, tačiau tų pa 
reigų, naciams valdant Austriją, eiti ne
galėjo.

Nuo 1945 m. Dr. Karvelis yra Vliko na
rys ir atstovauja Ūkininkų Sąjungą. Eilę 
metų buvo Politinės komisijos pirminin
kas, o nuo 1952 m. yra Vykdomosios Tary 
bos Užsienio Reikalų Tarnybos valdytojas.

(Elta)

— Vliko Vykd. Taryba išsiuninėjo visai 
eilei PLB apylinkių lietuviškų knygų siun
tų. Siuntinėjama nemokamai, apylinkės ap 
moka tik persiuntimo išlaidas. (E) 

mo. Su Maironiu, budinčiu Kauno kated
ros šventkiemyje, tikime:

Amžiais pavergta kelias tėvynė-, 
jos atgimimą jaučia dvasia.
Ginkim, ką mūsų proseniai gynė*.
Žadinkim brolius meile drąsia*.
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RAŠTINĖS KLAIDA •
Trejetas žingsnių nuo gatvės pusės du

rų. Paskui jau parduotuvė, siaura ir že
ma, knygom apkrautos sienos, šešiasdešimt 
ar septyniasdešimt pėdų ilgumo, kol pasie
ki mažą keturkampę vietelę įstaigai, ku
rioje prie gaubtu pridengtos stalinės lem
pos dirbo stambus pablyškęs vyras. Jis 
girdėjo nuo gatvės atidaromas duris ir aki
mirksnį žiūrėjo ta kryptimi, įtempęs aki
niais pridengtas savo akis. Pamatęs ten 
ploną, tiesų, apkarpytais žilais ūsais poną, 
abejingai bestovintį ties stalu, kur parašy
ta KIEKVIENA KNYGA PO 50 CENTŲ, 
jis vėl ėmė vartyti prieš save ant stalo tu
rimąjį religinį savaitraštį. Jis dar kartą 
žvilgterėjo į mirusiųjų skyrių, pasiėmė už
rašų knygelę ir kažką įrašė joje. Baigęs 
jis grįžtelėjo ir pamatė, kad žilaūsis po
nas jau priėjo iki jo.

— Taip, pone ,kuo galiu tamstai pa
tarnauti? — tarė jis, pastumdamas į šalį 
popierius.

Žilaūsis ponas atidžiai žiūrėjo į jį.
— Ar aš kalbu su savininku, ponu Jo

reth? — tarė jis.
— Taip, pone. Su tuo pačiu.
— Tai gerai. Mano pavardė Ingalls — 

pulkininkas Ingalls.
— Malonu pasipažinti, pulkininke. Kuo 

aš galėčiau...
—■ Kaip matau, mano pavardė nieko ne

sako tamstai.

JAMES GOULD COZZENS

Joreth nusiėmė akinius ir atidžiai pasi-
žiūrėjo.

— Žinote, ne. Gaila, ne. Ingalls. Ne. Ši
tokia pavarde nieko nepažįstu.

Pulkininkas Ingalls pasikišo lazdą po pa 
žastim ir iš vidaus kišenės išsitraukė voką. 
Išėmė iš jo lapą popieriaus, atlankstė, aki 
mirksnį piktas žiūrėjo ir numetė ant stalo.

— Gal šitas, — tarė jis, — primins tams 
tai.

Joreth trūktelėjo nosį, atidžiau pasižiūrė 
jo į pulkininką Ingallį ir užsidėjo akinius.

— Ak,—tarė jis,-—sąskaita. Taip. Prašau 
atleisti man. Daug reikalų atlieku paštu 
su žmonėmis .kurių niekada nebuvau susi 
tikęs. „Kunigas daktaras Godfrey Ingalls, 
Švento Jono Klebonija“. Ak, taip, taip...

—• Amžinatilsį daktaras Ingalls buvo ma 
no brolis. Šita sąskaita tai tikriausias ne
susipratimas. Tokių veikalų nei jis užsaki
nėjo ,nei gavo, nei skaitė. Aišku, tokiu, kny 
gų jis nėra nė palikęs.

— Hm, — tarė Joreth. — Taip, štai 
kaip. — Jis perskaitė visą sąrašą ir suko
sėjo, tartum nesmagiai pasijutęs. — Štai 
kaip. Dar kartą patikrinsiu savo bylas. — 
Jis išsitraukė iš lentynos didžiule terškan 
čią dėžę. — G, H, I... — murmėjo jis. — 
Ingalls. Štai...

— Nėra čia ko, — tarė pulkininkas In
galls. — Čia jau aišku, kad klaida. Man at 
rodo, kad net ir keista. Aš rimtai patariu 

tamstai būti atsargesniam. Jeigu tamsta 
tiek žemai krinti, kad pardavinėji šitokius 
įtartinus raštus, tai jau tamstos reikalas. 
Bet...

Joreth atsilošęs kelis kartus linktelėjo į 
priekį.

— Na, pulkininke, — tarė jis, — tamsta 
gali turėti savo nuomonę. Aš sėdžiu čia ne 
tam, kad svarstyčiau savo pirkėjų skonį. 
O kai kalbamuoju atsitikimu, tai negali bū 
ti jokių abejonių dėl to, kad minimasis as 
muo tas knygas užsakė. Gegužės mėn. 15 
d. aš išpildžiau užsakymą. Reikia tikėti, 
kad knygos buvo gautos. Kas toliau su jo
mis atsitiko, tai jau ne mano reikalas; bet, 
turėdamas galvoje tamstos pasisakymą, aš 
galėčiau tik pažymėti, kad tokia literatūra 
paprastai laikoma slaptai ir skaitoma slap 
tai. Aštuonis mėnesius aš vis pakartotinai 
siuntinėjau reikalavimus apmokėti. Niekas 
man neapmokėjo skolos. Žinoma, aš netu
rėjau žinių, kad pirkėjas, kaip tamsta, ro
dos, išsireiškei ,buvo ligotas. Štai dėl ko 
aš galų gale susirūpinau griebtis įstatymi
nio būdo. Aš labai atsiprašau, kad...

— O, tu niekše nematytas! — suriko pul 
kininkas Ingalls. — Ar tu nori dar čia įro
dinėti, kad daktaras Ingalls pirkinėjo to
kias knygas? Aš tau pasakysiu...

Joreth tarė:
— Mielas mano pone, lukterėk truputė

lį! Ar tamsta esi toks jau tikras? Apie pir
kėją aš nieko nenusimanau. Nieko aš neno 
riu nė tvirtinti, vien tik tiek, kad išsiun
čiau prekes, už kurias man turi būti apmo
kėta. Aš esu neturtingas. Kai žmonės ne
apmoka man, ką kita aš galiu daryti, kaip 
tik...

— O, tu begėdi...
Joreth pakėlė ranką.

— Prašau, prašau! — tildė jis. — Man 
rodos, kad tamsta, pulkininke, pasirinkai 
visiškai neteisingą ir nepateisinamą laiky
seną. Šita sąskaita jau seniai stovi. Aš ne
siėmiau jokių priemonių.. Labai gerai ži
nau, kokių nemalonumų turėtų bet kuris 
pirkėjas, jei pasiektų viešumą sąskaita už 
šitokios rūšies knygas. Mano mielas pone, 
tai nėra vienintelis atsitikimas; tamsta, be 
abejo, nustebtum, jei pamatytum mano pr 
sitikėjimu besinaudojančių pirkėjų sąrašą.

Pulkininkas Ingalls atsargiai tarė:
— Būk tamsta toks geras ir parodyk ma 

no brolio užsakymą.
— Ak, — tarė Joreth. Jis išpūtė lūpas. 

— Iš tamstos pusės tai negražu, pulkinin
ke. Tamsta aiškiai supranti, kad aš negaliu 
turėti. Iš mano pusės būtų labai negudru 
laikyti savo bylose tokius dalykus, kurie 
gali tik bėdos pridaryti. Turiu tik sąskai
tos nuorašą, kurio, mano galva, teisiškai 
visiškai pakanka. Supraskite mano padėtį.

— Aiškiausia, — tarė pulkininkas In
galls. — Tai biauraus sukčiaus ir apgavi
ko padėtis, ir tegu aš turėsiu šiokį tokį ma 
lonumą apvanoti tave.

Jis išsitraukė iš po pažasties lazdą. Jo
reth vikriai pašoko nuo kėdės, pagriebė 
nuo stalo telefoną ir paspyrė į pulkininką 
kėdę.

— Telefoninkė? — tarė jis. — Man rei
kia policininko. — Tada jis trūktelėjo stal
čių ir čiupo iš ten revolverį. — Dabar, ma 
no mielasis pone, — tarė jis, atgrįždamas 
nugarą į sieną, — mes greit pamatysime. 
Prisiklausiau iš tamstos daug užgaulių žo
džių, bet turi būti riba. Iki tam tikro laips 
nio aš suprantu tamstos kėslus, bet tams
tos elgesys nepateisinamas. Jeigu tamsta 
nuspręsi tuojau pat išsinešdinti ir atsiųsi 

tai sumai čekį, tai bus baigta kalba. O jei
gu tamsta nuspręsi laukti ,kol atvyks valdi 
ninkas...

Pulkininkas Ingalls stipriai suspaudęs 
laikė lazdą.

— Man rodos, geriau palauksiu valdinin 
ko, — nuostabiai ramiai tarė jis. -r- Aš 
šiek tiek paskubėjau. Turint galvoje tą 
tamstos vadinamąjį pirkėjų sąrašą, kuris, 
kaip tamsta galvoji, nustebintų mane, be 
abejo, reikėtų dar pasvarstyti ir kitų žmo 
nių...

Staiga jo rankoj sujudėjo lazda ir ne
gailestingai užgriebė Joretho riešą. Revol
veris iškrito .nuterškėjo grindimis, ir pul
kininkas Ingalls paspyrė jį už savęs.

— Tai ne tokios rūšies dalykas, kad.d’" 
sininko giminės leistų parodyti >rešumai, 
ar ne teisybė? Kai tamsta paskaitai, kad, 
va, vienas kuris jų mirė, tai kas tamstą su 
laikys pasiųsti jam sąskaitą? Dažniausia 
jie apmoka ir tyli. Labai paprastas būdas, 
pone.

Joreth vaitodamas griebėsi už riešo.
— šitokių niekų aš negaliu suprasti, — 

tarė jis. — Kaip tamsta drįsti...
— Tikrai? — tarė pulkininkas Ingalls. 

— Negalėčiau suprasti ir aš, pone; tik šiuo 
atveju, man rodos, tamsta, pone, įkišai ne 
vieton nagus! Taip jau atsitiko, kad aš bu
vau visiškai tikras, jog mano brolis jokių 
knygų neužsakinėjo iš tamstos, kad jis ne
slapstė jų ir pasislėpęs neskaitė. Jo nekro
loge .aišku, nebuvo tai pažymėta, bet pas
kutiniuosius penkiolika savo gyvenimo me 
tų daktaras Ingalls turėjo nelaimės gyven
ti visiškai aklas... Štai, pone, ir policinin
kas, kūrį tamsta kvietei.

Vertė K. BarėnaS

2



Nr. 30. (480) 25. 7. 1957. EUROPOS LIETUVIS

APIE GYVULIŲ DOMESTIKACIJĄ 
IR KELIAS BENDRAS ŽMONIŲ IR

GYVULIŲ LIGAS

DARIAUS IR GIRĖNO KELIU

Dr. med. vet. A. KušlysDidelė ūkinė galvijų reikšmė ir didelė svarba tai, kad esama bendrų žmonėms ir gyvuliams ligų, pateisina reikalą arčiau pa nagrinėti žmogaus ir galvijų santykius.Žmogaus santykiai su galvijais siekia priešistorinius laikus, šio šimtmečio pradžioje Carneige organizuotoji ekspedicija i centrinę ir rytų Aziją rado Annau miesto griuvėsius. Šito miesto iškasenos, be kitų vertingų ir įdomių radinių, parodė, kad galvijai jau tada, 8000 metų prieš Kristų, žmonėms buvo pažįstami. Kadangi žmogus tada savo primityviais ginklais kovodamas prieš laukinius jaučius (Ur), dažnai išeida vo kaip pralaimėtojas, tai nenugalimą jaučio jėgą, o vėliau ir patį jautį pradėjo garbinti ir teikti jam antžmogiškas savybes.Dar ir šiandien kai kurios tautos, kaip indai, centrinės Azijos ir Afrikos tautelės, tebegarbina galvijus, šventajame senovės persų rašte Zvend-Avesta galvijai turi pirmenybę prieš visus kitus gyvulius. Senovės hindų raštuose Ijeveik visos dievybės turi jaučių ir karvių išvaizdą. Vyriausiasis dievas Indra ten vaizduojamas kaip didelis baubiantis jautis.Manus įstatymų knyga sako, kad Brahma sutvėrė karvę — dievų motiną, pirmąją iš gyvulių, kaipo pieno ir sviesto davėją dievų aukoms .kurios labai džiugindavo dievybes.Budizmas skelbia sielų reinkarnaciją gyvulių kūnuose, dėl to Indijoje steigiamos karvių prieglaudos. Senovės egiptiečiai iš -_3asu gy-Mumuabiausiai garbindavo juoda, jautį su balta kakta (mėnulio"kUltas). Gal vijų kultą taip pat pažino senovės graikai, romėnai ir germanai. Ilijadoje Agamemnonas lyginamas su galingu ir stipriu jaučiu. Mesenijos dvasininkai pagal gyvulių laikyseną ant aukuro spėdavo ateitį. Plinijus ir ' Aelianas pagal gyvulių laikyseną spėdavo orą. Galvijai iš anksto jausdavo ateitį: marą, žemės drebėjimus, gerus ir blogus metus ir t.t.Vienas didžiausiųjų laimėjimų žmonijos istorijoje buvo gyvulių prijaukinimas • — domestikacija. Žemdirbystė išsivystė tik tada, kai jaučiai pradėjo traukti arklą. Senovės Kinijoje, kai jaučių traukiamas arklas pakeitė žmogaus rankomis vartojamą kaplį, gyventojų skaičius per kelias kartas iš 50 mil. išaugo iki 400 mil., kuris paskui vėl šimtmečiais liko vietoje iki krašto industrializacijos.Domestikacijos pradžioje galvijai buvo vartojami ne arklui traukti, bet kroviniams nešti. Senovės Azijos tautos vartojo jaučius joti ir kroviniams nešti. Tik vėliau, domestikacijai plečiantis — prijaukinus

