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VERGIJA?

AR PASIKARTOS BIRŽELIO i7-OJI?
Ne tik Vakarų Vokietijos spauda, bet 

ir viso pasaulio laikraščiai daugiau rašo 
apie rytinės Vokietijos gyventojų bruzdė
jimą ir raudonarmiečių ir raudonosios 
milicijos pasiruošimą prieš eventualius

apkūlė komunistinius agitatorius, bandžiu
sius mitinguose versti darbininkus išnešti 
rezoliucijas, reikalaujančias paremti ko
munistų planus „suvienyti" rytinę ir va
karinę Vokietijos dalis.

* soctaĮdemokratų partijos dien
raštis „Volksrecht š. m. numeryje 10, ve
damuoju atspausdino specialaus Skandina
vijos korespondento straipsnį, kuriame iš
samiai apibudina Pabaltijo valstybių padėtį.

♦ ♦ *
Stalino mirtis atnešė Pabaltijo valstybėm 

kai kūnų pasikeitimų. Malenkoviška parti
jos vadovybė, pakeisdama savo tautiškuo
sius politikos kelius, įsakė, kad komunistų 
vadai Lietuvos, Latvijos ir Estijos komunis
tų partijose būtų paąkirti vietjniai pareigū
nai. To pasekmėje pereitą vasarą didžioji 
dalis rusiškų pareigūnų buvo atleista. Lat
vijoje dabar iš 24 ministerių tik du yra ru
sai. Tarp H vyriausiosios tarybos prezidiu
mo narių liko tik 1 rusas, visi trys komu
nistų partijos centro sekretoriai pakeisti lat
viais. Taip pat panaikinta 1952 m. pagal 
rusų, sistemą suskirstytos zonos, dalinusios 
Pabaltijo valstybes ir panaikinta adminis
traciniai organai.

Stalino mirties ir Berijos likvidavimo ži
nios Pabaltijo kraštuose buvo sutikta su 
nios 'Pabaltijo kraštuose buvo sutikta su 
džiaugsmu. Buvo jaučiama palengvėjimo ban 
ga, naujos viltys, kurios, deja, pasirodė bu
vo perdėtos. Bet vis dėlto, MVD valdžia 
yra sumažinta ir rėžimas palengvintas. Be- s*a dėmesio kreipiama didinimui bei plėti- 
tijos keliu keli tūkstančiai baltų paleista mu’ dietalo ir mašinų statybos pramonei, 
tijos keliu kelpi tūkstančiai baltų paleista —*------- *
iš koncentracijos stdvyklų.

iš to, ką jie gali išspausti iš jiems priklau
sančio žemės sklypelio — pusįs ha, kuriame 
jie turi teisę laikyti 1, karvę. ChrušČevas 
rugsėjo mėn. kalboje kritikavo perdaug 
skubų Pabaltijo kraštų kolchozinimą. Ta
čiau jis pats 1948-1950 m. šį sukochozinimą 
iš Maskvos dirigavo. Šiandien sukolchop- 
■nimas praktiškai užbaigtas. 98 proc. žemės 
prikląųso kolchozams.

Kolchozninkų padėtis truputi pagerin
ta ; sumažinta duoklės normos. Po 1953 
m. rugsėjo mėn. 26 d. už pristatytą mėses 
kg. kolchozams mokėta po 1,50 rb., kai 
tuo tarpu krautuvėje kilogramas mėsos kai
nuoja 12.65 rb. Kilogramas sviesto kainuoja 
26.20. Už litrą pieno kolchozams mokama 
po 55 kapeikas, gi krautuvėje tenka mokė- 
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darbio vidurkis 1953 m. siekė 2,50 rb., 1 kg. 
bulvių ir 200 gr. rugių per dieną.

KRANTŲ TVIRTINIMAI
Nepaisant taikos propagandos, kurion yra 

mobilizuota evangelikų, ortodokso ir kata
likų bažnyčios, per paskutiniuosius 10 mė
nesių stropiai rūpintasi Pabaltijo krantų 
stiprinimu. 15 vietovių įrengta raketinių 
patrankų šaudymo bazės. Talino ir Liepo- 
jaus uostai paversti karo uostais. Sovietų 
armijoje yra tik po vieną Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos diviziją. Baltijos kraštuose sto
vi stiprūs rusų kariuomenės daliniai.

♦ ♦ ♦
Praktiškai vietos gyventojai nejaučia 

kio pagerėjimo, nors partijos viršūnėse
di vietos gyventojai. Pabaltijo kraštų oku
pacija ir toliau nieko nepasikeitusi, gal lai
kinai sušvelnintas vien tik rusinimas. Beri

ti po 2,90 rb. Pabaltijo kolchozininko už- jos ir jo pasekėjų likvidavimas pasauliui pa
rodė, kad MVD metodai pasiliko tie pa
tys, kas liečia pavergtuosius kraštus, o Ber
lyno konferencija vaizdžiai dar kartą jih- 
sauliui įrodė tikruosius raudonųjų diktato
rių kėslus.

jo-
sė-

PIRMENYBE SUNKIĄJA! PRAMONEI

Malenkovo vyriausybės pažadėtosios ben 
dro naudojimosi gaminių produkcijos padi
dinimo gyventojai dar nejaučia. Lietuvoje 
Latvijoje ir Estijoje sukurta nauja ministe
rija. iMaisto Produktų Ministerija. Daugiau-

jvykius, negu apie pačią keturių užsienio 
reikalų minsterlų konferenciją, kuri, kaip 
jau iš anksto buvome rašę, per tris savai
tes nedavė jokių konkrečių vaisių. Sovie
tų okupuotos rytinės Vokietijos dalies gy
ventojai, matydami, kad konferencijoj jų
jų likimas nebus išspręstas, ir jie toliau 
liksią nešti Maskvos jungą, vienur kitur, 
kaip Vakarų Vokietijos spauda praneša, 
bando pakartoti birželio 17 įvykius. Ry
tinės Vokietijos primesta kraštui Maskvos 
komunistinė vyriausybė ėmėsi apsaugos 
priemonių, suprantama, pasikvieądama 
talkon raudonarmiečius. Pramonės cen
truose ir didesniuose miestuose pristaty
ta kas keli metrai sargybinių ir milicijos. 
Ne tik gatvėse, prie viešų pastatų, tiltų ir 
aikštėse, bet ir fabrikuose, įmonėse ir 
įstaigose dieną ir naktį budi raudonieji 
ginkluoti sargai, bijodami,- kad darbinin-' mai. 73 kunigai - darbininkai išsiuntinėjo 
kai vėl sukils. Vakarų Berlyne kalbama, prancūzų spaudai atsišaukimus, kritikuo- 
kad ištisos raudonarmiečių divizijos per- darni prancūzų dvasiškuos potvarkius, ku- 
metamos į vietas, kur užuodžiama pavo- riais varžomas kunigų darbininkų laisvas 
jus sukilimui. Daugelyje vietų darbininkai veikimas darbininkijos tarpe.

POPIEŽIAUS SVEIKATA 
GĖRĖJA

Roma. Oficialus gydyotjų biuletenis skel
bia, kad Popiežiaus sveikata gerėjanti, šven 
to Tėvo asmeniškas gydytojas numato, kad 
bėgančioji savaitė atneš tolimesnį Popie
žiaus sveikatos pagerėjimą.

PRANCŪZŲ KUNIGAI DARBININKAI 
KĘL1A MAIŠTĄ

Savo laiku esame rašę apie Prancūzijos 
kunigus - dhrbininkus, kurie bažnytines pa
reigas atlieka, dirbdami kartu su darbinin
kais įvairiose pramonės šakose. Nuo kurio 
laiko tarp šių kunigų - darbininkų ir Pran
cūzijos katalikų dvasiškių kilo nesklandu-

PAJĖGOS

ŽEMĖS ŪKIO KATASTROFA
Malenkovo vyriausybės nustatyta ūkio 

politika atidžiai įgyvendinama ir Pabaltijo 
karštuose. Partijos plenums konstatavo ka
tastrofinę žemės ūkio padėtį. Nutarė iki 19 
54 m. karvių skaičių pakelti iki 560.000. Ką 
tai reiškia, lengva suprasti, prisimenant, kad 
sunkiausiais karo metais, 1943, pvz., Lat
vijoje buvo 63Q;000. karvių. Po pirmojo ka
ro, 1923 m., Latvija turėjo 593.000 melžia- 

«mų karvių. Paskutiniaisiais nepriklausomo 
gyvenimo metais, 1939 m., Latvijoje pris- 
kaityta 890.000 karvių, šiandien teliko tik 
pusę to, ką turėjo anuo metu žydintis Lat
vijos žemės ūkis. Pagal N. Chruščovo planą 
ir 1954 m. pabaigoje Latvija bus dar kur 
kas žemiau už 1923 m. padėtį, žemės ūkį 
sunaikino komunistiškoji žemės ūkio poli
tika. Kolchozų gyventojai gyvena vien tik

Didžiose* pramonės centruose didėja gyven
tojų skaičius. Kvalifikuotas darbininkas už
dirba apie 500 rublių, nekvalifikuotas apie 
300 rublių mėnesiui. Visur dar stovima ei
lėse, norint apsirūpinti reikalingiausiais 
maisto prduktais.

PARTIJOS DARBAS NEPASIKEITĖ

Konąunistinė masių propaganda ir po 
Stalino mirties pilnu tempu dirba toliau. Po
litinėse mokyklose, apskričių universitetuo
se praeitais metais buvo komunistiškai per
mokyti 97.000 komunistų ir bepartinių. 
Partijos agitatorių mokslinimų programoje 
vis daj stovi atmintinis iškalimas partijos 
istorijoj, Lenino ir Stalino biografijų ir jų 
teisių.

SOVIETU KARINES
KIEKVIENAIS METAIS VIENAS MILIŪNAS NAUJŲ RAUDONARMIEČIŲ.-

DAUGIAU KAIP 4,6 MILIONAI RAUDONOSIOS ARMIJOS KARIŲ, LAKŪNŲ IR JŪRININKŲ YRA NUOLATINĖJE 
PARENGTYJE. KIEKVIENAIS METAIS AKTYVIOS RAUDONOSIOS ARMIJOS EILĖS PAPILDOMOS VIENU MI
LIŪNU JAUNUOLIŲ TARP 18-19-KOS METŲ. APIE 20.000 RAUDONŽVAIG2DŽIŲ LĖKTUVŲ STOVI SOV. SĄ
JUNGOS ĄEREODROMUOSE. SOVIETŲ LAIVYNO BAZĖSE PLUDURIUOJA APIE 20 SUNKIŲJŲ KREISERIŲ, 100 
NAIKINTOJŲ IR DAUGIAU KAIP 350 POVANDENINIŲ LAIVŲ. SIS LAIVYNAS YRA STIPRIAUSIAS PO JUNGTL 

AMERIKOS VALSTYBIŲ KARO LAIVYNO.

jų. Pastarasis skaičius ir dabar yra maž
daug tas pats, tuo tarpu apginklavimas yra 
žymiai geresnis.

1951 m. gruodžio mėn. rytų Vokietijoje 
sovietai laikė 100.000 vokiečių policinę ar
miją, o jau 1953 m. balandžio mėn. ją pa
didino iki 150.000.

Spėliodami komunistinio režimo karinį 
pajėgumą, turime prileisti tą faktą, kad so
vietai, kiekvienu atveju, turi 10-11 milioni- 
nę armiją, kuri yra apmokyta komunistinė
je dvasioje ir pakankamai gerai apginkluo
ta.

Sovietų Rusijos tankų ir šarvuočių gamy
ba 1951 m. siekė 5.500. Atsižvelgiant į vi
sas Kremliaus dedamas pastangas kuo sku
biausiai apsiginkluoti, reikia manyti, pas
tarosios rūšies ginklo gamyba paskutiniuo
ju taiku dar labiau padidėjo. Taigi, kiek so
vietai pasigamina patrankų į metus? Šį 
klausimą mes negalime tiksliai atsakyti. Ta
čiau, kiek iš ketvirto penkmečio plano vyk
dymo aiškėja, įvairių kitų ginklų sovietų 
respublikose pasigaminama keturis kartus 
daugiau, kaip tankų bei šarvuočių. Tai iš
eitų, kad dabartinė sovietų patrankų pro
dukcija siekia 20.000 visų kitų ginklo rū
šių į metus.

Sovietų aviacija susideda iš 20.000 įvai
raus tipo lėktuvų. Kai kurie gmerikiečių 
ekspertai priskaičiuoja, tačiau, didesnį skai
čių. 1951 m. sovietai pasigamindavo 10.000 
lėktuvų per metus. Šiandien, priskaitant 
.„________________,_______ „

nesinė produkcija, mėtinė sovietų lėktuvų 
gamyba siekia 11.000 įvairaus tipo ir pa
skirties lėktuvų. Amerikiečių aviacijos eks
pertų daviniais, MIG-15 sprausminių nai
kintuvų motorai pasirodė Korėjos kare pra 
našesni už tokios pat paskirties ir tipo ame
rikiečių naikintuvus — F 86 E Sabre, šalia 
savo pranašių naikintuvų sovietai turi dar 
apie 1.000 naujausio tipo Tu-4 bombone
šių tolimiem skridimams. Beto, paskutiniu 
laiku sovietai išvystė dar du naujo tipo dvi- 
motorinius sprausminius naikintuvus (tipas 
27 ir 35). Jų greitis — 550 mylių pre valan
dą, o veikimo spindulys 1500mylių.

Vien tik aktyvios sovietų kariuomenės 
skaičius nenusako dar pilno sovietų karinio 
pajėgumo. Kiek Žinoma, sovietų kariai, bai
gę aktyvią tarnybą išeina į atsargą, kurioje 
pasilieka iki 50 metų amžiaus, laikas nuo 
laiko atlikdami reguliarų karišką apmoki- 
mą. Taigi ir šie rezervai turi 'didelės reikš
mės bendram sovietų kariniam pajėgumui. 
Taip, kad atsarginių mobilizacijos atveju, 
bendras sovietų karinis pajėgumas dar pa
dvigubėtų. Jeigu, kaip apskaičiflojama, kas 
metai dėl amžiaus ir atkrinta 200.000 at
sarginių, tai jų vieton paimama apie 1 mi
lionas naujokų — 18-19 metų jaunuolių. 
Pagal 1951 m. rugsėjo mėn. įstatymą, 
vietų Sąjungoje privalo net ir moterys 
16 iki50 metų amžiaus atlikti metinį 
valandų karinį apmokymą. Vidurinių 
kyklų ir universitetų studentai taip pat yra 
specialiai karui apmokomi.

NIŲ

Tai tokiais maždaug skaičiais yra žino- kėja, sovietų Sąjunga savo 
mos mums sov. Rusijos karinės pajėgos.
Netik laisvojo pašaulio karinės vadovybės bino.
bei politiniai vadai, bet ir kiekvienas eili-’ 1948 m. — 66.3 miliardų rb. 1949 m. — 
nis piliets norėtų sužinoti sov. Rusijos fak- 79.2 miliardų rb. 195OHn. — 82.9 miliardų 
tinį karo pajėgumą. Tačiau sov. sfinksai ty- 
Ii....

Kremlius yra ypatingai šykštus savo ofi
cialiais pranešimais apie sovietų karinį pa
jėgumą. Norėdami susidaryti šiokį tokį 
vaizdą apie sovietų Rusijos karinį pajėgu
mą, vadovaujamės vakarų valstybių eks-

„apsigynimo 
biudžetą“ nuo 1948 metų beveik padvigu-

rb. 1951 m. — 96.4 miliardų rb. 1952 m.— 
113.8 miliardų rublių.

