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Ten, kur Nemunas banguoja

Pastaruoju laiku Viduriniųjų Rytų erd
vėje įsiliepsnojo naujos grėsmės žarijos. 
Visų dėmesys nukreiptas į naują britų mi- 
Utarinę intervenciją Omano srityje. Viso 
to naujo „sukilimo“ imbroglio smulkiai 
nenagrinėsiu. Jo tarptautiniam aspekte 
susivokti reikia tačiau pažinti pagrindi
nius konflikto duomenis.

Tariamai autonominės Nizvos teritori
jos didikas Chalib ben Ali sukilo prieš sa
vo valdovą, britų sąjungininką, Omano 
sultoną Said ben Taimur. Maskato ir Omą 
no sultonatas yra ilga, daugiau kaip 1500 
km pajūrio juosta, nuo Adeno iki Persijos 
įlankos. Omano teritorija, jo laimei ar ne
laimei, spėjama, yra persunkta „juoduoju 
auksu“ — nafta. Maskatąs yra uostas, iš 
kurio sultonas valdo pakraštį. Už kelių 
šimtų metrų nuo jūros — smėlio dykuma. 
Dykumą peržengus, už kelių šimtų km — 
kalnai. Nizva yra kalnuose. Tai yra terito 
rija, kur imanas (musulmonų didikų titu
las) visada turėdavo bent jau lygią su sul 
tonu įtaką, jei ne didesnę. Pagal 1920 m. 
sutartį jam buvo pripažinta administraty- 
vinę autonomija. Tuoj už kalnų prasideda 
Arabija. Tikslių sienų niekuomet nebuvo 
pravesta. Nebuvo ir reikalo: kalnų papėdė 
je Arabija prasideda — viena sunkiausiai 
praeinamų dykumų, šiandien tačiau pa
prasčiausias beduinas žino, kad ir vienas 
kvadratinis smėlio km gali slėpti milžiniš
kus turtus.

Arabijos karalius Seudas jau seniai ty
koja tos teritorijos. Prieš kiek laiko 1955 
m. anglai išvijo iš Buraimi oazės (į šiau
rės vakarus nuo Nizvos) beduinus ir emi- 
rą, kurie ten įsėdo Arabijos Seudo vardan. 
Pastarasis buvo pažadėjęs 30 milijonų sva 
rų, kad anglų protektorato šeikas pripa
žintų jo suverenumą tai oazei. Jis subsi
dijavo ir Omano imaną sukilti prieš sul
toną. Įspėtas pastarasis reagavo žygiu 
prieš Nizvą. Vadinasi, dabartinis Omano 
sultonato konfliktas tėra tik naujas kovos 
epizodas, kuris kone tęsiasi jau porą šim-
tų metų. Naujas, bet ir naujose sąygose Ar 
be Buraimi oazės yra ir kitur naftos — 
dar nežinia. Dvi kompanijos vykdo ieško
jimus. Viena Petroleum Developpement, 
Irak Petroleum filiale, anglų vyraujama, 
kita, Cities Service Corporation, nepriklau 
soma Amerikos kompanija, vadovaujama 
Wiliam Jones, to paties, kuris 1953 m. vos 
iš anglų nenudžiovė Anglo-Iranian kompa 
nijos versmių.

Bet jei Omane nebūtų naftos nė lašo 
(greičiausia, yra, kitaip konflikto nebūtų), 
anglai negali prileisti, kad ten įsigalėtų 
Seudo vasalas vietoje jų sąjungininko sul
tono. Maskate jie įkėlė koją 1799 m„ kad 
užkirstų Napoleonui Indijos kelią. Per pir 
mąjį karą jie įrengė ten bazę, iš kur galė
jo kontroliuoti visą Persijos įlanką. Šian
dien jie ten turi pasilikti, kad galėtų už
kirsti kelią bet kuriems kėslams į Adeną 
pietuose ir dar daugiau į jų protektoratus 
Persijos įlankoj — Koweit, Oatar, Bah
rein. Specialistai apskaičiuoja, kad vien 
Koweit versmės turi apie penktadalį pa
saulio naftos rezervų. Mažame Omano su
kilimo konflikte Didž.-Britanija užstato ne 
vien savo prestižo likučius, bet ir savo eko 
nominę nepriklausomybę. Tas užstatas 
liečia, be to, ir visą Europą ir Atlanto pak 
to dalyvius. Užsitęsdamas sukilimas grei
tai išsiliejo iš siaurų dykumos rėmų, kur 
jis gimė, ir jau dabar pavirto tarptautiniu 
klausimu. Jau dabar kyla klausimas, ar, 
paviršutiniškai žiūrint, tas mažas įvykis 
neturės didesnių pasekmių, negu Suezo 
kanalo nacionalizacija: esame akivaizdoje 
grėsmės, kad Didž. Britanija gali būti vi
sai atblokšta nuo Persijos įlankos ir pra
rasti naftos žaliavas, kurios yra jos gyvy
bės sultys.

Šį straipsnį berašant, radijas praneša, 
kad anglai užėmė Nizvą, sukilėlius išblaš
kė ir kad sukilimas eina prie galo. Tegul. 
Tatai vis tiek nekeičia dalykų esmės. Pa
vojus pasilieka.

Pekinas, Maskva, Kairas viešai stojo už 
imano Chalib ben Ali sukilimą. Egipto 
radijas pila versmes užgauliojimų ant Ang 
lijos: „Omano tauta, laisvoji tauta, pa
buski, pakelk ginklą už laisvę, už nepri
klausomybę“... šaukia kasdien „Arabų 
balsas“. Sukilėliai, tiksliau, tie, kurie pre
tenduoja kalbėti jų vardu, daro demaršus 
konfliktui sutarptautinti. Sukilusio imano 
atstovas Kaire kreipėsi į JAV ir į Sov. Są 
jungą intervenuoti, kad sultono vardu vei 
kianti anglų kariuomenė sustabdytų karo 
operacijas. Arabų lyga panašų atsišauki
mą pasiuntė Bandungo Konferencijos tau
toms. Be abejo, ji kreipsis ir į JT Saugu
mo Komitetą, žodžiu, darban paleistas įp
rastas klasikinis aparatas, kuris veikia, ka 
da kuris nors nacionalistinis sąjūdis mė
gina išsisukti iš tiesios ar netiesios „impe 
rialistinės“ globos.

Leninas, Stalinas ir apskritai visos žy
miosios komunizmo galvos pranašavo ir 
tebepranašauja, kad „imperialistinio“ pa
saulio pačios kapitalistinės priešybės pri

J. Lanskoronskis

baigs jį suskaldyti ir sužlugdyti. Toks tei
gimas nėra vien propagandinis šūkis. Kiek 
viename žingsnyje stebima Vakarų sąjun
gininkų tarpe rivalizacija ir viens kitam 
kojos kišimą.

Praktiškai dabartinė krizė buvo pakur
ta Arabijos karaliaus Seudo. Buvo spėlio- 
ta ir rašyta, kad tam jis gavo slaptą JAV 
pritarimą. Oficialioji JAV politika tatai 
paneigė, bet netenka abejoti, kad tos by
los užpakaliniame plane slypi Amerikos 
biznieriai. Didžiosios naftos kompanijos 
yra vienos pačios pajėgios kur reikia gau
siai paberti pinigų, patiekti ginklų, inspi
ruoti konfliktus ir net padėti sukurti išti
sus kariuomenės dalinius. O ir Omano sul 
tono kariuomenė irgi yra Irak Petroleum 
padarinys. Yra taip pat pagrįstų ar nepa
grįstų insinuacijų, kad pats Dulles buvo, 
yra ar būsiąs advokatas bei juridinis pata 
rėjas, tik neprisimenu, kurio naftos trusto. 
Kaip ten būtų, krizė yra jau seniai prasi
dėjusiose varžytynėse tarp Didž. Britani
jos ir JAV dėl Viduriniųjų Rytų naftos. 
Irako ir Arabijos neseniai suklijuotos „di 
nastinės santaikos“ klijai taip pat gali il
gai nesilaikyti: abu kraštai yra didieji naf 
tos savininkai ir kaipo tokie eina išvien 
su ta koncesininkų bendrove, kuri veikia 
jų teritorijoje. Konflikte, kurs, be abejo, 
priešpriešiais stato Arabijos Aramco 
(Amerikos bendrovę) prieš anglų Irak 
Petroleum, Bagdado ir Riyado interesai 
skiriasi.

JAV politika, kiek ją atspindi Eisenho- 
werio doktrina, visomis priemonėmis sie
kia prisijaukinti arabų tautas, nė kiek ne 
paisant, skliausteliuose pastebėsiu, jų de
mokratiškumo laipsnio. Visi prisimena, su 
kokia pompa buvo priimtas JAV Arabijos 
karalius Ibn Seudas, viešpats krašto, kur 
vergija po šiai dienai egzistuoja ir tole
ruojama. Suezo byloje Amerika paaukojo
Atlanto pakto solidarumą vardan tariamų 
jų demokratinių ir JT principų. Sustiprino 
Nasserą ir davė balsą Sov: Sąjungai, o tas 
balsas skardus, rėksmingas, bauginantis. 
Jo pabūgo ir pati Amerika. Pabūgo ir ėmė 
si priemonių. Šiandien ji savo doktriną tei 
sina kaip tik reikalu sustabdyti Sovietų 
ekspansiją Viduriniuose Rytuose. Tos dok 
trinos kone kertiniu akmeniu pavirto tas 
pats Ibn Seudas, kuris dabar proteguoja 
Omano sukilėlius ir teikia jiems iš tos pa
čios Amerikos gautuosius ginklus.

Pirmuoju požiūriu Amerikos pastangos 
davė lyg pozityvų vaisių: Seudui pritapus 
prie Eisenhowerio doktrinos, Egipto vairuo 
tojai susirūpino. Jordanijos nuslydimas į 
Seudo proamerikonišką stovyklą, iki šiol 
rivalizavusią Arabijos ir Irako dinastijų 
suartėjimą, provakarietiškų rinkimų Li
bane laimėjimas ir kitokios žymės lyg ro
dė Nassero prestižo arabų kraštuose blėsi
mą ir Egipto izoliaciją. Omano incidentai 
teikia Nasserui puikiausią progą tokiai da 
lykų raidai kitaip pasukti ir Eisenhowerio 
plano rėmuose sunkiai kuriamąją antina- 
sserinę „koaliciją" sukrikdyti.

Prijaučiančioms amerikonų doktrinai vy 
riausybėms kyla klausimas: ar tame nau
jame tarp arabų nacionalizmo ir vienos 
Vakarų galybės (šiuo atveju — britų) kon 
flikte jų laikysena gali pasilikti palanki 
Vakarams, ar, priešingai, nesvyruodamos 
jos turi mestis į Kairo diriguojamą „lais
vinimo“ stovyklą, kurioje viešai figūruoja 
ir Sov. Sąjunga?

Savo ruožtu ir Amerika vėl stovi prieš 
dilemą: ar Vakarų solidarumo vardan 
Omano byloje palaikyti anglus ir tuo pa
čiu priešingauti Seudui, ar, priešingai, Ei
senhowerio doktriną gelbint remti arabų 
nacionalizmą ir spausti anglus... pasitrauk 
ti. Anglų pasitraukimas šį kartą turėtų 
pasekmes labai skaudžias, sunkiai įverti
namas: Suezo kanalą valdo egiptiečiai, po 
žeminiai tiekimo vamzdžiai priklauso nuo 
Sirijos geros valios. Omano sukilimo lai
mėjimas grėstų nutraukti paskutinį kelią 
Vakarų naftai...

Tenka pastebėti, kad ir amerikonams 
politinės laikysenos pasirinkimas nėra la
bai lengvas. Už savo tikrą ar tik apsimes
tą Iš Egipto-Sirijos stovyklos išstojimą Seu 
das gavo gerą kainą: dolerius, ginklus, pa
žadus visame kame jį remti, rodos, ir 40 
tūkstančių vyrų kariuomenei suformuoti. 
Dabar jis nori ir pinigus ir ginklus panau 
doti pasiglemžiant naujas, nafta persunk
tas teritorijas. Už kiekvieną jo žemėse iš
siurbtą naftos litrą Seudas gauna 50 nuo
šimčių. Kodėl jam įplaukų nepadidinti D. 
Britanijos sąskaiton? Amerikonams Seu
dui papriešingauti sunku. Pirmiausia to
dėl, kad principe ir de facto jie nieko ne
turėtų prieš, jei Maskato ir Omano naftos 
kontrolę iš anglų bendrovių perimtų ame 
rikoniškos, o, svarbiausia, todėl, kad Seu
das jas laiko ar gali laikyti paprasčiausiu 
šantažu: jei jam neleidžiama pasipelnyti 
šiandien anglų sąskaiton, ryt Izraelio, po

ryt dar kurio nors kito, jis visada gali pa
sukti atgal ir suartėti su Egiptu ir Sirija, 
vadinasi, su Sov. Sąjunga, pasilikdamas, ži 
noma, kišenėje jau gautus dolerius.

Iš tos, kad ir sutrumpintos, analizės ma 
tyti, iki kokio laipsnio visos tos karalių ir 
karaliukų valdomos feodalinės Vidurinių 
jų Rytų valstybėlės yra politinis jukinys. 
Jos yra par excellence no man's land 
abiems didiesiems varžovams. Pravesti aiš 
kią skiriamąją ribą tarp provakarietiškų- 
jų ir prosovietiškųjų valstybių beveik ne
galima, juo labiau, kad ir čia, kaip visam 
pasauly, kiekvieno krašto viduje yra ir 
„prosovietiška partija“ ir „proamerikoniš- 
ka partija“. Tokiam tendencijų ir priešiš
kų interesų jukiny Sov. Sąjunga, savaime 
suprantama, jaučiasi savuose vandenyse ir 
dirba išsijuosusi Vakarų pozicijoms griau
ti. Ne vien Egiptui ir Sirijai ji tiekia gink
lų, technikų, inžinierių, organizuoja spe
cializuotus kariuomenės dalinius, bet tie 
ginklai ir technikai gausiai pribūna ir į 
Jemeno uostus. Maskvos radijas dieną ir 
naktį putoja prieš „imperializmą, kuris en 
gia Arabijos gyventojus“.