Šventieji jaučiai 
ir karvės

arklį, jaučiai buvo vartojami arklui traukti. Senovės egiptiečiams jaučiai traukdavo arklą, karo vežimus ir akmenis piramidžių statybai.Taip pat jaučiai tarnavo graikų ir romėnų tautoms. Odisėjus kalba apie jaučius, traukiančius jungą. Aleksandras Didysis jaučių traukiamais vežimais pasiekė Persiją ir Indiją. Romėnas Vegetius tvirtino, kad be darbo jaučių negalinti gyventi jokia kultūringa tauta. Germanai iki tautų kilnojimosi laikų visus darbus atlikdavo jaučiais. Pagal viduramžių rašytojus, jaučių darbas galiojo kaip žemdirbystės pagrindas. Iki 18 amžiaus europietis ūkininkas laikė 6-7 jaučius ir tik vieną karvę.Vėl kita galvijų reikšmė žmonėms maitinti. Senovės tautose mėsos valgymas dažnai būdavo susijęs su religiniais įsitikinimais. Senovės tradicijoms ištikimi, dar ir šiandien daugelis Azijos tautelių nevalgo galvijų mėsos. Senosios europiečių tautos į mėsos valgymą nežiūrėjo kaip į nuodėmę (kaip vėliau budistai indai), tačiau pagal vendų religinius papročius ji buvo nemėgiama, kadangi tai buvo „maistas keturiomis kojomis“.Germanams karviena vaidino tik mažą vaidmenį. Jie valgydavo galvijų mėsą tik tada, kai nebūdavo arklienos. Germanai buvo ypatingi arklienos mėgėjai. Krikščionybei plečiantis, dvasiškija arklienos valgyme įžiūrėjo pagoniškųjų papročių tęsimą. Tačiau dvasiškija diplomatišku būdu mokė, kad arklieną valgyti nesą nuodėmė, tik skelbė, kad tai esanti nešvari mėsa — ją valgant galima užsikrėsti įvairiomis Ii- gomis; rerejiuiaa is aiKUcnoa valgymo į karvieną germanams tačiau tęsėsi ilgus šimtmečius.Galvijų penėjimas, kad būtų gaunama daugiau mėsos ir riebalų, žinomas tik aukš tesnės kultūros tautoms. Pvz., egiptiečiai tam reikalui šerdavo jaučius duonos tešla. Romėnai į jaučių penėjimą nekreipė daug dėmesio. Mėgiamiausia jiems mėsa buvo paukštiena. Jeigu jie penėdavo jaučius, tai norėdami gauti tik lajaus, kurį naudodavo žvakių gamybai, žvakių gaminimas iki 19 šimtmečio pabaigos turėjo didelės reikšmės.Didesnį vaidmenį žmogaus maistui seno vėje turėjo pienas. Pieno vartojimas valgiui indams buvo pažįstamas jau 6-7 šimtmetyje prieš Kristų.Jie gyrė pieną, kaip dangaus palaimą, ir tai vaizdavosi didele pieną duodančia karve, kuri maitina šventąjį jautį Indrą. Centrinės Azijos tautos pienui neskyrė daug reikšmės. Dar ir šiandien kinietis piene įžiūri moteriško gyvulio skysčius, kurie tinka tik žindukams maitinti. Senovės Ro- 

(Santrauka Dr. K. Valterio paskaitos, skai
tytos 13.7.1957. LVS „Ramovė“ Mancheste- 
rio skyr. suruoštame Dariaus ir Girėno 
minėjime.Mažai žinau apie Darių ir Girėną. Buvau tik lašeliu minios, laukusios Kauno aerodrome, o vėliau mačiau pilkai gelsvus balzamuotų lakūnų veidus Kauno Medicinos fakulteto koplyčioje. Tai ir viskas, kas buvo likę mano atmintyje apie aną įvykį.Literatūra apie D ir G gana šykšti ir ta pati man neprieinama. Laimė, kad turėjau Liet. Enciklopediją, iš kurios galėjau pasisemti vieną kitą lašelį „stiprybės“.Susirinkom paminėti dviejų lietuvių žygį, padarytą prieš 24 metus. Ar yra kokia prasmė prisiminti aną žygį — ilgą, vargingą skridimą per platųjį Atlanto vandenyną, kada dabar, papusryčiavę Mancheste- ryje, galim sėstis į prabangų lėktuvu, ten patogiai nusnūsti ir pietauti jau New-Yorke?Darius ir Girėnas, toli gražu, ne pirmieji ir net ne vieni iš pirmųjų perskrido Atlantą. Pažiūrėjus į Britų Enciklopediją, D ir G pavardžių neradau, neradau transatlantinių lakūnų sąraše...Atrodo, kad reikalas pamirštas, nesvarbus, ir ramovėnai be reikalo čia mus kankina, sukimšę į šią salę. Ar nebūtų geriau mums skirstytis ir traukti į artimiausią karčiamą?..Bet... Bet yra ir kita medalio pusė. Var dan tos kitos pusės gal pabūkim čia dar nors keletą minučių ilgiau.Toliau paskaitininkas, trumpai supažindi nęs su Dariaus ir Girėno biografijomis'ir pakritikavęs vienpusišką lakūnų gyvenimo aprašymą, šitaip dėstė:— Lietuviai, sužinoję, kad Darius ir Girėnas skrenda per Atlantą, buvo aliarmo bū senoje: graibstė laikraščius, klausėsi radijo, klausinėjo vienas kitą apie žygio sėkmę. Kauno aerodrome jų laukė daugiau kaip 25.000 žmonių minia. Pasitikti ėjo visi, neklausdami, kokio lakūnai tikėjimo, kokių pažiūrų ar politinių įsitikinimų. Anas žygis Lietuvos ir lietuvių garbei lietuvius dvasiškai sujungė. Tikiu, kad ir čia susirinko įvairiausių pažiūrų tautiečiai. Vadinas, daug metų po savo tragin- gos mirties jie mus tebejungia.Dariaus ir Girėno vardu buvo pavadinta šimtai Lietuvos miestų ir miestelių gatvių, mokyklų, tiltų, aikščių ir t.t.Kodėl taip buvo padaryta? Atrodo, nore ta juos pagerbti. Bet ar tuo jie buvo pamoję pienas nebuvo mėgiamas. Romėnai labiau mėgo vyną.Iš anksčiau suminėtųjų faktų matyti, kad gyvulių domestikacija buvo tikrai kul tūros kilimo ženklas. Kultūros vystymasis be gyvulių įnašo, t.y. be domestikacijos, yra tiesiog neįsivaizduojamas. Ypatingą vaidmenį čia suvaidino galvijai. Galvijai, žemdirbystė ir žmogaus gerovės kilimas yra neatskiriamos sąvokos.Santykius žmogaus su gyvuliu galima pa vadinti simbiose, t.y. bendruomeninį sugyvenimą abiejų partnerių naudai. Ne tik žmogus turi naudos iš gyvulio, bet ir atvirkščiai. Kaip tik čia ir yra domestikacijos etinis pateisinimas, žmogus gina gyvulį nuo jo priešų, nuo parazitų, saugoja nuo ligų, nuo blogo oro ir žiemos šalčių. Žmogus rūpinasi, kad gyvulys būtų pakankamai maitinamas, prižiūri jį ir blogais metais, kada laukiniai gyvuliai kenčia badą, ar sausros metu neleidžia jam mirti nuo troškulio. Už tai žmogus naudoja gyvulio darbo jėgą, pieną, vilną, o skaudžiausia žmogaus ir gyvulio santykiuose: žmogus nusprendžia gyvulio mirties datą ir jį panaudoja savo maistui.' 

gerbti? Abejoju. Jie tuo buvo išpopuliarinti, išgarsinti. Jei šiandieną, čia paminėję aną žygį, paprastai išsiskirstysim ir toliau tęsim klubų ir barų lankymą, žaidimus „velnio abrozdėliais“, toliau vis vienas kitą šmeišim ir purvinsim, tai anų žymiųjų lietuvių nepagerbsim. Lygiai kaip nepa- gerbsim Dievo vien maldomis, pamaldomis, išpažintimis, giesmėmis.Darių ir Girėną pagerbsim sekdami jų pavydžiu, o Dievą — kasdieną vispusiškai tobulėdami!Gal kai kas paklaus: „Nejaugi mes turim mokytis skraidyti, tapti lakūnais ir skristi per Atlantą?“ Ne, tuo mes dabar nieko nenustebinsim. Jei D ir G pasirinko skridimą per Atlantą, tai tik dėl to, kad anuo metu tokiu žygiu tikėjosi pasitarnau ti savo Tėvynei, išgarsindami Lietuvą ir lietuvius. Iš ano žygio jie sau materialinės naudos neturėjo ir nesitikėjo. Dar daugiau: jie savo sutaupąs įdėjo į lėktuvo pirkimą ir jo remontą. Savo testamente jie įrašė:„Šį skridimą aukojame Tau, Jaunoji Lie tuva“.Daugelis mūsų dabar kitaip kalba. Pakviesti jungtis į Lietuvių Sąjungą lietuviš kam darbui, jie atšauna:„O ką ta Sąjunga man duos?“Tad ką gi mes turėtume daryti, norėdami gauti savo veiksmams Dariaus—Girėno palaiminimą iš „anapus“? Atskirų atsitikimų numatyti neįmanoma, bet yra da lykų, kuriuos visi galim įvykdyti.- Galim (ir privalom!) palikti savo gražų, visiems pasigėrėtiną pėdsaką. Jei svetimtaučių tar pe mes pasižymėsim savo aukšta dvasine kultūra, sąžiningumu ir sąžiningu darbu, tai jau vien tuo pateisinsim savo politinių pabėgėlių vardą.Keliais pavyzdžiais pailiustravęs gero lietuvių elgesio naudą kitiems lietuviams, prelegentas tęsė:— Galų gale lietuviškam reikalui bus daug pasitarnauta jau vien tik nepasižymint blogais darbais ir žygiais, kurie su pasigardžiavimu aprašomi vietinėj spaudoj. Ir taip vienas tamsus lietuvis meta biaurų šešėlį šimtams ar net tūkstančiams savo brolių.Darius ir Girėnas buvo veržlūs, aktyvūs, pažangūs ir nepasitenkiną pasiektais rėzul tatais; jie kopė vis aukščiau, tobulinosi. Jei ne tragiška mirtis — jie nebūtų užmigę ant laimėjimų vainikų, o būtų kopę aukščiau.Noras ir pasiryžimas daro stebuklus. Istorija žino daug tokių faktų. Daug garsių žmonių erškėčiuotu keliu ėjo į pasaulio gar bę. Tad skaudu žiūrėti į daugelį lietuvių pabėgėlių, apsėstų ar net suėstų liurbiškumo grybo... Tik retas studijuoja savo srities literatūrą, retas lanko vakarinius kursus. O sąlygos tobulintis šiame krašte tikrai geros: bibliotekos, kursai, žurnalai visiems prieinami.įsivaizduokim, kad staiga reikėtų organi zuoti lietuvių karinius junginius Tėvynei vaduoti. Neabejoju, kad karių atsirastų tūkstančiai, bet karininkų, susipažinusių nors teoretiškai su moderniąja karo strate gija, vargu ar rastume nors vieną... O kiek mes turėtume žmonių, tinkamų pertvarkyti ir sumoderninti Lietuvos švietimui, žemės ūkiui ir t.t.?Mes didžiuojamės savo garsia praeitimi. Tai nieko bloga. Bet praeitis nei sotina, nei šildo, o gal tik migdo. Laikas pabusti ir kurti dabartį. Jei nemokam — pasimoky- kim iš žydų. Jie šimtmečiais bastėsi po pa šaulį, pamiršo savo kalbą ir net religiją, bet nepamiršo, kad jie yra žydai; jie ne tik neištirpo pasaulio jūroj, bet, susėmę pasaulio kapitalą, praktiškai buvo pasaulio valdovai. Pagaliau sukūrė savo valstybę

dykumoj, modernišką ir stiprią valstybę, ir jau spėjo sumušti keliasdešimt kartų didesnį už save priešą.Jei lietuviai turėtų Dariaus-Girėno nepasotinamą dvasią, tai per dešimtį metų jau būtų įsigiję mėgiamų specialybių diplo mus ir būtų bekopią kasdien aukštyn. Nepajėgūs protą tobulinti, per dešimtį metų galėjo šimtais ar net tūkstančiais svarų „patobulinti“ savo kišenes, įsigyti prekybas ar įmones ir ramiai laukti senatvės. Dabar gi ne tik gėda, bet ir baisu klausytis, kad mūsų tautiečiai reikalingi pašalpos ligos ar nelaimingų atsitikimų atveju.Pradedantieji ar galvojantieji apie biznį, turi įsikalti sau į galvą sąžiningumą, o ne norą staiga pralobti!Kas pats negali ar nenori tapti šiuo tuo, tepadeda norinčiam ir galinčiam tai padaryti. čia vėl prisimintinas Dariaus-Girėno žygis ir organizuota lietuvų pagalba. Amerikos lietuviai, remdami savo pinigais aną skridimą, ne tik fiziškai įgalino tą žygį, bet ir dvasiškai stiprino lakūnus. Jei bus stiprus ir vieningas tautiečių pritarimas bet kuriam lietuviškųjų veiksnių sumanymui, tai tas sumanymas bus įvykdytas. DBLS įsikūrė, plėtėsi ir laikosi dėl to, kad ji turėjo ir turi pritarimo lietuviuose. Bet labai skaudu, kad tik maža tautiečių dalis supra to šį svarbų reikalą. Dauguma pasinėrė pilkosios masės jūroj...Kai kuriuose dalykuose mums pavyzdžiu gali būti laukinės Afrikos negrai. Jie kas savaitę deda po kelis šilingus į studijų fondą, kurio dėka negrai studijuoja Bri tų universitetuose. Ką mes tuo reikalu esą me padarę? Ar ne laikas pagalvoti apie to kį fondą, sakykim, Dariaus-Girėno fondą, kuris įgalintų keletai gabių lietuvių pasiek ti aukštąjį mokslą, meno aukštybes ar šiaip kokią vertingą specialybę?Darius buvo kelių organizacijų vadovybėj .-Ar tai ne sektinas pavyzdys? Išsimoks linę lietuviai, vengią organizacinio darbo, yra dvasiški lavonai. Jie ne tik yra mirę savo Tėvynei, bet savo dvasinu paralyžių užkrečia neišmokslintus ar jaunesniuosius tautiečius.Daugelio išmokslintų lietuvių veiklos ug- • nelė Lietuvoj buvo kūrenama šiltomis vie tomis. Ten jie buvo veikėjai, patriotai, šau kė kitus prie Tėvynės meilės židinio. Dabar ta ugnelė užgeso ,nes neturim pinigų jai pakūrenti!.. Ir taip mūsų „patriotai“ pa skendo arba prabangoj, arba čierkoj... pa traukdami savo „partijon“ ir neišmokslintus tautiečius. Todėl negalim smerkti pastarųjų, jei jie per išgertuves užtraukia kaimišką dainelę:„Geria ponai ir senatas, ir mes gersim be sarmatos!“..Darius buvo sportininkas ir sporto vadovas. Dabar sportininkai, kaip ambasadoriai, groja pirmuoju smuiku. Iš sporto ir asmeniška nauda ir tautai garbė. Jei negalim suorganizuoti savo komandų — spraus kimės į britų ir parodykim, ką lietuviai ga Ii! Pasižiūrėkim tik, kaip puikiai reiškiasi wolverhamptoniškiai lietuviai krepšininkai! •Dar viena smulkmena. Ir Darius ir Girėnas pakeitė savo pirmykštes pavardes į lie tuviškesnes ar skambesnes. Daugelis lietu vių tebesivadina ilgomis lenkiškomis ar ru siškomis pavardėmis anglams neištariamo mis. Tokius anglai vadina „Džėk“, „Džou“ ar panašiai. Ar neverta pasekti ir čia Dariaus ir Girėno pavyzdžiu?Baigiant prisiminkim Tėvynės priekaištą (žiūr. „E.L.“ 26 nr.) : „Jūs nepajėgūs va karams pasakyti tiesos“.Taip, nepajėgūs, nes esam blogai organizuoti, nevieningi, nepažangūs ir nesie- kiam pažangos.Mano įsitikinimu, Tėvynė mums nepriekaištaus, jei seksim Dariaus ir Girėno pavyzdžiu čia išdėstytų faktu šviesoje.
Dalyvis