Sovietų satelitinėse valstybėse jų karinis 
biudžetas, kaip įprasta sovietinėje sistemo
je, taip pat nuolat didinamas. Pvz., 1948 
metais Lenkija išleido apsiginklavimui 1.0 
miliardų zlotų, 1949 metais — 1.9 miliar- 

Latvijos komunistų partija skaito 50.000 pertų apskaičiavimais, atsižvelgiant į sovie- dus zlotų, ir 1950 metais — 2.6 miliardus 
narių, kas sudaro 2.3% visų gyventojų, Lie tų Rusijos pramonės produkciją, nėra vi- 
tuvos kom. partija — 36.000 narių (1,2%), sai tikslingi. 
Estijos kom. partija 31.000 narių (2,6%). Kaip iš žemiau paduotos statistikos aiš-

REVOLIUCIJA VOKIETIJOJE
MAGDEBURGE

Birželio 16 d. vakare dirigentas Hans 
Herzberg Magdeburgo perkimštoje salėje 
dirigavo „Die Fledermaus“. Magdenburgas 
yra maždaug 90 mylių nuo Berlyno ir turi 

^apie 300.000 gyventojų. Kitą rytą šis diri
gentas buvo sukilėlių vadas, o dviem die
noms praslinkus jis atsidūrė vakarų Berly
ne, jieškodamas apsaugos.

Kokiu būdu 36 metų amžiaus dirigentas 
ir kompozitorius, kuris ligi to laiko nesido
mėjo politika, iškilo iki sukilimo vadų?

Henzberg birželio 16 d. vakare, prieš ei
damas miegoti, ėmė klausyti RIAS prane
šimų apie demonstracijas Berlyne. Sekantį 
rytą, kai jis ėjo į miestą, susidūrė su tram
vajų tarnautojų streiko eisena, traukiančia 
traukinio stoties linkui. Praeiviai jiems 
džiaugsmingai plojo. Herzberg sustojo, pas
kui prisidėjo prie žmonių, nulydėjusių strei
kuojančius į perpildytą aikštę.

Staiga Herzbeg pamatė maždaug 40 de- 
monstratorių būrelį, kuris žengė į septy
nių augštų Laisvosios Vokietijos Jaunimo 
namus, ir patraukė kartu su jais. Nebuvo 
jokio pasipriešinimo ir jie vaikščiojo iš vie- 

^no kambario į kitą, draskydami Stalino, 
GrotewohTip ir Ulbricht'o paveikslus, rau
donąsias vėliavas, propagandinius atsišauki
mus šūkius. Gatvėje esanti minia padegė 
suverstas krūvas komunistinės literatūros, 
kuri spirgėjo ir virto pelenais. Pro langą 
Herzberg galėjo matyti, kad tas pats buvo 
daroma komunistinio laikraščio „Volkss- 
tirnme“ leidykloje.

Jis Jaunimo centre pasiliko apie pusva
landį, paskum grįžo į stoties aikštę ir pas
pyrė komunistinės propagandos kioską. Vė
liau jis paaiškino:

—Aš tai dariau impulsyviai. Aš neken
čiau jų melagingų žodžių

„NEREIKIA JOKIŲ ZONŲ!"
Tuo metu į stotį įriedėjo Vakarų zonos 

traukinys. Orkestro dirigentas kvietė minią 
jį pasveikinti kaip tautinės vienybės simbo
lį. Kai traukinys sustojo, minia pradėjo 

'šaukti:
—Nereikia jokių zonų!

(Tąsa iš pereito numerio)

Aštuoni Vopos mėgino minią sudrausti, 
tačiau sukilėliai juos nuginklavo, uždarė į 
atskirą kambarį, o jų ginklus sudaužė į 
gatvės grindinį.

Minia sulaukė dar kelių traukinių. Vie
nam atėjus, Herzberg su trimis vyrais ėjo 
iš vagono į vagoną, reikalaudamas, kad ko
munistų partijos ir sovietų - vokiečių drau
gystės ženklai būtų nuimti nuo keleivių at
lapų.

—Su visu tuo jau baigta! — pranešė 
Herzberg. — Magdeburgas sukilo prieš vy
riausybę.

Niekas nesipriešino. Daugybė keleivių 
džiūgavo.

Pagaliau atėjo traukinys, prie kurio buvo 
prijungtas kalinių vagonas. Herzberg su vy
rais įsiveržė į jį. Vopo policininkas, sau
gojęs vagoną, ištraukė pistolietą, tačiau vie
nas darbininkas smogė jam buteliu į galvą 
ir jis, apsipylęs krauju, šoko ant platformos 
ir pabėgo.

HeYzberg pasakoja:
„Su dviem vyrais įėjau į vagoną ir įsa

kiau viduje buvusiems dviems Vopos poli
cininkams atiduoti kalinių sąrašą. Pamatę 
aikštėje siūbuojančią minią, jie atidavė ir 
išnyko. Šitame transporte nebuvo krimina
listų,; o tik 24 politiniai kaliniai: nušalinti 
prekybininkai, keli piliečiai, kurie buvo „iš
davę kraštą“, ir eilė ūkininkų (jų tarpe pi
liečiai, vienas 74 metų amžiaus), kurie nea
tidavė valstybei nustatytos, duoklės. Mes 
atidarėme vienučių duris, atidavėme kali
niams jų dokumentus ir patarėme tučtuojau 
prapulti".

POLICIJOS BŪSTINĖJE
Šito įvykio nudžiugintas, Herzberg pa

traukė su minia prie policijos būstinės pa
leisti daugiau kalinių. Buvo maždaug 1 vai. 
po pietų. Kai jie — apie 2.000 žmonių — 
žygiavo, staiga užpakalyje išgirdo dviejų 
rusų T-34 tankų baubimą. Minia prasisky
rė ir leido jims pravažiuoti. Kiekvieno tan
ko bokštelyje stovėjo po rusų kareivį, ta-

čiau jie nerodė jokio nedraugiško mosto. 
Nieko nedarė nė minia.

„Kai mes priėjome prie policijos būsti
nės“, pasakoja Herzberg, „mes įsitikinome, 
kad buvome aplenkti kitų sukilėlių, kurie 
naudojo akmenis ir mietus, norėdami įsi
veržti į vidų. Kai mano kolona veržėsi įei
ti, Vopos pradėjo šaudyti nuo stogo. Pama
čiau tris užmuštus ir aštuonis sužeistus. Ne
paisydami to, kai kurie miesto piliečiai pra
siveržė į namus, reikalaudami paleisti su
imtuosius. Aš girdėjau, kad į5 kaliniai bu
vo paleisti prieš atvykstant rusų kareiviams.

„2 vai. p. p. prie policijos būstinės buvo 
susirinkusi 15.000-20.000 žmonių minia. De
šimts šarvuočių .įsiveržė į minią, lydimi ru
sų pėstininkų dalinio, kurie grūdo žmones 
į šonines gatves".

Kai birželio 17 d. apyvakarį Herzberg 
grįžo į savo namus ir pastebėjo, kad jo bu
tas buvo apjieškotas, — jis pabėgo į vaka
rų Berlyną.

STASSFURTE

Iš Magdenburgo revoliucija persimetė į 
aplinkinius kaimus, kur sukilo žemės ūkio 
darbininkai. Kelių savaičių bėgyje įvairūs 
komunistų pareigūnai movė į Stassfurtą, 25 
mylios nuo Magdeburgo, kad galėtų pra
leisti naktį sovietų tankų apsaugoje. Jie bi
jojo rizikuoti pasilikti savo lovose, nujaus
dami žmonių kerštą.

Neramumų buvo kiekviename pramonės 
centre. f

Pavyzdžiui, visame pasaulyje žinomų Je
nos Zeiss ir Schott įmonių sukilėliai įsiver
žė į valdžios įstaigų ir komunistų unijos bu
veinę, išmėtė j gatvę jų knygas, paskui iš
laužė kalėjimo duris ir paleido politinius 
kalinius.

Leunos, netoli Merseburgo, sintetinio 
benzino įmonėse net 28-000 darbininkų pas
kelbė streiką, reikalaudami naujos vyriau
sybės. Panašiai padarė 14.000 Agfa foto
grafinių medžiagų darbininkai prie Halle 
ir Buna darbininkai.

(nukelta t Psl- <•)

zlotų. Tuo tarpu Čekoslovakijos karinės iš
laidos 1948 metais siekė 7.3-miliardus če
kų kronų, 1949 metais — 8.3 miliardus če
kų kronų ir 1950 metais — 9.5 miliardus 
čekų kronų, gi Bulgarija —r 1948 metais 
skyrė savo raudonosios armijos ginklavi
mui 10 miliardų levų, 1949 metais — apie 
12 miliardų levų, ir 1950 metais — daugiau 
kaip 14 miliardų levų.

1952 metais sovietų Sąjunga turėjo 215 
divizijų. 40 divizijų pastarojo skaičiaus sto
vėjo rytų Europos satelitinėse valstybėse. 
50-60 divizijų tuo tarpu saugojo sovietų Są
jungos sienas; 40 divizijų buvo laikoma 
nuolatinėje parengtyje Tolimuose Rytuose. 
Likusi raudonosios armijos dalis buvo su
koncentruota Kaukaze, bei centrinės Azi
jos respublikose.

Rytų Vokietijoje, iš ten stovinčių daugiau 
kaip 30 sovietų divizijų, mažiausiai pusė 
yra vien šarvuočiai ir technikiniai daliniai. 450 MIG-15 sprausminių naikintuvų thė- 
(Viena sovietų divizija sudaro maždaug 
apie 12.000 vyrų). Šiuos skaičius palyginus 
su Jungtinių Amerikos Valstybių ir Didžio
sios Britanijos karinėmis pajėgomis 1952 
rrų birželio mėnesio, gauname sekantį vaiz
dą: Jungtinės Amerikos Valstybės tuo pa
čiu laiku aktyvioje karinėje tarnyboje turė
jo 3.6 milionus vyrų, o Didžioji Britanija— 
873.000 vyrų ir moterų. Prasidėjus kari
niam konfliktui Korėjoje, Jungtinės Ame
rikos Valstybės turėjo tik 1.5 miliono ka
rių, gi visa Didžiosios Britanijos Imperija 
— tik apie 770.000 karių.

Eventualaus karinio konflikto atveju su 
Sovietų Sąjunga, raudonąja! armijai prisi
dės dar L1 milionas rytų Europos sateliti
nių valstybių karių ir 5 milionai raudono
sios Kinijos. — Apytikriais apskaičiavimais, 
sovietų Rusijos satelitinės valstybės: Lenki
ja, Čekoslovakija, Vengrija, Romunija ir 
Albanija, 1951 metais turėjo apie 60 divizi-

Didžiai gerbiamam kapelionui ir 
mūsų rūpintojui bei globėjui Kun. 
Vaclovui Šarkai, liūdinčiam dėl jo 
mylimos motinos mirties, reiškia 
nuoširdžiausią užuojautą ir drauge 
liūdi

Schiesen Seniūnijos Seniūnė 
ir visi tos seniūnijos gyventojai 
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K, BARONAS

LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
PALIKOM TAIP, BET RASIM KITAIP

PAMIRŠTAS INDELIS

Mes dar vis tebelaukiame grjžimo die
nos, tikėdamiesi kiekvienas surasti viską, 
ką palikome, net ir savo namus, vis tebe
laukiančius mūsų, savo ūkius. Rodos, su
grįši, pūstelėsi dulkes nuo paliktų daiktų, 
atsirakinęs užrūdijusią durų spyną, pravė
dinsi pelėsius, atidaręs langus, ir eisi į tą 
pačią darbovietę, kur ėjai dešimtis metų, 
arba kinkysi plūgan truputį tvarte nusisto
vėjusius arklius...

Taip, aišku, nebus, nors ir kažin kaip 
mes sau įsivaizduotume, kad tas praeities 
vaizdas buvo nepaprastai mielas ir šiltas, 
nepajėgiąs persiskirti su mumis.

Kaip iš tiesų gali būti, kaip iš tiesų gali 
tekti tvarkyti reikalus namie, kartas nuo 
karto bando pajudinti mūsų spauda, aišku, 
nepretenduodama į visišką tikrumą ir tiks
lumą. Prieš kurį laiką turtinių santykių 
klausimu „Lietuvos“ žurnale buvo parašęs 
V. Rastenis. I jo iškeltąsias mintis labai gy
vai atsiliepė daugelis laisvojo pasaulio lie
tuvių spaudos. Tai tik, žinoma, rodo, koks 
tas reikalas jautrus ir opus. Bet jis nėra la
bai šviesus, nes toks ir negali būti. Okupa
cija viską apvertė aukštyn kojomis, sumai
šė, sunaikino, išdraskė. Reikia žinoti, kad 
grįžęs ūkininkas neberas savo žemės ežių! 
Todėl ir toliau vis šen ten tebekeliamas Šis 
būsimųjų rūpesčių klausimas.

Štai straipsnyje „Kraštas ir užsienis“ Al
gis Skaidra „Santarvės“ žurnalo š. m. Nr. 
1 šitaip rašo dėl būsimųjų turtinių santy- duodąs galimybės nepertraukti žemės ūkio 
kių:

„IŠ matomos gyvenimo praktikos visiems 
aišku, kad grįžimas prie normalių turtinių 
santykių, nepriklausomybę atgavus, suda
rys sunkią ir labai didelę painiavą. Pavyz
džiui, vien žemės ūkio sukolektyvinimas 
įnešė į šį klausimą tiek painiavos, kad jos 
nebus įmanoma pašalinti taikant vien teisi
nio ir ekonominio tikslingumo požiūrius, 
arba kokiais popieriniais būsimosios vyriau 
sybės potvarkiais. { šias socialines ir drau
ge su tuo politines vidaus painiavas teks 
jautriai ir labai išmintingai atsižvelgti. Prie
šingu atveju tai galės sukelti didžiausią cha 
osą ir visų karą prieš visus“.