Sprendimas priklauso Amerikai, Jau ko 
kie metai, kaip jos politika Rytuose bai
giasi visa eile skaudžių Vakarams pralai
mėjimų. Jei pastarieji dar dels nuspręsti, 
kur Sovietų veržimąsi sustabdyti ir duoti 
atoveiksmio smūgį, jie iš tos gyvybinės 
erdvės bus eliminuoti. Pirma anglai, o po 
to amerikonai.

Imperialistinė carų Rusija daug amžių 
veržėsi į „atvirą jūrą“ — Persijos įlanką. 
Anglai tvirtai pastojo kelią! Nejaugi JAV 
politikai bus tiek neakylus, kad patys pa
dės rusams ten įsigalėti?

P SegilųnioS DIENOS H
KALĖJIMAS UŽ PASIŠALINIMĄ IŠ 
DARBO

Du čekų darbininkai Moravska Ostrava 
pramonės rajone buvo nubausti vienas 18 
mėnesių, o kitas 12 mėnesių už praleidinė 
jimą darbo dienų ir pasitraukimą iš darbo.

PROTESTAS DĖL BAZIŲ BALTIJOS 
JŪROJE

Rusų ambasadorius vokiečių užsienių 
reikalų ministeriui pareiškė protestą dėl 
karo laivyno bazių įsteigimo Baltijos jū
ros pakraštyje.

ĮTEMPIMAS SIRIJOJE
Sovietų apginkluota Sirija ima vis la

biau bruzdėti, ir praeitą savaitę jos polici
ja išdįso apstoti amerikiečių ambasadą ir 
tardyti visus tuos, kurie ėjo ten su reika
lais.

RUSIJA SIŪLO PAGALBĄ SUDANUI
Sudanas paskelbė viešumai sovietų pa

siūlymą sudaryti abišalę sutartį, pagal ku
rią rusai gautų medvilnės, o sudaniečiai 
tokių prekių, kurios padėtų jiems atsikra
tyti „imperialistų įtakų“. Sovietai taip pat 
siūlosi duoti įrankių geologiniams tyrinėji 
mams vykdyti ir apmokyti tokius geolo
gus.

90 LENKŲ DANIJOJE
Papildomai skelbiama, kad ne 15, bet 90 

lenkų atsisakė iš Danijos grįžti namo. Jie 
visi atvažiavo Batory laivu į Daniją, kaip 
ekskursantai. Laive jiems buvo pasakyta, 
kad tie, kurie nenorėtų grįžti, pačių danų 
bus grąžinti, dėl to tik apie 60 kreipėsi į 
valdžios įstaigas, o likusieji slapstėsi pas 
draugus. Tikimasi, kad aprimę ir likusieji 
prisistatys registruotis. Dalis ’ jų nori pa
tekti į Švediją.

SVARAS IR MARKĖ
Kadangi Vokietijoje vis kartojama apie 

markės pabrangimą, tai iš Didž. Britani
jos nemaža kapitalų pateko ten. Dėl pini
gų trūkumo pasunkėjo Didž. Britanijos 
padėtis.

PAKISTANAS KALTINA INDIJĄ
Pakistano atstovas Jungtinėse Tautose 

apkaltino Indiją, kad ji Kašmire turinti 
įsirengusi aerodromą, kuriame nusileidžia 
rusų lėktuvai. Indija paneigia tai.

DR. KARVELIO TELEGRAMA
Dr. P. Karvelis, kaip Baltų Tarybos ge

neralinis sekretorius, pasiuntė Europos ūki 
ninku kongresui Helsinkyje, Suomijoje, te 
legramą, kurioje išdėstė pavergtųjų tau
tų reikalus.

28 VALANDŲ PAMAINA
„Japan Times“ skelbia žinias, kurios su 

kėlusios pasibaisėjimą pačių japonų įstai
gų. O paaiškėjo, kad Tokio mieste elektros 
vielą gaminanti firma vertė bent 5-6 kar
tus kas mėnuo dirbti 28 valandų pamai
ną — nuo ryto 8 vai. Iki kitos dienos 12 
vai. Firma buvo įspėta, bet netrukus grį
žo prie buvusios praktikos.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
širdį ver kaip yla:

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

ILGA ISTORIJA
Prieš šešeris metus Lietpramtarybos va

dovai nutarė statyti virvių gamybos ce
chą prie Panevėžio miesto artelės „Raudo 
nasis Spalis“ ir paprašė artelės pirminin
ką Gečiauską pasirūpinti, kad būtų išskir 
tas statybai sklypas. „Visa kita mes pa
darysime“ — pareiškė Lietpramtaryboje.

Panevėžio miesto taryba išskyrė J. Ja
nonio gatvėje artelei sklypą. Tuo tarpu 
Lietpramtaryboje buvo nutarta savo anks 
tyvesnio nutarimo nebeprisiminti. Dar dau 
giau — atsisakyti jį vykdyti. Ryšium su 
tuo pradėtas platus susirašinėjimas. Pane 
vėžiečiai prašo paruošti cecho statybai te
chninę dokumentaciją, o Lietpramtaryba 
atsako: „Palaukite, nėra ko skubėti“. Pa
nevėžiečiai reikalauja išskirti lėšas, o Liet 
pramtaryboje jiems porinama: lėšų kol 
kas neišskirsime.

Pirmas susirašinėjimo etapas baigėsi 
tuo, kad Panevėžio miesto taryba atėmė 
iš artelės cechui statyti sklypą, nes praėjo 
terminas, iki kurio turėjo būti pradėti sta 
tybos darbai.

— Dabar, vadinasi, mes jums ir padėtu 
mėm, — buvo pareikšta artelės vadovams 
Lietpramtaryboje, — bet juk jūs neturi
te statybai sklypo.

Miesto taryba vėl išskyrė sklypą ir po 
to prasidėjo antras pasitarimų ir susiraši
nėjimo etapas.

— Kaip statyti? Jūs gi neturite tipinio 
projekto, — klausia panevėžiečiai.

— Kreipkitės į mūsų konstruktorių biu

GHANOJE NERAMU
Neseniai gavusi iš britų nepriklausomy

bę G hanos valstybės vyriausybė Afrikoje 
ėmėsi varžyti laisvę. Tiek krašte, tiek par 
lamente padėtis yra gana įtempta.

BUDAPEŠTO NEMATOMASIS VAIZDAS
Budapešto policija ėmėsi priemonių 

prieš pastovų ir nuolatinį prostitucijos di
dėjimą. Šiuo metu tame mieste oficialiai 
yra įregsitruota 40.000 prostitučių.
POLICIJA GINA NEGRĄ

Pensilvanijos mieste Levittown baltųjų 
kvartale negras nusipirko namus, ir dėl 
to apie tuos namus susirinko apie 350 bal 
tųjų ir ėmė akmenimis bombarduoti atei
vį. Jėga beskirstant užpuolikus, buvo kele
tas sužeistų.

PASAULYJE
— Izraelio vyriausybė spėja, kad sovie

tai netrukus leis išvažiuoti savo krašto žy
dams. Jų susidarytų apie 7.000.000, ir pusę 
jų pasiryžęs priimti Izraelis.

— Buvęs italų karininkas Didž. Britani
jos karalienei atsiuntė rožę ir pareiškė, 
kad jis norėtų lordą Altrincham šaukti dvi 
kovon.

— Sovietai siunčia Jamenui dar daugiau 
ginklų.

— Azijos gripu jau sergama Turkijoje.
— Kaukėti banditai Milane, Italijoje, 

užpuolė banko sunkvežimį ir pagrobė 12 
milijonų lirų pinigais ir 20 mil. čekiais.

— Moravijoje, Čeksolovakijoje, viesulas 
pridarė nuostolių.

— Alžyre sukilėliai nukovė 14 prancūzų.
— Azijos gripas jau Didž. Britanijoje! 

Batley miestelyje susirgo jūros kadetų mo 
kykla.

— Sovietiniame Kazachstane šoferis nu 
teistas sušaudyti, nes girtas įvažiavo į mi
nią. Vieną užmušė ir kelis sužeidė.

— Rugpiūčio 22 d. sovietai Sibire sprog 
dino naują bombą. Sprogdino vieną ir 
amerikiečiai.

— Didž. Britanijoje gripas palietė jau 3 
mokyklas ir amerikiečių bazių lakūnus.

— Singapūre atgijo neramumai. Areš
tuoti 35 kiniečiai. Juda komunistai.

— Vienos opera vėžiuos gastrolių į Ja
poniją.

— Imtinių stovykloje Kenijoje buvo su
kilę Mau Mau.

— Britai išleido 4 ir 6 penų pašto ženk
lus 46-tajai parlamentinei konferencijai pa 
minėti.

— Rusai jau siunčia į Ceiloną specia
listus, kurie mokys, kaip reikia pigiai sta 
tyti namus.

— Lodzėje .Lenkijoje, miesto susisieki
mą tvarkyti perėmė 10 asmenų komisija. 
Ten neseniai buvo susisiekimo darbininkų 
streikas.

— Lenktyniaus akli ir kurti Italijoje, 
Milano mieste, ir jų bus apie 1000 iš 26 
kraštų. Tai vis buvusieji sportininkai.

rą, kad jums padėtų, — atsako Lietpram 
taryba.

Konstruktoriai savo ruožtu sako:
— Specialių projektų nedarysime. Sta

tykite vienaaukštį cechą pagal pritaikytą 
projektą.

Paklausė artelės vadovai ir pradėjo sta 
tyti. Kada sienos • jau buvo baigiamos, 
konstruktoriai susigriebė:

— Juk jūs neturėsite kur ceche pasisuk 
ti! Kuo skubiausiai mūrykite antrą aukš
tą!

Mūrininkai išmūrijo ir antrą aukštą.
— O dabar palaukite, kol mes suprojek 

tuosime dviaukštį cechą, — buvo gautas 
nurodymas iš konstruktorių biuro.

Taip baigėsi antrasis etapas. Belaukiant 
projekto, praėjo 1956 metai. Pagaliau pla
nai buvo gauti, bet tuomet paaiškėjo, kad 
Liepramtaryba perdavė statybines medžią 
gas ir armatūrą kitiems objektams.

Iš „Sovietskaja Litva“.

SENOJO DARŽININKO PASAKOJIMAS
— Nežinau, vaikučiai, apie ką jums 

šiandien ir bepasakoti, — pradeda dėdė 
Jonas, kimšdamas didžiulę rudą pypkę. — 
Gal apie „Zanavyką“, pirmąjį mūsų kolū
kį? Patį pirmąjį rajone... Tiesa, prieš tai 
dar truputį... — Ir senukas daržininkas 
Pušinaitis pradeda pasakoti:

— Slinko pirmosios pokario dienos. Mū
sų Lietuva tapo laisva, tarybinė. Bet ne 
taip paprastai viskas vyko, kaip dabar at
rodo. Pakrūmėse šmižinėjo „puštalietais“ 
apsikarstę buožiokai. Niršo buvę policinin
kai ir turtuoliai. Jie jautė, kad toliau ne
begalės, nieko nedirbdami, sočiai gyventi. 
Nebegalės darbo ^žmonių mulkinti. Siuto 
vilkai, valdžią praradę... Užtai ir patraukė 
į kimsynus, raistus. Iš ten naktimis slink
davo gaujomis į valstiečių kiemus, grasin
davo, tyčiodavosi. O kiek žmonių nekaltai 
iššaudė! Net vaikų nepagailėdavo...

Reikėjo ką nors daryti. Valstiečiai ėmė 
stoti į liaudies gynėjų gretas. Muštinės 
kaimo 6 ha ūkelyje gyveno Vaitkūnų šei
ma, Lazdynų kaime ■— jų giminaičiai Gu-
daičiai. Ir pasiryžo vyrai imtis ginklo. Ko
munistas Antanas Vaitkūnas, Petras An
driukaitis, Antanas Gudaitis sudarė treje
tą. Įsigijo ginklus. Jiems į pagalbą ėjo kiti 
valstiečiai.

Vieną gūdžią ir lietingą 1945 metų ru
dens naktį namus, kuriuose ilsėjosi vyrai, 
apspito ginkluoti buožpalaikiai. Kova už
truko neilgai. Mat, banditų tikėtasi už
klupti vyrus miegant. O jie lyg tyčia budė 
jo ir smarkia ugnimi nuvijo dvikojus vii-' 
kus atgal į raistą.

Taip bekovojant banditų vis mažėjo. 
Bet krito ir mūsiškių: Vaitkūnas, Andriu
kaitis. Gudaitį buvo sunkiai sužeidę. Ta
čiau tai nepalaužė kitų...

Daržininkas užpapsi pypkę, išleidžia de
besį dūmų ir vėl kalba:

— Buvo 1947 metų balandis. Žmonės 
kalbėjo apie kolūkius. Tarėmės dirbti ben
drai. Bernardas Urbonavičius, Pranas, 
Jakštys, aš ir kiti susirašėme į kolūkį. Sa
kome, eisime Lenino nurodytu keliu. Bet 
ramiai jaustis dar negalėjome. Eini, būda
vo, kaimu ir bijai. Kyštels iš už svirno ap
žėlęs snukis, o už jo dar keli ginkluoti...

Iš „Lietuvos Pionieriaus“.

KITI APIE MUS
„Der Bund“ (Bern), žymus šveicarų laik 

raštis, birželio 14 d. įsidėjo platų straips
nį antrašte „Pabaltijo tautų gedulo diena“, 
daug kur minint įvykius Lietuvoje.