ADOLFAS DAUKANTAS

INŽINIERIUS J
klysti' YRA ŽMONIŠKA !1. Jaunasis Beniulis šiandien turėjo sunkią ---.dieną. Nuo pat ankstybo ryto vienmarškinis ir prakaituotas trinage šake mėtė sunkias ir pilnas grūdo rugių gubas vežiman, ragino bernus ir mergas, šalia jo lengvai krutančius, ir kas pusvalandis piktai dairėsi dangun, kur iš vakarų pamažu kilo vis tamsesni ir sunkesni debesys. Visas šįmeti nis rugių derlius dar nebuvo gavęs lietaus lašo! Ir jei tik ligi saulėlydžio audra grūmojantis dangus nepratrūks lietaus čiurkš le, jo svarios rugių pėdos, jau dabar šviežia duona kvepiančios, slėpsis daržinėje nuo visų pavojų.ši daug žadanti mintis davė jėgų Beniuliui kone be pertrūkio, vežimas po vežimo, krauti ligi pat pavakarių. Pats niekuomet nemėgo daug kalbėti ,tad ir šeimyna, drau ge dirbdama, vengė liežuvius laidyti ar, ant šakės pasirėmus, pamažu nuo kaktos riedantį prakaitą braukti.Na, na, Petrai! Negriūk po rugiapėde! — šūktelėjo, bernui. — Ryt snūstelsim ligi pusryčių, jei šiandie tęsėsi!Šeimyna gerai pažino jaunąjį Beniulį, 

ir šio menko paraginimo užteko visiems, kad darbas toliau virte virtų.Dar buvo likę laukuose keli vežimai krauti, kai aptemusiame danguje skaudžiai švistelėjo žaibas, ir netrukus žemę su drebino artimas griaustinis. Po to iš beržyno, tartum šūvio pažadintas žvėris, iš kart pašoko stiprus vėjas, nuplėšė mergoms nuo galvų skareles ir nejaukia vėsuma užpylė bernų pažastis. Silpnesnės gubos nuo pirmo stipraus smūgio tuoj pat išgriuvo, tebestovinčiose švilptelėjo vėjas, smagiai pakratė sunkias varpas ir įšėlęs nulėkė ūždamas dar nekirstais laukais.Beniulis neramiomis akimis permetė va karų dangų ir horizonte pamatė pilką lietaus juostą. Už poros minučių ji turėjo už lieti ir jo laukus.— Namo! — sušuko jaunasis šeimininkas ir, užmetęs paskutinę gubą, paleido pu siau pakrautus vežimus iš dirvos į kelią.Bernai ir mergos, pagrobę švarkus, skareles ir indus su vandeniu, šoko kur kas galėjo ant vežimų ir greit dingo Beniuliui iš akių. Netrukus dar kartą blikstelėjo ber žyne žaibas, skaudžiai trinktelėjo perkūnas, ir pilka lietaus juosta skubiai kilo dangumi, greit artėjo laukais drauge su 

viską griaunančiu vėju. Beniulis risčia pasileido pakalniui ir, metęs sunkią šakę prie grėbiamosios mašinos, pasuko prie arčiau stovinčio svirno, nebetikėdamas sau sas pasiekti trobos.Kai jis tik užšoko ant priegrindžio, lietaus srovė ūždama pasiekė jo sodybą ir vi są žemę paskandino vos permatomoje mig loję. „Tai laiku pataikiau!“ — džiaugėsi užsimesdamas ant pečių švarką. Lengviau atsipūtęs susisagstė prakaituotus marškinius, sutraukė tvirčiau diržą ir, užsimovęs kepurę, pradėjo ieškoti kelnių kišenėse tabako.Ant priegrindžio, po plačia svirno pastoge, jis jautėsi smagiai ir saugiai. Čia neužpūtė audringas vėjas, ir dideliu kampu žemę čaižantis lietus jo nesiekė. Jau buvo bebaigiąs rūkyti suktinę, kaip staiga išgirdo dunkstelėjimą. Iš pradžių pagalvojo pa sieny sukrautas lentas griūvant. Bet netrukus jis išgirdo naują duslų bildesį, kuris jam neabejotinai pasigirdo svirne. Šį kartą stuktelėjimas buvo daug aiškesnis ir arčiau jo. Beniulis nustojo rūkęs ir atidžiai klausėsi. Po kurio laiko beveik ties savo galva jis išgirdo lengvus žingsnius. Tai buyo trys keturi žingsniai prie pat svirno pastogės.Beniulis nustebo. Kas iš namiškių galėtų būti šiuo metu svirne? Jis greitai priėjo prie pirmųjų durų, pro kurias laiptais gali ma buvo patekti svirno viršun, ir, nuspau dęs rankeną, stipriu smūgiu stumtelėjo jas vidun. Bet durys neatsidarė. Jis dar kartą pakratė rankeną ir keliais kumščių smūgiais pasibeldė į duris.

— Kas ten viršuje? Atsiliepk!Bet svirno durys nejudėjo, ir į jo klausimą niekas neatsiliepė. Kurį laiką jis tyliai klausėsi, ar neišgirs naujo dunkstelėjimo ir žingsnių. Po to jis atsargiai priėjo prie antrųjų ir trečiųjų durų, mėgindamas jas be garso atidaryti. Bet nė vienos nepasidavė jo valiai.Jausdamasis netikras, jis nušoko nuo priegrindžio' ir, saugodamasis lietaus, pasvirnių atsargiai nuslinko pasižiūrėti, ar kas nesitrankė kitoje svirno pusėje. Tačiau ir ten nieko įtartino nepastebėjo. Tik grįždamas jis staiga žvilgterėjo į viršutinį svirno langą, ir jam pasirodė, kad dešinioji pusė blikstelėjo jo akyse ir greit užsidarė.Jo įtarimas dar labiau padidėjo. Dabar jis buvo beveik tikras, kad jo svirne šeimi ninkavo kas nors svetimas.„Po šimts perkūnų!“, nusikeikė Beniulis, galvodamas apie sukrautus kailius svirne, apie pilnas audeklo žmonos pasogines skry nias ir geriausių miltų dėžes. Jis ryžosi sau goti duris, kol audra aprims ir gal kas iš namiškių pasirodys kieme. Beniulis dar kartą žvilgterėjo į viršutinį svirno langą, piktomis akimis permetė iš vakarų kylančius naujus audros debesis ir nusispiovė.Staiga lauke taip sutemo, kad jis vos įžiūrėjo antrąjį svirno galą ir netoli sode augančias obelaites. Tuo metu jam kilo nauja mintis. Jis nutarė pasinaudoti šia audros sukelta tamsa ir pats atsinešti iš trobos svirno raktus. Žaibui blikstelėjus, aukštai užsivertė švarko apikaklę, Užsi

smaukė ant akių kepurę ir šoko nuo priegrindžio į audrą ir lietų.2. Virtuvėje prie plytos jau degė žibalinė lempa, ir samdinė Ona ruošė stalą vakarienei, kai jis įgriuvo trobon, šeimynos viduje nebuvo. Beniulis, nė žodžio netardamas ,įbėgo į miegamąjį, skubiai atrakino spintą ir pagriebė ranka, kur dešinėje pusėje, ant paskutinės vinies, turėjo kaboti svirno raktai. Bet jų ten nerado. Jis dar kartą perbėgo pirštais visas vinis ir skubiai pasilenkė, ieškodamas nukritusių spin tos apačioje.— Ona, kur svirno raktai? — suriko, vis dar tuščiai bėgiodamas pirštais spintos apa čioje. — Duok šen žiburį! Greit!Netrukus samdinė pasirodė kambario duryse su lempa. Ji buvo stambi, lėta, juodais plaukais, išsidraikiusiais iš po šviesios skarelės. Ona priėjo arčiau spintos ir švietė lempa žemyn, bet į šeimininko klausimą nieko neatsakė.— Ar girdi, po šimts perkūnų! Kur raktai, klausiu?— Aš nežinau, šeimininke, — lėtai atsakė Ona, pirštu braukdama per nosį. — šiandien nebuvau svirne.— Kur žmona?— Nemačiau šeimininkės, — atsiliepė samdinė. — Ar nebus pas gyvulius išėjus. Po pietų Žalioji sunegalavo.Beniulis daugiau neklausinėjo. Greit pastūmė samdinę nuo durų ir vėju išlėkė lauk. (Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS Nr. 30. (480) 25. 7. 1957.

SOVIETINIU AGENTU PINKLĖSE
Spausdiname čia savo bendradarbio Vo

kietijoje pasikalbėjimą su lietuviu, kuris 
buvo priverstas sutikti išeiti sovietinę šni 
pų mokyklą ir vėliau varyti užsienyje tarp 
lietuvių griaunamąjį darbą. Atgabentas i 
Vakarų Vokietiją, net nepradėjęs vykdyti 
savo uždavinių, jis pasidavė j saugumo 
rankas. Tai Pranas Jančauskas, nepriklau
somybės laikais įsigijęs prekybininko spe
cialybę, dirbęs Lietūkyje, sovietams antrą 
kartą užeinant likęs Lietuvoje, kurį laiką 
slapstęsis, mobilizacijos išvengęs gauda
mas tarnybas — nueidamas dirbti Lietū
kio Naftos Kontoros valdytojo pavaduoto
ju, kaip specialistas, jau dirbęs šios srities 
darbą. Lietkoopsąjungai Lietūkiui priklau 
siusi, nors visus įsakymus iš Maskvos gau 
davusi Naftos Kontora turėjo aprūpinti 
naftos gaminiais visas Lietuvos ir Kara
liaučiaus srities civilines valstybines įstai
gas, tarybinius ūkius, kolūkius, pramonės 
įmones, transportą, NKVD pasienio kariuo 
menę, NKVD, NKBG, upių ir jūrų civili
nį laivyną ir kariuomenei priklausančius 
civilinius dalinius. Jančauskas turėjo pri
imti iš Rusijos gaunamąją naftą ir paskirs 
tyti ją. Bet čia jau į jo gyvenimą įsimaišė 
okupantų saugumas. Nuo čia ir perleidžia- 
me žodį pačiam Jančauskui.

Kl. Tamstai dirbant Naftos Kontoroje, 
ar nebuvo pertraukos tarnyboje?

Ats. Taip. 1944 m. lapkričio mėn. pas 
savo pažįstamą baliuje viešai sudaužiau 
Stalino portretą ir pareiškiau savo nusi
statymą prieš Lietuvos okupantus. Kau
no saugumas sužinojo tai, ir 1944 m. gruo
džio 27 d. du MGB karininkai areštavo 
mane ir patalpino į saugumo rūmus Kau
ne, Laisvės ai. Nr. 6. Vėliau buvau perkel
tas į Kauno kalėjimą. Areštavimo dienos 
vakare mano bute saugumas padarė kratą.

Noriu trumpai paaiškinti, kas įvyko kra
tos metu mano bute. Mano šeima nežinojo, 
kad esu areštuotas. Mano bute vienas pa
žįstamas slapstėsi nuo rusų okupacinės 
valdžios. Kratos metu jis suspėjo taip ge
rai palėpėje pasislėpti, kad saugumiečiai 
jo nerado. Sekančią dieną saugumo kari
ninkas su kareiviais sauvališkai, prievar
tos būdu paėmė iš mano buto kilnojamąją 
krosnį, tokiu būdu paliko žiemos metu ša! 
U mano 3 metų sūnų ir kitus šeimos na
rius.

Kl. Ar tamsta ilgai sėdėjote kalėjime ir 
kodėl išleido j laisvę?

Ats. 1945 m. pradžioje LTSR Komisarų 
Taryba ir VKP(b) Centro Komitetas įpa
reigojo Naftos Kontoros valdytoją, kad pa 
ruoštų pavasario sėjai bazes ir sandėlius 
priimti natfos gaminiams, kurie skirti 
traktoriams ir transportui. Valdytojas, ne
turėdamas naftos specialistų, kreipėsi J 
Kauno MGB, prašydamas, kad mane iš
leistų iš kalėjimo, ir pareikšdamas, jog aš 
tik vienas esu tinkamas asmuo, kuris gale 
tų padėti suorganizuoti naujas bazes ir tuo 
padėti įvykdyti partijos įsakymą.

Žiemos pabaigoje MGB karininkas iš
šaukė mane į tardymo kambarį ir pareiš
kė, kad esu reikalingas laisvėje svarbiam 
darbui, todėl norį išleisti iš kalėjimo, bet 
su sąlyga, jei pasirašysiu MGB užverbavi
mo raštą, kuriuo įpareigojamas sekti žmo
nes, dirbančius prieš tarybinę valdžią. Jei 
nepasirašysiu — nebūsiu išleistas į laisvę 
ir kartu gali nukentėti mano šeima. Linkė
damas gero savo šeimai, norėdamas turėti 
laisvės, tikėdamas, kad rusų okupacija Lie 
tuvoje ilgai nesitęs, o laisvėje būdamas 
stengsiuos neišdavinėti saugumui žmonių, 
pasirašiau užverbavimo raštą. Pasirašęs, 
buvau įpareigotas grįžti į savo senąją tar
nybos vietą ,ir tos pačios dienos vakare 
mane išleido iš kalėjimo.