„Darbo“ žurnale (Nr. 3 (18), 1953 m.) 
V. Rimantas straipsnyje „Kas bus daryti
na?“ labai plačiai apžvelgia būsimąjį žemės 
ūkio tvarkymą. Prileisdamas, kad Lietuvo
je dabar yra tiek gyvojo inventoriaus (gal
vijų, avių, arklių, kiaulių), kiek jo nurodo 

.Lietuvai visada išpūsti sovietiniai duome
nys, V. Rimantas šitaip rašo dėl kolchozų 
likvidavimo:

„...ir būdami optimistai, galime prileisti, 
kad vidutinis ūkininkas, išeidamas iš kol
chozo, gaus: nepilną arklį, vieną melžia
mą karvę, dvi kiaules ir vieną avį. Jei Lie
tuva bus išlaisvinta karo pasėkoj, reikia 
laukti, kad gyvasis žemės ūkio inventorius, 
sukoncentruotas 2673 kolchozuose ir 262 
sovchozuose, bus gerokai apnaikintas. Bū
kime pakankamai optimistiški, prileisdami, 
kad iš likviduojamo kolchozo vidutinis ūki
ninkas gaus kiek mažiau, kaip trečdalį jam 
reikalingo gyvojo inventoriaus. Nedaug ko 
gali ūkininkas laukti ir iš negyvojo inven
toriaus, kuris kolchoziniuose ūkiuose visą 
laiką buvo stengiamasi 'pakeisti mechani
zuotomis žemei dirbti priemonėmis ir ku
rias dalinti netektų. Bus nešykščiai paskai
čiuota, jei iš kolchozo gautąją ūkininko da
lį įvertinsime 1-500 litų. Iš kur ūkininkas 
gauš jam trūkstamus 13.000 litų? (auto
rius čia turi galvoje, kad sukolchozintam 
ūkininkui teks savo žemėje statytis trobas,

lais 
Bet 
kas

vistiek ne-

pirktis gyvulius ir įrankius žemei dirbti. K. 
B.). Jei ūkininkams reikalingus kurtis kre
ditus turėtų parūpinti valstybė — ir visu 
krašto plotu (4.686.160 hektarų žemės 
ūkiuose) — ji turėtų vien žemės ūkio reika
lams išskolinti apie tris bilijonus litų. Tas 
sudarytų kiek mažiau, kaip devynerių metų 
mūsų valstybinį biudžetą, imant paskutinių
jų metų vidurkį. Iš kur?“

Apžvelgęs dar būsimąją statybą, autorius 
darosi Šitokias išvadas dėl mūsų žemės ūkio 
ateities:

„Ir nuniokotoji Lietuva gali tikėtis iš 
vojo pasaulio paramos, bent paskolos, 
parama ir paskola tiem teduodama,
moka dirbti ir gerai tvarkytis, kas paskolas 
grąžina su procentais. To bus ir iš mūsų 
pareikalauta. Turėsime dirbti iš pirmos die
nos ir galimai našiau dirbti. Iš karto atsi
kurti individualiniuose ūkiuose
bus galima. Reikės metų, kad pasiruoštu- 
me racionaliam, ūkiškai pajėgiam atsikūri
mui. Nekeliant jokių abejonių, kad ateities 
žemės ūkis Lietuvoje bazuosis privačia ūki
ninko jo dirbamos žemės nuosavybe, rastų 
išlaisvintoj Lietuvoj kolchozų greitas iš
skirstymas individualiais ūkiais reikštų la
bai menką pirmaisiais metais žemės išnau
dojimą, naujakurių skurdą, valstybės skur
dą ir praleistą nepasikartojančią galimybę 
iš pat pradžių atsikurti kaip reikiant. Kiek 
bebūtų lietuviui ūkininkui neįprastas kol
chozinis ūkininkavimo būdas, rasti kolcho
zai bus vienintelis ūkinės išeities ■ taškas,

gamybos ir, vis gerinant, paruošti sąlygas 
racionaliam atsikūrimui. Pereinamojo pa- 
siruošiamojo periodo mes vis tiek neišveng
sime. Kai okupantas bus išvytas, į atgautos 
laisvės oru prapūstą kolchozą turėtume pa
žiūrėti ne kaipo į baudžiavos įrankį, bet 
kaipo j likimo mums teikiamą ir jau savą 
priemonę greičiau gelbėtis iš vargo. Laiki
ną priemonę. Kaip ji turėtų būti panaudota 
išlaisvintos Lietuvos sąlygose, apie tai 
kia kalbėti atskirai“.

NIEKAD NEBUS GANA

rei-

Žvalgyte žvalgiausi po emigracinę lietu
vių spaudą, bet, deja, niekur ir niekad dar 
neteko aptikti minint LAK (Lietu
vos Aero Klubo), jo veiklos ir nuopelnų 
Lietuvos kultūrai ir karybai. Spaudoje bu- darbą ir noriu keliais atsiminimų brūkšne- 
vo minima visuotinės aviacijos 50 metų su
kaktis, buvo rašoma apie paskutinių avia
cijos šventę jau okupantų apsėstoje Lietu
voje, net buvo kliudyta A. Liorentaitė, mū
sų pirmoji parašiutninkė, bet apie LAK — 
nei žodžio.

Nebūdamas aviacijos specialistas, tedir
bęs kurį laiką LAK atsitiktiniu bendradar
biu, nesiryžtu plačiai ir iš pagrindų liesti jo 
veiklą. Tikiuosi, tai' padarysią kiti, toje sri
tyje daugiau už mane nusimaną. Tačiau 
negaliu stygoti ir nepabrėžti, kad LAK at
likti darbai įrėžė giloką vagą Lietuvos dir
vonuose.

Teprisiminkime „Lietuvos Sparnų“ žur
nalą, per eilę metų gvildenusį teorinius a- 
viacijos klausimus; Nidos sklandymo mo
kyklą. mankštinusią mūsų jaunimą, mokiu
sią jį bemotorinės skraidybos ir tuo būdu 
ruošusią rimtą prieauglį mūsų Karo avia
cijai ; visą eilę Kaune ir provincijoje įvyk
dytų aviacijos švenčių, kur žiūrovai ne tik 
gėrėjosi mūsų jaunimo drąsa ir vikrumu, 
bet ir savinosi aviacijos mintį, reikšmę ir 
pažangą. Pagaliau juk ne kas kitas, o LAK 
ėmėsi nuostolingo, bet didžiai reikšmingo 
darbo, išleisdamas dim. pik. karo lakūno 
A. Mačiuikos „Oreivybę“ (aviacijos istori-

Dabar mūsų pačių reikalais, kol grįšime 
namo. J. Bačiūnas „Dirvoje“ (1954. I. 7 d., 
Nr. 1) straipsnyje „Kada gana yra gana?“ i 
tvirtina, kad jis džiaugiąsis, matydamas, ■ 
kaip turtėja lietuviai ateiviai Amerikoje.

„Vienas kitas jau įsitaisė biznio įmonę“ i 
rašo jis. „Kiti namus, automobilius, televi
zijas, leidžia vaikus ! aukštuosius mokslus, ( 
kiti leidžia naujus laikraščius. Kai išmoka 
vienus namus, perka antrus, trečius ir t. t.“ ,

„Tokių pastangų nesmerkiu, jiems prita- i 
riu ir džiaugiuosi. Netikiu, kad daug gero I 
būtų galima atsiekti ir kad iš to Lietuvai 
būtų nauda, jei mes visi lietuviai būtume • 
ir liktume neturtingi, nemokyti ir neambi- 
cingi“. i

„Praturtėjimas, mano supratimu, yra I 
tvarkoj“. • !

„Tik iŠ to nedarytina išvada: turtėjimas 
tik sau".

Tik Bačiūnas:. ne vien pasidžiaugti norė- I 
jo tuo turtėjimu. Toliau jis štai kaip rašo:

„Per visą savo gyvenimą buvau nusista
tęs ant lietuviško aukuro dėti po 5 nuošim- i 
čius savo visų pajamų ir uždarbių (ne nuo 
gryno pelno, bet nuo bendrų pajamų). Dau
giau ar mažiau uždirbdavau, visvien 5 nuo- i 
šimčiai turėjo tam tikslui eiti.

„Kiekvienas iš mūsų turėtume sudaryti 
metinį biudžetą ir paskirstyti savo išlaidas: 
tiek pragyvenimui, tiek pagerinimui savo 
būvio, tiek pagerinimams biznio, tiek kul-

tūriniams reikalams, tiek pramogoms ir t. 
t., na, ir 5 nuošimčiai lietuvybės reikalams. 
Normaliame gyvenime, ir normaliais laikais 
nėra sunku tai įvykdyti.

„Bet jei mes lauksime laiko, kada jausi
mės jau „pilnai apsirūpinę" visus savo as
meniškus reikalus, o tik po to žadėsime 
pradėti rūpintis ir lietuviškais visuomeniš
kais reikalais, — tai toks laikas, mielos se
sės ir broliai, niekad neateis. Niekad ne
bus gana.

„Todėl vieną kartą ir greitai reikėtų pa
sakyti — gana. Gana žiūrėti vien savo rei
kalų. Pačiam turtėjant, metas drauge žiū
rėti ir lietuviškų reikalų, kurių mums kitas 
nepadės rūpinti, o tik mes patys“.

* * * ♦ ■* .

„Naujienos“ šiemet mini 40 melų sukak
tį. Sukaktuvinis numeris išleidžiamas š. m. 
vasario 19 d. „Naujienas“ redaguoja Dr. 
P. Grigaitis, senosios kartos veikėjas, vie
nas iš svarbiausių lietuvių socialistų vadų.

A. Mikulskis su Čiurlionio ansambliu ir 
Clevelando simfoniniu orkestru, vienu iš 
pačių geriausių Amerikoje, repetuoja St. 
Šimkaus kantatą- „Atsisveikinimas su tėvy
ne“. Dalyvauja J. Krištolaitytė ir Metropo- 
litano operos -solistas A. Brazis. Kantata 
bus pastatyta kovo mėn. vienoje iš geriau
sių Clevelando koncertinių salių. Čiurlio
nio ansamblis taip pat pasirodys amerikie
čių televizijoje su soliste J. Krištolaitytė, 
Clevelando simfoniniu orkestru ir Ameri
kos lietuviu solistu Vyt. Kušleika.

H. Kačinskas numato Clevelande įkalbė
ti į magnetofono juosteles iš mūsų rašytojų 
kūrybos, būtent: Donelaičio, Baranausko, 
Vaižganto, Mazalaitės ir kt. rašytojų.

New Yorke Lynn Cottier galerijoje 11 
dailininkų parodoje buvo išstatyti ir 4 N. 
Jasiukynaitės paveikslai, o dail. A. Vitkaus 
kaitės - Merker paveikslas „Maskarado de
monas“ buvo išstatytas National Academy 
surengtoje parodoje.

Lietuvaitė Rūta Kilmonytė iš Los Ange
les pasirašė sutartį su garsiąja filmų bend
rove M-G-M dirbti kaip aktorė jos gami
namose filmose.

Tuo tarpu ne visos kultūringos tautos 
pasigirti turinčios savo kalba aviacijos

ją).
gali 
istoriją.

Kaip tik apie šį pastarąjį LAK atliktą

liais pasidalyti su tais, kurie šį straipsnį skai 
tys ir juo susidomės.

Nepalankiai aplikybėms susidėjus, buvau 
priverstas palikti tarnybą SHELL bendro
vėje (The Shell Company of Lithuania Ltd. 
Kaunas) ir virsti LAK laisvai samdomu 
„Lietuvos sparnų“ redaktoriumi. Mat, bu
vau veikiamas urbi et orbi skelbiamų šū
kių : „Lietuva lietuviams", „Savi pas savuo
sius", verslininkų sąjūdžio ir todėl ryžausi 
ir aš SHELL bendrovę sulietuvinti. Juk ta 
įmonė Lietuvoje rijo milijonus, o pati buvo 
tikras žydų skruzdėlynas ir dargi ne vieti
nių, bet iš kitur atsibasčiusių. Lietuvis dau
giausia ten galėjo būti šoferis, kiemsargis 
ar šlavėjas. Deja, ta mano „akcija" nuėjo 
niekais ne dėl to, kad ji būtų buvusi blogai 
sugalvota ar vykdoma, bet dėl kai kurių 
augštų mūsų valdžios pareigūnų per dide
lio „gardaus valgio šaukšto" pomėgio.

Žodžiu, netekęs SHELL bendrovėje tik
ros sinekūros ir atsargos kpt. A. Plaušiniu 
—Plaušinaičiui pasitraukus iš „Lietuvos 
sparnų" redaktoriaus pareigų, atsidūriau jo 
kėdėje.

Kartą LAK generalinis sekretorius maj. 
J. Pyragius kviečia mane prie stalo, kur pa
prastai, LAK pirmininkui prof. Z. Žemai
čiui nesant, jis sėdėdavo ir sako:

—Tai matai, Andriau, čia yra toks nedi
delis darbelis; Reikėtų, štai, šito rankraščio 
kalba ištajsyti, apdoroti.

Tai ir buvo pulk. A. Mačiuikos „Orei- 
vybė“.

Pavartęs rankraštį, keletą vietų atidžia: 
perskaitęs, sakau Pyragiui:

—Gerai, sutinku, bet prašau man skirti 
pagalbon aviacijos specialistą, nes bijau, 
kad, taisydamas kalbą. iŠ sudėtingos kons
trukcijos lėktuvo nepadirbdinčiau lopšio.

—Na, dėl to nesijaudink, — sako‘Pyra
gius, — aš pats tau padėsiu.

Susitarėme. Po poros dienų, jau prieb
landoje, įsmukau į vieną kiemą "Vytauto 
prospekte, prieš autobusų stotį, kur. anuo
met mediniame nedideliam namelyje gyveno 
maj. Pyragius. ,

Susėdę pradėjome skaityti rankraštį. Ar 
dėl autoriaus napdairumo, ar dėl mašinin
kės, perrašiusios veikalą mašinėle, svajin
go būdo, bet po kelis kartus kiekviename 
puslapyje vietoje „vandenilio" išspausdin
ta vis „vandenėlis “. Pataisome kartą, kitą, 
trečią... dešimtą, bet matau, kad Pyragius 
rausta, širsta. Pagaliau, čiupęs raudppo ra
šalo, per visą rankraščio puslapį rašo: vi
sas rankraštis pilnas vandenėlio!

Taip ir baigėsi mudviejų oreivybinA ben
dradarbiavimas. Maj. J. Pyragius daugiau 
su manim drauge rankraščio netaisė.‘

Sį vaizdelį sąmoningai plačiau miniu dėl
to, kad jis labai būdingas Pyragiui, kuris 
buvo didelių užsimojimų, drąsus, sumanus, 
ryžtingas vyras ir nuoširdžiai mylėjo savo 
tėvynę. Jei kieno manymu Pyragius ir pra
silenkęs su tikrais tautos troškimais, tai tik 
jau ne savo laisva valia. Daugiausia jam 
būtų galima prikišti nepatvarumus. Numa
nys kurį tikrai gerą ir svarbų darbą, karš
tai gindamas jį įpirš, na. o jau praktiškai 
jis atlikti, be abejo teks kitiems. Juk' maj. 
Pyragius, kaip žinoma, buvo geriausias mū
sų sklandytojas, D pilotas, žinomas ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsieniuose. Drįstu many
ti, kad ir čia jis pasiekė garso tik todėl, jog 
sklandė termikais, nereikėjo tupėti vienoje 
vietoje ir atkakliai grasus darbas dirbti.

MADONOS ŽODŽIAI
Apsirelškusfoji dar kartą paragino kas

dien kalbėti rožančių Rožančiaus Kara
lienės garbei, nes Ji galinti sutrumpinti 
karo baisumus. Kartu Ji pakartojo savo 
pažadą spalio 13 d. padaryti dideli stebuk 
lą, kad visi patikėtų apsireiškimams, ir 
prašė vaikus būtinai tą dieną atvykti i 
Cova da Iria, Taipgi pakartojo, kad tą 
dieną pasirodysiąs Sv. Juozapas su Kū
dikėliu Jėzumi ir kad Viešpats palaimin
siąs žmones.

Kai kurie žmonės prašė, kad Liucija pa 
klaustų Madoną, ar Ji sutiktų, jei aukų 
dalis būtų panaudota koplyčiai, kurią pa
statytų apsireiškimų vietoje. Madona pa
tenkino žmonių prašymą ir pasakė, kad 
pusė aukų būtų sunaudota neštuvams, o 
antra pusė — koplyčiai.

Liucija paprašė, kad Madona pagydytų> 
kai kuriuos ligonius, kurių artimieji to 
prašė.

— Kai kuriuos jų pagydysiu, — atsakė, 
— bet ne visus, nes Viešpats jais nepasi
tiki.

Aiškinama, kad tas nepasitikėjimas reiš 
kiąs tu ligonių nepakankamą tikėjimą, 
gailesti ir nusiteikimą, kurie reikalingi 
antgamtiniam pagydymui. Taipgi spėja
ma, kad kai kurių sielų išganymui ligos 
krvžius galėjęs būti naudingesnis nei pa
gijimas.

Paprastas vaikutis prašė, kad Liucija 
paaukotu Madonai mažutę bonkelę ode
kolono. Kai ji tai padarė. Madona pasakė 
atsimintinus ir permąstytinus žodžius:.