„Mitteilungen“, Baltische Gesellschaft in 
Deutschland biuletenio balandžio-birželio 
mėn. laidoje t.k. patiekiama keletas pusią 
pių informacijų jr iš“ lietuvių kultūrinio 
gyvenimo. Biuletenio pranešimu, š. m. spa 
lio 12-15 d.d. Bremene įvyks „Pabaltiečių 
kultūros dienos“. Smulkesnė programa 
dar bus paskelbta. Tarpe numatytų arba 
vykdomų draugijos darbų pažymėtini šie: 
išleisti bibliografiją leidinių vokiečių kal
ba apie Pabaltijį ir pabaltiečius. Išleisti 
estų, latvių ir lietuvių dainų rinkinius su 
vokiškais vertimais ir gaidomis; įrengti pa 
b- ’“rūHų gaidų ir plokštelių archyvą. Iš
leisti trumpą apžvalginį leidinį vokiečių 
kalba su informacijomis apie lietuvius, lat 
vius ir estus. Steigti Pabaltiečių biblioteką 
ir dalyvauti Frankfurto knygų mugėje su 
pabaltiečių leidinių stendu. Organizuoti žy
mių pabaltiečių keliones į užsienius ir jų 
susitikimus su žymiais vokiečiais. Sudaryti 
visų pabaltiečių kultūros darbuotojų karto 
teką ir kt.

(E) Į Trakus atvyksta daug ekskursijų 
ir iš krašto ir iš užsienio, skelbia Vilniaus 
radijas. Tiltas jungia miestą su sala. Tarp 
miesto ir pilies esančioje saloje atidaryta 
vasaros kavinė. Nutiestos naujos alėjos, ku 
riose pastatyta suoliukų.

— 23 žmonės žuvo, kai Kopenhagos uos 
te sudužo sovietų keleivinis lėktuvas.
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Jurgis Gliaudą

tikra palaima menininkui veržtis ir į ne jo 
visuomenę su savo kūrybos galia.

Kitaip yra menininkui, kurio kūrybinė

APIE AMERIKIETIŠKĄ LIETUVĄ >C,..
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DROBE IR KNYGA

Dailininkai lietuviai Amerikoje eina ne
abejotinų laimėjimų keliu. Dalyko esmei 
nesvarbu, .kurio vardo kluban ar kelių klu 
bų sudėtin jie yra susibūrę. Jų organiza
cinis sugebėjimas lieka jų savybei, ir tai, 
mums gvildenant jų kūrybinio potencialo 
klausimą, tėra nuošalus reiškinys. Mums 
ir mūsų kultūrai staiga, nušvito faktas be 
abejonės: lietuvio dailininko drobė plačiai

■

premijuojama Amerikos parodose.
Vienur mūsų dailininkai gavo jury komi 

’sijų premijas, kitur juos pasirinko parodų 
lankytojai.

Susiskirstę, kaip to natūralu laukti, j 
Įvairias kūrybinės išraiškos grupes, nuo 
konservatorių iki ultramodernistų, liet, 
dailininkai plačiai dalyvauja parodose, 
skirtose ne vien saviesiems, bet milžiniš
koms menu suinteresuotoms masėms. Jų 
paveikslus perka, spaudoje užtinkame ži-

galia suvaržyta neatskiriama jų priklauso 
mybe savajai tautai, žodžio menininkas 
tegali būti savas tik savo namuose. Ir ves 
darni tą lygiagretumą tarp lietuvio daili
ninko ir lietuvio rašytojo, mes ryškiai ma 
tome, kad rašytojui, tur būt, dar ilgą lai
ką teks ribotis tiktai savo skaitytojų ap
linka.

Tas reiškinys yra juo liūdnesnis, nes 
mūsų literatūra vis dėlto rastų daug ką 
beveik pasauliniu mastu vertingo, kas tik

nių, kad pasaulinio garso paveikslų gale
rijose lietuvio teptuko darbas neignoruo
jamas, bet vertinamas. Lietuvio teptuko 
invazija į plačiuosius Amerikos meno lau 
kus sėkmingai pradėta. Ta invazija dar to 
Ii gražu nėra tikra pergalė. Dar daug kū 
rybinlo darbo nuveiktina, tačiau tas, kas 
jau nuveikta, mus džiugina ir tenkina mū 
sų tautinę savimeilę lietuvio dailininko 
laimėjimais.

Kaip visame pasaulyje, taip ir čia: la
biausiai domimasi modernistu. Tame dū
mėj Įmesi modernistu prieinama iki ab-

tų pasaulio skaitybai. Kaip yra atviras ke 
lias mūsų dailės kūriniams įeiti į paveiks
lų galerijas ir parodas ,taip lygiai ir mūsų 
raštijos veikalams dera būti kitų Visuo
menių knygynuose ar jų privačiose bi
bliotekose.

Tas reikalas yra paliktas tik privačios 
iniciatyvos rūpesčiui. Tačiau knygų vers- 
dinimas turėtų organizuota j ai lietuvi j ai rū 
pėti ne mažiau, kaip ir laisvės kova. Kny
ga yra daug intymesnis infiltratas į pla
čių masių sąmonę, kaip kad yra drobė ir 
muzika, kurios veikia tik įspūdžiu. Tas lie

surdiškų reiškinių jury komisijų sprendi
muose. Tačiau, mums atrodo, lietuvis dai-

tuviškos raštijos perlų užšaldymas tik sa
vam skaitytojui neturi prošvaiščių. Lietu

_________ SUROTOS LIETUVIS____________

A.fA. ARNO FUNKAS
Arno Funkas, miręs rugpiūčio 5 d. Vo

kietijoje, Pinneberge, buvo inžinierius ar
chitektas. Jo tėvo gimtasis miestas buvo 
Kaunas. Pats Arno 1898 m. vasario 25 d. 
gimė Smolenske ir Lietuvon parvažiavo 
1918 m. Studijuoti jis išvažiavo į Berlyną 
ir ten 1924 m. Aukštojoje Charlottenburgo 
Technikos Mokykloje įsigijo inžinieriaus 
vardą ir teises. Grįžęs į Lietuvą ir čia jau 
dirbdamas savo srities darbą, 1934 m. Vy
tauto Didžiojo Universitete taip pat įsigi
jo inžinieriaus architekto diplomą. Bet šis 
antrasis diplomas buvo jam lyg vainikavi
mas nemažų praktiškų darbų. Kai 1924-28 
m. Kaune buvo statomi Lietuvos Banko ir 
Fizikos-Chemijos Instituto rūmai, Funkas 
prie tų statybų dirbo jau kaip architektas. 
1929 m. jis dalyvavo Vytauto Didžiojo Mu 
ziejaus rūmų projekto konkurse ir buvo 
vienas laimėjusiųjų premijas. Po poros 
metų — 1931 m. — jam premija vėl teko 
už Lietuvos Banko pastato projektą Rasei 
niuose. Jam, be kita ko, teko projektuoti 
ir statyti nemaža dar kitų viešųjų pasta
tų tiek Kaune, tiek kitose Lietuvos vieto
se. Kaune jo darbas yra Lietuvos Lloydo 
rūmai, Panevėžyje Cukraus fabrikas, Kė
dainiuose Lietuvos Banko rūmai, Skirsne
munėje Cemento fabrikas. Tai jo vieno 

■ projektai. Kartu su Lukošaičiu ir Elsber- 
gu projektuoti ir statyti Taupomųjų Kasų 
rūmai Kaune, su K. Kriščiukaičiu supro
jektuotas Centrinis Kauno Kalėjimas. Pa
čiam Kaune nemaža jo atlikta privačių 
statybų: Vailokaičio namai, Polovinsko, 
prof. Stančiaus, prof. Zubkaus, J. Norkai- 
čio, Iljino.

Okupacijos kitaip pasuko krašto ūkinį 
gyvenimą. Tai ir A. Funkas 1941-44 m. dir 
ba jau kaip „Statybos“ bendrovės projek. 
tavimų Skyriaus vadovas. 1944 m. jis iš
siunčiamas į Vieną ir čia dirba iš pradžių 
techniku, o vėliau inžinierium.

Tremties metais jam, architektūriniais 
pastatais puošusiam Lietuvą, beveik ne
betenka įsijungti į savo profesinį darbą. 
1945 m., gyvendamas Husume, A. Funkas 
susirgo džiova, dėl to daug laiko teko pra
leisti sanatorijoje. O kiek to laiko liko, tai 
skirdavo jį bendruomenės darbui. Dar ir 
mirties dieną jis buvo Pinnebergo apylin
kės pirmininkas.

Artimas jam buvo ir spaudos darbas: 
bendradarbiavo lietuviškuose žurnaluose 
ir laikraščiuose; buvo ir „Europos Lietu-

vio“ bendradarbis. Be kita ko, ligos spau
džiamas, kiek jėgos leisdavo, gamino dar 
dėžutes su tautinių motyvų pagražinimais.

Palaidotas kukliai, bet gražiai. Vainikų 
buvo daug kaimynų vokiečių ir kitų tau
tybių.

lininkas sugebėjo čia surasti savitą mo
dernizmo traktavimą, ir tai, daugumoje,

vis rašytojas vien dėl to turi gyventi ne
drąsų ir neryžtingą kūrybinį gyvenimą.

Nr- 34. (484) 29. 8. 1957.

kaip tik patraukia amerikietį.
Ir modernizmas turi savo credo ir savo 

foną, kitaip visa drobė tampa chaotiška 
mase, nereiškiančia nei talento, nei tikslo. 
Lietuviai dailininkai, iš savo tautinės pri 
gimties, yra ne chaoso, bet kondensuotu- 
mb atstovai. Realybė niekad neišnyksta jų 
drobėje, bet ta realybė transformuojama 
labiau ar mažiau impresionistiškai, ieš
kant įspūdžio išraiškos artėjimo j švelnų 
naivumą ar primityvų suprastinimą. Drą 
sesni yra keli jauni grafikai, bet ir jie yra 
drausmingi savo temose ir piešinio pavi
daluose.

Taip mes drįstame suvesti prie bendro 
vardiklio lietuvio dailininko labai daugia- 
veidį kūrybinį vaizdą. Kaip tik tasai bend 
ras vardiklis, kurį lietuviai atrado dailės 
kūryboje, patraukė išpaikintos amerikoniš 
kosios visuomenės dėmesį ir palengvino 
invaziją Į parodas, galerijas ir privačias 
kolekcijas.

Teptukas, drobė, aliejinis dažas, akva
relė, ar skulptoriaus skaptukas yra kūry
bos priemonės, kurios kalbą į kiekvieną 
savo įspūdžiu. Mums nereikia italų kal
bos mokėjimo grožėtis italo dailininko 
skulptūra, ir nesigriebiame žodyno, priei
dami prie garsių flamų. Dailė veikia įspū
dį, estetinį džiaugsmą, ir ties ja kiekvie
nas gali mąstyti ar aiškintis savo kalba. 
Tad, iš dalies, tas dailės privalumas yra

Savos visuomenės konservatyvumas ir ri
botumas verčia ir rašytoją būti konserva
tyviu, kaip siužetu, taip ir jo apipavidali
nimu, jeigu jis nori būti skaitomas ir su
prantamas. Neturėjimas perspektyvų pasi 
rodyti kitai visuomenei nematomai veikia 
rašytoją ir teigiamai ir neigiamai. Teigia
mai ta prasme, kad rašytojas, yra ištiki
miausias lietuviškos visuomenės narys. 
Neigiamai — slogūs pojūtis tremties nuo
lat atgyja pasirodant naujam veikalui. 
Tas pojūtis reiškia neturėjimą savos skai
tytojų masės savoj žemėj. O siužeto atž
vilgiu vis pasikartoja žvalgymasis į gyve
nimą, kurio socialinė struktūra jau seniai 
išnyko.

Kada lietuviai dailininkai su savo kuri 
niais jau pajėgia rasti bendrą kalbą su 
Amerika, lietuvis rašytojas tebėra tik kū
dikiškame stovyje, įsitvėręs mamos sijono.

Ir daugelis pasakys: tai gerai. Rašytojas 
neturi bėgti nuo mūsų svetimuosna. Tegu 
jis gyvena mūsų tarpe kad ir posūnio kai
lyje.

Man gi atrodo, kad knyga turėtų lenkty
niuoti su mūsų drobe. Dėl to mūsų kultū
riniai laimėjimai svetur sukurs mums nau 
ją erą. Bet be visuomenės sukrutėjimo tą 
reikalą pastumti pirmyn jis savaime nepa 
sistumės. Knyga nėra dailininko drobė ar 
skulptoriaus marmuras, jos svetimam pa 
rodoje neparodysi.

(E) Mirė rašytoja Marija Lastauskienė 
-Lazdynų Pelėda. Mirė liepos 19 d. Kaune, 
kur ji visą pastarąjį laiką gyveno. Buvo gi 
muši 1872 m. Paragiuose, Šiaulių apskr. 
Yra gyvenusi Šiauliuose, Vilniuje, Rygoje, 
Varšuvoje, Petrapilyje. Rašyti pradėjo jau 
anksti, būdama 17 metų. Daugumą raštų 
kūrė kartu su savo vyresniąja seserim, So
fija Pšibiliauskiene-Lazdynų Pelėda, kuri 
mirė jau 1926 metais. Po sesers mirties, jos 
(Lastauskienės) raštai buv.o spausdinami 
jos tikrąja pavarde. Jai buvo paskirta vals 
tybinė pensija. 1955-56 m. Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla išleido septynis 
Lazdynų Pelėdos raštų tomus, kuriuose tll 
po abiejų seserų kūryba.

TABAKO FIRMOS IR BANKAI LEIDŽIA 
KNYGAS

Kaip mūsų skaitytojai jau gerai žino, 
„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo 
leidėjas yra londoniškė Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovė. Tiesioginis Bendrovės tiks
las būtų rūpintis bizniu, žiūrėti pelno iš 
Namų, iš Lietuvių Spdybos ir 1.1. Leidybi
niai rūpesčiai Bendrovei yra tekę dėl to, 
kad nėra, kas pasiima juos. Pagaliau mū
siškė Bendrovė ir kurta buvo, kad lietu
vybė ir lietuviškoji kultūra stipriau laiky
tųsi.