Kl. Būdami laisvėje, kaip vykdėte įsipa
reigojimą saugumui apie žmonių išdavinė
jimą?

Ats. Žinoma, šis klausimas yra sunkus 
ir nemalonus. Daugelis žmonių nenorės ti
kėti atsakymo teisingumu. Aš pareiškiu, 
kad žmonių neišdavinėjau. Saugumui pa- 
reikšdavau, kad turiu daug darbo įstaigoje 
ir neturiu laiko žmonių sekti, be to, žmo
nės manęs bijo, kadangi žino, jog sėdėjau 
kalėjime, ir visi galvoja, jog esu užverbuo
tas, todėl prie manęs niekas nekalba prieš 
tarybinę valdžią.

Iš tikrųjų aš pats gaudavau pogrindžio 
literatūrą, klausydavaus radijo transliaci
jų iš užsienio, girdėdavau pasikalbėjimų, 
nukreiptų prieš okupantus, žinojau, kur li
pas ką susirinkdavo partizanai, kiek leis
davo galimybės, sudarydavau dokumentus 
asmenims, kuriems grėsė pavojus nuo oku
pantų, priimdavau tarnybon tokius, kurie 
kitur negalėdavo gauti darbo, ir t.t.. Vė
liau Įsigijau saugumo pasitikėjimą, nes pa
stebėjo. kad viešai prieš tarybinę valdžią 
nepasireiškiu, o įstaigos darbą gerai at-
lieku.

Kl. Ilgai dirbote Naftos Kontoroje?
Ats. 1946 m.. Maskvos įsakymu, Lietko

opsąjungos Natfos Kontora buvo likviduo
ta, ir mane atleido iš valdytojo pavaduoto
jo pareigų. Tais pačiais metais gavau Kau 
no Naftos Bazės Nr. 2 direktoriaus vieta, o 
1947 m. mane atleido iš tarnybos, kaip ne
patikimą tarybinei valdžiai. Apie 3 mėn. 
buvau be tarnybos. Vėliau atidariau mėsos 
parduotuvę prie Lietuvos Žemės Ūkio Ko
operacijos Sąjungos, bet, įvykus piniginei 
reformai Lietuvoje, teko parduotuvę už
daryti. Vėl apie du mėnesius buvau be 
darbo.

1948 m. sausio mėn. pabaigoje gavau

Kauno pramoninių prekių prekybos (Pram 
prekyba) bazės direktoriaus pavaduotojo 
vietą. 1949 m. mane paskyrė Kauno pra
moninių prekių prekybos bazės direktorių 
mi, ir išbuvau tose pareigose iki 1951 me
tų pabaigos, čia ir baigiasi mano viešas ir 
oficialus tarnybos laikas ir gyvenimas.

Kl. Malonu būtų iš tamstos sužinoti, ar 
Rusija seniau siųsdavo agentus į Vakarų 
valstybes?

Ats. 1946 m. saugumas mane buvo iš
kvietęs į privačius namus, dalyvaujant 
aukšto laipsnio karininkams, klausinėjo, 
ar moku vokiečių kalbą, ar myliu savo šei 
mą ir t.t. Man pareiškė, kad esu numaty
tas kandidatu siųsti į užsienį, šis pasikalbę 
jimas ir liko pasikalbėjimu.

Kl. Papasakokite, kaip tamsta buvote 
TSRS MG2 priverstas eiti į užsienį, kaip 
rus:; agentas?

Ats. 1949 m. balandžio mėn. pabaigoje 
įvyko masinis lietuvių išvežimas iš Lietu
vos j Sibirą. Išvežtųjų žmonių daiktai bu
vo suvežti į sandėlius ir parduotuves ir iš 
ten pardavinėjami. Kauno Pramprekybos 
direkcija laikinai paskyrė mane vieno to
kio sandėlio vedėju. Kai kurie Kauno ir 
Vilniaus okupacinės vadovybės asmenys 
paėmė iš mano sandėlio įvairių išvežtųjų 
žmonių daiktų, už kuriuos neapmokėjo ir 
vėliau tų daiktų negrąžino. 1951 m. pabai
goje privalėjau atsiskaityti prieš savo di
rekciją už pavestąjį sandėlį. Kauno Pram- 
prekybos vadovybė perdavė mane prokura 
tūros ir MVD organams. Buvau priverstas 
slapstytis. Kelis kartus milicija ieškojo 
manęs bute, bet nerado, kadangi iškraus
čiau savo šeimą. MGB žinojo, kad manęs 
ieško MVD, tai patarė susirasti naują bu
tą. Susiradau naują butą, MGB apmokėjo 
nuomą ir neoficialiai išregistravo iš seno
jo ir užregistravo naujame. MVD apie ma
no išregistravimą ir įširegistravimą nieko 
nežinojo. MGB nepadėjo man atsiimti iš 
skolininkų daiktus.

1952 m. vasaros metu MGB pareiškė, 
kad reikėtų man mokytis anglų kalbos, nes 
gali tekti vykti į užsienį. Anglų kalbos ne
simokiau, nes MGB nepareiškė tvirtai, kad 
vyksiu į užsienį.

1952 m. lapkričio mėn. MGB slaptai pa
ėmė mane iš Kauno ir nuvežė į Vilnių. Vil
niuje aukšto laipsnio MGB karininkai pa
reiškė, kad jie siunčia agentus į užsienį at
likti įvairių Maskvos pavestų uždavinių. 
MGB pareigūnai pareiškė, kad aš esu jų 
numatytas siųsti į užsienį. Aš iš karto at
sisakiau, netikėdamas MGB žodžiams, gal 
vodamas, kad tai yra provokacija. Pareiš
kiau, kad turiu šeimą, kurią myliu, ir ne
noriu nuo jos skirtis, o, be to, nežinau, ar 
galėsiu vykdyti nurodytuosius uždavinius. 
MGB karininkai pareiškė, kad aš turiu 
vykti, nes

1. moku lietuvių, lenkų, rusų ir vokie
čių kalbas (faktiškai aš vokiečių kalbos 
nemokėjau);

2. MGB tiki, kad aš nepereisiu į vakarie
čių pusę, kadangi myliu savo šeimą;

3. ’ Maskva tiki, kad galėsiu atlikti pa
vestuosius uždavinius;

4. pajėgsiu įsigyti vakariečių pasitikėji
mą, kadangi esu kilęs iš pasiturinčios šei
mos, praeitis švari;

5. manęs ieško prokuratūros ir MVD or
ganai;

6. privalau sutikti su jų reikalavimais, 
nes jau esu sėdėjęs kalėjime už pasiprieši
nimą sovietinei santvarkai, taigi grįžti į 
normalų viešą gyvenimą nebegaliu.

Po šio pasikalbėjimo man buvo aišku, 
kad privalau vykdyti MGB įsakymą, nes 
kitaip likviduos mano šeimą ir mane patį 
Duodamas sutikimą, nusistačiau, kad atė
jęs į vakarus tuoj pasisakysiu, jog esu ru
sų atsiųstas agentas.

Kl. Būtų malonu išgirsti, kokius uždavi
nius MGB pavedė atlikti Vakaruose?

Ats. 1. Atvykęs į vakarus, privalau pri
sistatyti vakariečių valdžios organams.

2. Papasakoti vakariečiams netikrą savo 
gyvenimo biografiją, kurią man paruoš 
MGB.

3. įsigyti vakariečių valdžios organų ir 
užsienyje esančių lietuvių pasitikėjimą.

4. Vaidinti, kad atrodytų, jog tikrai esu 
Lietuvos patriotas.

5. Nebūti perdaug gudriam ir kartu 
kvailam.

6. Elgtis taip, kad vakariečiai nesusida
rytų įspūdžio, jog esu turėjęs reikalų su 
MGB. ir nepasakyti, kad sėdėjau kalėjime.

7. Sekti kiekvieną vakarietį, lietuvi, su
žinoti jo būdą, silpnybes, adresus ir t.t.

8. Nustatyti, kokius asmenis būtų gali
ma užverbuoti, kad dirbtų Maskvos MGB 
reikalams.

9. Sužinoti lietuviškųjų organizacijų pa
vadinimus, nustatyti jų paskirtis, sužinoti
vadus, jų adresus ir t.t.

10. Pagal duotuosius slaptus šriftus Va
karuose susisiekti su Maskvos MGB atsto
vais ir informuoti juos apie savo veikimą.

11. Aktyviai dalyvauti lietuviškose orga
nizacijose. stengtis pasiekti tai, kad būčiau 
paskirtas į organizacijų vadovybę, ir vė
liau apie viską pranešinėti Maskvos MGB.

Apskritai noriu pasakyti, kad turėjau 
sekti visus ir viską, kas tik domina Mask
vą, o vėliau surinktąsias žinias perduoti 
MGB atstovams.

Kl. Ar galite smulkiau papasakoti, kaip 
Maskvos MGB tamstą pasiuntė į Vakarus 
ir kiek laiko užsitęsė pats apmokymas 
agento darbui?

Ats. Mano paruošimas prasidėjo nuo 
1952 m. lapkričio mėn. ir tęsėsi iki 1953 
rugpjūčio 13 dienos. Tą dieną .pasiekiau 
vakarų Berlyną. 1952 m. Vilniuje parašiau 
smulkią savo gyvenimo biografiją. Pagal 
mano biografiją MGB aukšti . karininkai 
paruošė netikrą gyvenimo biografiją — le
gendą, kurią turėjau atmintinai išmokti. 
MGB karininkai duodavo nurodymus bei 
patarimus, kaip turiu elgtis Vakaruose, 
kad galėčiau įvykdyti pavestuosius uždavi 
nius. 1953 m. vasario mėn. pabaigoje bu
vau pasiųstas Maskvon ir pristatytas aukš 
tam MGB pareigūnui. Tais pačiais metais 
kovo pabaigoje Šiauliuose atsisveikinau su 
savo šeima ir, dviejų MGB karininkų pri
žiūrimas, buvau nuvežtas prie Lietuvos — 
Lenkijos sienos. Nakties metu, dalyvau
jant dviems MGB karininkams iš Vilniaus, 
Lie^ivos pasienio MVD kariuomenės ko
mendantui ir Lenkijos pasienio kariuome
nės karininkui, buvau perduotas Varšuvos 
rusų MGB karininkui. Lenkijoje gyvenau 
netikra pavarde ir netikrais lenkų doku
mentais, kuriuos davė MGB. Lenkijoje 
aukšto laipsnio karininkai duodavo nuro
dymus bei patarimus, kaip turiu elgtis Va 
karuose, kad galėčiau įvykdyti pavestuo
sius uždavinius. Kartu gavau slaptus šrif
tus, pagal kuriuos galėčiau susisiekti su 
Maskvos, Vilniaus ir Varšuvos MGB įstai
gomis.

Rugpiūčio 11 dienos vakare pro Štetino 
miestą buvau pristatytas prie Lenkijos — 
Rytų Vokietijos sienos ir čia nakties metu 
savo jėgomis perplaukiau Oderio upę. Ry
tų Vokietijos pusėje Varšuvos rusų MGB 
karininkas perdavė mane Rytų Berlyno 
rusų MGB karininkui. Rugpiūčio 12 d. bu
vau atvežtas į Rytų Berlyną ir rusų gyve
namajame rajone pernakvojau. 13 d. MGB 
karininkas parodė rusų-vakariečių sekto
riaus sieną, pareikšdamas, kad per nurody 
tą vietą privalau pereiti į Vakarų Berlyną. 
Tos pačios dienos vakare perėjau vakarų 
-rytų Berlyno sektoriaus sieną ir prisista
čiau vakarų policijai, pareikšdamas, kad 
esu iš Lietuvos atbėgęs lietuvis, ir papra
šiau perduoti mane vakariečių valstybi
niams organams. Vakariečių organams pe
rėmus mane iš vokiečių policijos, pareiš
kiau, kad esu atsiųstas TSRS MGB agen
tas į vakarus atlikti pavestųjų uždavinių.

Kl. Būkite malonus pasakyti priežastis, 
dėl kurių nusistatėte prisipažinti vakarie
čiams, kad esate TSRS MGB agentas?

Ats. Aš jau 1952 m. lapkričio mėn. bu
vau nusistatęs laisvu noru prisipažinti va
kariečiams, kad esu Maskvos agentas. Prie 
žastys, dėl kurių prisipažinau, yra šios:

1. Negalėjau pakęsti tai, kad ko.munis.ti- 
nė Rusija laiko Lietuvą žiaurioje okupaci
joje, klastingai be gailesčio naikina lietu
vius .alina kraštą, neduoda jokios laisvės, 
viskas pagrįsta smurtu ir melu.

2. Nenorėjau dirbti su MGB, kad per ma 
ne galėtų ardyti šeimas, atskirti tėvus nuo 
vaikų, vaikus nuo tėvų, o vėliau juos su
naikinti Sibire ar kalėjimuose.

3. Jei nebūčiau prisipažinęs vakarie
čiams, kas esu, ir atlikęs MGB pavestus 
uždavinius, tai vis tiek, praėjus kuriam 
laikui, saugumas mane ir mano šeimą lik
viduotų.

4. Nenorėjau, kad dabar ar ateityje ma
no pavardė būtų minima,, kaip lietuvių tau 
tos išgamos.

5. Nenorėjau, kad mano vaikai ateityje 
būtų niekinami, kaip išdaviko vaikai. Aš 
norėjau ir noriu tik gero savo vaikams ir 
Lietuvai. Jei okupantas nesunaikins mano 
šeimos, tai užaugę vaikai pateisins dabar
tinį mano pasielgimą ir pasakys, kad aš, 
tėvas, nenorėdamas žudyti kitų šeimų vai
kų ir tėvų, teisingai pasielgiau prisipažin
damas ,jog esu rusų agentas.

6. Norėjau perspėti Lietuvoje esančius 
lietuvius, kad lengvabūdiškai nepasiduotų 
okupantui ir neišdavinėtų saugumo orga
nams savo tautiečių.

7. Norėjau, kad esantieji Lietuvoje lie
tuviai sužinotų ir pagalvotų, tie, kurie ei
na kartu su okupantu, jog jų blogi darbai 
Vakaruose nėra paslaptis.

8. Norėjau, kad visi lietuviai būtų vienin 
gi ir ištikimi vienas kitam ir pačiai Lietu
vai.

9. Norėjau perspėti tuos lietuvius, kurie 
galvoja iš Vakarų grįžti į Lietuvą, kad ne
pasiduotų rusų viliojimams, nes grįžus jų 
likimas bus žiaurus, o vėliau jie negalės 
iš okupuotosios Lietuvos išbėgti atgal į 
Vakarus.