—■ Danguje to nereikia.
Pasakius tuos žodžius. Madona išnyko, 

o Liucija pasakė žmonėms:
— Jei norite Ją matyti, žiūrėkite šia 

kryptimi.
Leiria Generalinis Vikaras baigia šiais 

žodžiais:
„Netoli mūsų ta pati mergaitė džiaugs

mingai šaukė: „Jau Ji tolinasi! Jau Ji ky
la augštvn!" Mergaitė ir toliau rodė švie
sos rutulj, ko) jis išnyko saulės šviesos* 
krvptimi. Mes iš tikrųjų pasijutome lai
mingi. Mano draugas, pagautas entuziaz
mo, ėjo nuo vieno žmonių būrio prie kito 
...klausdamas žmones, ką jie buvo matę. 
Aok'ausinėjami žmonės buvo įvairių so
cialiniu klasių ir visi vienbalsiai patvirti
no mūsų pačių pastebėto fenomeno tik
rumą."

MUSU MIRUSIEJI
Siu metų sausio 27 d. mirė Hamburgo 

Apylinkės lietuvių bendruomenės ir seno 
Apylinkės Valdybos nario, p. E. Čerkaųs, 
žmona Ane Cerkienė, palaidota Olsdorfo 
kapinėse Hamburge,

Lietuvių koloniją Wehnene neteko dvie
jų savo narių, mirus Leonardui Dreseriui 
ir tragiškai žuvus Kiemaičių dukrelei Bi
rutei.

Gautomis iš Lietuvos žiniomis, ten 1953 
m.gruodžio 30 d. mirė kun. V. Šarkos mo
tina Julija Šarkienė.

Taigi, „Oreivybės" rankraščio kalba teko.- 
man vienam taisyti, pasitelkiant svarbes
niais, kebleniais atvejais kurį lakūną. O 
rankraščio kalba tikrai šlubavo. Tai nėra 
joks priekaištas a. a. pulk. A. Mačiuikai. 
Jis nebuvo koks kalbininkas, bet geras ka
rys, taurus ir darbštus lietuvis. Betgi ir jam 
nepasisekė išvengti dėsnelio, deja, buvusio 
mūsų karių šeimoje. Jei leitenantas, tai kal
bos požiūriu beveik skardžius, kapitonas— 
šiaip sau, pulkininkas — kažin, ar dveje
tuko bevertas, na, o jau generolas — ap
saugok mus. Viešpatie! žinoma, ir šioje 
taisyklėje, kaip paprastai, būta išimčių.

Leidžiamos knygos kalbą rado gerą ir 
LAK pirm. prof. Z. Žemaitis. Bet, kai aš 
ką — ne—ką pakeičiau kalbiniu požiūriu 
ir jo „Pratarmėje“, ėjusioje įvedamuoju 
žodžiu „Oreivybė“, tai čia mudu ir „susi
kirtome.“ Prof. Žemaitis gimtąja kalba la
bai rūpinosi, ją gerai mokėjo ir turi daug“ 

(nukelta | psl. 4.)

K. BARENAS (Tęsinys.)

PUSBERNIS IR PUSMERGE
Ji grįžta klėtin ir atneša Verutei algą. 

Verutė su paskubom suglobtu ryšulėliu nu
eina pas Aukštikalnį: ji ten eina kiekvieną 
kartą, kai šeimininkė išvaro; išeina, o ry
tą sugrįžta. Seimininkė ankstų anksčiausiai 
išlepsi Aukštikalnio kieman ir prisikelia ją.

— Kelkis, eik jau namo, — būdavo, sa
ko ji. — Užmiršk. Kas buvo - buvo, bet 
užmiršk.

Verutė jau treti metai visada taip grįžta 
ir užmiršta-. Kai šeimininkė pikta .. tai ji 
šlakuota merga, o kai atsileidžia — tada ji 
Verutėlė ir Verusėlė, o alga jai. visad dides
nė, negu betkur kitur, ir ji didžiuojasi tuo. 
Didžiuojasi jau treti metai, o dabar išeina 
nuleidusi galvą.

Užmatę namų pragarą, kuklesnieji sve
čiai pastoviniuodami eina i kluoną prie ark 
lių. Vietiniai jau kiti atsisveikino, o jauni
mas dainuoja, ir seklyčioj dar geria ir kle
ga. \

— Nukinkyk, — atskubėjęs Aukštikal
nis prašo Vienkartį. — Aš tau sakau, kad 
tu nukinkyk ir eik į seklyčią. Nevažiuokit 
niekas, — laiko jis kitus. — Niekai. Eikit 
vidun.

Beveik visi paklauso, tik ne Vienkartis. 
To arklys jau pakinkytas.

—Sakei gi, kad tėvas atvažiuos rytoj, — 
neduoda ramybės Aukštikalnis.

—Sakė, kad atvažiuos.
—Tai eikim.

Paima Vienkartį už rankos ir tempia.
—Kaip gi išvažiuosi, jei tėvas atvažiuos?
—Negaliu, išvaro.
—Aleksiuk, Aleksai, — šaukia į tvartų 

pusę. — Nukinkyk šeimininko arklį.
Taip už rankos į klėtį, kur kniupso Emi

lė.
—Kelk, vaikeli, kelk, apsiprausk, — pra

kalba senis, ranka tebelaikydamas Vienkar- 
tį. — Se, atvedžiau vyrą.

Ji pasikelia ir vėl klasteli.
—Nenoriu, nenoriu, nenoriu, — rankom 

ginasi, lyg šlykštynės. .
T-Jis su Verute...
—Ka čia kliedi! Kelk! Sakau, kelk, — 

suima senis ją. — Kelk, nedaryk sau ir man 
gėdos.

Aukštikalnio balsas kietas, kaip pepinai 
obuoliai vasarą — kieti ir rūgštūs, ir ji ke
liasi, labai ne norom keliasi. O vikriai ap
smukęs Vienkartis stato pilną dubenį šalto 
vandens. Klėtyje tylu, tarytum reikia ištrauk 
ti burtus, kuriam pirmam prasižioti.

Seklyčios duris atidaro Aukštikalnis — 
šviesu, linksmas, o šypsena — tartum vi
sas pilnatis mėnulis būtų užkliuvęs už jo 
žilo ūso.

—Suradau jaunavedžius besibučiuojant. 
Stikliukus, susimildami, jiems, — sodida- 
mas ragina. — Gerkit, gerkit. Visi už jau
nuosius! Išgėrėt? O, pusės nestatykit, pusę 
laimės teturėsi; visą išgerk, visą, — ragina 

jaunąją prisispyręs. — Va, taip, taip. O da
bar pasibučiuokit prie mūsų.

Jaunieji pasibučiuoja, ir svečiai atgyja, 
tartum užmiršę, ką matė ir girdėjo.

Kai rytojaus rytą, prieš vidudienį, senis 
Vienkartis su jaunesniu sūnum atsisėda prie 
vaišių stalo, .Emilė apsupa jį tokiu rūpesčiu 
ir globa, kad senis tik kartoja ir kartoja:

—Tai moteriškė.... Tai sūnui laimė... Ak, 
tu mano martele!..

Pakalbės ir vėl griebia marčiai rankas 
bučiuoti. Pakalbės pakalbės ir vėl bučiuoja.

L'yg nusižiūrėjęs į savo tėvą ar gal stip
riau užgėręs Marijonas ir tas pradėjo bu
čiuoti. Net Aukštikalnis pakštelėjo kartą 
ir pats paraudo.

Toliau gyvenimas bėgo beveik risčiom. 
Čia šienas, čia rugiai, čia vasarojus — vis 
prakaits, sūrus vis prakaitas per dienų die
nas. Kaip po vestuvių atvėso viskas, Vien
kartis vakare nusitaikęs paklausė:

—Ar tai tiki, kad aš čia su Adele, su ki
tom?

Vienkartis mato, kad jai nesmagu. Tru
putį net paraudo, o Žvilgnis taiksto į šonus 
ir į žemę.

—Aš nežinau, Marijonai, — pašokusi 
įsikniaubia jam į krūtinę — Ir tikiu ir ne
tikiu. Negaliu pet pasakyti. A, geriau ne
kalbėkim, nubaigia ji.

—Aš noriu, kad tikėtum manim.
—Tikiu, tikiu, Marijonai, — sujunda ji. 

— Tik tas Žmogus toks kvailas. Kvailas, 
kaip galvijėlis.

Dar pas juos vienu du užeina Aukštikal
nis apsidairyti.

—Tai kada į pievas?

—Rytoj? Tai aš tau padėsiu surasti rė
žius, — pasižada Aukštikalnis.

—Aleksiukas žino, — sako Emilė. — 
Dėdei nebūtina.

—Teisybė, Aleksiukas, — mosteli ranka.
— O aš ir užmiršęs buvau.

Rytą dar tik pusė saulės rutulio šokte
lėjo už pūdymų, o Vienkartis jau ėjo kelti 
Aleksiuko. Atsikėlė jis tyliai, taip pat tyliai 
atkišo priemenės durų velkę ir klumpėmis 
pradėjo braukti dedelę rasą, paskui'save 
palikdamas ruožą žalesnės kiemo žolelės, 
nebetekusios tų balsganuojančių vandens 
karolių.

Jis jau buvo prie vartų, nuo kurių purp
telėjo būrelis žvirblių. Tuomet dunkstelė
jo priemenės durys. Vienkartis, siekęs jau 
nukabinti vartus laikiusią vytelinę grįžtę, 
pasisuko atgal. Per kiemą į klėtį bėgo"Emi
lė.

Prikėlęs Aleksiuką ir grįžęs iš klojimo, 
žmoną jis rado išsipraususią ir susišukavu
sią. Prisiraikiusi duonos, tepė sviestu, pjaus
tė sūrio gabalus. Vidun jsvirduliavo .užsi
miegojęs piemenukas.

—Apsiauk kojas, Jurguti, — paragino ji 
piemenuką.

—Va, pasuoly klumpaitės. Didelė rasa, 
didelė. O ar žinai, kur dalgės? — paklausė 
vyrą.

—Apžiūrėjau.
—Tą naująją palikit man- Se, Jurguti, 

išgerk stiklinę pieno. O pusiauryčiams, va, 
tau lašinių. Gerai? Tu mėgsti.

Pasiėmę pusiauryčius, paskui piemenuką 
išžingsniavo ir Vienkartis su Aleksihku.

—Palaukit ir manęs, — pasivijo jos žo
džiai.

—Tai mes patys rasim, — atsiliepia sus
tojęs Vienkartis.

—Aš einu piauti.
—Piauti? — šypsena išreiškė jo nustebi

mą. — Tai ką gi mes darysim?
—Visi piausim, bus greičiau.
—Ne, ne. Kur čia dabar!
—Aš noriu padėti, — nenusileidžia ji.
—Ne, ne.
—Pernai pioviau, ir buvo gerai.
—Pernai tai pernai, o dabar ne.
Laikydamas jos rankas, pabučiavo ir nu

kaukšėjo, paspartindamas žingsnį pasvyti 
Aleksiukui, kuris, perlipęs daržo tvorą, jau 
žirgsnojo pūdymais į kalniuką, tiesiai į 
saulę. '

Saulė jau buvo apdžiovinusi tašą, kai pa
sirodė Emilė su pusryčiais.

Matai, būčiau a?padėjusi, tai ir antrą rė
žį būtumėm išvarę ligi pusryčių, — rūpino- 
nosi ji.

—Išvarysim iki pietų. Kiek čia beliko!
—Be rasos sunku piauti.
Jie piovė, skubėjo, plušo, prakaitavo. O 

protarpiais pro prakaitą prasisunkdavo ir 
lašas džiaugsmo.

—Žiūrėk, Marijonai, žiūrėk, ant svirties I
O ant svirties išsirikiavę kuikštėsi maži 

kregždžiokai. Gal jie ten nebe pirmas kar
tas džiovina plunksnas ir klausosi motinos 
himnų saulei ir pasauliui. O Emilė pamatė 
tik dabar, kai pasktinis rugių vežimas {braš
kėjo klojiman. ‘Dabar ji pasiremia į vyro 
petį ir stebi kregždžiokus — kiekvieną at
skirai ir visus kartu.

(B. <L)
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DBLS IŽDO PRANEŠIMAS
Aukos E. Lietuvio leidimo skoloms pa

dengti 17. 1. 1954 — 7. 2. 1954.
Coventry skyriaus nariai:
N. Mockus £2, po £1 — A. Stakėnas, J. 

-Vinciūnas, J. Vaičiulis, P. šablinskas, A. 
Goberis, J. Kazlauskas, A. Daučanskas 
(papildomai), po 10 šil. — J. Kuzmickas, 
A. Ripkevičius, A. Sriubiškis, V. Krisiule- 
vičius, V. Grincevičius, A. Virkutis; po 5 
šil. — A. Enzelis, J. Starkevičius, B. Kaz
lauskas, GG. Snabaitis, J. Totoraitis, A. 
Žvinys, J. Dzvonkus, S. Kotavičius; K. 
Balandis 4 šil.; po 2/6 — J. Salickas, S, 
Sudeikaitė, I. Gervinąs. Viso £14.14.8 ........ £11 

£ 6. 
£ 6. 
£ 2

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS
1954 m. Vasario 16 d., 20 vai. Lietuvių 

Namuose, 43. Holland Park, London W. 11 
įvyks Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
kūrėjo ir signataro, buv. VLIK‘o Lietuvo
je pirmininko, prof. J. Kaminsko 75 metų 
sukakties minėjimas.

Pagerbiant Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę ir jos signatarą prof. J. Kaminską, 
75 m. amžiaus sukaktį, minėjime kalbės 
prof. S. Žymantas, J. Vilčinskas, R. Baub
lys ir A. Zamžickas.

BIRMINGHAMAS
ESTIJOS MINISTERIS TORMA 

VYKSTA Į BIRMINGHAM
l Baltų Komiteto ruošiamą bendrą Lie

tuvos — Estijos Nepriklausomybės Šven
čių minėjimą, ruošiama Birminghamo Bal
tų komiteto, iš Londono vyksta Estijos mi- 
nisteris Torma.

LIETUVIU NAMU B-VES AKCININKU 
SUSIRINKIMAS

7.0
0.0
9.7
0.0

Coventry skyriaus kasa 
* Leeds skyriaus nariai 

Kettering skyr. (papildomai) 
Moore Lane sk. kasa

Asmeniškai aukas prisiuntė:
V. Pyragius (Kanada)
V. Byla
J. Ambražiūnas
V. Jokūbaitis
A. Gaižauskas
J. Jakštys
M. Valikonis
V.' Kurtinaitis
P. Katinas
A. Žičkus
A. Gofmanas

Viso aukų užpajamuota 
Atkelta 

Viso aukų gauta 
Už prisiųstas aukas DBLS 

dyba reiškia aukotojams nuoširdžią padė
ką.

šj kartą paskelbta graži aukų suma 
reiškia, kad jau didelis skaičius lietuvių 
atėjo i pagalbą mūsų organizacijai. Atro
do, kad reikalo svarbumas visiems yra 
suprantamas ir visų atjaučiamas. Vlsdėl- 

> to DBLS Iždininkas yra pasiryžęs skolcs 
susidarymą smulkiau paaiškinti, duodant 
paskųtiniųjų 3 metų DBLS ir E. Lietuvio 
apyskaitas, kad visi aukotojai ir dar ne
aukoję lietuviai matytų, kuriam reikalui 
aukos yra renkamos.

Ta pačia proga primenama skyrių val
dyboms, neatsakiusioms j paskutini DBLS 
Centro Valdybos aplinkrašti, galimai grėi 
čiau tai padaryti.

S. Nenortas — DBLS Iždininkas

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£

1.15.0 
1. 0.0 
1. 0.0 
1. 0.0
1. 0.0
1. 0.0 
0.15.0 
0.10.0

5.0 
5.0 
5.0 
5.7

0.
0.
0.