Įdomu, ar Lietuvių Namų Akc. B-vė yra 
tokia vienintelė, kad šalia biznio stipriai 
yra įžengusi į kultūros laukus. Pasirodo, 
kad ne. Štai didžiulė britų Godfrey Phi
llips tabako firma šį rudenį pradeda leisti 
knygas. Knygose, aišku, nebus minimas ta 
bakas, bet jos turės firmos ženklą — ketu
ris keturkampius, — ir pati leidykla pava
dinta „Keturių Keturkampių Knygos“. '

Kelios kitos britų leidyklos taip pat pri 
klauso nuo stambių finansininkų, kurių 
tiesioginiai rūpesčiai nėra knygos. Banki
ninkai Ansbachers yra perėmę Bodley 
Head ir Max Reinhardt leidyklas (šitam 
knygų leidybos reikalui jie turi ir savo pa
tarėją — rašytoją Graham Greene). Eyre 
ir Spottiswoode ir Methuens leidyklų daug 
akcijų turi Charterhause Trust. Šitoji fir
ma turi ir Hutchinsons leidyklos akcijų. 
Michael Joseph leidykla yra laivų bendro
vės Ellermans nuosavybė.

Pagrindinės žmogaus ir tautų teisės re
miasi doros pagrindu, kuris nuostabiai aiš 
kiai ir tiksliai kyla iš Dekalogo — Dešim
ties Dievo Įsakymų. Jų peržengimas ne tik 
nuodėmė prieš Dievą, bet ir nusikaltimas 
prieš pačią žmogaus prigimtį ir pasaulinę 
tvarką. Jie įrašyti ne tik Sinajaus kalno 
akmenyje, bet ir žmogaus širdyje, ir nieką 
da nenustos savo vertės, ir jokie išradi
mai ir nauji atradimai nepakeis jų. Jie 
stovi, kaip galingi švyturiai į laimę, kaip 
perspėjimo ženklai nuo paklydimo ir žio
giškos vertės netekimo.

Kaip šiandien visa tai paniekinta! Bedie 
viškasis komunizmas savo kontrole jau 
apėmęs ketvirtadalį visos žemės, beveik 
trečdalį visos žmonijos. Dar niekad istori
joje nebuvo atsitikimo, kad tiek žmonių 
būtų vienos sistemos rankose, tokios šiste 
mos, kuri kovoja prieš Dievą ir žmogaus 
vertę. Jau 900 milijonų žmonių yra bolše
vizmo pavergtų! Milžiniška valstybė pa
versta kalėjimu, milijonai išplėšti iš savo 
tautos, išdraskytos šeimos, išvetži už tūks
tančių kilometrų iš savo gimtojo krašto 
vergų darbams, kur suniekintas, nuvertin
tas ir prie darbo išsisėmęs žmogus begal
voja apie nuogos gyvybės išlaikymą, 
šaukštą sriubos, sausos duonos plutą. Ten 
bolševizmo demoniškumas pasirodo ne 
kaip Vakarų universitetuose filosofiniuose 
ir akademiniuose svarstymuose, bet šiur
pą apimančiojetikrovėje.

Pasaulio istorinio vyksmo eigos nepakei 
sime. Dievo Apvaizda budi ir leidžia blo
giui šėlti iki laiko, bet mes savo tarpe, sa
vo aplinkumoje, galime labai daug gera 
padaryti. Kai ateistinės idėjos ir bolševi
kinė propaganda skverbiasi per geležinę 
uždangą į laisvąjį pasaulį, o taip pat ir į 
mūsų tremtinių tarpą, šmeiždama kovoj an 
čius ir klastingai viliodama tremtinius 
grįžti į pavergtąją tėvynę, privalome būti 
tikro krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai, 
kad mūsų bendruomenės būtų kaip pirmų
jų krikščionių bendruomenės, kur buvo 
viena širdis ir viena dvasia! Tai ne visada 
lengva, nes ir pagonis Ovidijus atvirai pri 
pažįsta: „Aš matau, kas yra geriau, ir pri 
tariu, tačiau seku tuo, kas bloga“. Kristus 
neleidžia nusiminti nei ramiai miegoti, bet 
įsako nuolat veikti: „IEŠKOKITE visų plr 
ma Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa 
kita jums bus pridėta!“ Kristus yra mūsų 
didžiausia viltis, kuris gali pakreipti visus 
dalykus, tik būkime Jam ištikimi!

P. Dauknys, MIC
Pamaldos
NORTHAMPTON — šį sekmadienį, rugsė 

jo 1 d., 12 vai., Katedroje, Kingsthorpe 
Road. Kviečiami ir apylinkės tautiečiai.

Knygos versdinimo procedūra yra labai 
sudėtingas ir brangus darbas Amerikoje. 
Tačiau, žiūrint j reikalą bizniškai, kaip 
Amerikoje žiūrima į kiekvieną reiškinį, 
reikalingos investacijos po tam tikro laiko 
padarys savo apsisukimo ratą ir pasitei
sins (komerciškai).

Knygų vertimas, tai nereiškia kurios kny 
gos vertimą, bet sistematingas rodymas sa 
vos raštijos kūrinių, pasinaudojant čia pa
plitusiomis kooperatyvinio pobūdžio lei
dyklomis.

Grįždami rašinio temon, nustatome, kad 
lietuvių kūrybinis pajėgumas Amerikoje 
vienas iš pranašesnių tarp kitų tautų ir 
daug gausingesnių tautinių mažumų.

Lietuvių Dienos. Šviežiai išėjo birželio 
mėn. numeris, kaip ir visada, gausiai ir 
dailiai iliustruotas. Reikia pasakyti, kad 
„Liet. Dienos“ kas kartas daro vis didesnę 
pažangą pasidaryti visus lietuvius apiman 
čiu puikiai iliustruotu žurnalu.

Šiame numeryje arch. E. Arbas-Arba- 
čiauskas rašo apie kelią į grožį ir gėrį 
(,-,Tarp tiesos ir melo“), duodama žinių 
apie Vliko sesiją JAV, jos pirmininko Dr. 
A. Trimako pareiškimas, apie Vac. Veri- 
kaitį, minima A. Vienuolio sukaktis ir pa
teikiama jo romano „Emigrantų“ ištrauka. 
Puslapį gavo Argentinoje gyvenąs poetas 
A. Vilutis. Prof. M. Biržiška rašo apie klas 
tojimą naujojoje K. Borutos apysakoje. Mi 
nima Dr. J. Januškevičiaus 95 metų sukak 
tis, naujoji prof. K.V. Banaičio opera „Jū
ratė ir Kastytis“, Vilniaus Dailės Draugi
jos 50 metų sukaktis. Angliškoje dalyje ra 
šo Hugh Scott (apie pavergtąsias tautas), 
Pr. Dailidė (apie Europos tautų federaci
ją), M. Eggleston (Amber Palace — Jū
ratės ir Kastyčio tema legenda), J. Grinius 
(dramos „Žiurkių kameros“ ištrauka).

Australijos lietuvių spaudos archyvas
Prieš porą metų Lietuvių Katalikų Kul 

tūros Draugijos iniciatyva Sydnėjuje buvo 
įsteigtas Australijos Lietuvių Spaudos Ar
chyvas. kuriam rūpestingai nuo pat pra
džios vadovauja B. Žalys.

Archyve renkami visi Australijos lietu
vių leidiniai, o dokumentų skyriuje įvai
rūs raštai, bylos ir pan.

ALB Krašto Valdybom ir Kultūros Fon
dui konfesinė organizacija vis dėlto pada
rė gėdą: įsteigė ir sėkmingai išlaiko insti
tuciją, kuri jau bent septyneris metus 
anksčiau turėjo būti įkurta.

—rem.

VISOS MOTERYS ~
skaito žurnalą „MOTERIS“, Žurnale ra

site visa, kas domina moterį. Todėl nė vie
na moteris nelieka be žurnalo .MOTERIS“. 
Metams tik 18 šilingų.

Liet, plokštelės, žemėlapiai, knygos. Pra 
šau be atskiro paraginimo atsiskaityti Už 
Liet. Encikl. XI tomą. ■ '■ 'n*.':-

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 
London W.4.

♦••• STASYS BUTKUS

PIRMOSIOS 

SAVANORIU DIENOS
'X.

(Iš spausdinamos knygos „Vyrai Gedimi 
no kalne“.)

Gruodžio 13 d. nuėjau tiesiog į Valsty
bės Tarybą. Kiek palipėjęs laiptais, pate
kau į laukiamąjį kambarį. Prie vienų du
rų stovėjo kaimietis jaunuolis, kuris tu
rėjo kepurėje įsisegęs mažą Vytį. Priėjęs 
prie jo paklausiau, kur čia priimami sava 
noriai. Nurodė duris.

įėjau į erdvų kambarį. Prie manęs pri
ėjo vienas simpatiško veido karys ir pa
klausė, ko noriu. Atsakiau, kad noriu įsto 
ti savanoriu.

— Gerai. Bet ar tamsta žinai, kad mes 
ginsime ne kurių nors partijų reikalus, 
bet tik tėvynę, — jis man sako.

— Aš ir atvykau tik tėvynę ginti.
— Pas mus drausmė bus didesnė, negu 

rusų kariuomenėje, — kalba jis man to
liau. — Ar sutiksi?

Čia truputį pagalvojau. Turėjau galvoje 
caro drausmę, bet ne revoliucijos laikų. 
Argi Lietuvos drausmė būtų didesnė, negu 
caro kariuomenėje. Na, pažiūrėsiu, pagal
vojau ir sutikau.

Priėmė savanoriu, įregistravo. Prie du
rų stovėjusiam jaunam savanoriui palie
pė mane nuvesti į kareivines.

Einant per miestą, mus užpuolė miesto 
chuliganiukai ir pradėjo lenkiškai loti ir 
lyg šunys lydėti. Visokiais žodžiais mus 
plūdo ir pašiepė, tik atsimenu šiuos plūs
mus: „Taryba ryba, woda wysechla, ryba 
zdechla“. (Taryba — tai žuvis, vanduo iš
džiūvo, žuvys išgaišo).

Jaunam kaimietukui patariu iš kepu
rės išsiimti Vytį. Chuliganiukai nepažins 
ir nelos. „Mes ne ponų kariuomenė. Ko 
mes turime bijoti lojimų“ — atsakė jau
nas savanoris. O plūdimų mums ir Vil
niaus davatkos lenkės negailėdavo. Po 
miestą švaistėsi daug pasipuošusių lenkų 
legionierių. Jie nedrįsdavo mus plūsti, bet 
pats mačiau, kaip jie prieš mus užsiun- 
dydavo valkatas vaikus.

Atvedęs į kareivines, jaunasis savanoris 
mane paliko. Mane tuoj užpuolė klausinė
ti kiti savanoriai. Viršilos ir puskarinin
kiai apsidžiaugė sulaukę seno kario, kuris 
bus jiems talkininkas. Jie domėjosi, ar ne
buvau puskarininkis.

Nors aiškiai pasisakiau esąs tik eilinis, 
bet vėliau pastebėjau, kad sąrašuose bu
vau įrašytas „paoficieriu“. (Tuomet puška 
rininkio vardo dar nebuvo). Mat, trūko 
puskarininkių. Ir pradėjau puskarininkio 
pareigas eiti nuo pat pirmosios dienos, 
nors oficialiai pakeltas buvau tik 1920 m. 
pavasarį.

Savanorių radau visai nedaug. Po vienu 
stogu buvo lietuviai ir gudai savanoriai. 
Viename kambaryje už sienos dar tebebu
vo ir vokiečių. Greta lietuviškų pulkų, or
ganizavosi ir Lietuvos kariuomenės gudų 
pulkas.

Mano atvykimo pirmąją dieną iš vokie
čių buvo gauta karinių šautuvų. Girdžiu 
kareivinėse didžiaušią triukšmą, klegesį. 
Tai savanoriai džiaugiasi, parsivežę 317 

šautuvų. Šautuvus parvežusieji džiaugiasi, 
kad jiems pavykę dar 11 šautuvų „nu
kniaukti“.

Vokiečiai davė šautuvus tik'Milicijai ap
ginkluoti, tačiau šie buvo panaudoti sava
noriams. Po pietų prie šių šautuvų buvo 
pastatyta sargyba, kurios viršininku pa
skyrė mane, dar tik prieš pietus įstojusį 
į kariuomenę.
Toliau ginklus teko pirkinėti nelegaliai iš 
vokiečių kareivių. Tuo būdu buvo nupirk
ti ir du lengvieji kulkosvaidžiai. Reikėda
vo pirkti atsargiai, nes dažnai vokiečiai 
darydavo ir taip: vieni parduodavo, o kiti 
pasislėpę tykodavo. Nupirkus užpuldavo 
ir atimdavo.

Ir mūsiškiai išgudrėjo. Vieni pirkdavo, o 
kiti pasislėpę tykodavo. Jeigu tik vokie
čiai užpuldavo, pasislėpusieji parmušdavo 
juos ir visi pabėgdavo su paimtais gink
lais. Už šautuvą mokėdavo nuo 25 iki 60 
markių, o už šovinius nuo 5 iki 25 pfeni- 
gių.

Ginklus supirkinėdavo karininkai ir su 
manesni kareiviai. Daugiausia jų nupirk
davo karo valdininkas Uzga, kuriamojo 1 
pėst. pulko ūkio vedėjas. Jis, mokėdamas 
vokiškai, surasdavo geresnėmis sąlygomis 
pirkti.

Vieną dieną buvau sargybos viršininku 
Valstybės Tarybos rūmuose. Mūsų sargy
bos būstinė buvo rūmų virtuvėje, kuria 
tuomet niekas nesinaudojo. Vakare į mū
sų būstinę įėjo karininkas, iš lėto aplink 
apsidairė ir mane paklausė, „Kas yra sar
gybos viršininkas?“ Po pažastimi laikė 
kažką maiše įsukta.