Baigdamas atsakyti į klausimus, krei
piuos į visus geros valios žmones, organi
zacijas ir vyriausybes, prašydamas padėti 
man, kad Maskvos patvarkymais nebūtų 
sunaikinta mano šeima ar atskiri jos na
riai.

Kreipiuos j TSRS vyriausybę ir į Lietu-
vos dabartinę valdžią, kad turėtumėte šir
dį ir paliktumėte ramybėje mano nekaltą 
šeimą ir artimuosius.

(E) Visuotinis gyventojų surašinėjimas 
Lietuvoje ir kitose Sov. Sąjungos respub
likose įvyksiąs 1959 metais. Prieš tai bū
siąs atliktas dar „bandomasis“ surašinėji 
mas. patikrinti surašinėjimo programai, 
formų ir dokumentų projektui. Sovietai 
1956 m. vasarą turėjo pripažinti, kad So
vietų gyventojų skaičius nuo 1939 m. stovi 
vietoje ir kad šiuo metu trūksta apie 60 
milijonų žmonių pagal pačių Sovietų da
rytus prieauglio apskaičiavimus.

IR RAUDONOJE KINIJOJE BRUZDA 
PRIEŠ KOMUNISTUS

ĮVYKIAI, KURIE TURI GYVAI DOMINTI IR PAVERGTĄSIAS TAUTAS

(Elta) Maskvos šlovė trupa iš visų pu
sių. Ne tik kad per visą Sovietų Sąjungą 
eina neramios kritikos bangos, ne tik kad 
Lenkijoje ir eilėje kitų satelitinių kraštų 
tautos juda ir sutrauko pančius, kuriais 
juos Maskva iki šiol laikė supančiojusi — 
dargi ir didžiulė raudonoji Kinija kaip tik 
pastarais laikais savo vado Mae Tse Tungo 
lūpomis paskleidė tokias mintis ir iššau
kė tokias reakcijas, kurios Sovietų Sąjun
gos vadams negali patikti.

Jau vasario mėnesį Mao Tse Tungas Ki
nijos vyriausios tarybos posėdyje buvo pa
sakęs kalbą, kuri tuo metu nebuvo skelbia 
ma. Gandai teigė, kad joje Mao Tse Tun
gas gerokai atsiribojąs nuo Maskvos ideo
logijos ir metodų. Tačiau tik antroje birže 
lio pusėje kalbos tekstas (žinoma, prieš 
tai išcenzūruotas) buvo paskelbtas.

Iš tų Mao Tse Tungo pasisakymų matyti, 
kad Kinijoje yra atsiradęs platokas įvairių 
gyventojų sluoksnių bruzdėjimas prieš ko 
munistų partiją ir jos vadus. Jis patvirti
na faktą, kad po sukilimo Vengrijoje atsi
radę žmonių, kurie panašių įvykių laukę ir 
Kinijoje. Tie sluoksniai reiškę nuomonę, 
kad raudonoje Kinijoje liaudis turinti per 
maža laisvės ir geriau kiniečiams būsią, 
jei pas save įgyvendinsią parlamentarinę 
demokratiją Vakarų pavyzdžiu. Buvę rei
kalaujama leisti Kinijoje veikti kelioms 
partijoms ir sustabdyti komunistų parti
jos diktatūrą. Patsai Mao Tse Tungas pri
pažįsta, kad ideologinių prieštaravimų ne
są galima išspręsti prievartos priemonė
mis. Prieš aiškius antirevoliucionicrius ko
voti reikią, bet atsistoti prieš liaudį ir jos 
reikalavimus nesą galima. Kinijos komu
nistai padarę daug klaidų, ir atsitikę kar
tais ir žiaurumų. Bet ilgainiui vienais žiau 
rūmais valdyti nesą galima. Kuriant kolek 
tyvinius ūkius, reikią atsižvelgti ir į atski 
rų šeimų buitį ir leisti joms didinti ir sa
vo privačią nuosavybę. Studentų ir inte
lektualų tarpe pastaruoju metu esą paste
bimas nusikreipimas nuo marksizmo, ku
ris anksčiau buvęs didele mada, o dabar 
jau virtęs visai nebemodernišku. Ideologi 
nis perauklėjimas praeityje buvęs atlieka
mas per grubiai, ateityje reikią turėti dau 
giau kantrybės. Ideologinės kovos nesą ga
lima laimėti prievarta. Klausimas, ar sočia 
lizmas laimės, ar kapitalizmas, vis dar ne
sąs tikrai išspręstas. Kol kas marksistai Ki 
nijoje sudarą tik mažumą. Marksizmas dar 
turėsiąs kovoje išsirutulioti. __

ITOinus Ma6 Tse Tungo pareiškimas, 
kad 1956 metais įvairiose Kinijos dalyse 
įvykę streikai (tai tokiame komunistinia
me režime iki tol buvo negirdėtas dalykas) 
ir dargi kad čia kaltė glūdėjusi ne tik ūki
niame nepasitenkintame, bet ir vadovau
jančių asmenų biurokratizme, kuris erzi
nęs liaudį. Kitoje savo kalbos vietoje Mao 
Tse Tungas kalba tiesiai apie „neramu
mus“ krašte. Nauja Mao Tse Tungo gaida 
girdėti ir jo patarime su neramumų vado
vais nesielgti per griežtai, o veikti visa psi
chologiškai gerai apsvarsčius.

Nepaprastai aštriai prieš Kinijos komu
nistinę vadovybę pasisakė Pekingo liaudies 
universiteto profesorius Ko Pei Tsi. Jis vie 
šoje kalboje demaskavo komunistų tvirtini 
mą, kad gyvenimas esąs pagerėjęs: „Taip, 
gyvenimo standartas pakilo, bet tik t1; kad 
rų komunistų, kurie anksčiau vaLtščiojo 
nuplyšusiais batais, o dabar važinėja auto
mobiliais ir dėvi, vilnonius kostiumus“. Jei 
komunistai ne laiku susiprasią, tai, anot 
jo, partijai gresia’ pavojus būti nušluotai 
nuo Kinijos žemės. 600 milijonu žmonių 
Kinija nėra komunistų partijos Kinija. Ki

Stella

KOLCHOZNINKŲ HIMNAS

Atsisakom nuo senojo svieto, 
Nuo senų ir mielų papročių. 
Nuosavybė pateko sovietams, 
Kad mažiau būtų mums rūpesčių.

Mums nereikia nei šilko, nei vilnos:
Mums kartūnas ir tai pergerai.
Mūsų galvos marksizmo jau pilnos, 
O partiečių pilni jau dvarai.

Mes gyvi, nors nesočiai pavalgę.
Lai buržujai augina pilvus.
Nors machorkai išleidžiame algą, 
Bet gyvenimas mūsų žavus.

Spiaut, kad batų sovietuose maža: 
Mes pripratome vaikščiot basi.
Atgailauti be bilieto veža, 
O tenai mums mirtis nebaisi.

Mes dabar jau tikri proletarai — 
Močios partijos esam vaikai.
Politrukas prie darbo mus varo 
Komunizmo statybos laikais.

Susirietę mes dykumas arsim, 
Kad Chruščiovams netrūktu mėsos. 
Komunistus mes šėrėm ir šersim, 
Kol čia vėliavos jų plevėsuos.

Atsisakom nuo senojo svieto, 
Nuo senų ir mielų papročių.
Kukurūzus auginsim sovietams, 
Iki jungas nukris nuo pečių!

nija priklauso visiems kiniečiams, o ne 
vien partijai, pareiškė drąsusis Petingo 
profesorius. Jei partija nesusipras atsi
žvelgti į liaudį, toji komunistų partiją nu
guls, partiečius išžudys ir komunistinį rėži 
mą nuvers. Kai mirs komunistų partija, 
tuo pačiu toli gražu dar nemirs Kinija. Ir 
be komunistų partijos kiniečiai liks savo tė 
vynei ištikimi. e

Tokios kalbos Kinijoje anksčiau nebuvo 
girdimos. Tai jau nauji balsai. Jie rodo, 
kad Kinija nėra linkusi perdaug pamėg
džioti Maskvą ir mieliau eina savo skirtin
gu keliu. Iš kitos pusės Kinijos palygina
mai maža saujelė komunistų vadų su Mao 
Tse Tungu priešakyje ima drebėti, kad 600 
milijonų gyventojų kolosas neužguitų ir 
neprislopintų tos komunistų vadų sauje
lės. Ne tik Europoje, bet ir Azijoje sovie
tinė komunistinė šlovė visai aiškiai trupa. 
Kai kas net mano, kad Mao Tse Tungas 
ilgainiui galįs susidėti su esamais ar buvu
siais sovietų satelitais (Gomulkos Lenki
ja, Tito Jugoslavija ir kt.), ir iš to galėtų 
išsirutulioti nauja, nuo Maskvos dar la
biau nepriklausoma jėga. Nesunku supras
ti. kad visi tie pasireiškimai dideliu susido 
mėjimu yra sekami ir lietuvių ir kitų pa
vergtųjų tautų. Juk aišku, kad Maskvos 
šlovės palaipsnis nykimas sustiprina tų tau 
tų laisvės viltis.

Kinijos ministeris pirmininkas ir užsie
nio reikalų ministeris Čiu En Lai Kinijos 
liaudies kongrese taip pat pasisakė „kriti
kos ir klaidų atitaisymo“ klausimu. Jis 
kreipėsi prieš tuos, kurie kritikos priedan
ga siekia komunistinę santvarką Kinijoje 
visai panaikinti. Demokratija Vakarų pa
vyzdžiu Kinijai nebetinkanti. Nesą gali
ma duoti laisvės tiems, kurie nori sugriau
ti pačią santvarką. Klasių kova Kinijoje 
dar tebeinanti ir antirevoliucionierių dar 
esą daug. Vis dėlto pripažino reikalą vie
šai atsiprašyti tų, kuriuos režimas praei
tyje „neteisingai nuskriaudė“, tik nepasa
kė, kaip galima atsiprašyti tų, kurie buvo 
komunistinio režimo nužudyti. Anot Čiu 
En Lai, kiekvienas šeštas suimtasis antire- 
voliucionierius buvęs mirčiai pasmerktas. 
(Mao Tse Tungas savo garsioje kalboje pri 
pažinęs, kad buvę nužudyta 800.000 anti
revoliucionierių). Dabar tas kruvino atsi
skaitymo periodas esąs baigtas, tačiau, 
kaip pareiškė Čiu En Lai, Kinijoje vis dar 
pasireiškia opozicija prieš komunistinį re
žimą. t

INDIJOS VILKUTIS
Padavimas pasakoja, kad Romos miestą 

prieš 2710 metų įkūrė Romulas ir Rėmas. 
Dar maži vaikai jie buvo vieno piemens 
kalnuose atrasti ir atimti iš jų globėjos 
vilkės.

Dabar, Indijos žinių agentūros korespon
dento pranešimu, atrastas 6 metų vaikas, 
kurį augino vilkai. Šį vaiką prieš 4-į metų 
buvę pagrobę vilkai. Dabar jis grąžintas 
tėvams.

Pagal Chanduli kaime surinktąsias ži
nias, šis vaikas, kai turėjo 18 mėnesių am
žiaus, buvo pagautas vilkų ir nuo to lai
ko dingo be pėdsakų. Neseniai vienos me
džioklės metu medžiotojams netikėtai pa
vyko apsupti vilkų gaują. Tarp vilkų suki
nėjosi ir vienas keistas gyvas daiktas, pa
našus į vaiką. Medžiotojai sugavo jį ir at
nešė į kaimą, kur, dideliam visų džiaugs
mui, tėvai atpažino savo dingusį sūnų.

Šis įvykis nebe pirmas. Prieš 3 metus 
prie Luknovo buvo rastas vaikas, kurį pe
nėjo vilkė.

KARVĖ UŽ KETURIS SVARUS
I komunistinę Rumuniją atvyko iš Ame

rikos apsidairyti žydų kunigų delegacija. 
Komunistiniai pareigūnai, be kita ko, 
jiems papasakojo, kaip dabar Rumunijoje 
viskas pigu: už 4 svarus (apie 12 dolerių) 
galima nusipirkti karvę!

Nuvežė delegaciją į žydišką kolūkį. Vie 
nam delegacijos nariui atėjo į galvą mintis 
pasitikrinti dėl tos karvės pigumo. Jis pa 
klausė seną žydą, o tas bijojo tylėti, bijo
jo ir teisybę pasakyti, nes šalimais stovi 
visuresantis pareigūnes.

— Kam pirkti karvę ir mokėti 4 svarus 
kad už pusę tos kainos galima gau,; vls‘ 
čiuką! — išsisuko iš bėdos senis-

(E) Turistai iš Lietuvos į užsienį. Į len
kų tarptautinę mugę Poznanėje buvo nuvy 
kusi ir Lietuvos turistų grupė, kaip prane 
šė „Tiesa“. Birželio antroje pusėje dvi tu
ristų grupės po 35 asmenis vyks į Sovietų 
Vokietiją, dar kita į Bulgariją. Rugpiūčio 
mėnesį į Čekoslovakiją vyks 35 jaunuolių 
grupė. Tą patį mėnesį 35 Lietuvos turistai 
lankysis Vengrijoje. Lietuvos profsąjungos 
komplektuojančios turistų grupes į Lenki
ją, Vokietiją, Bulgariją, Rumuniją. Pažy
mėtina, kad nė viena iš minėtų turistu gru 
pių nebus išleidžiama toliau satelitinių 
kraštų. Peržengti geležinę uždangą iki šiol 
leido tik „įžymesniems“ turistams.