4’40
£294'17.8
£344. 3.3

Centro Val-

PASIŲSTA VOKIETIJON
S. m. vasario mėn. 6 d. DBLS Iždinin

kas pervedė Vokietijos PLB sekančias su-
mas: 

Aukos Vasario 16 
Bradford skyrius 
A. Pūras 
J. Simanavičius 
A. Garbauskas

gimnazijai:
£15. 6.0 
£ 2. 0.0 
£ 1.10.0 
£ 2. 0.0 
£20.16.0Viso

Vargo mokyklai: 
£ 4. 0.0

MR. T. H. PRESTON PASKAITA APIE 
LIETUVĄ

Paskaitų cikle, kurį ruošia anglų orga
nizacija „Common Cause“, apie komuniz
mo pavojus, š. mėn. 8 dieną Londone ang
lų visuomenei buvo skaityta paskaita te
ma: „Sovietų apgaulė Lietuvoje“. Paskai
tą skaitė buvęs Anglijos pasiuntinys Lie
tuvoje, Mr. T. H. Preston.

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
Nepriklausomybės paskelbimo šventės 

proga visi D. Britanijos lietuviai kviečia
mi aukoti Tautos Fondui. Aukoti galima 
per T. F. A. įgaliotinius provincijoje, ar
ba pinigus siųsti tiesiog Tautos Fondo 
Atstovybei, 43, Holland Park, London 
W. H.

LONDONO VAIDILA RUOŠIA NEPRI
KLAUSOMYBĖS’ MINĖJIMO SUKAKTI

Vasario 14 d., sekmadienį, Londono 
Vaidila ruošia Lietuvos Nepriklausomy
bės 36 metų sukakties minėjimą.

11 vai., sekmadienį, pamaldos Londono 
lietuvių bažnyčioje. 6 vai. vakaro Parapi
jos salėje, 345a, Victoria Park Road iškil
mingoji dalis — paskaita ir meninė pro
grama. Londoniečiai prašomi dalyvauti 
minėjime.

(STOJO I DBL BENDRUOMENE
I D. Britanijos Lietuvių Bendruomenę 

įstojo Lietuvių Žurnalistų Sąjungos D. 
Britanijos Skyrius, kurį DBLB Taryboje 
atstovauti paskirtas K. Obolėnas ir Lie
tuvių Rezistencinė Santarvė D. Britanijo
je, kurią DBLB Taryboje atstovauti pa
skirtas p. V. Strimas.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJA

Auka Geesthacht
V. Akelaitis ......
Asmeniškas prašymas:
J. Dubickas £ 1. 0.0 1
•Viso pasiųsta -£25.16.0. Sekantis pinigų 

pervedimas bus daromas kovo mėn. 6 d. 
Norintieji šiuo patarnavimu pasinaudoti, 
privalo ligi šios datos pinigus prisiųsti 
DBLS-Iždininkui. Esant skubiam įeikalui 
pinigus persiųsti, siuntėjai prašomi apie 
tai DBLS Iždininką informuoti. Skubias 
siuntas galima pervesti bet kuriuo metu, 
padengiant pervedimo išlaidas (tarp 5 
šil. ir 7/6).

PAGERBĖ -BAŽNYTINĮ CHORĄ 
šeštadieni, vasario 6 d„ Socialinio Klu

bo salėje, Londono lietuvių parapija su
ruošė bažnytinio choro chorvedžiui ir vi
siems giesmininkams tradicinę pagerbimo 
vakarienę. Vakarienę suruošė bažnytinis 
komitetas. Dalyvavo parapijos klebonas 
Kun. Matulaitis, MIC, kun. Kazlauskas 
MIC, choristai ir rytų Londono visuome
nė.

ATSILIEPĖ „RYTŲ LONDONIETĖ"
Iš visų prisiųstų mįslės „Kodėl vieno 

kambario gyventojas negali užmigti" atsa
kymų, artimiausias, nors ir nevisai tikslus, 
buvo pasirašytas slapyvardžiu „Rytų Lon- 
donietė“. šiomis dienomis Redakcija gavo 
laišką, kuriame „Rytų Londonietė“ prisipa-

PASKAITA APIE RUSIJĄ
Centro ir Rytų Europos Moterų Fede

racija Tremtyje ruošia paskaitą apie šian
dieninę Rusiją. Paskaitą skaitys ponia 
Bower, Anglijos parlamento nario žmona, 
kuri neseniai lankėsi Sovietų Rusijoj.

Paskaita bus skaitoma WHITE EAGLE 
CLUB, 2, Albert Gate, London S. W. 1, 
vasario 16 d., 8 vai. vakare. Visi kviečia
mi atsilankyti..

Lietuves moteris šioj organizacijoj at
stovauja p. O. Kairiukštienė.

žino, atsiuntusi atsakymą — „Rytų londo
nietė negali užmigti, nes Spaudos balius čia 
pat, o ji dar pinigų baliaus suknelei netu
rinti". šitokį atsakymą atsiuntė p. I. Ma
kauskienė, gyv. 39, Woodseer Str., London, 
E. I. Redakcija p. Makauskienei paskyrė 
dalį premijos naujomis knygomis.

„LONDONO VAIDILA"
Metinis sambūrio narių susirinkimas“ 

» įvyko pora mėnesių ankščiau, negu būda
vo praėjusiais metais. Taip išėjo, kad 
šiuos kalendorinius metus sambūris suti
ko jau turėdamas naują vadovybę, kurią 
sudaro: V. šalčiūnas pirm., J. Alkimavi- 
čius ir V. Ribokas — vicepirmininkai, V. 
Zdanavičius — sekret. ir A. Ragauskas— 
iždininikas.

Vaidybos grupės vadovas — P. Maša- 
laitis.

Revizijos K-ja: P. Bulaitis, L. Apana
vičius ir Kusta.

Praėjusiais metais sambūris suruošė 15 
meninių parengimų: vaidinimai, minėji
mai, ekskursijos, išvykos ir k. Venas iš 
naujų dalykų, tai buvo suruošti vaidybos 
kursai, kuriuos- vedė artistai profesiona
lai: J. Kazlauskas ir V. Dargis. šių kursų 
pagrindinis tikslas, tai buvo išaiškinti 
mėgėjų dažnai daromos klaidos, supažin
dinta su svarbiausiomis aktoriaus taisyk
lėmis ir kaip iš aktoriaus mėgėjo, paruoš
ti aktorių profesionalą.
Pradžiai metų ateities veikla. Sambūris 
ruošia 16 Vasario minėjimą, kuris įvyks 
vasario 14 d. Vasario 20 d. vaidybos gru- 
pė su „Girios Paukščiais“ vyksta i Corby 
Ir ten rengiamam Nepriklausomybės šven 
tės minėjime, išpildys meninę dalį. Pra
džioj kovo mėn. regiamas sambūrio meti
nis subuvimas — šeimyniška arbatėlė.

Ruošiamasi pradėti repetuoti St. Lau
ciaus veikalą „Paskutinė Viltis“.. Veikalo 
autoriui St. Lauciui praėjusiais metais. 
Dramos Veikalų Konkurso Komisija, 
Amerikoje, už jo parašytą scenos veikalą 
„Ponios Žydrienės Bendrabutis“, paskyrė 
antrą premiją. Be to pažymėtina, kad to
ji pati komisija, tarp kitų, rekomenduoti
nų ir ypatingo dėmesio vertų veikalų, į 
sąrašą yra įtraukusi ir veikalą „Paskuti
nė Viltis“.

Tai toki „Londono Vaidilos“ planai, 
žengiant į penktuosius savo gyvavimo 
metus.

NORINTIEMS VYKTI ATOSTOGŲ 
VOKIETIJON

Lietuviai, norį vykti atostogoms Vokie
tijon vizai gauti prašymus turi paduoti 
bent prieš du mėnesius. Pagal naujuosius 
potvarkius, vizai gauti prašymai persiun- 

• čiami į Bonną, todėl užtrunka ilgesnį lai
ką.

KOKSAS NEBENORMUOJAMAS
Nuo šios savaitės panaikintas kokso nor

mavimas. Kuro ministeris G. Lloyd pareiš
kė, kad nuo dabar kiekvienas gyventojas 
gali laisvai pirktis kokso kiek norįs ir kur 
jam patinka.

WOLVERKAMTONAS
STEIGIAMAS SPORTO KLUBAS

Wolverhamtone gyvenančio V. Kelmis- 
traičio ir kitų sportininkų dėka, skyriaus 
valdybai remiant, steigiamas sporto klu
bas, pradžioje apsiribojąs krepšinio ir sta
lo teniso sportu.

Pasirodo, kad wolverhamtoniečiai spor
tininkai neturėdami savo klubo, žaidžia 
anglų komandose. Taip, pvz. Viliūnas, vie
tos DBLS skyriaus narys, visą laiką žai
džia W-tono anglų komandoje, puikiai at
stovaudamas lietuvius savo kietu ir gerai 
išlavintu žaidimu. Taip pat ir V. Kelmis- 
traitis priklauso vietos anglų krepšinio 
komandai, puikiai atstovaudamas lietu
vius. Šių dviejų prityrusių sportininkų va
dovybėje ir steigiamas Wolverhamtono 
sporto klubas. Klubo steigiamasis susirin
kimas įvyks vasario 21 d., 5 vai. p. p. Ge
orge Hotel mažoj salėj. Prašomi wolver- 
hamtoniečiai atsilankyti ir paremti mūsų 
sportininkus ir vietos jaunimą. Skyriaus 
Valdyba kiek galėdama šią sportininkų 
iniciatyvą parems.

Laukinis

MANCHESTERIS
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus. ir klubo 
valdybos š. m. vasario 27 d„ Blackley 
Instituto salėje ruošia

IŠKILMINGĄ VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMĄ

Paskaitą skaitys DBLS Centro Valdy
bos vice-poirmininkas prof. St. Žymantas. 
Meninę dalį atliks viešnia iš Birmingha
mo p. B. Valterienė ir savos mancheste- 
riečių pajėgos.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šome atsilankyti minėjIman ir kelias va
landas praleisti lietuviškoje nuotaikoje. 
Po minėjimo — bendri šokiai. Pradžia 6 
vai. Iš Cannon Street važiuoti autobusais 
63 ir 17.

Rengėjai

VISI Į BIRMINGHAMĄ!
Birminghamo Baltų Komitetas š. 

m. vasario 20 d., 18 vai., St. Giles 
Instituto salėje ruošia

LIETUVOS IR ESTIJOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENČIŲ 

MINĖJIMĄ
Kalbės Estijos pasiuntinys iš 

Londono p. TORMA.
Po minėjimo — solistų koncertas 

ir šokiai. Birminghamiečiai ir apy
linkės lietuvai kviečiami dalyvauti. 
Iš centro važiuoti 15, aYba 15a au
tobusu.

Birminghamo Baltų Komitetas

NOTTINGHAMAS
Vasario 27 d. Nottinghamo skyriaus 

valdyba" ruošia Vasario 16-tosios minėji
mą. Programoje: meninę dalį atlieka so
listai p-lė J. Liustikaitė ir B. Povilavičius. 
Deklamacijos. Šokiai.- Prie šokių salės veiks 
lietuviškas bufetas. >

Apylinkės ir Nottinghamo lietuvius pra
šome skaitlingai dalyvauti. Parengimas 
vyks Sycamore School, Sycamore Rd. Va
žiuoti iš miesto centro autobusu Nr. 31 iki 
Sycamore Rd.

SUKORĖ ŠEIMĄ
Sausio 30 d. Nottinghamo St. Patricks 

bažnyčioje lietuvių kapelionas neatmez- 
gamu moterystės ryšiu sujungė lietuvį 
dailininką Pterą Bugailiškį su taipgi trem 
tine Gertrūda Plamper. Pono A. Maldu
čio giedamas „Venį Creator“ daugelį susi
rinkusių veikė kaip paskutinio apsimasty- 
mo laiptai.

Po jungtuvių jaunieji turėjo šaunias 
vaišes pas p. Šimkus. Vaišėse dalyvavo 
jaunojo mokslo draugai, visuomeninio 
darbo bendradarbiai ir artimieji. Skam
bėjo dainos, vaidenosi Lietuva ir jos da
bartis. Putojo alaus putos.

Petras Bugailiškis atliekamu nuo dar
bo metu piešia. Jo kūriniuose jausti lietu
viška ne tik gamta, bet ir dvasia. Jis yra 
priimtas ir į šio krašto dailininkų prof, 
sąjungą. Reikia tikėtis, kad, sukūręs šei
mą, P. Bugailiškis nemes nei visuomeni
nio, nei kūrybinio darbo.

VOKIETIJA
GIMNAZIJOS KĖLIMO IŠLAIDOS

Keliant gimnaziją padarytos šios išlai
dos:
a- Už 9 prek. vagonus, baldams ir inven
toriui — 2.611,25 DM b.- Už 154 mokinių 
ir mokytojų pervežimą — 3.049,70,, c.- „ 
mokinių nuvežimą į stotį ir 45 mažųjų 
mokinių nakvynę jaunimo namuose —10 
9,80„ d.- „ gimnazijos i turto nuvežimą į 
stotį — 241,50 „ e- „ mokinių ir bagažo 
pervežimas iš Mannheimo į Huttenfeldą 
— 127,50,, f.- Smulkių išlaidų —9.00DM 
Iš viso 6.148,74 DM.

Susikryžiavus kraštų ir federalinės vy
riausybės kompetencijoms, įki šiol nepa
vyko gauti šioms išlaidoms jokios vokie- 

- čių įstaigų pašalpos. Kiekviena įstaiga nu- 
' rodo, kad tai ne jos, bet kitos įstaigos rei
kalas. Tuo reikalu pakartotinai kreiptasi 
ir į kitų, ir į federalinės vyriausybės įvai
rias ministerijas ir įstaigas.

* 4c 4c 4c W

š. m. sausio mėn. 23 d. Lebenstedto 
Vargo Mokyklos mokiniai buvo sušelpti 
iš Sshwedische Hilfswerk Hannover, gau
tais per PLB Vokietijos Krašto Valdybą 
rūbais ir avalyne. Be to Krašto V-ba ap
dovanojo mokinius knygutėmis.

♦ * * * *

Pažymėtinas kun. V. šarkos labdarybės 
darbas vietos kolonijoje. Atvykdamas pa
maldų laikyti, lanko ligonius, gausias be
darbių šeimas, vis kuo nors apdovanoda
mas — neretai atiduodamas ir paskutinę 
savo markę.
WEHNEN

Wehnen Lietuvių Vargo Mokyklos mo
kiniai (apie 130 vaikų) ir mokytoja nuo
širdžiai dėkoja už gautą paramą p. La
pinskaitei, kuri, talkininkaujama savo mo 
tinos. surinko gražią sumą pinigais ir 
švenčių proga per kun. Mažutį, Ameriko
je, paaukojo vargo mokyklos mokiniams. 
Taip pat už suorganizavimą ir persiunti
mą per Balfą 20 „Care“ pakietėlių p. J. 
Arštiko šeimai, p. p. Underiams, Remei- 
kams, Rauchams, gyv. USA; Kanados L. 
B. Šalpos Fondui Toronte, p. V. Vaidotui, 
Kanadoje. Be to, už pasižadėjmą nuolat 
remti vargo mokvklą — Lith. Ladies Club 
Vašingtone, A. Paukštelienei, Pr. Narvy
dui, gyv. USA.

Wehen apyl. lietuviai džiaugiasi Balfo 
atsiųstomis gėrybėmis — maistu ir drabu
žiais. Balfo pastangomis ir rūpesčiu gau
tas nemažas kiekis sviesto, cukraus ir 
kiekvienam po 1 „Care“ pakietą. Drabu
žiai geri. Nepatenkintų nėra. Kam jų dar 
neteko, žino, kad sekantį kartą bus aprū
pinti. Visi patenkinti puikia Balfo organi
zacija ir tiksliu Balfo igaliotinio Vokieti
joje paskirstymu. Todėl lietuviai ne tik 
medžiagiškai bet ir morališkai jaučiasi 
stipresni, žinodami, kad tiek lietuviai Ame 
rikoje, tiek Kanadoje, tiek ir kituose kraš 
tuose nepamiršta vargan patekusių bro
lių.