— Aš, — atsakiau.
— Gerai, — atsakė karininkes ir už pe

čiaus padėjo atneštąjį ryšulį. — Tik ne
leisk kareiviams atrišti ir žiūrėti, — per
spėjo. — Jeigu užpultų vokiečiai, šį ryšu
lį išmesk pro langą ir paslėpk po malko
mis. Ryt ateisiu atsiimti.

Davęs nurodymų išėjo. Paslaptingas ry
šulys traukė jį patikrinti. Tiesa, karei
viams neleidau tikrinti, bet pats neišken
čiau ir gerokai jį apčiūpinėjau. Ogi tai bu 
vo lengvasis kulkosvaidis. Matyt, šis kari
ninkas slaptai jį pirko iš vokiečių ir bijo
damas, kad kiti vokiečiai neatsivytų, atne 
šė į mūsų sargybą paslėpti.

Nuo lapkričio 15 d. pradėjo mokyti 
jaunuosius savanorius rikiuotės ir su šau
tuvu bei kulkosvaidžiu. Mokydavome kam 
bariuose. Pirmas pradėjo mokyti karinin
kas Adamkevičius (vėliau div. generolas).

Mokant su šautuvu arba kulkosvaidžiu, 
iš pradžios ypač buvo saugojamas!, kad 
vokiečiai neužkluptų. Baigus pamoką, kul 
kosvaidis buvo slepiamas po grindimis.

Vietoj vėliau mūsų vartojamos koman
dos „ramiai“, tuomet komanduodavo „do
mės“. Su lietuviškos komandos terminais 
buvo sunkoka, nes iki šiol jų neturėjome 
ir viską reikėjo paskubom versti iš sveti
mų kariuomenių komandų ir mokyti sava
norius.

Viešai su ginklais negalėdavome pasiro
dyti. Vokiečiai tuoj nuginkluodavo. Jeigu 
užimdavome kokias naujas sargybas, gink 
lūs nusiveždavome slaptai. Ten jie visą lai 
ką ir pasilikdavo.

Juo toliau, juo daugiau atsirasdavo sar
gybų. Pradėjo trūkti savanorių. Kartais 
nepamainyta sargyba prabūdavo po 2-3 pa 
ras. Arba dažniausiai taip būdavo: prieš 
pietus pareina iš sargybos, pavalgo pietus, 
ir vėl gera valia, patys savo noru, eina į 
naujas sargybas.

Vokiečiu vienam daliniui iš Vilniaus iš
vykus, jo būstinės su paliktais daiktais 
buvo perduotos lietuviams. Teko statyti 
sargybas, kad gyventojai neišplėštų liku
sio turto, durų ir langų.

Apie šią sargybą iš dviejų savanorių ka 
reivinėse visai Užmiršo ir neatsiuntė pa
mainos. Išstovėjo 3 pąrąs. Nė valgyti nie

kas nepristatė. Vienas jų pasilikdavo sar
gyboje ,o kitas nubėgdavo į artimiausią 
krautuvę kokios bulkutės nusipirkti. Ir 
taip visas 3 paras mito.

Gyventojai, matydami tik du savanorius 
civiliniais drabužiais, pradėjo pulti karei
vines. Keliasdešimt vyrų būrys, ginkluotų 
kirviais ir kitkuo, pradėjo veržtis į vidų, 
norėdami išplėšti baldus. Savanoriai ma
tydami, kad jų žodžių neklauso, vienas jų 
— Simonavičius — šovė ir pataikė vie
nam užpuolikui į petį. Visi kiti rankas iš
kėlę ir šaukdami, kad nešautų, pasitraukė. 
Nuo tos dienos daugiau nebepuolė, nes pa
matė, kad tie „driskiai“ moka šaudyti.

Kartais pasigirsdavo gandų, kad vienas, 
tai kitas mūsų priešas ruošiasi naktį už
pulti. O priešų pačiame Vilniuje turėjo
me apsčiai. Tuo pačiu metu Vilniuje orga
nizavosi lietuvių, lenkų ir bolševikų ka
riuomenės, na, ir vokiečiai. Keturios prie 
šingos kariuomenės vienam mieste.

Su maistu kariuomenėje ne kas. Pirmo
siomis kūrimosi dienomis nebuvo pinigų, 
ir maistui nedaug kas tekdavo. Iš pradžių 
savanoriui duodavo maistui po 3 markes 
dienai. Kaip nori, taip maitinkis iš tų 
markių. Vėliau pakėlė. Gaudavome po 5 
markes dienai. Pamenu, kad buvo gauta 
ir po 9 markes, tik nebeatmenu kada<

Paskui, kad būtų patogiau, į rankas pi
nigų nebeišduodavo. bet pietus užsakyda
vo restorane. Tačiau neilgai taip „poniš
kai“ restoranuose valgėme, nes buvo per- 
brangu. Įsitaisėme šiokią tokią virtuvę ir 
pradėjome patys virtis. Dažniausiai vis 
kruopas.

Maisto pagerinimo nejautėme ir per Ka 
ledas, jokių Kūčių nesuruošėme. Kai ku
rie, turėję mieste pažįstamų, išėjo iš ka
reivinių svečiuotis, o dauguma neturėjo
me kur nuklysti ir praslankiojome po ka
reivines.
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LONDONAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Tautas šventės minėjimas įvyks Parapi
jos salėje, 345a, Victoria Park Rd., šešta
dienį, rugsėjo 7 d., punktualiai 7.30 vai. 
vakare.

Programoje: svečio iš Amerikos A. Ba- 
nionio paskaita ir meninė dalis. Minėjimą 
rengia PLB Britanijos Krašto Valdyba..

Sekmadienį, rugsėjo 8 d., suma ir pa
mokslas Lietuvių Bažnyčioje.

KONFERENCIJOS NEBUS
DBLS Valdyba rugpiūčio 20 d. posėdyje 

nutarė šiąis metais neruošti tradicinės 
DBLS Konferencijos.

Ta išimtis buvo padaryta dėl to, kad š. 
m. buvo jau suruoštas Dešimtmečio Minė
jimas ir rengiamasi rudeniop turėti jauni
mo suvažiavimą.

KUN. KAZLAUSKO JUBILIEJUS
Šiais metais rugsėjo mėn. 24 d. mūsų kle 

bonui kun. A. Kazlauskui sueina 50 metų 
amžiaus.

Šiam svarbiam įvykiui atžymėti D. Bri
tanijos LB Krašto Valdyba spalio 5 d. 
ruošia vaišes Parapijos salėje. Norintieji 
dalyvauti vaišėse, prašomi užsirašyti pas 
vieną šių asmenų: P. Bulaitį, A.J. Kaulė- 
ną, S. Kasparą ar Lietuvių Namuose ne vė
liau kaip iki rugsėjo 16 d. (dalyvavimo 
mokestis vyrams 30 šil., ponioms ir pane
lėms 20 šil.).

LENKŲ SKAUTĖS ATSIDĖKOJA 
LIETUVIŲ SODYBAI

Lietuvių Sodybos kalnelyje stovyklau
jančios lenkų skautės rugpiūčio 25 d. su
ruoštojo laužo proga Sodybos vadovybei 
išreiškė viešą padėką. Po kalbos ir skau
tiško valiavimo J. Lūžai ir A. Žukauskui 
buvo įteiktos lenkiškos tautiniais drabu
žiais lėlės.

MIRĖ POVILAS ABELKIS
Iš Amerikos gauta žinia, kad ten prie 

namų statybos susitrenkė ir mirė rašyto
jas Povilas Ąbelkis.

Pastaruoju metu jis buvo dažnas „Euro
pos Lietuvio“ bendradarbis.

MIRĖ A. VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS
Rugpiūčio 17 d .Lietuvoje mirė senosios 

kartos rašytojas realistas Antanas Vienuo 
lis - Žukauskas, platiesiems skaitytojų 
sluoksniams žinomas savo stilistinėmis 
Kaukazo legendomis, apysakomis ir roma
nais. Tremties metais Vakaruose perspaus 
dintos jo „Kryžkelės" ir „Viešnia iš Šiau
rės“. Lietuvoje bolševikų metais jis dar 
nemaža yrą rašęs. Ten išleista 7 tomai 
rinktinių jo raštų, atsiminimai, romanas 
„Puodžiūnkierftis“ ir kt.

PAVYZDINGAS PRENUMERATORIUS
DBLS Northamptono skyriaus pirminin

kas A. Barančiukas atsiuntė „Europos Lie 
tuvio“ prenumeratą jau už ateinančius 
1958 metus! Savo laiške jis be kita ko ra
šo: „Prie „Europos Lietuvio“ taip esu pri
pratęs, kad be jo ir gyventi negalėčiau. 
Kiek laikraščių matau, tai „Europos Lietu 
vis“ geriausias. Aš jį skaitau ir gerai su
prantu, be to, ten daug randu ir apie mū
sų pavergtą Tėvynę Lietuvą“.

Ta proga pažymėtina, kad taip pat kai 
kurie Nidos Knygų Klubo nariai, rodyda
mi leidyklai pasitikėjimą, iš anksto apmo
ka prenumeratas net iki leidinio Nr. 30, 
nors paskutinysis išleistas J. Joerg „Talka 
ateina į slėnį“ yra tik Nr. 19.

„Saują derliaus“, sekantį Nidos Knygų 
Klubo leidinį (Nr.20-21), daugumas užsisa 
ko įrištą kietais viršeliais, nes toks jis bus 
žymiai patogesnis, turint galvoje busimąjį 
tos knygos storumą. Ligi šiol įrišamosios 
knygos neturėdavo nugarėlėje įrašo. Mano 
ma, kad su „Sauja derliaus“ jau skaityto
jų patogumui ir malonumui turėsime ir 
šį patobulinimą.

JONAS PIPYNĖ LONDONE
D. Britanijos — Sov. Sąjungos lengvo

sios atletikos varžybose, kurios įvyko š. 
m. rugpiūčio 23-24 dienomis White City 
stadione, Londone, lietuvis Jonas Pipynė 
bėgo dviejų distancijų varžybose.

1500 metrų bėgime J. Pipynė laimėjo 
antrąją vietą, nubėgęs tą distanciją per 3 
min. 40,7 sek. (jo rekordas Maskvos festi
valyje buvo 3 min. 41,3 sek.)'. Pirmuoju 
atbėgo anglas K. Wood —- 3 min. 44,6 sek. 
ir trečiuoju rusas E. Sokolov. Varžybos 
buvo rodomos per BBC televiziją. J. Pi
pynė žiūrovams buvo pristatytas kaip 
„latvis iš sporto klubo Žalgiris“.

800 metrų bėgime J. Pipynė atbėgo ket
virtuoju.

ŽALIOSIOS NARIO KNYGUTĖS
Pradėdamas savo veiklą, Nidos Knygų 

Klubas nariams buvo išsiuntinėjęs žalios 
spalvos nario knygutes- Joą pasiekdavo 
narius su kiekvienu nauju leidiniu, o na
riai grąžindavo Klubui su mokesčiu.

įsivedąs kitą atskaitomybės tvarką, Ni
dos Knygų Klubas tose knygutėse jau ne- 
beatžyminėja nario įmokėtųjų sumų. Dėl 
to nariai prašomi knygutes pasilaikyti sa
vo žinioje ir nebesiuntinėti jų. Be kita ko, 
jos nariams labai patogios savo pačių at
skaitomybei su Klubu: pažymėti, kada ir 
kokios sumos išsiųstos, ir kitiems su pini
go siuntimu susijusioms dalykams (pinigi
nio ar pašto orderio datoms ir sumoms ir 
kt.).

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinis 
Klubas, 345a, Victoria Park Rd., E.9., š.m. 
rugpiūčio 31 d. (šeštadienį) rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Pradžia 8 vai. vak.
Staliukus galima užsisakyti iš anksto 

pas Z. Jurą. SH6 8734.

DĖL LAIKRAŠČIO ILIUSTRACIJŲ
„Europos Lietuvis“ iliustruojamas tiek, 

kiek būtiniausiai reikia. Dažnai gaunama 
iš bendradarbių rašinių iliustracijai čia ku 
rio nors ryškesnio įvykio, čia vieno ar ki
to asmens fotografija, bet ne visos jos pa
naudojamos. Dažniausioji priežastis-----tų
iliustracijų pagaminimas brangiai kaštuo
ja. Dėl to įvairius lietuviškuosius susibū
rimus prašome neužmiršti tai ir nesirūs- 
tinti. Iliustracijos pagaminimas mums kaš 
tuoj a 30-40 šilingų.

BOLTONAS
Minėjimas Boltone

Rugsėjo 14 d. DBLS Boltono skyrius 
pirmą kartą per savo septynerius gyvavi
mo metus rengia Rugsėjo 8 — Tautos 
Šventės minėjimą.

Minėjimas įvyks . Spinners Hall, 77, St. 
George's Rd., Bolton! Pradžia 6 vai. Po 
trumpos paskaitos pirmą kartą Boltone 
pasirodys Bradfordo Atžalyno ansamblis 
su savo europietiškąją ir Havajų muzika.

Bus turtingas bufetas su užkandžiais. 
Pabaiga 11 vai. 45 min.

Maloniai kviečiame tolimas ir artimas 
lietuvių kolonijas atsilankyti į šį minėji
mą ir šokius.

Boltono skyr. Valdyba

Džiamborės Fondas
Praėjo Jubiliejinė Džiamborė. Tautiečių 

ir lietuviškų organizacijų dėka, musųskau 
tų reprezentacinis vienetas, dalyvaudamas 
šiame pasauliniame jaunimo sąskrydyje, 
turėjo progos gražiai atstovauti Lietuvai.