(E) Žmuidzinavičiaus darbų paroda bir 
želio mėnesį buvo suruošta Estijoje, Talino 
muziejaus patalpose.
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EURATOMAS IR JO PLANAIPraeitų metų lapkričio mėn. šeši Vakarų Europos Sąjungos kraštai: Prancūzija, Vak. Vokietija, Italija, Belgija, Liuksemburgas ir Olandija, nutarė įsteigti dar ir „Euratomo“ — Europos Atomo — sąjungą. Šiuo reikalu minėtų kraštų užsienių reikalų ministerial pavedė specialiai žinovų komisijai ištirti ir paruošti pranešimą, kiek netolimoje ateityje turėtų jie gaminti atominės energijos ir kiek tai kaštuotų.Komisija neseniai darbą baigė, ir Europos spaudoje pasirodė jos sekretoriaus M. Kohnstammo pranešimo santrauka: „Euratomo indėlis energijai tiekti“.'Tyrimo komisijos pagrindinis uždavinys buvo išnagrinėti kaip praeities, taip ir ateities spėjamąsias energijos sunaudojimo normas Europos žemyne. Praeitojo šimtmečio ir dabarties energijos sunaudoji mo normų palyginimai rodo, kad Europos ekonominė raida yra pasiekusi savo aukščiausiąjį tašką, ir kyla būtinas reikalas eiti prie atominės energijos gamybos, jei dėl energijos bado nenorima susmukdyti tolimesnio Europos ekonominio ir politinio plėtimosi.1870 m. pasaulinė energijos gamyba pareikalavo 218 milijonų tonų anglies. Iš to kiekio3/4 atiteko Anglijos Imperijai ir Euratomo kraštams. ‘Dabar vien Euratomo kraštai sunaudoja anglies daugiau, negu 1870 m. visas pasaulis, ir, nepaisant tai, pa gamina tik 15 proc. pasauliui reikalingos energijos. Tolimesnei Europos ekonominei pažangai gresia rimtas mechaninės energijos badas. Norėdami patenkinti energijos paklausą, Euratomo kraštai, dėl ribotų energijos šaltinių viduje, yra priversti vis didėjantį kiekį anglies ir natfos įsivežti iš kitur. Bet energijai importuojamasis kuras brangus. Be to, jo dalį sudaro Artimųjų Rytų nafta. O tie naftos šaltiniai nėra tikri. Priklausyti nuo Artimųjų Rytų politinių nuotaikų vis sunkiau ir pavojingiau. Atominės jėgainės įgalintų sumažinti skystojo kuro įvežimą, pakeičiant anglies ir naftos tiekiamą energiją atomine energija.Apskaičiavus, kiek kaštuos atominė ener gija ir kiek dabar kaštuoja anglies ir naftos duodamoji energija, prieita išvados, kad neišvengiamai tenka griebtis atominių jėgainių statybos. Tikimasi, kad jei susitarę šeši Euratomo kraštai eis išvien, jie su JAV, Anglijos ir Kanados atominės techni kos pagalbą pajėgs nugalėti savo ekonomi nius sunkumus. Todėl Euratomo kraštams tenka dabar galutinai apsispręsti ir įkūnyti Euratomo sąjungą. Ši sąjunga galės parūpinti lėšas, kurios reikalingos pasi-/.yarn tikslui pasiekti. O tas tikslas-—, iki 1967 m. pabaigos pasistatyti"Euratomo kraštuose 15 milijonų kilovatvalandų galin gumb atomines jėgaines ir anglies ir naftos įvežimą sumažinti iki šio dešimtmečio pradžioje buvusių kiekių..Po lt Pasaulinio Karo padidėjęs Europoje prekių įsivežimas rodo, kad Europos pramonė atsilieka, nepatenkina gyventojų paklausos. Prieš karą Euratomo kraštai kuro energijai gaminti sunaudodavo tik 5 pore. įsivežamojo kuro, dabar sunaudojama jau 25 proc., o tai lygu 100 milijonų tonų anglies. Iš to aišku, kad Europa ener gijos gamybos srityje jau nebėra nepriklausoma. Euratomo komisijos ekspertai priėjo išvados, kad tos šešios Europos vals tybės per ateinantį dešimtmetį turės ener
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 

Musų 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 skundęs dar nei vienas Sovietų pilietis.

gijai reikalingą įsivežamojo kuro kiekį padvigubinti, o per ateinančius 20 metų — patrigubinti. 1967 metais įsivežamojo energijai gaminti kuro kiekis sieks 33 proc. viso sunaudojamojo kiekio, o tai reikš jau 200 milijonų tonų anglies; 1977 m. jau 40 proc. Tokio vis didėjančio energijai reikalingo kuro kiekio augimas pastatys pavo- jun ne tik Europos ekonominę plėtrą, bet ir jos politinį saugumą. Pagal dabartines kainas apskaičiavus, metinės įsivežamojo kuro išlaidos turės 1967 m. padidėti nuo 2 iki 4 milijardų dolerių ir iki 6 milijardų dolerių 1975 m. O kokius sukumus tai gali sudaryti vis trūkstant dolerinės valiutos! Be to, ir Suezo krizė aiškiai parodė, kaip Europos ekonominė nepriklausomybė greit ir lengvai yra pažeidžiama vien dėl naftos transporto sutrukdymo.1/5 dalį energijos tos šešios valstybės gauna iš įsivežtosios naftos. Kadangi naftos kolorija yra pigesnė už įsivežtosios ang lies koloriją, be to, nafta patogesnė trans portuoti ir naudoti, tai ateityje kuro importas lies daugiau naftą, kurios 2/3, kaip dabar skaičiuojama, yra kaip tik labai nepastoviuose Artimuosiuose Rytuose. Atomi nė energija įgalintų švelninti šią nesveiką padėtį.Bet ar visur galima panaudoti pramonei atominę energiją? Per ateinančius 20 metų svarbiausias atominės energijos pritaikymas teks elektros energijos gamybai, laivi ninkystei .apšildymui.Euratomo kraštų statistika rodo, kad elektros energijos pareikalavimas kas 10- 12 metų vis padvigubėja. Vietinis kuras šiuo atveju pajėgs tiekti tik 1/3 energijos, 2/3 energijos teks įsivežti. Skaičiuojama, kad apie 1967 m. bendras „šešių“ elektros energijos pareikalavimas sieks 22.5 milijonų kw. Taigi apytikriai šiose ribose ir galimas atominės energijos pritaikymas. Ato minės jėgainės pastatymas trunka apie 4 metus. Kol prasidės jėgainių statyba ir po to kol jos pradės kaip reikiant veikti, gali ateiti 1967 metai. Pastačius iki to laiko 15 milijonų kw galingumo atomines jėgaines, atkristų reikalas įsivežti tiek kuro, kiek jo atstojo 165 milijonų tonų anglies.Kai dėl atominės energijos kainos, tai tenka pasakyti, kad Europa tuo atžvilgiu yra geresnėje padėtyje, negu JAV, kur elektros energija trečdaliu pigesnė. O tai reiškia, kad atominės energijos konkuruojančioji pozicija yra tvirtesnė Europoje ir kad Europa todėl drąsiau gali ryžtis taikyti savo pramonei energiją. Atominių jėgainių „apkūrenimas“, atrodo, sunkumų nesudarys, nes pasaulinė urano gamyba iki 1967 m. žada net keletą kartų padidėti. Be to, JAV yra Euratomo kraštams pažadėjusios tiekti reikalingąjį uraną. Norint gauti 15 milijonų kw energijos, išlaidos uranui pirkti per ateinančius 10 metų galės siekti iki 2 milijardų dolerių.Dėl elektros energijos kilovatvalandų kainos, tai tyrinėjimo komisija apskaičiavo, kad atominių reaktorių < gaminamoji elektros energija kaštuos nuo 11 iki 14 mi- lių už kw (1 mile lygi 0,001 dolerio), o įsivežamosios anglies ir natfos kw energijos kaštuoja nuo 11 iki 12 milių. Atominės energijos kaina ateityje turės tendenciją kristi, o anglies ir naftos kaina kilti.Iš viso prieita išvados, kad Europai jau atėjo laikas pradėti realiai spręsti Atominio Amžiaus uždavinį. T. (E) Vokietijoje panaikins visas svetim
šalių stovyklas, taip pareiškė JT Aukštasis komisaras pabėgėlių reikalams, Dr. Lindt, lankydamasis Vakarų Vokietijoje. Tačiau tai galėsią įvykti tik išsprendus butų staty bos ir pabėgėlių įjungimo į ekonominį gyvenimą klausimus. Iš 220.000 svetimšalių pabėgėlių Vakarų Vokietijoje gyvena stovyklose dar 22.000. Komisaras Lindt rūpinasi svetimšaliais pabėgėliais. Jis ragina pasaulio institucijas neužmiršti ir „senųjų“ pabėgėlių, kurių padėtis dar nesanti sutvarkyta. Pasaulio opinija pastaraisiais laikais savo dėmesį buvusi nukreipusi tik į Vengrijos pabėgėlius. Kai dėl priekaištų iš Sovietų pusės, kad Sov. Sąjungos piliečiams Vokietijoje esą daroma kliūčių grįžti į Rytus, komisaras Lindt pareiškė, jog jam dėl tokių trukdymų iki šiol nepasi

LIETUVOS DRAUGAI NAUJOJE 
ITALIJOS VYRIAUSYBĖJENaujai sudarytoje Italijos Vyriausybėje turime devynis nuoširdžius Lietuvos draugus, pradedant pačiu Min. Pirmininku Ado ne Zoli, kuris palaiko santykius su Liet. Krikšč. Demokratų įgaliotiniu Italijoj ir yra gerai informuotas apie padėtį Lietuvoje. Min. Pirmininko pavaduotojas ir Užsienio Reikalų ministeris Giuseppe Pella lietuvius gerai pažįsta jau nuo 1948 m., kai Novara mieste atidarė Lietuvos Religinio Meno skyrių III-oje Tarptautinėje Religinio Meno parodoje. Tuokart užmegzti santykiai buvo pagilinti kitomis progomis ir paskutiniu metu Tarp. Krikšč. Demokratų Unijos kongrese Arezzo mieste. Iš kitų mi- nisterių paminėtini: Teisingumo ministeris Gonella, kuris 1955 m. Lietuvos Nepriklau somybės minėjime pasakė pagrindinę kalbą; Valstybinių Akcijų min. Giorgio Bo, kuris 1956 m. pavasarį priėmė Vilko pirmininkus ir su jais aptarė dabartinę Lietu vos padėtį, pažadėdamas prireikus savo nuoširdžią paramą; Pramonės ministeris Gava, kuris 1948 m. Senate griežtai pasmerkė Sovietų agresiją prieš Lietuvą ir jos dabartinę okupaciją; Švietimo ministeris Aldo Moro, Finansų ministeris Giulio Andreotti, Pašto ministeris Matarella, kurie Lietuvos Nepriklausomybės šventės ir kitomis progomis yra atsiuntę savo sveikinimų bei linkėjimų Italijos lietuviams ir yra minėję Lietuvą ir jos vargus savo politinėse kalbose. Taip pat ir Darbo ministe ris Luigi Gui turi Lietuvai nuoširdžių simpatijų; su juo Kr. Valdybos pirmininkas palaiko draugiškus ryšius.Reikia linkėti, kad naujosios Italijos Vyriausybės veikimas būtų ilgas, sėkmingas ir naudingas ne tik Italijai, bet ir Lietuvos laisvės bylai, žinant, kad daug jos narių yra tikri Lietuvos draugai ir kad Italija užima gana svarbią vietą tarptautinėse institucijose. (IKVI)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KITI APIE MUS„Bulletin“, Fed. vyriausybės spaudos ir informacijos įstaigos organas, birželio 15 d. numeryje ištisai atsispausdino Pavergt. Europos Tautų politinę deklaraciją, kurioje Lietuvos ir kitų pavergtų tautų atstovai išdėsto savo reikalavimus. Bonnos vyriausybės oficiozas deklaracijai davė antraštę „Vidurio ir Rytų Europos tautų išlaisvinimas“.„Bonner Rundschau“ birželio 20 d. laidoje davė savo parlamentarinės redakcijos pranešimą apie pabaltiečių trėmimų minėjimą Bonnoje, pabrėždama pabaltiečių tau tų laisvės troškimą. Laikraštis cituoja Dr. Karvelio pasakytus minėjime žodžius, kad milijonai akių iš kraštų už geležinės uždan gos yra nukreipti į laisvąjį pasaulį, viltė- dami laisvės. Laikraštis tuos žodžius panaudojo ir antraštei.„Rundbrief“, Tarptautinio komiteto krikščioniškai kultūrai ginti Vokiečių sekcijos organas, š.m. 23 numerį ištisai pasky rė Pabaltijo valstybių reikalui, plačiai atpasakodamas Bonnos parengime birželio 18 d, iškeltus klausimus.„Der Volksbote“ (Innsbruck) š.m. 22 nr. rašo apie bažnyčių padėtį pavergtoje Lietuvoje, duodamas antraštę „Maldos rankos prieš durklus“. Pabrėžiama, kad komu nistų pastangos prieš tikinčiuosius nuėjo niekais. „Bažnyčios Lietuvoje dabar yra pilnesnės negu bet kada“.„Memminger Zeitung“ birželio 16 d. įsidėjo dviejų skilčių pranešimą apie lietuvių sąkrydį Memmingene, palankiai aprašydamas ne tik tą parengimą, bet ir iš viso lietuvių tautos laisvės troškimus.

AKINIAI SAVOSIOMS AKIMSMalonu buvo patirti, kad mano straipsnelis „Svetimomis akimis“ buvo Amerikoj perspausdintas ir net kai kurių diskusijų ten sukėlęs. Didžiai gerbiamas p. V. Rastenis, N.Y., „E.L.“ Nr. 26 rašo, jog aš į tą problemą nepažiūrėjęs savosiomis akimis ir todėl neradęs ką toms anglėms atsakyti. Ir čia pat duoda porą patarimų, ką aš būčiau turėjęs joms paaiškinti. Tačiau, man atrodo, tie patarimai duoti, žiūrint į šalpos problemą savosiomis akimis, bet pro tam tikrus akinius. Ir štai dėl ko.Mes dažniausia maišome paramos ir šalpos sąvokas. Gerai žinau, kad daug tautiečių Lietuvoje ir Sibire yra žymiai sunkesnėse sąlygose, nei gyvenantieji Vokietijoje tremtiniai..Taip pat niekam ne paslaptis, kad lietuviai siunčia daugiausia siuntinių saviesiems paremti, Tačiau savųjų tėvų, likusios šeimos dalies ar artimųjų giminių, rėmimas dar toli gražu nėra šalpa. Vaikų pareiga išlaikyti tėvus, vyro pareiga pavalgydinti ir aprengti savo šeimą. Lietuvoje šelpdavome elgetas, padegėlius ar nuo kurios kitos nelaimės nukentėjusius pažįs tarnus ar nepažįstamus, reikalingus tos-šal pos.Todėl gal nevertėtų mums girtis ir didžiuotis, kad štai mes tiek ir tiek siuntinių per metus nusiunčiame savo tėvams, žmonoms, vaikams ar buvusiems geradariams, padėjusiems mums į mokslą, į pasaulį prasimušti. Tai tik mūsų skola, ir daugiau niekas. Pagaliau, jei tie tėvai, liku sios šeimos bei kiti artimieji pas mus gyventų, ar tai nekaštuotų daugiau, nei vienas siuntinys per mėnesį? O ar nesidžiaugtume, jei galėtume juos visus savo pastogėje turėti?Šalpos reikalas sukasi apie tuos, kurie neturi artimųjų Amerikoje, Anglijoje, Aus tralijoje. Ir čia iškyla klausimas: kiek lėšų mes randame tokiems sušelpti? Jei p. V.R.. nuomone lietuviai labai daug siuntinių (ir vis po 100-150 dolerių vertės) siunčia vargstantiems pažįstamiems ar profesijos kolegoms ar ir visai nepažįstamiems, tai tuomet būsiu suklydęs ir lietuvių garbę blogai atstovavęs.Ir kitais p. V.R. patarimais vargu ar būtų buvę tikslinga pasinaudoti, nes anglėm aiškinti, kad lietuvių gimtieji kaimai yra Lietuvoje, o ne Vokietijoje, atrodo, jau per didelis smulkmeniškumas. Taip pat apskaičiavime bedalijant šalpos dolerius įsivėlė klaida.Pagaliau rašydamas minėtą straipsnelį teturėjau norą parodyti skaitytojams, ką kiti apie mus galvoja, kaip jie mūsų reikalus ir problemas supranta. Jei kartais apie save esame per geros nuomonės, nereikia užsigauti, kai kiti, iš šalies žiūrėdami, švel niai nurodo vieną kitą mūsų klaidą.
L. Stelmokas