šeštadienį, vasario 20 d.7 3 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose, Londone, įvyksta tre
čias metinis Lietuvių Namų Akc. B-vės 
akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkimai vyksta ne taip, 
kaip kiti mūsų organizacijų susirinkimai 
ar suvažiavimai ir dėl to yra reikalinga 
prisiminti bent svarbiausius akcininkų 
susirinkimų bruožus.

LN Bendi-ovė yra įregistruota ir veikia 
pagal šio krašto įstatymus ir tų įstatymų 
turi laikytis kaip savo veikloje taip ir ak
cininkų susirinkime. Apie įvykstantį susi
rinkimą pranešimas turi būti išsiųstas ak
cininkams 21 dieną prieš paskelbtą susi
rinkimui datą. Tas pranešimas turi būti 
anglų kalboje ir privalo duoti įstatymo 
reikalaujamas informacijas. Jis turi būti 
patiektas bendrovių registrui toks, koks 
yra siunčiamas akcininkams.

Mūsų vidaus informacijai Direkcija su
darė platesnę B-vės veiklos apyskaitą lie
tuvių kalboje, kuri buvo atspausdinta 
„E. L.“ ir kurią akcininkai galės naudoti 
per savo susirinkimą.

Akcininkų susirinkimo kvorumą suda
ro 5 akcininkai. Susirinkimui pirminin
kauja direkcijos pirmininkas, o jam atsi
sakius, vienas iš direktorių, o visiems di
rektoriams atsisakius, susirinkimas išsi
renka vieną iš dalyvių.

Paprastame metiniame susirinkime ga
li būti svarstomi tik dienotvarkėje pažy
mėti dalykai: direkcijos pranešimas ir ba
lanso — pelno ir nuostolių s-tos patieki
mas; direktorių, vietoj pasitraukusių rin
kimas; direktorių atlyginimo nustatymas, 
einamieji reikalai. Specialiems dalykams 
svarstyti yra reikalinga šaukti nepaprastą 
susirinkimą, jei to dalyko nebuvo galima 
įtraukti į paprastą susirinkimo dienotvar
kę,, prieš ją išsiunčiant akcininkams.

Kiekvienais metais trečdalis direktorių 
rotacijos tvarka pasitraukia. Jie gali bū
ti perrenkami, arba jų vietoje išrenkami 
nauji. Tačiau norint siūlyti naują kandi
datą į direktorius, reikia tokį pasiūlymą 
pateikti raštu su siūlomojo kandidato raš
tišku sutikimu bendrovės administracijai 
ne anksčiau 28 ir ne vėliau 4 dienas, prieš 
susirinkimą.

Susirinkime balsuojama rankos pakėli
mu (kiekvienas dalyvaująs akcininkas po 
vieną balsą), išskyrus tuos atvejus,, kada 
prieš balsavimą, arba balsavimo rezulta

LAISVOJI
GIMIMO DIENA ĄR VARDADIENIS
Šia antrašte „E. L.“ nr. 4. pasirodė J. 

Karkluvos straipsnis, kuriame autorius 
pasisako už gimtadienio šventimą ir jam 
suteikia pirmenybę prieš vardadienį. Tuo 
reikalu, kaip ir kitais klausimais, gali bū
ti įvairių nuomonių. Tačiau šimtmetinės 
ir tūkstantmetinės tradicijos, jei jos turi 
savo gilią prasmę, nėra taip lengvai pa
keičiamos. Trumpai pažvelkime, kokios 
yra tuo reikalu mūsų Bažnyčios tradicijos.

Visų pirma tenka pasakyti, kad Bažny
čia niekad nedraudė švęsti, gimimo dieną, 
tačiau nuo pat ankstybųjų Krikščionybės 
šimtmečių pas katalikus gimimo diena, at 
sižvelgiant į gimtąją nuodėmę, paprastai 
nešvenčiamą. Tuo pačiu Bažnyčia šven
čia ne šventųjų gimimo dieną, bet jų mir
ties dieną, kada jie gimė Amžinosios Lai
mės, o ne žemės gyvenimui. Kaip nėra tai 
syklės be išimties, tai ir čia yra trys iš- 
imtvs: 1) Iškilmingai yra švenčiama Pa
saulio Išganytojo Viešpaties Kristaus Gi
mimo Diena gruodžio 25, jau nuo ketvir
tojo šimtmečio pradžios. Tai yra didžiojo 
istorinio įvykio data, nuo kurios praside
da žmonijos išganymo darbas.
2) Iškilmingai švenčiama Švenč. Merge
lės Marijos gimimo diena rugsėjo 8. 
švenč. Mergelė yra vienintelė iš šios že
mės vaikų apdovanota ypatingąja Dievo 
privilegija — Nekaltuoju Prasidėjimu. Jos 
gimimo dieną visoje Bažnyčioje oradėta 
švęsti voač po Efezo (431 m.) ir Kalčedo- 
nijos (451) Santarybu. kur prieš bekylan
čias klaidas, buvo aiškiai paskelbta, kad 
švenč. Mergelė Marija yra „Deipara“ — 
Dievo Gimdytoja.
3) Ir šv. Jono Krikštytojo gimimo diena 
birželio 24. Apie ji paties Išganytojo liūdi 
jimas. kad ..tarp gimusių iš moterų nėra 
nė vieno didesnio pranašo už Joną Krikš
tytoją“.

Jau Šv. Augustinas (431 m.) rašė: „Kur 
šiandien galime rasti ne tik krikščioniu, 
bet ir žvdų ir pagonių, kurie kartu su mu 
m's nesakvtų kankinio Čiprijono gimi
mas? Ka tai reiškia, broliai? Mes juk ne
žinome kada Cipriionas gimė, bet žinome 
diena, kurią iškentė kankinio mirti ir 
šiandien švenčiame jo šventa vardą. Bet 
iei ir žinotume jo gimimo diena, vistiek 
ios nešv»stume. Jis. kaip ir kiekvienas, 
gimimo diena pasirodė pasaulvję su gim- 
taia nuodėme, tačiau savo kankinystės) 
Hiena jis pergalėto nuodėme.“ ( 
310. Patrologia Latina 38, 1412-13).

Yra ir daugiau dokumentų, liudijančių 
tą patį reikalą. Plgk. Enciclopedia Catto-

tus skelbiant, yra raštu pareikalaujama 
balsuoti pagal akcijas (poli). Tokį reikala
vimą gali padaryti arba 3 akcininkai. esą 
susirinkime, arba vienas ar keli akcinin
kai, turį vieną dešimtadalį visų susirinki-* 
me atstovaujamų akcijų.

Susirinkime gali dalyvauti kiekvienas 
akcininkas pats arba gali įgalioti ką nors 
kitą jį atstovauti. Norint įgalioti ką nors 
kitą dalyvauti susirinkime ir balsuoti rei
kalinga tam asmeniui išduoti raštišką pa
žymėjimą, kurio pavyzdys yra duodamas 
žemiau. Toks pažymėjimas turi būti įteik
tas B-vės administracijai ne vėliau, kaip 
48 valandos prieš susirinkimo pradžią. 
Asmuo, atsivežęs kitų asmenų akcijas 
(akcijų pažymėjimus) į susirinkimą, bet 
neįteikęs B-vės administracijai užpildytos 
įgaliavimo formos nurodyta tvarka, netu
rės teisės tų akcijų vardu balsuoti.

Tai tik kelios svarbesnės pastabos. Ben
drovių įstatai yra labai platūs ir laikraš
tyje jų neįmanoma smulkiau išaiškinti. 
Todėl patartina kiekvienam, kas turi ko
kių neaiškumų, iš anksto atsiklausti cent
ro, nes susirinkimo metu gali būti per vė
lu tą ar kitą dalyką atlikti.

Visi akcininkai, dalyvaują susirinkime, 
prašomi kaip galima anksčiau prieš susi
rinkimą užsiregistruoti, kad būtų galima 
patikrinti dokumentus su akcijų registru. 
Atvykstančius iš provincijos prašome iš 
anksto užsisakyti nakvynę pas namų ad
ministratorių.

L. N. B-vės Direkcija.

ĮGALIAVIMO PAŽYMĖJIMO PAVYZDYS
1. Algirdas Algirdaitis

of 34, Church Avenue, London 
a member of Lithuanian House Limited, 
hereby appoint Mr. Petras Petraitis of 14, 
Plain Gardens, London, to vote for me 
and on my behalf at the Third Annual 
General Meeting of the Company, to be 
held on the twentieth day of February, 
1954, and every adjournment thereof for/ 
against resoliutions to be proposed there
at.

As witness my hand this Fifth day of 
February, 1954.

A. Algirdaitis 
Signature

Mano turimų akcijų numeriai 8764 — 
8766. Pažymėjimo numeris (iai) 1005.

TRIBŪNA
lica, Vaticano, 1952, vol. VIII, columna 
1673 ir tol.

švęsti šventojo vardo vardadienį yra 
žymiai prasmingesnis dalykas. Krikštas 
yra atgimimas antgamtiniam gyvenimui 
iš šventosios Dvasios. Per krikštą atlei
džiama gimtoji nuodėmė ir pasidarome 
Dievo vaikais — dangiškosios karalystės 
paveldėtojais. Ir to krikšto charakterio 
niekas negali panaikinti. Kartu suteikia
mas ir šventojo vardas, kad naujasis Die
vo valkas žemėje būdamas, turėtų dangu
je globėją ir sektų jo dorybėm^.

švęsti krikšto metu gautojo šventojo 
vardą, reiškia taip pat prisiminti ir patį 
krikštą ir duotą jame pasžadėjimą per 
krikšto tėvus. Kunigas, krikštyjamam už
dedamas baltos ' drobės drabužėlį, — pa
švenčiamosios malonės simbolį, sako, kad 
tokį tyrą išlaikytų visą gyvenimą ir be 
dėmės atneštų prie Viešpaties Jėzaus 
Kristaus teismo sosto. Įduodamas degan
čią žvakę, įsako užlaikyti savo krikšto ma 
lonę ir Dievo Įsakymus, kad Viešpačiui 
atėjus į dangiškas vestuves, galėtų su vi
sais šventaisiais Jį pasitikti ir gyventi 
danguje per amžius, štai momentas, nuo 
kurio visas gyvenimas įgauna naują die
višką prasmę! Ir todėl jokia didesnė lai
mė žmogui negali būti suteikta, už šią ne
paprastąją švento krikšto malonę!

Didelis dalykas pasaulio sukūrimas, 
bet dar didesnis jo išganymas — atpirki
mas. Lygiai taip pat didelis dalykas žmo
gaus gimimas, bet dar svarbesnis jo išga
nymas, nes net visi pasaulio turtai negali 
žmogui parūpinti nei mažiausios vietelės 
danguje. "Didįjį šeštadienį, iškilmingai 
šventinant Velykų žvakę, yra giedami la
bai prasmingi žodžiai: „Nebūtų mums 
naudingas gimimas, jei nebūtume buvę 
atpirkti". Tad štai kodėl katalikai Šven
čia vardines, nes lydi taip pat ir įspėji-, 
mas iš krikšto dienos, kada kunigas kry
žiaus ženklu paženklinęs kaktą ir krūti
nę, ištarė: „Niekados nedrįsk sulaužyti 
ženklą, kurį dabar uždėjome.“

Vardo pakeitimas. Įstojant į kaikuriuos 
vienuolynus (darant vienuoliškus įžadus), 
gaunamas naujas šventojo vardas. Kodėl? 
Vienuoliški įžadai, kurių esmė yra visiš
kas Dievui pasiaukojimas, pagal bendrą 
teologu nuomonę, prilygsta krikštui. Daug 
mergaičių vienuolynų prie gautojo naujo

ku jo vardo prirašo M. (Marija). Tačiau Jė- 
tinvsfėsMzuitai, Marijonai. Redemptoristai ir kiti 
(Sermcfl'r po vienuoliškųjų įžadų palaiko savo se

nąjį krikšto vardą ir toliau tebešvenčia 
savo tą patį vardadienį.

Lietuva priėmusi krikštą ir įsijungusi 
j katalikiškų tautų tarpą, taip pat perė
mė ir šimtmetines Bažnyčios tradicijas.

1953 m. stovykloje gimė 6 berniukai ir 
mergaitė. Mirė vienas suaugęs. Šiais me
tais gimė 2 berniukai ir 1 mergaitė. Mirė 
vienas senelis.

*****
Wehen apyl. valdyba, gavusi pasiūly

mą iš vokiečių caritatyvinių organizacijų, 
surengė seneliams pobūvį. Susirinko per 
20 senelių. Pobūvio proga senelius sveiki
no evangel, kun. Keleris ir R. K. kun. P. 
Girčius, o atsilankiusių svečių vardu 
Hilvsw. atstovė Schwarz Tiehler, stovyk 
los vardu p. Brauer, o k-to vardu p. Bėr- 
teška. Pobūvį surengusiems padėkojo se
nelių vardu V. Narbutas, pareiškęs viltį, 
kad ir ateityje jie nebus užmiršti.

*****
Wehen stovykloje įsteigtas lietuviškos 

knygos - spaudos mylėtojų būrelis, pasi
ryžęs imtis spaudos platinimo darbo. Bū
reliui vadovauja pp. Gružas, Kazirskis ir 
Jonaitis.

Lietuvoje iki pat bolševikinės okupacijos 
buvo švenčiamos vardinės, bet ne gimta
dienis. Be abejo, bolševikai, naikindami 
religiją, neaplenks nepanaikinę ir varda
dienių. Bet mes laisvajame pasaulyje šias 
tradicijas turime išlaikyti! Europoje var
dines švenčia visi katalikiški kraštai: Ita
lija, Ispanija, Prancūzija (žinoma, kata
likai), Bavarija, Lenkija, Tirolis ir kt.

Išvada: Vardinės, būdamos krikšto su
teiktų begalinės vertės malonių primini
mas, objektyviai yra svarbesnis dalykas, 
negu gimimo dienos šventimas. PIRME
NYBĖ LIEKA KRIKŠTUI IR VARDO 
DIENAI!

Plačiau: P. DONCOEUR „Retours en 
Chretiente. La naissance, le marlage, la 
mort“. Paris, 1933. pslp. 1-68.

COM. MARMION „Crlsto — Vita deU‘ 
anima“. Milano. 1932, pslp. 217-240.

E. NIED „HeiUgenvererehrerung und 
Namengebung“, 1924.

Kun. P. Dauknys, MIC
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SVEČIAS IS MVD

DARBININKŲ KĖDĖS

MVD-istas KALBA

SU

—Da-

nuosa- 
sunkč-

Teroro M
— Kaip? giu vaizdu, kai

kiti nuo njai i vienintelis da-
Vieną vakarą, kai buvau skaityklos kam- lykas, kuris man dabar teikia malonumo, 

baryje, durų skambutis suskambo. Atida- Kai žmogus turi vidinę tuštumą, jis būti- 
riau duris, ir prieangio šviesa krito apt mė
lynos kepurės su raudonu lanku. Nebuvo 
jokios abejonės:, pas mane atėjo MVD ka
rininkas! Savo viduriuose pajutau nemalo
nią tuštumą.

— Galiu įeiti?
Svečias praėjo pro mane pasitikėdamas 

savimi. Nelaukdamas mano paraginimo, 
nusiėmė apsiaustą ir kepurę ir kreipėsi į 
mane:

— Na, bičiuli! Parodyk, kad esu laukia
mas svečias!