Nemaža mūsų tautiečių apsilankę Džiam 
bore j e matė ir stebėjo jaunuosius ambasa 
dorius ir jų pastangas garsinant Lietuvos 
vardą. Kiti vartė vietinės spaudos pusla
pius, kur ne kartą rado šiltą žodį mūsų 
Tėvynei. BBC bangomis pasklido po pa
saulį ne viena informacija apie Lietuvą ir 
jos skautus, palydima lietuviškos dainos ir 
muzikos aidų. Amerikos Balsas surišo re
prezentantus su pavergtąja Tėvyne. O kas 
suskaičiuos tuos tūkstančius lankytojų, ku 
rie gėrėjosi lietuviškais papuošimais, Rū
pintojėliu, parodoje išstatytais tautodailės 
dirbiniais ir t.t.! Anglų kalba leidinys Whi 
te Badge, kalbantis ape didžiąją Lietuvos 
nelaimę, kuri žiauriai palietė ir lietuvišką 
skautybę, plačiai paskleistas apsilankiusių 
svetimtaučių tarpe.

Tai tik kelios mintys apie skautiško jau 
nimo nuveiktus darbus, kurie sako, kad 
ne veltui aukojome Džiamborės Fondui. 
Už įdėtą nors ir mažą auką šiandien gali
me pasididžiuoti, kad prisidėjome prie ben 
dro reprezentacinio žygio.

Aukas taupiai naudodami, įstengėme pa 
siųsti vienetą į Džiamborę. Tačiau, kaip 
Džiamborės Fondo centrinė vadovybė pra
neša, lėšų dar nepakanka apmokėti už 
„White Badge“ išleidimą, kuris Džiambo
rės metu buvo dalijamas už dyką, šio lei
dinio išleista 5.000 egz. ir už išspausdini
mą sumokėta daugiau kaip 400 svarų.

Džiamborės Fondas tikisi, kad mūsų pla 
čioji visuomenė ir patriotinės organizaci
jos neatsisakys ir čia lietuviams skau
tams padėti. Dar vienas kitas angliškas 
svaras, suplauks amerikoniški ir kanadiš- 
ki doleriai, ir lietuviškas Džiamborės Fon 
das, remiamas visų pasaulio lietuvių, atsi
stos ant tvirtų kojų — pajėgus ir budintis 
lauks kitų reprezentacinių žygių.

Džiamborės Fondui aukojo: Min. B.K. 
Balutis — 5 s v.; S. čereškevičius Birming- 
hame — 1 sv.; P. Kaminskas Škotijoj —■ 
8 šil.; P. Senvaitis Soutfiamptone — 10 
šil.; S. Karalevičius High Wycombe — 1 
sv. ir B. Kmieliauskas Pyrtone — 1 sv.

Visiems aukojusiems širdingai dėkoja
me.

DF Įgaliotinis Anglijai
Padėka

Liet. Skautų Brolijos reprezentacinis vie 
n,etas Jubiliejinėj Džiamborėje širdingai 
dėkoja: Lichtenšteino princui Emanueliui, 
p.p. J. Bartoševičiui, T. Serapinui, J. Kava 
liūnui, V. Miečiui, J. Staniui, J. Tamošiū
nui, V. Krasnickui, E. Gložaičiui, J. Čepui,
I. Kiaunei, p-niai O. Andriukaitienei, D.B. 
L.S. Leicesterio skyriaus nariams ir vi
siems kitiems tautiečiams aplankiusiems 
mus Džiamborėje ir suaukojusems keletą 
svarų pašto ženklams bei kitoms smul
kioms mūsų asmeninėms išlaidoms.

Visiems mus parėmusiems tikrai didelis 
skautiškas ačiū.

Fotografų dėmesiui
Visi tautiečiai ir skautai, padarę nuo

traukų iš lietuvių skautų gyvenimo Džiam 
borėje, labai maloniai prašomi žemiau duo 
tuoju adresu galimai greičiau prisiųsti po 
2 pavyzdžius visų nuotraukų, kartu nuro
dant kainą. Pageidaujama atviruko for
mato.

Nuotraukos_ reikalingos spaudai, albu
mams ir aprūpinti Vokietijos ir Anglijos 
lietuvių skautams, dalyvavusiems Džiam
borėje.
J. Bružinskas, 46, Springcliffe, Bradford 8, 
Yorks.

Baltija PTY. LTD.
Lietuvių vadovaujama akcinė bendrovė 

Baltia Pty. Ltd. Sydnėjuje, kuri verčiasi 
maisto produktų prekyba, per savo metinį 
susirinkimą paskyrė 25 svarus siuntinio 
pasiuntimui į Sibirą skubios pagalbos rei 
kalingam lietuviui. Pažymėtina, kad, paly
ginus, dar jauna bendrovė jau ne pirmą 
kartą iš savo pelno paskiria pinigų sumąs 
lietuvių karitatyviniams ir kultūriniams 
reikalams. Bendrovei vadovauja J.P. Ke- 
dys. —rem.

„šešios Kryptys“
Pabaltiečių menininkų grupė „šešios 

Kryptys“ („Six Directions“) Sydnėjuje 
ruošiasi savo parodai Bissieta Art Galeri
joje. Grupėje dalyvauja lietuviai meninin
kai dąil. Jurgis Bistrickas^ dail. Jurgis Mik 
ševičius ir grafikas Henrikas ŠalkaUskas.

—rem.

< *

Viršuje: pirmoje — skautai, 
prieš išvažiuodami į Pasaulinę 
stovyklą, aplanko J.E. ministerį 
B.K. Balutį;

antroje — skautai Džiamborėje 
su DBLS pirmininku M. Bajo- 
rinu.

Apačioje: prie vėliavos.

LIETUVIŠKOJI TRISPALVĖ LIUDIJO 
MUSŲ TROŠKIMĄ LAISVĖS

Lietuviams buvo laimėjimas, kad rug
piūčio mėn. pirmosiomis dienomis Didž. 
Britanijoje ruoštoje skautiškoje džiambo
rėje iškilo ir lietuviškoji trispalvė šalia ki 
tų egzilų tautinių vėliavų. Mūsiškė vėlia
va iškilo net trijose vietose: bendrojoje 
stovykloje, mergaičių stovykloje ir skautų 
vyčių stovykloje.

Bendrojoje berniukų skautų stovykloje 
mūsiškė trispalvė kas rytas pakildavo kar 
tu su kitų pavergtųjų tautų vėliavomis. 
O kai egzilai ėjo parade ir nešė suglaustas
,«iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwtmiiiiiK

VOKIETIJA
Vasario 16 Gimnazijos mokiniai ir šiais 
metais vasarojo Norvegijoje

Norvegų Krikščionių Jaunų Vyrų Sąjun
gos (CVJM arba YMCA) sekretorius Nils 
Seim ir šiais metais pasikvietė 8 evangeli
kus berniukus iš Vasario 16 gimnazijos va 
saroti į Strandheimą-Naersnes, apie 30 km. 
nuo Oslo miesto. Jau treti metai, kai toj 
tarptautinėje stovykloje lietuvių gimnazi
jos mokiniai praleidžia po 5 savaites savo 
vasaros atostogų Norvegijoje. 1955 metais 
ten buvo 10 berniukų, 1956 m. 12, o 1957 
metais 8, taigi iš viso iki šiol Norvegijoje 
jau stovyklavo 30 mokinių.

Nils Seim yra didelis lietuvių tautos bi
čiulis ir jau daug kartų labai palankiai yra 
atsiliepęs apie mūsų lietuviukus norvegų 
spaudoje. Stovyklaujantieji mokiniai iki 
šiol Norvegijoje paliko labai gerą įspūdį 
savo lietuviškomis dainomis, pasirodymais 
prie laužo, kuklumu, klusnumu ir darbš
tumu. Nusiskundimų nėra buvę.

Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, 
Nils Seim tuojau įsijungė į pabėgėlių šal
pos darbą ir su kitais pasiaukojusiais bend 
radarbiais ėmėsi auklėti, ypač jaunimą, 
krikščioniškoj dvasioj. Nils Seim uždavi
nys nėra tik sušelpti jaunuolius ar jaunuo
les vien materialinėmis gėrybėmis, bet 
ir dvasinėmis. Kiekvienais metais pradžio 
je Nils Seim apkeliauja Vakarų Vokietiją 
ir Austriją, aplanko didžiausias užsienie
čių ir vokiečių pabėgėlių stovyklas, netur
tingiausius didmiesčių kvartalus, ieško ry
šio su jaunimu, kuris ne dėl savo kaltės pri 
verstas blogai gyventi. Vasario 16 gimnazi 
joje jis jau buvo du kartu ir viešėjo po ke 
lias dienas, pasakojo mokiniams apie savo 
veiklą ir kelionių pergyvenimus. Gimnazi
jos salėje jis yra jau laikęs paskaitas apie 
Norvegiją ir rodęs filmą, kurioje nuosta
biom spalvom atvaizduota tos šalies gam
ta.

Atvažiavęs į bet kokią stovyklą, jis tuo
jau sušaukia jaunimo susirinkimą. Dalis 
jaunuolių jo paskaitų nenori klausyti ir 
šaiposi iš jo krikščioniškų išvedžiojimų. Ki 
ti noriai klausosi.

Neturtingiausius 14-17 metų jaunuolius 
jis pasikviečia 5 savaitėms vasaroti į Nor
vegiją. Grįžę jaunuoliai būna paklusesni, 
kuklesni ir dievobaimingi.

Per 8 metus Strandheimo stovyklą perė
jo jau 930 pabėgėlių berniukų. 475 mažes
niems berniukams buvo parūpintos vietos 
norvegų šeimose.

Nils Seim yra kunigas. Jis neturi para
pijos, bet jo gyvenimo uždavinys ir tikslas 
yra šelpti pabėgėlius vargšus. Kiekvienais 
metais visoj Norvegijoj jis praveda šalpos 
rinkimų vajų ir surenka per 100.000 norve 
giškų kronų. Tais pinigais jis praveda jau
nimo stovyklas žiemą ir vasarą. Religijos 
ir tautybių skirtumo jis nedaro. Jam kiek
vienas jaunuolis, kuris geros valios, yra 
mielas. Fr. Sk.

Pagerbiamas Pulgis Andriušis
_ Lietuviškos Adelaidės organizacijos ruo 
šiasi iškilmingai pagerbti laureato Pulgio 
Andriušio 50 metų sukaktį,

>—rem. 

savo tautines vėliavas, tūkstantinės minios 
sukėlė audringas ovacijas.

Egzilai nusipelnė nemažo populiarumo. 
Api juos rašė britų spauda, dėjosi jų sto
vyklavimo fotografinius vaizdus, ir bendra 
jame egzilų pasirodyme jie šoko oželį ir 
dainavo. Didžiajame stovyklų mieste vi
sur buvo žinomas lietuvių dalyvavimas, 
dėl to jie visur buvo kviečiami į arbatėles 
ir parodyti programėlių. Kartais tų kvie
čiamųjų būdavo per maža, neužtekdavo vi 
sur pasiųsti. O kai vienas ar kitas patekda 
vo į iškilmingesnius suėjimus, būdavo su
tinkamas kaip svarus dalyvis. A. Banionis 
vadovų arbatėlėje buvo pristatytas kaip

Dail. Leono Žygo paroda
Š.m. liepos mėn. Royal South Australian 

Society of Arts galerijoje Adelaidėje įvyko 
pirmoji jauno dailininko lietuvio Leono 
Žygo darbų paroda.

Dail. Leonas Žygas tiek lietuvių, w tiek 
australų visuomenei čia jau yra pažįsta
mas, nes jis jau keli metai dalyvauja rink 
tinėse įvairių Australijos meno draugijų 
ruošiamose parodose. Kritika jį visuomet 
vertino kaip gabų ir daug žadantį jauną 
menininką. Pastarojoje parodoje dail. L. 
Žygas parodė virš 50 tapybos darbų, ir ke
turias skulptūras. Kritika šią parodą įver 
tino labai palankiai. —rem.

Lietuvis scientologas
V. Morkys, kurį laiką studijavęs hipno- 

terapiją, susidomėjo scientologįja ir jau ke 
Ii metai gilinasi šitoje gydymo srityje. Pas 
taruoju metu V. Morkys verčiasi scientolo 
gijos praktika Adelaidėje. —rem.

AfA LIETUVOS KŪKĖJAS-SAVANORIS

ANTANAS ZUBAVIČIUS

1957 m. rugpiūčio 2 d. po sunkios ope
racijos Northamptono General Hospital mi 
rė a.a. Lietuvos Kariuomenės Kūrėjas-Sa- 
vanoris Antanas Zubavičius, gimęs 1899 
m. gegužės 22 d. Montagailiškių dv., Pa
biržės valse.) Panevėžio apskrityje. Vietos 
lietuvių aukomis rugpiūčio 7 d. gražiai pa
laidotas Kingsthorpe R. Kat. kapinėse. I 
laidotuves atsilankė ne tik gausus tautie- 

egzilų atstovas ir paprašytas supažindinti 
su egzilų veikla. Specialią arbatėlę turėjo 
kunigai, ir joje dalyvavo Birminghamo ar 
kivyskupas. šioje arbatėlėje kun. V. Šarka 
buvo sutiktas plojimais.

Lietuvių stovyklą aplankė, be Lichten
šteino princo Emanuelio, dar lordas Rowa 
llan (jis buvo apdovanotas medžio droži
niu, kurį atliko Vokietijos skautas lietu
vis), gen. Spray, Birminghamo arkivysku
pas (stovykloje katalikų buvo apie 10.000 
ir apie 200 kunigų) ir daug įvairių tautų 
skautų vadovų.

Uždarymo iškilmėse dalyvavo lady Ba
den-Powell. Lietuviai nebuvo išskirti: jie 
taip pat gavo lentą — dovaną ir nešė prie 
tribūnos savo vėliavą.

Stovykloje išplatinta apie 2000 egz. lei
dinio White Badge.