ARGI „PILKIUKAI“ TAIP IR NETURI 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYME KOKIŲ NORS 

NUOPELNŲ?Praeitame numery p. K. Valteris, pareiškęs savo nuomonę dėl eilinių žmonių nuopelnų lietuvybės išlaikyme rusų okupa cijos laikais, pažymėjo, kad būtų dėkingas, jeigu kas tą reikalą teisingiau nušviestų. Tai labai gražus mostas, reikšmingas žings nis tolyn nuo išminties monopolio, kurio aš stačiai gaivališkai negaliu pakęsti. Būtų labai pageidaujama, kad šis p. K.V. mostas virstų nuolatiniu reiškiniu.Pasinaudodamas tuo pasiūlymu, noriu ir tuo klausimu pareikšti kiek skirtingų minčių. Visa žmonija yra susiskirsčiusi į tautybes ir jų laikosi pagal tam tikrus gamtos dėsnius. Todėl, apskritai ir formaliai į tą dalyką žiūrint, laikymasis savo tautybės nėra išimtinai atskiro žmogaus ar tautos pasireiškimas, kurį būtų galima laikyti ko kiu nors nuopelnu. Bet jau visai kitokia padėtis buvo su mūsų tauta ar, tikriau sakant, su mūsų liaudimi, t.y. su žemesniuo- ju jos sluoksniu. Ji savo nutautėjusios sa vos diduomenės buvo pavergta, išnaudojama ir net gi niekinama. Todėl jai buvo la bai lengva, kaip sakoma, palūžti ir pasiduo ti įvairiems vėjams. Bet su ja taip neatsi

tiko. Ji tvirtai, kad ir su išimtimis, laikėsi savo tautybės ir įvairiomis progomis narsiai kovojo už tautos idealą — nepriklausomybę ir kultūrą, parodydama daug iniciatyvos, organizuotumo ir sudėdama daug kraujo ir kitokių aukų. Todėl jos ypač pastarųjų laikų istorijos negalime laikyti vien tiktai gaivališku laikymusi tautybės. Jos laikysena nusipelno didesnio įvertinimo ir pagarbos, vis tiek, ar tai vadintum nuopel nu, didvyriškumu ar kaip kitaip. To reikalauja teisingumas ir pagarba savo bočių vargams.Taipogi negalėčiau sutikti su p. K.V. tvir tinimu, kad žiauri ir pikta rusų okupacija sulaikė lietuvių nutautėjimą. Jei taip būtų buvę, kaip p. V.K. sako, mums reikėtų rusams būti net dėkingiems už visas kiaulystes. Tikrumoje yra buvę priešingai. Mūsų tautos atkaklus veržimasis į nepriklausomybę ir nepasidavimas surusinimui sukėlė jų didelius žiaurumus ir pyktį.Ta pačia proga norėčiau pasakyti bendrą pastabą, kad, kalbant apie savo tautą apskritai ar apie jos praeitį, reikia tai daryti atsargiau ir su didesniu respektu. Labai nemalonu skaityti apie savo tautą neteisingus, o kartais net ir užgaulius pasisakymus. O blogiausia, kad tų netikslumų kartais net ir atitaisyti paskui nebegalima, ypač jeigu juos padaro aukštai stovintieji asmenys, kaip kad yra pasitaikę pastaruoju laiku. Tai tiek, teisingų ar ne, turėjau minčių p. K.V. iškeltuoju klausimu.Norėčiau dar pakalbėti ir kitu tame pat jo rašte iškeltuoju klausimu dėl tų „tautos šiukšlių ir tamsiųjų vienetų“. Žmogus, kaip visiems gerai žinoma, turi nelygstamą vertę ir todėl negali būti be teismo sprendimo tiesioginiai ar netiesioginiai pra vardžiuojamas su tikslu pažeminti jį, nežiūrint tai, ar jis yra Sąjungos nariu, ar ne. Todėl gerb. p.p. K.V. ir V.A. skirstymą savo tautiečių, nepadariusių formalaus nu sikaltimo, į „pelus ir grūdus“ laikau nesusipratimu. Gerai suprantu, kad tai buvo daroma patriotiniais sumetimais, t.y. gerais tikslais, bet gi nereikia užmiršti, kad blogomis priemonėmis negalima pasiekti gerų tikslų. Tai pagaliau ir jokio tikslo ne pasiekia. Juk negalima laukti, kad tos „šiukšlės“ apibartos tuoj suneštų po s'iks- penį, nors kitu būdu gal dar ir būtų galima iš jų tą pinigėlį ištraukti.. Daug kas, manau, pagalvos, kad, pvz., žydams griežtai tvarkantis gerai sekasi tau tiškumo reikaluose. Tai visai teisingas fak tas, bet žydus žydais išlaiko ne apkolioji- mai, bet jų aukšta ir skirtinga kultūra ir daug naudos teikianti pajėgi bendruomenė, iš kurios jie bijo būti išmetami. Todėl, nors žydų tautinis pajėgumas ir griežtumas yra laikytini idealais ir siektini, bet tiktai kitomis priemonėmis, tokiomis, kurios tinka mūsų esamajai padėčiai.1
A. Garbauskas

(E) Kauno vandens jėgainės busimosios vandens saugyklos zonoje yra didelės atsargos durpių, tinkančių kurui, trąšoms ir kraikui. Siekiant išnaudoti šias durpes, iki bus užtvindinta vandens saugykla, žemės ūkio ministerija organizuoja prie Raudondvario ir Garliavos MTS specialius biurus. Iki saugyklos užtvindymo numatoma iškasti apie 400.000 tonų durpių. Rugsėjo mė nesį būsią viskas paruošta betonuoti būsimos užtvankos pamatus. Užtvankos viršuje bus nutiestas plentas. Užtvankos viršus bus apie 400 metrų ilgumo ir 106 metrų platumo. Be jos dar bus kelios kitos užtvankos. Visiems statybos darbams reikės daug betono. Bet betono gamykla čia dar tik statoma...
KNYGA — GERIAUSIAS DRAUGAS!B. Markaitis — Širdies Gelmė — 14/8.N. Mazalaitė — Pjūties metas — 27/6.V. Ramojus — Lenktynės su Šėtonu — 22 šil.Kan. Dr. Muzumeci — Verkianti Dievo Motina — 14/8.A. Gustaitis — Anapus Teisybės —15/6.A. Vienuolis — Viešnia iš Šiaurės —15 š.Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 

London W.4.

Jei būsite Londone nepraleiskite progos
aplankyti naujai atidaryto

Tazab bendrovės
nuolatinio siuntiniams prekių

PARODINIO SANDĖLIO
1, LADBROKE GARDENS, London W.11. (Įėji mas iš Ladbroke Grove).

Parodinis sandėlis veikia darbo dienomis ir savaitgaliais. Ten pat visos informacijos ir 
taip pat priimami užsakymai. Parašiusiems, išsiunčiama paštu. Asmeniškai apsilankykite, ar 
laiškais kreipkitės: TAZAB, 1, Ladbroke Gardens.LondonW.il.

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVĖĮvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus kraštus tik per
BALTIC STORES

Z. JURAS ,■■ • ,e' .... 'Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai. Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami palyginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu:421, Hackney Rd., E. 2., Tel. SHO 8734.146, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970.148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572.20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880.187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.
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EUROPOS LIETUVIS Kr. 30. (480) 25. 7. 1957.

Europos Lietuvių Kronika
„EUROPOS LIETUVIO“ NETURĖSIME 

VIENĄ SAVAITĘ
Šis numeris yra paskutinis prieš vasaros 

atostogas. Dėl Nidos spaustuvės atostogų 
vieną savaitę „Europos Lietuvis“ neišeis. 
Pirmąjį poatostoginį numerį vėl turėsime 
6 puslapių.

NOTTINGHAMAS
Kviečiame į svečius rugsėjo 7-8 d.

Nottinghamo bažnytinis komitetas, susi
taręs su kai kuriomis organizacijomis, rug 
sėjo 8 d. rengia didelę Tautos Šventę. Į šią 
šventę sutiko atvykti garsus Škotijos lietu 
vių Šv. Cecilijos choras, diriguojamas p. A. 
Vamaitytės-Mullen.

Šventės programa:- šeštadienį, rugsėjo 7 
d., 6 v.v., Sycamore mokyklos salėje — iš 
kilmingas minėjimas—koncertas. Po oficia 
liosios dalies ir paskaitos šv. Cecilijos cho 
ras duos šaunų koncertą. Dainas paįvairins 
tautiniai šokiai.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d., 12.15 v., St. Pat 
rick's bažn. (London Rd.) iškilmingos pa
maldos, kurių metu taipgi giedos šv. Ceci
lijos choras.

Kviečiami artimesnių ir tolimesnių vie
tų lietuviai atvykti atskirai ar ekskursijo
mis. Atvykę pasimatysite su senais pažįsta 
mais, prisiminsite Lietuvos nepriklauso
mybės laikus ir išgirsite lietuviškų dainų. 
Ekskursijų vadovai apie atvykimą malonė 
kite pranešti šiuo adresu: Mr. K. Bivainis, 
39, Woodhouse St., Carlton Rd., Notting
ham.

I iškilmes pakviestas J.E. Nottinghamo 
vysk. E. Ellis, kuris, jei sąlygos leis, gal da
lyvaus mūsų šventėje.

Nepamirškite: rugsėjo 7-8 d. į Notting- 
hamą!

Bažnytinis komitetas ir kapelionas

MIELAS TAUTIETI,
Ar skaitai vienintelį Europoje relig. kul 

tūros žurnalą ŽIBINTĄ, kurio 4 nr. ką tik 
išėjo iš spaudos?

Jei ligšiol neskaitei, tuoj jį užsisakyk; jo 
kaina iki metų pabaigos —tik 5 šil.

ŽIBINTE rasi aktualių straipsnių, bele
tristikos, eilėraščių, gausių žinių iš Lietu
vos, iliustracijų ,o mažieji šeimos nariai — 
ir savo kampelį.

Jei nori dar gauti 4 nr., tuoj rašyk šiuo 
adresu: ŽIBINTAS — 21, Ann Place, Brad 
ford 5/Yorks.

Š.m. rugpiūčio 3 d. LIETUVIŲ KLUBE,

1-2 Ladbroke Gardens, W.11 
rengiamas

Šokiu Vakaras

Pradžia 7.30 Vai. Gros DŽIAZAS.

VOKIETIJA
Bendros ir turiningos atostogos

Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai šieme 
tinę studijų savaitę rengia rugpiūčio 4-11 
d. Bavarijoje, Schondorfo miestelyje.

Priešpietinėse paskaitose, kurias skaitys 
Dr. K.J. Čeginskas, Dr. J. Grinius, Dr. Z. 
Ivinskis, Dr. A. Maceina, V. Natkus ir k., 
bus gvildenamos rinktinės problemos iš 
Lietuvos ir lietuvių tremty gyvenimo. Eilė 
pranešimų, kaip A. Grinienės, M. Mustei
kio ir k., paįvairins ir papildys akademinę 
studijų savaitės programą.

Popietės bus skiriamos vien poilsiui. Gra 
žios Schondorfo apylinkės, pasimatymas su 
draugais, naujų ryšių užmezgimas ne vie 
nam atneš daug tyro džiaugsmo.

Kiekvienas vakaras taip pat turės savo 
programą. Numatyta religinio susikaupimo 
valandėlė, kurioj bus prisiminta kenčianti 
ir kovojanti Lietuva, literatūros vakaras, 
linksmavakaris ir k.

Į studijų savaitę laukiama atvykstant 
svečių iš Anglijos, Šveicarijos, Italijos ir 
pačios Vokietijos.

Ši ELFB studijų savaitė jau ketvirtoji, ir 
šis faktas rodo, kad bendros ir turiningos 
atostogos yra mėgiamos ir vertinamos.

J.M. (ELI)

PAMALDOS
NOTTINGHAM — liepos 28 d., 12.15 v.
ROCHDALE — rugpiūčio 3 d., 9.30 v. ge

dulingos pamaldos už a.a. Navickienę ir 
paminklo šventinimas.

BRADFORD — rugpiūčio 4 d., 12.30 vai. 
LEEDS — rugpiūčio 4 d. 3.30 v. p.p.

NAUJA ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA

Lietuvių Žurnalistų Sąjunga korespon
dencijos būdu išsirinko naują valdybą. Pa
reigomis valdyba pasiskirstė šitaip: K. Obo 
lėnas — pirmininkas, V. Rastenis — sekre 
torius, D. Penikas — iždininkas, S. Narke- 
liūnaitė ir A. Šalčius — nariai.

PAIEŠKOJIMAI
(Dr.) Bronius LIUDVINAVIČIUS, gyve

nęs 21, Anglesia Sta. Bethnal Green, Lon
don E.2, England. Jo ieško Petrė Uknevi- 
čienė-Maleškaitė.

Ieškomasis arba žinantieji apie jį prašo
mi atsiliepti šiuo adresu: Miss Valerija Les 
cevičius, 48, Mendon St. Worcester 4, Mass.

SKAUTIŠKOJI
DŽIAMBORĖ

Pasaulinės Džiamborės
ši jubiliejinė Džiamborė yra devintoji iš 

eilės. Pirmoji įvyko 1920 m. Olimpijos pa
state Londone, kur dalyvavo 8.000 skautų 
ir vadovų. 2-ji — 1924 m. Kopenhagoj, Da 
nijoj — 5000 skautų. Čia pirmą kartą da
lyvavo ir 24 lietuviai. 3-ji — 1929 m. Ar- 
rowe Parke, Anglijoj —■ 30.000 skautų, 5 
lietuviai; 4-ji — 1933 m. Godelio, Vengri
joj — 25.000 sk., 38 lietuviai; 5-ji — 1937 
m. Vogelensang, Olandijoj — 27.000 sk., 1 
draugovė lietuvių. Čia paskutinį kartą da
lyvauja Neprkl. Lietuvos skautai. 6-ji 1947 
m. Moisson, Prancūzijoj — 25.000 sk., 87 
lietuviai DP kontingente; 7-ji — 1951 m. 
Ischl, Austrijoj — 13.000 sk., 17 lietuvių 
Vokietijos kontingente; 8-ji — 1955 m. Nia 
gara-on-the-Lake, Kanadoje — 11.000 sk., 
19 lietuvių Kanados kontingento.
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 egzilais stovyklaus 
COPENHAGEN pastovyklėj, skautai vy
čiai — ROVER MOOT pastovyklėj. Ypač 
kviečiam atsilankyti rugpiūčio 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
siems 2.6 šil, vaikams 1.6 šil.