Stovėjo apstulbęs. Karininkas buvo ma
no senas mokyklos draugas Andrėj Kovtun.

Andrėj buvo nepaprastas jaunuolis, ku
rio pagrindiniai bruožai -buvo perdėtas sa
vęs vertinimas, troškimas valdyti ir gili, in
stinktyvi neapykanta sovietų režimui. Jo 
pažiūros man atrodė netikusios ir netgi ne
malonios. Mano pažiūros buvo labiau li
berališkos.

Karas mudu nuvedė skirtingais keliais. 
Po specialaus apmokymo Andrėj buvo par
tizanas, Vadovavo keliems daliniams, ku
rių pajėgumas prilygo armijos divizijai. Ka
ro metu jis man parašė stebinantį laišką : 
tai buvo karštas panegyrikos himnas tėvy
nei, partijai ir vyriausybei. Jis laimėjo dau
gybę pasižymėjimo ženklų ir „Sovietų Są
jungos 'Didvyrio“ titulą. Mano draugas 
iš tikrųjų pats nusikalė savo karjerą.

Ant jo krūt inės — auksinė, penkiakampė 
žvaigždė, augščiausias sovietų atžymimas 
už karinę drąsą. Iš jo sklido šaltas patiki
nimas, kad jis yra pratęs įsakinėti.

Kai mes kalbėjome apie mūsų studijų 
dienas, ant stalo pastačiau bonką.

ttai jieško kokių nors pakaito, Ar tu žinai, 
kokios yra c MVD karininkų li
gos? — jis'šiurkščiai\husijuokė. — Girtuo- 
kliavimas/yra pati mažiausia. Vyrų daugu
ma yra narkotikų — morfijaus, kokaino 
— vergai. Statistika įrodė, kad užtenka tri
jų darbo metų tam tikrose MVD operaci
jose sugriauti žmogaus nervų sistemą. Nor
malūs žmonės ten negali ištverti. Tau ge
rai: tu esi inžinierius. Čia jausti alyvos ir 
dūmų kvapas. Apie mane viskas krauju at
siduoda.

Man pagailo Andrėj. Vyras, kuris su to
kiu pasitikėjimu žengė į mano kambarį, at
rodė pasiekęs savo gyvenimo tikslą. Dabar 
galėjau matyti, kad jis buvo pasmerktas. 
Šaltumas, su kuriuo kalbėjo, tik patvirtino 
mano nujautimą.

— Bet tu taipgi esi inžinierius, — pasa
kiau. — Tu gali grįžti į savo seną profesiją.

— Tai neįmanoma i — atsakė. — Iš 
MVD negalima pabėgti. Ar sutikai tokį, 
kuris būtų pabėgęs? Be to, tas, kuris val
dė kitus, randa neįmanoma pradėti gaudy
ti drugelius ar auginti gėles. Jėga yra ska
nus valgis. Pats nuo jos negali atsiplėšti.

Andrėj pasėdėjo dar valandėlę, netarda
mas nė žodžio, paskui pakilo ir pridūrė:

— Man jau laikas. Kai būsi Potsdame, 
užsuk mane aplankyti.

1946 metų vasarą du Sovietų Laivų Sta
tybos Ministerijos atstovai, kurie buvo už
imti reparacijų užsakymais, paprašę, kad 
kartu su jais aplankyčiau sovietų zoną. Pul 
kininkas Bykov ir kapitonas Fedorov buvo 
puikūs vyrai, ką tik atvykę iš Maskvos ir 
atidūs stebėtojai. Kai mes apžiūrinėjome 
įvairias įmones, įdomu buvo stebėti, kaip 
jie tylėdami lygino darbo sąlygas Sovietų 
Sąjungoje — kurias jie gerai pažino — su 
tomis, kurias dabar matė.

Kai mes keliavome pro mažą Titfringi- 
jos kaimą, jie spoksojo į eilėmis išsirikiavu- 

. , ______ sius, ^4 l*k nudažytus namus, išsimėčiusius
Tii'gaK netikėti bet aš rašiau tai, ką P° medžiais apaugusias kalvas ir negalėjo 

’ _ - Jami t IznJ in! lėliam HnrkiniMbll bnlrt

—Tai mano didžiausia yda, — aš negaliu 
gerti, — pasakė. — Kiti galt ištuštinti bu
telį ir užsimiršti. Aš negaliu.

—Ar tik tavo sąžinė nepradeda tavęs 
kankinti? — paklausiau. — Pasakyk man, 
Andrėj, kas vertė tave tuose laiškuose ra
šyti tokias kvailas nesąmones? Ar juos ra
šei, nukreipęs vieną akį į cenzūrą?

tuTmėti. >učta'u7-'atelkė".“- ka'ro~m'etal įsivaizduoti, kad tai buvo darbininkų kolo- 
buvo mano gyvenimo laimingiausias laikas, "‘I3- ............
Braidžiojau kraujuose, bet buvau visiškai Šitame krašte dSrbininkat gyvena tar- 
įsitikinęs, kad dirbau didelį, reikalingą dar si b0,ll sveikatos pataisymo kurortuose, 
bą Viskas atrodė aišku, tarsi ką tik iš- Pavydžiai pastebėjo kapitonas Fedorov, 
kritusiu sniegu apdengtas laukas. Vienoje įmonėje Fedorov buvo labai su-

Jo balsas, staiga nutrūko. Pasitikėjirafc. 
savimi dingo.

— Tai ką tu iš tikrųjų dabar jauti? — ' 
paklausiau.

—Šiomis dienomis dažnai prarandu tą’ ' 
įsitikinimą. Ar tu žinai, ką aš dabar dirbu?

Jo veidas išsikreipė. Balsas suskambo keis 
tu užsikirtimu.

—Dabar aš žudau vokiečių sielą ir sme
genis. Blogiausia, kad tokiame vyksme ta
vo paties smegenys grąso neištverti.

Kurį laiką,jis tylėjo, paskui tęsė toliau:
—Mane kankina abejonės. Man atrodo... 

kad tai, ką mes mėginome čia užmušt i... 
yra geresnis, negu mūsų namuose turimas. 
Aš nesigailiu vokiečių, bet man gaila mūsų. 
Mes naikiname puikiai išrutuliotą kultūrinę 
sistemą, ją perorganizuojame pagal mūsų 
pavyzdį, o tas pavyzdys... po velnių su juo!

—Pasakyk man, Valstybės Saugumo Ma
jore, — paklausiau, — ką tu šiuo metu 
veiki?

—šalia paprastų uždavinių, skirtų MVD, 
mes turime daugelį kitų, kurių kiti visai ne
įtaria, — atsakė. — Pavyzdžiui, mes seka
me visą jūsų darbą ir uždedame ranką, ka
da reikalaujama radikalios intervencijos — 
greitai ir neatidėliodami. Dažnai mes pa
sikviečiame Wilhelm Pieck ir kitus vokie
čių „vadus“ į mūsų „draugiškus pasikalbė
jimus“. Viši mūsų svečiai ateina pirštų ga
lais. Jei jie mums daugiau nepatinka, — 
Buchenwald netoli.

—Ar tu žinai, kaip mes išvalėme Berlyną 
po kapituliacijos? Mums tai truko vos vie
ną naktį; 30.000 žmonių buvo paimti iš 
lovų ir pasiųsti tiesiai į Sibirą. Sąrašus tu
rėjome ankščiau paruoštus.

— Prie progos — aš žvilgterėjau ir į ta
vo paties bylą. Mes vedame savo atskiras 
bylas kiekvienam SMA karininkui tiesiog 
iki maršalo Sokolovsky. Aš galiu tau pasa
kyti net kuriuose teatruose lankeisi ir su 
kuo. šiuo, metu tavo asmeninė byla pilnoje 
tvarkoje, — sveikinu.

—Po kapituliacijos, —. 'tęsė toliau, — aš 
pripažinau, kad turime paimti viską, ką Eu 
ropa turėjo geriausio — pagaliau, mes gi 
buvome nugalėtojai — ir tada įvesti tvarką 
mūsų nuosavuose namuose. Vietoje to, mes 
šiems žmonės kišome į gerkles savo 
vą purvą, tuo tarpu iš ūsų žmonių 
me paskutinį kraujo lašą.

Iš įniršio jo balsas užsikirto.
Ar dėl to aš kovojau?
— Klausyk, Andriej, — pasakiau.

leidžiant, kad tavo pastabos nėra provoka
cija, kad tu tikrai sakai, ką jauti, — kaip 
tu tai suderini su savo darbu MVD?

Jis pažvelgė man į akis.

mis kėdėmis. Kėdės turėjo minkštas atra
mas, kurių augštį galima buvo kaitalioti,

— Darbininkui tai yra tikra prabanga, 
pastebėjo. — Ar jūs pastebėjote, kad ir 

darbovietės raštinėje yra visai tokios pačios 
kėdės? Direktoriai ir darbininkai sėdi tos 
pačios rūšies kėdėse I

Žmonės, gyveną Vakaruose, niekuomet 
neatspėtų, kas labiausiai stebina sovietų 
žmones, ypač inžinierius, pirmą kartą apsi
lankiusius vokiečių įmonėse. Ne Vakarų 
technika, ne Vakarų mašinerija mums nau
ja, bet vieta, kurią atskiras žmogus užima 
bendruomenėje. Mes turime pripažinti, kad 
žmonės Vakarų laisvos veiklos sistemoje 
naudojasi daug didesnėmis laisvėmis ir tei
sėmis. Paprastai tariant, iš gyvenimo jie 
gauna daug daugiau, negu sovietų žmonės.

Mes keletą dienų keliavome skersai ir iš- 
ilgal Tiuringijos, patiekdami reparacijų už
sakymus. Šioje kelionėje aš įsitikinau, kiek 
tie metai, kuriuos praleidau už Sovietų Są
jungos sienų, pakeitė mano pažiūras. Kar
tu su jais keliaujant, mano draugai buvo 
tartum koks standartinis mąstąs, pagal ku
rį galėjau patikrinti savo reakcijas. Aš bu
vau sukrėstas, pastebėjęs, kaip buvo pasi
keitusi mano galvosena.

Ką aš jaučiau, nebuvo tik paprastas at
metimas to, ką aš tikėjau, o priėmimas ka
žin ko naujo. Buvo viso mano horizonto 
praplėtimas.

(Bus daugiau)

EUROPOS LIETUVIS

REVOLIUCIJA 
VOKIETIJOJE 

(atkelta iš psl. 1.)
SUKILIMAS DREZDENE

Drezdeno šaldytuyų fabrike Rudolf Scho
lz, 34 metų vyras, .buvo valstybinis direk
torius. Kai birželio 17 d. rytą jis atėjo į sa
vo raštinę, aplinkui stovėjo darbininkai ir 
garsiai kalbėjo apie R1AS paskelbtą darbi
ninkų streiką Stalinallee.

Lauke būriavosi 1.800 darbininkų, ragino 
visus streikuoti ir žygiuoti kartu su jais.

—Salin vyriausybė! —jie šaukė.
Prie jų prisidėjo ir raštinės tarnautojai.
Scholz šoko į minios priekį, ėjo iš įmo

nės į įmonę ir ragino darbininkus prisidėti 
prie jų. Jis taip pasakoja:

„Aš įėjau į vieną įmonę. Durininkas 
paprašė mano dokumentų, bet aš pasakiau: 
„Nebūk kvailas, aš čia turiu svarbių reika
lų“, — ir ėjau paskui jį. Dirbtuvėje aš rė
kiau ir mojavau, kol jie sustabdė mašinas. 
Tada aš pasakiau: „Jūs girdėjote apie Sta
linallee didvyrius. Mes negalime leisti jiems 
pralaimėti. Mes rikalaujame sujungtos Vo
kietijos ir laisvų rinkimų. Eikite su mani
mi!“ 95 proc. vyrų ir moterų išėjo kartu 
su manimi".

Scholz pasiėmė du inžinierius ir su jais 
sudarė revoliucinį komitetą. Sutikę kur 
sunkvežimį, jie įtikino šoferį vykti kartu su 
jais, ir netrukus turėjo būrį motorizuotų 
žmonių. 11 vai. jų būrį sudarė apie 15.000 
žmonių.

SOVIETAI SAUDO Į MINIĄ

„Žmonės entuziastiškai mus sveikino pro 
langus ir iš šaligatvių“, pasakoja Scholz. 
„Jaučiausi nepaprastai. Tuo metu nu
siunčiau 50 vyrų su dviračiais užimti radi
jo stotį, bet jie sugrįžo, pranešdami, kad ru 
sai ir Vopos juos pralenkė.. Tuo tarpu 15 
sovietinių motociklų su šonuose pritvirtin
tais automatais puolė į demonstrantų vi
durį. Kadangi niekas nesijudino iš vietos, jie 
sustojo. Streikininkai apvertė pirmąjį mo
tociklą ir nustūmė į šalį. Tada kiti patys ap
sisuko ir kažkur nuskubėjo.

„Kai mes priėjome iki Teatro aikštės, 
suskaičiavau 12 rusiškų tankų, 25 moto
ciklus su automatais, apie 200 Vopos ir 400 
kareivių; visi buvo susibūrę netoli Šoninės 
gatvės. Per garsiakalbį buvo paskelbtas ka
rinis stovis ir demonstrantams įsakyta išsi
skirstyti. Minia pradėjo skirstytis. 5,30 vai. 
Teatro aikštė byvo tuščia“.

Traukė į šalį ir Scholz. Prie pašto agen
tūros išsišiepusio Stalino atvaizdas tebežiū
rėjo į minią. Netoliese rusai buvo užbloka
vę kelią ir daugelis* žmonių, grįždami namo, 
turėjo sustoti. Manydami, kad prasideda 
naujos demonstracijos, kareiviai pradėjo 
šaudyti į minią. „Aš mačiau, kaip žuvo ke
turi žmonės“, sako Scholz.

Kitą dieną Scholz buvo perspėtas, kad jo 
jieško policija. Jis pabėgo iš Drezdeno ir 
požeminiu tarukiniu pasiekė vakarų Berly
ną.

VOKIETIJOS MIESTO TARĖJAS 
LIETUVIŠKU PASU

Vokiečių laikraštis „Der Spiegei“ duo
da davinius apie teismo bvla dėl Bremeno 
srities miesto Achim išrinkto miesto ta- 
rėio ir aoskrities savivaldybės seimelio 
nario Tašio. turinčio tame mieste krautu- 
tuve. Jo konkurentas surado, kad 1945 m. 
Tašys per lietuvių apylinkės komitetą iš
sirūpino sau lietuvišką paša. Dėl Klaipė
doje gimusio Tašio tautvbės savo laiku 
Detmolde paduotas skundas buvęs atmes
tas. nes Tašvs įtikinamai įrodęs, jog jis 
nesąs vokietis.

Pasirėmęs Žem. Saksonijos vidaus rei
kalu m-jos 1952.6.24 išleistais nuostatais, 
kuriuose sakoma. ..kad asmens, tapo 1939 
m. pagal tarp Vokietiios reicho ir Lietu
vos respublikos sudarytąsias sutartis, Vo
kietiios piliečiais, jais lieka, jeigu jie ne
pareiškia ir nebuvo pareiškė tam priešin
ga valią“. Konkurentas iškėlė prieš Tašio 
išrinkimą miesto tarėjui protestą, kuris 
miesto taryboje buvo atmestas OMenhur- 
go administracijos teisme iškelta byla teis
mas išsprendė Tašio naudai, motvvuoda- 
mas taip: „Teismas yra nuomonės, kad 
negalima spręsti jog pašauktasis Tašvs. 
pb 1945 m. išsirūpinęs lietuvių komitete 
užsienio pasą... tuo pareiškė savo valią 
laikyti 1939 m. (vykusį ipilietinimą nega
liojančiu“.