Voice of Amrica įrašė į juostas daug kai 
bų ir dainų. Gražias kalbas pasakė Lich
tenšteino princas Emanuelis ir suomių vyr. 
skautininkas. Be jų, šiltų žodžių Lietuvos 
jaunimui įkalbėjo Manilos, Filipinų, ang
lų, italų ir kitų tautų skautai. Įrašyta 
juostosna taip pat lietuvių skautų dainų ir 
muzikos.
xiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiHiniHiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>'

DR. E. TURAUSKO STRAIPSNIS 
APIE LIETUVIŠKĄJĄ TIKROVĘ

Paryžiuje išeinančiame Laisvųjų Cent
ro ir Rytų Europos, Pabaltijo ir Balkanų 
Valstybių Žurnalistų unijos organe „Le 
Journaliste Libre“, š.m. liepos num. at
spausdintas min. Eduardo Turausko „Les 
realites Lithuaniennes“ (Lietuviškoji .tik
rovė) straipsnis, kuriame suglaustai ap
žvelgiamos dabartinės politinės ir ūkinės 
gyvenimo sąlygos okupuotoje Lietuvoje.

Straipsnyje atžymima paskutinioji „de
centralizacijos“ reforma ir jos iššauktieji 
net šešių vadinamosios „konstitucijos“ str. 
pakeitimai. Toliau pabrėžiama, kad vis 
dėlto laisvės vėjelis yra padvelkęs ir Lie
tuvoje, kad savo laiškuose Lietuvos žmo
nės drąsiau ir atviriau pavaizduoja tą ne 
apsakomą skurdą, į kurį komunistų siau
tėjimas yra nugramzdinęs milžinišką tau
tos daugumą.

Pabaigoje parodoma, kad, nepaisant di
džio skurdo ir vargo, tautinė sąmonė te
bėra gyva, nurodžius kaip pavyzdį, kad 
tautos atgimimo dainiaus Maironio raštų 
„Rinktinė“ išleista 2-juose tomuose po 25 
tūkstančius egz. buvo išpirkta per porą 
dienų. Sugretinus tą pasisekimą su sovie
tiniais .klasikais“, kurių daug kuklesnės 
laidos trupi sandėliuose, „suteikia aiškų su 
pratimą apie moralinį klimatą okupuoto
je Lietuvoje“. — pabrėžiama straipsnio 
pabaigoje.

Telkia lėšas spaustuvei
Maždaug prieš metus įsisteigusi Austra

lijos Lietuvių Katalikų Federacija leidžia 
savaitraštį „Tėviškės Aidus“, kurį reda
guoja kun. Dr. J. Bučinskas. „Tėviškės Ai
dai“ renkami nuosavu linotipu, bet spaus 
dinami australų spaustuvėje. Šiuo metu 
lietuviškose parapijose vedamas platus va 
jus sutelkti lėšų pilnos spaustuvės įsigiji
mui. —rem.

čių būrys, bet taip pat nemažai latvių) ang
lų ir lenkų. Atsisveikinimo žodį tarė DBLS 
Northamptono skyriaus pirmininkas A. Ba 
rančiukas ir L. Švalkus.

1918 m. lapkričio 23 d. A. Zubavičius 
įstoja savanoriu į besikuriančią Lietuvos 
kariuomenę ir ištarnauja eiliniu iki 1921 
m. spalio 18 d. Tame laikotarpyje velioniui 
tenka dalyvauti sunkiose kautynėse su Lie 
tuvos priešais įvairiose Lietuvos vietovėse 
(ties Jeznu, Žiežmariais, Daugpiliu, Baisio- 
gala, Suvalkais, Vieviu, Musninkais, Utena 
ir kituose kautynių rajonuose) ir už narsu 
mą jis buvo apdovanotas I ir II laipsnio 
Vyties Kryžiais ir medaliu už dalyvavimą 
kautynėse atvaduojant Klaipėdos Kraštą. 
Be to, A. Zubavičius buvo apdovanotas Lie 
tuvos ir Latvijos Nepriklausomybės dešimt 
mečiui paminėti medaliais.

Jaunas būdamas, aktyviai dalyvavo spor 
te ir yra laimėjęs už bėgimo 10 km. rekor
dą speciali! pažymėjimą.

Velionis Lietuvoje paliko žmoną, sūnų ir 
dukterį.

Tremtyje velionies gyvenimas buvo sun
kus. Būdamas menkos sveikatos, turėjo 
sunkiai dirbti, o sielvartas dėl šeimos ir 
Tėvynės netekimo dar labiau slėgė garbin
go Lietuvos Kūrėjo-Savanorio sielą. Nors
ir nepriklausydamas jokiai organizacijai, 
velionis buvo jautrus visuomeniniams rei
kalams ir niekada neatsisakydavo kiek ga 
lėdamas paremti aukomis.

Nors velioniui neteko sulaukti naujo Lie 
tuvos prisikėlimo, dėl kurio jis tiek daug 
kovojo ir sielojosi, tegu jo praeitasis kovoš 
ir kančios kelias ir didvyrio drąsa lieka 
pavyzdžiu mūsų jaunajai kartai, bevyk
dant dar nebaigtą tą didįjį Lietuvos vada
vimo uždavinį; 3. G-s,
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STUDIJŲ DIENOS PRIE AMMERSEE
Europos LF Bičiuliai susikūrė sau tradi

ciją kasmet vasaros atostogų metu vieną 
savaitę skirti studijų dienoms. Šiais me
tais įvykusi studijų savaitė buvo jau ket
virtoji iš eilės. Ji įvyko Vak. Vokietijoje 
— į rytus nuo Muencheno esančiame ku
rortiniame Schondorfo miestelyje prie Am 
mer ežero kranto.

Sekmadieni, rugpiūčlo 4 d., pradėjo rink 
tis bičiuliai iš įvairių Vak. Vokietijos vie
tovių, iš Šveicarijos, Italijos ir D. Britani
jos. Vyko senų pažinčių atnaujinimas ir 
naujų užmezgimas. Ši diena ir buvo skirta 
susirinkimui ir susipažinti. •

Pirmadienį iš ryto jau prasidėjo rimtės 
nė programa. Pirmąją paskaitą skaitė J. 
Vidzgiris tema „Rezistencijos prasmė“. 
Prelegentas savo paskaitoje išryškino, kas 
yra rezistencija — pasipriešinimas, kokie 
jos tikslai, kokiose plotmėse ji reiškiasi ir 
kokie galimi jos rezultatai. Pažymėtina 
mintis, kad pasipriešinimas vyksta ne tik 
fizinėje, bet ir dvasinėje ir dorinėje plot
mėse. Ir pastarosiose jis yra ne mažiau 
reikšmingas kaip ir pirmojoje. Antrojoje 
savo paskaitos dalyje jis atkreipė dėmesį 
į būtiną reikalą išsaugoti šioje pasiprieši
nimo kovoje žuvusių atminimą ir jo per
davimą ateities kartoms. Išryškino jis taip 
pat mūsų brolių tėvynėje vieningumą, o 
mūsų, esančių tremtyje, beprasmišką tar
pusavi nesutikimą.

Po. paskaitos vyko diskusijos, dar dau
giau nušviesdamos mūsų laisvės kovos už 
davinius.

Antradienį prof. Z. Ivinskis skaitė pas
kaitą „Lietuvių ir rytinių slavų santykiai 
amžių bėgyje“. Žinomasis mūsų istorikas, 
remdamasis įvairiais istoriniais šaltiniais, 
parodė, kad lietuvių santykiai su rytiniais 
slavais daugiausia buvo karinio pobūdžio, 
o kultūriniai ryšiai visais laikais buvo vi
sai nežymūs. Kartu profesorius iškėlė kai 
kuriuos istorinius momentus, fatališkai lė
musius tolimesnę Lietuvos valstybės isto
rinę raidą.

Sekanti diena buvo skirta ELF Bičiulių 
konferencijai. Paskaitos tą dieną nebuvo.

_ Ketvirtadienio rytą prof. J. Grinius skai 
tė apie „Lietuvių išeivių veiklą lietuvių 
kultūros šviesoje". Savo paskaitos pirmo
je dalyje Dr. J. Grinius aiškino tautinės 
kultūros pobūdį, kaip apie jį yra kalbėję 
lietuviai filosofai — St. Šalkauskis, A. Ma 
ceina, J. Girnius ir Vydūnas. Kiekvienas 
iš»šių mūsų mintytojų į lietuvių kultūrą 
žvelgė savomis akimis ir vis kitoniškai 
apie ją bylojo, nors iš esmės ir nepriešta
ravo vienas kitam.

Todėl prelegentas kiekvieno jų pačias

svarbiausias mintis iškėlė atskirai. Antro
ji paskaitos dalis buvo skirta nagrinėti 
tam, kuriais keliais, būdais ir metodais lie 
tuviai išeiviai turėtų savo kultūrą išlaiky
ti ir ugdyti. Pažymėtina jo mintis, kad dė
mesys būtų kreipiamas į kokybę, o ne į 
kiekybę, kad asmeninių santykių puoselė
jimas turi didesnės reikšmės už didžiules 
masines organizacijas, kurių skaičių gal 
net reikėtų sumažinti. Paminėjo ir dvasi
nės barbarybės pavojų mūsų tautinei kul
tūrai, kuris daugiau ar mažiau reiškiasi 
kitų šių dienų tautų kultūrose.

Po šios paskaitos kilusios diskusijos bu
vo itin gyvos. Tai rodytų, kad lietuvių 
tautinės kultūros dabartis ir ateitis mums 
visiems labai rupi. Tam mes esame anaip
tol neabejingi.

Kitą dieną V. Natkus studijų dienų daly 
vius supažindino su „Lietuvių beletristikos 
tendencijomis tremtyje“. Paskaitos auto
rius labai kruopščiai apžvelgė visus akty
viau tremtyje besireiškiančius lietuvius be 
letristus ir jų kūrybos kryptį. Tiesa, vie
nas kitas mažiau aktyvus buvo pasprukęs 
iš jo akiračio, vėliau vykusių diskusijų da 
lyviai papildė tai. Taip pat diskusijose bu 
vo nagrinėjamas klausimas, kodėl lietu
vių beletristams sunkiai vyksta „išeiti į 
pasaulį“, kai tuo tarpu kitų, kad ir mažų, 
tautų rašytojai yra pasiekę pasaulinio gar 
so. Atkreiptas buvo dėmesys ir į tai, kad 
mūsuose dar gyvas menkavertiškumo kom 
pleksas mūsiškių rašytojų atžvilgiu — ge
ra, kas svetima, silpna, kas savų parašyta.

Paskutinę paskaitą skaitė prof. A. Ma
ceina: „Politinis ar metafizinis ateizmas?“ 
Šia savo paskaita, kaip ir pereitais metais 
panašiose studijų dienose skaitytąja, auto
rius norėjo atidengti tas iliuzijas, kurios 
dabar kyla Vakarų pasaulyje bolševizmo 
atžvilgiu. Ar bolševikinis ateizmas yra po
litinis ir tuo pačiu atsitiktinis, ar jis yra 
metafizinis ir esminis komunistinėje dok
trinoje? Politinis — atsako 
linės teologijos profesorius 
versitete Marcei Raeding 
„Der politische Ateizmus“. Metafizinis — 
sako prof. A. Maceina savo paskaitoje, Jis 
savo išvedžiojimais aiškino, kad ateizmas 
yra esminė komunizmo savybė, ir be jo ko 
munizmas nebebūtų jau komunizmas. Ir 
šioje srityje bandymas su komunistais ras 
ti bendrą kalbą yra tik iliuzija — pavo
jinga iliuzija. Tarp kitko, įdomus prof. A. 
Maceinos išvedžiojimas, kad V. Dudincevo 
romanas „Ne vien duona“, sukėlęs Vaka
ruose susidomėjimo (verčiamas ir į anglų 
kalbą), iš tikrųjų nėra bolševizmo kriti
ka, kaip ji daugumos suprantama, bet tik
ra jo apologija ~ apgynimas.

ir vienos

vokiečių mora
Berlyno uni- 

savo knygoje

Ir po šios paskaitos kilo gyvos diskusi
jos, kurios, pasibaigus posėdžiui, dar tęsė
si paskiruose rateliuose.

Be šių pagrindinių paskaitų studijų da
lyviai vakarais išklausė dar dviejų prane
šimų. Tai M. Musteikio „Kultūriniai pa
rengimai Lietuvoje 1956 metais''.
ponios paskaitėlę apie lietuvių tautinius- 
šokius.

Kitais vakarais susirinkusieji 
nenuobodžiavo. Vieną vakarą jie turėjo Ii 
teraturos valandėlę, kurioje savo kūrinius 
skaitė dalyvių tarpe esantieji literatai. Ki 
tą vakarą buvo suruoštas linksmavakaris. 
Jame turėjo progos savo liežuvio smailu
mą įrodyti komikai ir kupletistai.

Penktadienį 6' vai. po pietų visi bičiuliai 
susirinko į seną 17 šimt. pradžioje statytą 
šv. Jokūbo bažnyčią religinei tėvynės va
landėlei. Kun. Br. Liubinas vadovavo tė
vynės ilgesiu persunktoms pamaldoms;

Užbaigiant malonu pasidžiaugti ta neme 
luoto nuoširdumo nuotaika, kuri .viešpata
vo visą savaitę dalyvių tarpe. Atrodė, kad 
čia susirinko vienos glaudžios, gero sugy
venimo šeimos nariai. Todėl nenuostabu, 
kad sekmadienį po pamaldų, pradėjus 
skirstytis, jautresnieji gailiai apsiašarojo, 
nes kiekvienas jautė, kad ilgesniam ar 
trumpesniam laikui reikia atsiskirti nuo 
brangių ir mielų asmenų, kurių protai ir 
širdys, Dievo bei tėvynės meilės vedami, 
siekia vieno ir to paties tikslo — mūsų 
brangiosios tėvynės laisvės, žmogiškumo 
ir teisingumo įgyvendinimo mūsų dulkėta
me pasaulyje.