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 naftvynę 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. Fidleris, 48, Henry Rd. West Bridg- 
ford, Nottingham.

Džiamborės Fondas
Priartėjome prie jubiliejinės Džiamborės 

slenksčio. Kai šios eilutės pasieks skaityto
ją, lietuviai skautai iš Vokietijos jau bus 
bekeliauju į Angliją, o vietos reprezentan 
tai bus pasirengę išvykti į paruošiamąją 
visų egzilų stovyklą Walesby prie Notting
hamo. Iš ten jungtinis Vokietijos-Anglijos 
lietuvių skautų vienetas liepos 30 d. išvyks 
į Džiamborę reprezentuoti Lietuvos.

Džiamborės Fondas širdingai dėkoja vi
siems tautiečiams, kurie savo aukomis įga 
lino lietuvius skautus dalyvauti šiame pa
sauliniame jaunimo sąskrydyje. Viso pa
saulio lietuviai, organizacijos ir skautų vie 
netai, supratę šio žygio reikšmę, savo au
komis bei darbu įsijungė į Džiamborės Fon 
do vajų. Didžiausios sumos Džiamborės iš
laidoms padengti atplaukė iš Amerikos že 
myno, tačiau ir Anglijos lietuviai bei oręa 
nizacijos parodė savo dosnumą, suaukoda 
mi per 80 svarų. Tikrai džiugu, kad Džiam 
borės Fondo šauksmas neliko be atgarsio, 
ir tai dar kartą parodo, kad mes esame 
jautrūs ir sielojamės visais lietuviškais rei 
kalais.

Aukos vis dar plaukia, ir musų rūpesčiai 
mažėja. Džiamborės Fondo aukų nepakako 
iki šiol susidariusioms išlaidoms padengti 
ir todėl teko užsitraukti pusšimčio svarų 
paskolą. Tikėdami, kad mūsų tautiečių dos 
numas nesumažės" Džiamborės metu bei ke 
lėtą savaičių po jos, turime vilčių greitai 
išlyginti ir šią skolą. Todėl labai prašome 
visų tų lietuvių ir organizacijų, dar nesu
spėjusių paremti Džiamborės Fondo, atsku 
bėti su aukomis dabar, kada didieji darbai 
jau atlikti, pagrindinės sumos suaukotos ir 
belieka tik užbaigti. Tada visi kartu galėsi 
me pasidžiaugti, kad bendromis jėgomis pa 
darėme didelį darbą ir pilnai atlikome sa
vo lietuvišką pareigą.

Džiamborės Fondui aukojo
J. Krivickas, A. Garbauskas ir K. Bivai

nis Nottinghame po 1 sv.; DBLS Prestono 
skyriaus nariai per A. Kontrimą 1 sv.: 
DBLS Nottinghamo skyrius 2 sv. ir DBLS 
Centras Londone 10 sv.

P. Rožanskas, Nottingham — tautinę 
įuostą ir lietuviškų pašto ženklų mainams 
Džiamborės metu.

BROWNEJONES
LTD.

1, Norfolk Place, 
London W.2.

Tel. PAD. 2797

Visiems aukojusiems didelis ačiū. Dar ke 
liolika dosnių aukotojų, ir Džiamborės Fon 
das atsistos ant tvirtų kojų. Laukiame.
ps. J. Bružinskas, DF Įgaliotinis Anglijai

46, Springcliffe, Bradford 8, Yorks.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Stovyklai aukojo

LAS Nottinghamo Il-rasis skyrius 1.5.00, 
DBLS Boltono sk. 3.5.00, DBL3 Coventry 
skyrius 5.10.00, DBLS Halifax sk. 3.9.6, 
DBLS Leicester sk. 2.15.00, DBLS Leeds 
sk. 2.8.6, DBLS centrinis skyrius 5.00.00, 
DBLS Wolverhampton sk. 7.8.6 ir p. A. Var 
kauskas iš Nottinghamo 1.00.00.

Aukojusiems tikrai nuoširdus skautiškas 
Dėkui!

Grąžinkime aukų lapus
Skyrių valdybos maloniai prašomos grą

žinti aukų lapus su aukomis ne vėliau 
kaip liepos 31 d. šiuo adresu: ps. Jaras Al
kis, 32 Davis Avenue, Hunton Str., London 
E.l.

Tuo atveju, jeigu aukų ir visiškai nebū
tų surinkta, aukų lapai vis tiek turėtų būti 
pasiųsti aukščiau nurodytu adresu, nes jie 
yra numeriuoti ir reikalingi prie apyskai
tos.

Registracija
Tie ,kurie dar norėtų stovyklauti mūsų 

vasaros stovykloje, Lietuvių Sodyboje nuo 
rugpiučio 3 d. iki rugpiučio 11 d., dar gali 
užsiregistruoti, bet jau ne vėliau kaip lie
pos 31 d. pas sktn. K. Vaitkevičių, 21, Cob
den Str. Derby, pažymėdami vardą, pavar
dę, amžių, adresą ir ar skautas-tė esąs, ar 
ne. Stovyklon' kviečiami visi skautai ir 
skautės ir lietuviškas jaunimas iki 18 me
tų amžiaus.

Negalintieji susimokėti stovyklinio mo
kesčio 2.10.00, registruodamiesi apie tai pa
žymi, ir nėra abejonės, kad mūsų lietuviš
kos visuomenės gausių aukų dėka, bus nuo 
šio mokesčio atleisti.

Pasiimtame reikalingus daiktus
Prieš Supakuodami į kuprines savo daik

tus, dar kartą patikrinkime savo imamųjų 
daiktų sąrašėlį, kad būtume, tikri, jog ko 
nors nesame užmiršę. Sąrašėlyje turi būti 
visi būtini stovyklavimui daiktai, prade
dant šilta pataline ir baigiant dantų šepe
tuku. Neužmirškime ir kokio nors šiltes
nio megztuko, nes vakarais prie laužo yra 
gana vėsoka. Susipakuodami daiktus atsi
minkime, kad stovykloje nebus nei motu
lės, nei tėvelio ir kad mes važiuojame pa
tys savimi rūpintis ir gyventi gamtoje, 
kaip tikri skautai — žvalgai.

Sutikimas stovykloje
Atvykstančius į stovyklą sutiks „Kukas“ 

Zinkus ir jo talkininkai su karališkais pie 
tumis ir keturiais maloniai šypsančiais vei 
dais.

„Taukuoto Puodo“ busimasis redakto
rius prašo jo pavardės neskelbti, kad ga
lėtų gerai ir slaptai- informuotis apie at
vykstančių brolių ir sesių kelionės nuoty
kius.

Mergaičių stovyklos viršininkės pavaduo 
toja sesė Nijolė Puodžiukaitė žada sutikti 
seses su limonadu ir ledais.

Tad iki malonaus pasimatymo stovyk
loje!
Atsisveikinimo laužas

Paskutinis atsisveikinimo laužas stovyk
loje įvyks rugpiūčio 11 d. (sekmadienį) 
maždaug apie 2 valandą. Mieli tėvai, skau 
tų bičiuliai ir lietuviška visuomenė_ malo
niai kviečiami tą dieną atlankyti mūsų sto 
vykią ir praleisti keletą valandų musų jau 
no jo atžalyno tarpe.

Paskutinis laužas šiais metais žada būti 
tikrai įdomus, nes sugrįžusios sesės iš Pa
saulinės Skaučių Stovyklos neabejotinai tu 
rėš daug gražių ir naujų pasirodymų.

Skautybė berniukams
Tie, kurie norėtų įsigyti Lord Baden Po

well „Skautybė Berniukams“ lietuvių kal
boje, kaina 22 šil., kreipiasi į broli Vilių 
Fidlerį, 48, Henry Rd., West Bridgford, No
ttingham.

(E) Lietuvos žemės ūkio aviacijos eska
drilėje dabar asą 17 lėktuvų, kuriais iš oro 
tręšiami laukai, naikinami sodų ir laukų 
kenkėjai, kaip pranešė Vilniaus radijas. 
Įdomu, kiek kaštuoja tie visi šposai. Ne
nuostabu, kad prie tokio tręšimo kolūkie- 
čiui nė juodos duonos plutos nelieka už jo 
darbą.

PAIEŠKOJIMAI

Motina iš Lietuvos per JAV ieško sū
naus Leono PERNOVO.

Tėvas iš Lietuvos ieško sūnaus Juozo 
BIRŠTONO, gim. Pajavonio km.

Jie patys ar žiną apie juos prašomi ra
šyti: Rev. J. Kuzmickis, 21, Ann Place, 
Bradford 5. Yorks.

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 

tinį.
Mes turime didelį pasirinkimą medžiagų, vaistų, odos dirbinių ir 

avalynės, megztinių, skustuvų, laikrodžių ir t.t.

SĄŽININGAS PATARNAVIMAS, GREITAS PRISTATYMAS IR ŽMO
NIŠKOS KAINOS MŪSŲ PIRKĖJAMS YRA LABAI GERAI ŽINOMI

Žmonės ir darbai
ATSISVEIKINIMAS SU SENKAIS

Liepos 27 d. Londoną palieka „Europos 
Lietuvio“ bendradarbis ir anksčiau buvęs 
redakcinės kolegijos narys Juozas Senkus 
su Ponia ir sūneliu Algiu. Jie išplaukia į 
Kanadą, nes ten tikisi rasti geresnį savo 
sveikatai orą. Iškeliauja praleidę šiame 
krašte visą dešimtį metų.

J. Senkaus visuomeninis gyvenimas čia 
buvo šakotas. Jam yra vis tekę būti tarp 
pirmųjų — vadovauti. O vadovo vaidmuo 
Senkui tiko dėl jo tiesaus charakterio ir 
kartu dėl jo realistinės pažiūros į šios die 
nos lietuviškuosius reikalus. Kam ne kam, 
o Senkui, rodos, mažiausiai rūpėjo, ką tu 
tiki ir kurią partiją išpažįsti. Gerbk žmo
gų, vertink jo darbą! — tai jo šūkis, kurio 
laikydamasis jis nesivaržė pasakyti tie
saus ir atviro žodžio bet kam, kas bandė 
ardyti visuomeninį sugyvenimą.

Visą tą dešimtmetį ne tik patalkinda
mas, ypač iškilmingesnėmis progomis, sa
vo plunksna laikraščiui, bet vienu tarpu 
įsijungdamas net į jo redakcinę kolegiją, 
Juozas Senkus nuo pat pirmųjų šioje salo 
je gyvenimo metų buvo aktyvus DBLS. 
Kol gyveno Leicesteryje, ten pirmininkavo 
skyriui ir Coventrio apygardai, o atsikėlęs 
į Londoną vėl buvo kurį laiką Londono 
skyriaus pirmininku ir Centro Valdybos 
nariu. Matyt, kad jis beveik nepavaduoja
mas iškilmingų ir svarbių progų žmogus, 
nes iš dešimties DBLS atstovų suvažiavi
mų net keturiuose jam atiteko pirmininko 
pareigos ir garbė! Paskutiniaisiais metais 
jis vadovavo DBLS Dešimtmečio Minėji
mo Komisijai, suorganizavusiai dešimtme
čio minėjimą, pasirūpinusiai pastatydinti 
Lietuvių Sodyboje kryžių ir sumaniusiai 
įgyvendinti mintį išleisti lietuvių literatū
ros skaitymų knygą, kuri buvo perduota 
Nidos Knygų Klubui pateikti skaitytojui 
ir dabar jau yra spaustuvėje ir laukia die 
nos šviesos. 'H

J. Senkus nesitenkino vien tuo. Retkar
čiais išvažiuodavo šen ten iškilminga proga 
pasakyti jautrios prakalbos, su atvažiavi
mu į Londoną jis atsivežė mintį suburti į 
krūvą būrį daugiausia šiam ar tam vado
vaujančių žomnių, tartum tam, kad jie, vis 
tiek, kokių bebūtų pažiūrų ir būdų, apdai
lintų visus savo aštresnius kampučius ir 
priprastų vienas kitą gerbti, kaip brolis 
brolį, lietuviškojo darbo baruose. Jis 1952 
m. sausio 5 d. įsteigė Londono Lietuvių Po 
litinį Klubą, jo vadovybėje gražiai išgyve
nusį ligi šiol, ir gal jau aiški netiesa būtų 
tvirtinti, kad šitoji senkiškoji institucija 
nėra turėjusi įtakos šiltam mūsų sugyveni
mui ir pakantos stiprėjimui.

Tai, zmia,ne~ visi" Juozo Senkaus nuoT 
pelnai lietuviškuose baruose. Čia suminė
tieji gal tik plačiau žinomi ir girdėti. O kai 
reikėjo šen ar ten reprezentacinio žmogaus 
didžiosiomis ar mažesnėmis progomis, 
būdavo pasišaukiamas tuoj J. Senkus. Čia 
jis talkininkavo Kerstenui, čia jis dalyva
vo Žaliojo Internacionalo darbuose, čia jis 
šen, čia ten pridėjo savo įnašą, ir mes da
bar pasigesime ne kartą, kai reikės svar
biam darbui pajėgaus lietuvio, nes mūsų 
kolonijos sumažėjimas Senkum reiškia 
stambų ir skaudų nuostolį. Ak, žinia, jis 
bus naudingas ir ten, kur dabar išvyksta. 
Naudingas lietuviškam reikalui žmogus vi
sur reikalingas ir paieškomas, nes anot 
Maironio, „mūsų, broliai, nedaugei yra“...

Ponia Senkuvienė taip pat nesišalino vi
suomenės darbo.

Paskutinis šokių vakaras prieš 
vasaros atostogas

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinis 
Klubas, 345a, Victoria Park Rd.. E.9., š.m. 
liepos mėn. 27 d. (šeštadienį) rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ.

Pradžia 8 v. v.
Kiekvienai 8 žmonių grupei bus duoda

ma didžiulė geriausio SICILIJOS VYNO 
BONKA veltui.

Staliukus galima užsisakyti iš anksto 
pas Z. Jurą. SHO 8734.
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