NR. 6 (336)

Britų Žemųjų Rūmų debatuose buvo 
svarstyta įstatymai, liečią svetimšalius. Dar- 
biečių atstovas Leslie Hale, kaip ir eilė ki
tų tos partijos atstovų, reikalavo, kad įsi
leidimą ir svetimšalių buvimą šitame kraš
te normuotų paprasti įstatymai ir panaikin
ti pratęsimą galiojančių privalomų 
tų, kurie paskelbti karo metu.

Buvęs vidaus reikalų ministeris 
rėmė reikalavimą, kad svetimšalių 
mas būtų normuojamas paprastu, 
išimtinu įstatymu. Mr. Ede pareiškė, kad 
Žemieji Rūmai neįsivaizduoja, kokią galią 
jie suteikia vidaus reikalų ministeriui tokais 
nuostatais, kai liečiamas kurio nors sve
timšalio likimas, ypač kai liečiamas depor-

nuosia-

Ede pa- 
klausi- 
bet ne

DEBATAI SVETIMŠALIU REIKALU
1953 METAIS DEPORTACIJA PALIETĖ 232 SVETIMŠALIUS

tacijos klausimas. Praktikoje, buv. ministe- 
rio nuomone, kai nutariama, kad tūlo sve
timtaučio gyvenimas šitame krašte „nepri
taria“ visuomenės gerovei, jis yra sugauna
mas, pakraunamas į pirmąjį laivą ar lėktu
vą. Teisininkų prašymas, paremti habeas 
corpus, dažnai teismų sprendimu buvo at
metami. Baigdamas savo kalbą, buv. vidaus 
reikalų ministeris Ede pasakė: „Prašau at
kreipti dėmesį į tai, kad ši vidaus reikalų 
ministerio valdžia niekad Žemuose Rūmuo
se nebuvo tinkamai išdiskutuota“.

Vidaus reikalų vice-ministeris Lucas - 
Tooth pranešė, kad 232 svetimšaliai, kurie 
1953 metais buvo įsakyta deportuoti, tik du 
buvę iš prieškarinių laikų.

KEISTA, BET TIKRA
Redaguoja K. RIMTELIS

TAI BENT LAIŠKELIS!
Viena čikagietė atsiuntė savo mylimam 

kariui, tarnaujančiam Didžiojoj Britani
joj, laiškeli... Tai būta tikro jausmų šalti
nio. Norėdama išreikšti savo jausmus ji

revoliu- 
ir Wer- 
ir Man-

Įsigali nauja mada
Kultūringiems ir civilizuotiems žmo

nėms nusibosta modernus gyvenimas ir 
jo mados; jie karts nuo karto pasiilgsta 
laukinių papročių ir įpročių ir ima su di- ---- --------------- ----------- .
dėlių pasigardžiavimu juos praktikuoti, prirašė 5 colių pločio ir 43 pėdų ilgio po- 
Taip, pav., kultūringas ir civilizuotas žmo-'pieriaus ritinėli. Jos „laiškelis“ svėrė 11 
gus tik nesigėdina, bet net didžiuojasi 
praktikuodamas laukinių paprotį ir įpro
ti — rūkymą, o civilizuotos moterys karšt 
ligiškai pamėgdžioja laukinių dažymąsi 
ir apsikarstymą įvairiais blizgučiais! Da
bar europiečių moterų tarpe ima įsigalėti 
dar viena nuo senų laikų laukinių prakti
kuojama mada: nosies pervėrimas ir bliz
gučio įvėrimas...

Vienas britų chirurgas neseniai gavo 
kvietimą vykti i Berlyną pas auksakalį 
Hans Winkler perverti jo klientėms nosis, 
kad vėliau jos galėtų be skausmo jverti 
blizguti. Ta proga šis chirurgas pareiškė, 
kad jam nėra reikalo vykti i Berlyną, nes 
jis pakankamai turis šios rūšies klijenčių 
—• pacijenčių ir šioj saloj! Jis beveik kas
dien gaunąs po pluoštą laiškų, kuriuose 
barborininkės prašo perverti joms nosis. 
Jau susidaręs ilgokas sąrašas nekantriai 
laukiančių savo eilės... sulaukinėti! (Įdo
mu ar spėjo patekti nors viena lietuvaitė 
j tą „laimnigųjų“ sąrašą? — K. R.)

Pirmoji šio chirurgo klijentė buvusi 24 
metų amžiaus kabareto dainininkė Miss 
Anette Gay. Iš pradžių ji jsiverdavo bliz
guti tik eidama | sceną, o dabar jau ne
šioja visą laiką.

K. Rimtelio komentarai.
Lietuvoj ūkininkas per verdavo nosį ir 

(verdavo grandį kiaulei, kuri knisdavo 
pievą ar dobilus, o buliui — kada jo nebe
galėdavo suvaldyti.

Ši civilizuotu moterų mada teikia gra
žių vilčių. Tikėkim, kad ši mada tobulės, 
t. y. visiškai prilygs laukinių madai (lau
kiniai perveria nos| ar lūpas ir įveria .di
dele grandį!).ir tuo atneš daug baudos 
vyriškai lyčiai. Manau, kad nesuvaldomų 
žmonų vyrai nepagailės didelių išlaidų 
šiai madai paskatinti, kad tik jos pagalba 
lengvai suvaldytų savo žmonas! Tada ne 
moterys vyrus, bet vyrai moteris „vedžios 
už nosies“...
RIMTA PRIEŽASTIS

Mėgstantieji išmesti „čierką“, visada 
randa pateisinimą šiam savo žygiui: čia 
jie geria iš nusiminimo, čia geria iš 
džiaugsmo, čia neturėdami darbo, čia per
sidirbę ir tt. Bet vienas 74 metų amžiaus 
Detroit'o (USA) gyventojas, teisiamas už 
pasigėrimą, atrodo, turėjo rimčiausią pa- 
SiteisiiTimą. Jis pareiškė, kad jo septynias
dešimtmetė žmona tą dieną grjžo iš mies
to nusipirkusi 35 skrybėles ir 40 sukne
lių... Tokia proga, manau, ir Valteris pasi
gertų...
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JAUNI VYRAI

Daugumas vyrų, kurie vadovavo 
cijai, buvo jauni vyrai. Toks buvo 
nėr Mangelsdorf — 28 metų vyras 
f red Knopf 18 metų jaunuolis.

Birželio 16 d. naktį Mangelsdorf girdėjo 
RIAS komentarus apie rytų Berlyno de
monstracijas. Sekantį rytą darbovietėje jis 
sušaukė mitingą.

— Mes nesame tiktai prieš naujas darbo 
normas, — mes esame prieš vyrausybę! — 
pasakė.

Jam bekalbant, darbininkė moteris pra
nešė, kad politinių kalinių transportas ry
tą atgabentas į Gommerną. Kai jis apie tai 
pasakė susirinkusiems, kiekvienas šaukė:

— Pirmyn į kalėjimą!
Pradėjo žygiuoti 500 vyrų ir moterų, o 

pakeliui jų eilės padvigubėjo. Mangelsdor- 
fas pasakoja: '

„Prie miesto rotušės atrinkau 20 vyrų ir 
pasiunčiau juos pas burmistrą. Jis slapstėsi 
rūbinėje, drebėdamas dėl savo gyvybės, bet 
mes jį palikome vieną ir sunaikinęme be
veik visus raudonųjų ženklus. Paskui pasi
judinome į policijos būstinę ir nukirtome 
telefono vielas. Aš pasikalbėjau su budin
čiu, ir jis sutiko užrakinti ginklus. Su savi
mi pasiėmėme septynis nuginkluotus polici
ninkus. Kalėjime įsakiau jiems paimti poli- 
timų kalimų sąrašą, persnėdamas, kad, jei mcnės neatskiriamu draugu ir 
jie 30 minučių bėgyje negrįš, mes šturmu 
pulsime kalėjimą“.

Po pusvalandžio jie negrįžo, 
pradėjo puolimą, kaliniams 
„Laisvė! Laisvė!“

Sukilėliai išlaisvino 121 politinį kailni, , .. . . .
kurių tarpe buvo 70 moterų ir eilė nepilna- įvykių prisimenu visus tada dirbusius 
mečių. Nors kaliniams buvo patarta išsi- žmones, daros griaudu. Kokiomis d'.dėlė- 
skirstyti, bet kai kurie nuėjo į kalėjimo raš- m*s pastangomis, nepaisant klaidų, kliūčių 
tinę, pasiimti civilinius rūbus. Tuojau atva-> *r nesklandumų, buvo kuriamos kraštui 
žiavo 2 sunkvežimiai, atgabendami 80 ru- vertyi^5- 
sų kareivių. Jie rėkė: „Davai, davai! “ • 
puolė kalėjimą ir daugelį kalinių sugavo.

Parengė J. PYKULIS

Sukilėliai 
šaukiant:

svarų!
PER DAUG „APSIŠVIETĘS"

Vienoj New York'o (USA) gatvių san
kryžoj automobilistas ilgokai laukė kol 
raudona signalinė šviesa pasikeis i žalią. 
Taip belaukiant, jis buvo policijos areštuo 
tas už judėjimo trukdymą girtame stovy
je. Pasirodė, kad toj sankryžoj nebuvo 
jokių šviesos signalų! Mat jam alkoholis 
raudonai švietė smegenyse.
NEPAPRASTAS RŪKORIAUS ŽYGIS

Nijmegen (Olandijoj) fabrike vienas 
darbininkas, norėdamas iš savo bendra
darbio laimėti 400 cigarečių, susilažino, 
kad jis suvalgys gyvą pelę! Jo noras rū
kyti buvo toks didelis, kad jis, vis dėlto, 
tą vargšę pelytę suvalgė ir, žinoma, lai
mėjo išsvajotas cigaretes.

VYRAS TURI BOTI KANTRUS
Louisville mieste (Prancūzijoj) žmona 

padavė vyrą i teismą už jos mušimą. Vy
ras aiškinosi, kad jis jai truputi uždavęs 
tik po to, kai žmona jam užpylus! už apy- 
kalės karštos kavos.
TAI BENT PAGYVENO!

Josefa Stankiewicz tik ką atšventė 134- 
tąjj gimtadieni. Ji gyvena mažame kaime
lyje Altmaiskow, Lenkijoj. Jos manymu, 
ji esanti seniausia pasaulyje moteris. Nuo
stabiausia, p. Stankiewicz tebėra darbin
ga: ji gyvena pati viena ir atlieka visą 
namų ruošą. Ji turėjo tris vyrus, bet jie 
visi mirė. Norėjusi ištekėti dar ketvirtą 
kartą, bet tam susidariusios rimtos kliū
tys... 1 - . ., ..

— Negalėjau rasti tinkamo vyro virš 
šimto metų amžiaus! — pareiškė p. Stan
kiewicz.
KIEK MES ŽINOM ŽODŽIŲ?

Sunku pasakyti kiek mes savo kalboj 
naudojam žodžių. Anglai yra darę tyri
mus šia prasme ir yra suvedę gana tiks
lią statistiką. Anglų kalboj yra apie pusė 
miliono žodžių, bet dauguma anglų tenau
doja jų 3.000 - 5.000. Išmokslintas anglas 
vartoja 8.000 - 10.000 žodžių. Gydytojai, 
kunigai ir teisininkai žino apie 25.000 žo
džių. Redaktoriai žino apie 40.000 žodžių.

Biblijoj yra 14.296, Shakespear'o raš
tuose 16.000, o Milton'o raštuose 8.000 Žo
džių.

Karalienės Viktorijos laikais kaimietis 
pragyvendavo savo amželi su 200 žodžių.

PAMIRŠTAS INDĖLIS, 
(atkelta iš psl. 2.)

■nuopelnų lietuvių matematikos kalbos ir 
terminijos srityje, tačiau jo labai dažnai bu
vo mėgiama į bendrinę kalbą kaišioti sa
vo apylinkės žmonių šnektą. Tikrai, į lietu
vių kalbą nešami visi gerieji tarmių lobiai, 
jais kalba gražinama ir- turtinama, bet po
draug vengtina visa to, kas tarmėse yra sve
timos įtakos pakišta ar kartais sudaro nes
koningą provincializmą. v

Pagaliau po beveik visų metų darbo 
„Oreivybė“ buvo baigiama spausdinti. •

Jai išėjus, mūsų periodinė spauda apie 
ją gražiai atsiliepė, visai teisingai pabrėžda
ma, jog tai yra didelis, vertingas indėlis, 
kuris, jei kada ir bus atkartotas, tai .nebent 
po daugelio metų. Knyga išėjo didoka, per 
300 smulkių spaudmenų puslapių. Ji pap
lito po gimnazijų, mokyklų ir kitus knygy
nus, virto mūsų aviaciją pamėgusios jaunuo 

vadovu, o 
man sukėlė daug džiaugso ir pasitenkinimo, 
nes juk per „Oreivybę" ir aš įsviedžiau bent 

11 kruopelytę į mūsų krašto kultūros aruodus.
a * * * *

Dabar, kai bveik po 20 metų nuo kalba-

LITERATŪROS LANKAI
Tik 2 šil. 6 penai už naujai pasirodžiu

sį numerį. Rašyti D. Daunoraitei.

BRADFORDAS
DBLS Bradfordo skyrius š.m. vasario 

jnėn. 27 d. 5 vai. p.p. St. Patrick's Parish 
Hall, Paradise St. Bradford 1. ruošia Vasa
rio 16 d. minėjimą su šia programa:

Dr. Valterio paskaita.
„Draugai ir giminės“ 3-jų veiksmų vaidi

nimas. Po vaidinimo — pobūvis- alutis, ku
riuo metu laukiama ir viešnios „Barboros“ 
žodžio.

Visi vietos ir apylinkių tautiečiai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti.

Bradfordo Skyriaus Valdyba.

Vašingtonas. JAV oro pajėgų laikraštis 
„Air Force", apžvelgdamas savo ir Sovietų 
Rusijos oro jėgas, tvirtina, kad šiuo metu 
Amerika neįveiktų tinkamai apsisaugoti 
net ir nuo bombonešių puolimų, nekalbant 
jau apie įvairias raketas, kurias rusams ga
mina vokiečių šios srities specialistai.

Bonna. Bonnos vyriausybė oficialiai pa
skelbė, kad didžioji dalis vokiečių pabėgė
lių jau yra įsikūrę Vakarų Vokietijoje. Tūks •* 
'.ančiai jų įsteigė savarankiškas dirbtuves, 
pramonės įmones, ūkius. Vien tik prekybo
je savarankiškai įsikūrė 44.000 buv. vokie
čių pabėgėliai. Vyriausybei rūpestį sudaro 
naujai atbėgę vokiečiai, kuriems įkurdinti 
Bonnos vyriausybė nori skirti 200 milionų 
markių paskolos.

Šiadien tos vertybės trypiamos, o jų kū
rėjai yra arba mirę, arba nukankinti, arba 
žiauraus likimo blaškomi svečiuose toliuo
se. Ir kyla nenumaldomas noras bent ke- 

, liais žodžiais užsiminti apie tai, kas taip 
nuoširdžiai ir su meile buvo kuriama TAU, 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.

Andrius VILKAVIŠKIETIS 
Davos, 1954 m.

Londonas. Britų pramonininkų grupei, at
vykusiai į Maskvą apžvelgti galimybes pa
didinti prekybą su Sovietų Rusija, sovietų 
užsienio prekybos ministeris Kabanovas pa
reiškė, kad Rusija yra pasiruošusi D. Brita
nijos pramonei duoti užsakymų per 400 mi
lionų svarų, artimiausių trijų metų bėgyje. 
Didžioji dalis užsakymų liestų įvairių laivų 
statybą, elektros jėgainių statybą, tekstilės 
medžiagas ir daugybę smulkesnių prekių.
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