Jau toli paliko tos malonios susitikimo 
dienos, o ausyse vis dar tebeaidi mūsų ko
vos brolių graudi daina:

Burkuoja balandis po langu, 
Mojuoja baltu sparneliu, 
Kodėl pas motulę, pas brangią, 
Pareiti daugiau negaliu?

Achilles

taip pat

28 KIEOMETRUS EINU 
DUONOS PIRKTI

Pora ištraukų iš laiškų, kuriuos šiais 
metais gavo du Vokietijos lietuviai iš 

okupuotos Lietuvos
1. Cituojamas laiškas, rašytas iš Lietu

vos artimiesiems pirmą kartą. Todėl šiek 
tiek daugiau atpasakojama praeitis.

„...Gyvenimo būklė smuko, pastatai, pra 
dedant pirtimi, klėtimi, klojimu, tvartu, 
griuvo. Dabartiniu metų stoyi be kamino 
ta pati supuvusių medžių trobelė ir gurbo 
mūrinės sienos. Derlius blogėjo palaips
niui. Buvo viena vasara, kuomet maitino
mės vikių koše ir lieso pięno" varške,; gau
ta už kapeikas iš pieninės. Vargingose gy 
venimo sąlygose . :: miestelyje lankiau 
pradinę mokyklą. Vakarais balanos ir na
minės žvakės šviesoje sprendžiau aritme
tikos uždavinius ir taip baigęs keturias 
klases mediniais batais lankiau už 4 kilo- 
Ynetrų ...... ...septynmetę mokyklą. Gyveni
mas gerėjo, Į mokyklą turėjau įsidėti ir 
buterbrodą, kambaryje dega žibalinė lem
pa, turėjau nuosavus vadovėlius.

Judėjo didelis partizaninis judėjimas, 
vyko žmonių plėšimas ir žudymas, stam
biuosius žemvaldžius vežė į Sibirą, jaunus 
vyrus sodino po 25 metus. Tuo laiku bu
vo baisiau karo, miegoti naktimis ir girdė
ti, kad tą ir tą šeimą ryte rado kraujuose. 
Tokios žiaurios gyvenimo valandos vyko 
iki 1950 metų?-Gyvenimas mūsų šeimos 
silpnai gerėjo, 1951 metų vasarą javai bu 
vo blogi, teko skinti nesubrendusias,rugių 
varpas ir kepti blynus, bet į rudenį tais 
metais susidarė kolūkis ir javus 
bendrai, kitiems buvo nuostolis, 
bent kiek išgelbėjo. Spekuliacijos 
mokyklon vaikščiojau pirktiniais
1952 m. baigiau vidutiniais ir gerais pažy
miais septynias mokyklas. Tęsinys bus se
kančiame laiške.,.“

(Ištrauka perrašyta pažodžiui,'kalbos ne 
taisant).

2. „...Jo brolis dirba Lietuvoje kolcho
ze. Pereitais metais atidirbom kolchoze 400 
darbadienių, šįmet sausio mėn. kolchoze 
atsiskaitė su darbininkais. Su žmona už 
tuos darbadienius gavome: 200 kg. grūdų 
ir po 37 kapeikas-už dieną. Taigi, už perei
tų metų darbadienį gavome tik po pusę 
kg. grūdų ir 37 kapeikas. Duonos pas mūs 
kolchoze niekas nekepa — nėra iš ko. Aš 
turiu teisę judėti 25 kilometrų atstume. To 
dėl kas savaitę nueinu į Panevėžį, kur ir 
perku duonos visai savaitei. Arklio kolcho
zas neduoda ir todėl kas 
„malonų“ pasivaikščiojimą, 
nuo mūsų 28 km.)...

(Šios ištraukos pataisyta

Š.m. rugpiūčlo 31 d. LIETUVIŲ KLUBE,

GROS KONTINENTALINIS DŽIAZAS 
Pradžia 7.30 vai.

Šokiu Vakaras

Siunčia vienintelė lietuviu
bendrovė Anglijoje

1-2 Ladbroke Gardens, W.ll 
rengiamas

MIEGAS PRIEŠ VIDURNAKTĮ IR PO 
VIDURNAKČIO

Amerikiečių mokslininkai Dr. Wendt pa
neigė ligšiolinį įsitikinimą, kad kiekviena 
prieš vidurnaktį išmiegotoji valanda esan
ti dvigubai vertesnė žmogui pasilsėti, negu 
toji po vidurnakčio. Jis sutinka, kad pir
moji miego valanda yra giliausia ir tuo
met žmogus labiausiai pasilsi, bet visiškai 
nesvarbu, ar ta valanda būna prieš vidur
naktį, ar po jo. Taip pat ne visiems žmo
nėms reikią vienodai miego. Jei vienas pa
sitenkina 7 valandomis, tai kitam reikia 
9. Jam atrodo gana nepatikimas mitas, kad 
Napoleonas miegodavęs tik po 4 valandas. 
Jei jis tiek miegodavęs naktį, tai, ma
tyt, dar nusnausdavęs ir dieną.

Jis paneigė taip pat nuomonę, kad tas, 
kuris miegodamas vartosi ir blaškosi, nepa 
silsi. Raumenys geriausiai pasilsi, jei nak
tis nepramiegama vienoje padėtyje.

nupjovė 
o mus 
pagalba 

batais.

savaitę turiu
(I Panevėžį

kalba).

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
SIBIRĄ IR KITUS KRAŠTUS

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

Medžiagos, Avalynė, Vaistai, Skustuvai, Stiklui 
piauti piautuvėliai, plaukams kirpti mašinėlės 

ir kit.
Geriausi vyriški pusbačiai (Oxford) kainuoja 

tik £ 1.5.0.
Lininės medžiagos 3 šil. už yardą. 

Pigiausi maisto siuntiniai!
Informacijų galima gauti visose mūsų 

krautuvėse:

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave. W.ll. Tel. PAR 2970.
148, Ridley Rd. E.8. Tel. CLI 0572..
20, Ridley Rd., E.8. Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., S.E. Tel. LEE 1042.

Norintiems išsirinkti medžiagas asmeniškai 
geriausia vykti į 421, Hackney Rd., E.2.

Dėl smulkių informacijų arba dėl specialių 
siuntinių persiuntimo sąlygų prašome rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., E.2. 
Siunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 

PRISTATYMAS GARANTUOTAS! 
TEISINGIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PATARNAVIMAS!
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(E) Su brandos atestatais — tiesiai į 
fabrikus. Iš 180 abiturientų, kurie šiemet 
baigė Klaipėdos vidurines mokyklas, dau
gumas pateks ne į aukštąsias mokyklas, 
bet į dirbtuves. Neatidirbusiems dirbtuvė
se ar žemės ūkyje abiturientams kelerius 
metus, sunku iškart pradėti studijuoti. 
Klaipėdoje ne maža jaunuolių ir mergai
čių abiturientų įsirašė į žuvies pramonės 
įmones. Visoje Lietuvoje, kaip pranešė Vil
niaus radijas, šiemet priskaitoma apie 10 
tūkstančių abiturientų. „Tiesa“ pataria 
jaunuoliams nesistengti tuojau studijuoti, 
bet eiti kol kas į kolūkius, fabrikus, nes to 
kiems, girdi, vėliau geriau sekasi studi
juoti.

— Į Vakarų Vokietiją atbėgo prof. Kan 
torowicz iš rytinio Berlyno, nebepakęsda- 
mas režimo žiaurumų.

PAIEŠKOJIMAI
BARAUSKO Algirdo, kilusio nuo Pane

vėžio, po karo gyvenusio Vokietijoje, ieško 
Alfonsas Banys, P.O. Box 15f5, Atikokan, 
Ont, Canada. .-

ŽARINSKAS Mykolas, sūnus Viktoro, g. 
1912 m. Stripeikių k., Saldutiškio valsč., 
Švenčionių apskr., prašomas atsiliepti: V. 
Kondrot, P.O. Box 221, Elk Point, Alberta, 
Canada.

J.URKOS Kazio, kilusio iš Zarasų ąpskr., 
Salako valsč., Pošiūrinės k., ieško Endriu
kaitis (77, Edmund Rd., Saltley, Birming
ham 8).

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

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite. lietu viškai 
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

KAN. DR. J.B. KONČIUS TEIGIMAI 
AMERIKOS SENATE

Birželio paskutinėmis dienomis JAV Se
natas svarstė užsienio pagalbos įstatymą 
(Public Law 480), kuriuo tvarkoma taipgi 
pagalba, Amerikos teikiama iš savo maisto 
pertekliaus išteklių.

Įstatymo projekto pranešėjas senatorius 
Hubert H. Humphrey, kalbėdamas birželio 
19 d. Senate, labai vertino privačių Ameri
kos šalpos organizacijų veiklą, kurios nuo 
1954 metų, t.y. nuo to laiko, kai Amerika 
pradėjo savo maisto perteklių duoti jo rei 
kalingiems kraštams, išdalijo daugiau, 
kaip 2 milijardus svarų įvairaus maisto. 
Ši pagalba buvo paskirstyta net 78 kraš
tuose ir, vertinant ją pinigais, siekia vieną 
milijardą dolerių.

Senatorius Humphrey, kuris pats reikalą 
studijuodamas apkeliavo Vakarų Europą 
ir Artimųjų Rytų kraštus, yra įsitikinęs 
tos pagalbos reikalingumu, rekomendavo 
Senatui ją toliau tęsti ir maisto gėrybių da 
lijimą palikti privačių šalpos organizacijų 
rankose, nes kai išdalijimas vykdomas pri
vačių organizacijų, tiesiai pagalbos reika
lingiems žmonėms, be jokių sąlygų, suda
romi gražūs, vien žmoniškumu paremti san 
tykiai tarp Amerikos ir kitų tautų.

Senatoriaus pranešimą, rėmė Amerikos 
šalpos organizacijų raportais ir pacitavo 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
(BALF) pirmininko kan. Dr. J.B. Končiaus 
pranešimo apie maisto dalijimą . pabėgė
liams Vokietijoje žodžius.

Pastebėjęs, kad BALFO pirmininkas 
kan. Dr. J.B. Končius Vokietijoje aplankė 
visas pabėgėlių stovyklas, senatorius rėmė
si tokiais pirmininko teigimais:

1. Jei pabėgėliai negautų Amerikos mals 
to gėrybių, jų 30 proc. ar daugiau grėstų 
džiova.

2. Dalijamąjį maistą pabėgėliai patys su
vartoja, ir nerasta įrodymų, kad pabėgė
liai jį naudotų neleistiniems tikslams.

3. Gavėjai yra dėkingi JAV vyriausybei 
ir tautai už šią pagalbą ir su ašaromis aky 
se prašo mane išreikšti jų dėkingumą ir gi 
lų tos pagalbos įvertinimą.

Malonu pastebėti, kad BALF pirminin
ko'kan. Dr. J.B. Končiaus veiklą JAV Se
natas didžiai vertina, ir jis buvo kviečia
mas liudyti Senate šį įstatymą svarstant. 
Kan. Dr. J.B. Končius dabar atlieka svar
bias misijas Europoje, todėl JAV Senatui 
dalyką išdėstė raštu, kuris yra atspausdin
tas 1957 m. birželio 19 d. Senato darbuose 
(records).

„TĖVELIS CHRUŠČIOVAS“
Kampanija prieš Molotovo — Malenko- 

vo grupę jau pradeda rodyti asmens gerbt-' 
mo kulto žymes Nikitos Chruščiovo sąs
kaitom

Maskvoje per mitingą vienas oratorius 
pareiškė: „Korektiškam vadovavimui bū
dingą pavyzdį — grynai lenininį stilių ro
do partijos centro komiteto pirmasis sek
retorius draugas Chruščiovas. Jis visuo
met kartu su mase, jis tariasi su mase, jis 
partijos centro komitete iškelia aptarti di
džios svarbos reikalus“...

Gudijos rašytojų sąjungos pirmininkas 
Brodka kalbėjo apie „tėviškus rūpesčius, 
kuriuos rodo partijos centro komitetas ir 
asmeniškai draugas Chruščiovas, išlaikyti 
Sovietų literatūros aukštam meniniam ir 
ideologiniam tyrumui“...

KAČIŲ VAGYS
Londone pakliuvo teisman du broliai ir 

vieno tų brolių žmona už kačių vogimą.
Naktį jie sėsdavo į automobilį ir pasi

leisdavo į miestą. Gyvenamuosiuose kvar
taluose katės mėgsta vaikščioti aukštomis 
mūrinėmis užpakalinio kiemo tvoromis. 
Vienas iš trejukės užlipdavo ir susigauda- 
vo su mėnuliu besikalbančią keturkoję... 
Jie išvažiuodavo kas savaitę penketai nak 
tų, ir savaitės uždarbis būdavo maždaug 
24 gyvulėliai, kurių kiekvieną jie parduo
davo po 10 šil. 6 p. Supirkdavo iš jų tarpi-' 
ninkai, kurie. pardavinėdavo ligoninėms 
bandymų reikalui.

Visi trys gavo po 6 mėn. kalėjimo. Poli
cija reikalavo bausti už 710 kačių, Jie pa
tys prisipažino sugaudę tik 502.

GREIT, PATIKIMAI, PRIEINAMA KAINA.

BROWNEJONES
LTD. TAUPUMAS - DORYBĖ!

1, Norfolk Place,
Prieš nuspręsdamas siųsti dovanų siuntinį savo artimiesiems į Lietu- 
vą ar Sibirą, paprašyk musų kainoraščių, ir tada bus nesunku nu
spręsti, kad tikrai verta šitai firmai parodyti pasitikėjimą ir per ją 
siųsti.

London W.2. 100% garantija, kad siuntinys bus pristatytas gavėjui! žmoniškos 
kainos! Greitas patarnavimas!

RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI!

Tel. PAD. 2797 SĄŽININGAS PATARNAVIMAS, GREITAS PRISTATYMAS IR ŽMO
NIŠKOS KAINOS MŪSŲ PIRKĖJAMS YRA LABAI GERAI ŽINOMI
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