
KURIUO TIKSLU?
Bevartant mūsų spaudą, išeinančią Ame

rikoje ir Kanadoje, dažnai galime užtikti 
straipsnių, kuriuose „korespondentai“ iš 
Anglijos krokodilo ašaromis aprauda Šio 
krašto lietuvių susiskaldymą, neveiklumą, 
partijų isisteigimą, DBLS subyrėjimą. Lie
tuvių Namų b-vės bankrotą, fašistų lizdus, 
tautininkų centrus, kunigų politikavimą ir 
dar kelis maišus panašių negerovių Angli
jos lietuvių gyvenime.

Šitokių straipsnių autoriai dažnais atve
jais nesigaili ir nešvankių šmeižtų ne tik 
„partijoms“, bet ir atskiriems asmenims. 
Tai, dažniausiai,priklauso nuo „laikrašti
ninko“ nuotaikos, tulžies ir noro suvesti 
sąskaitą su numatyta auka, ar stačiai pa
tenkinti savo peraugusio ridiko tuštumą, 
kad, va, žiūrėkite, tai bent „užvažiavau".

Jei ir per menkai padidinamąjį stiklą pa-: 
žiūrėsime į tuos Anglijos „korespondentus“, 
rašančius į Amerikos ir Kanados spaudą 
apie šio krašto lietuvių veiklos „negeroves“, 
pamatysime, kad didžioji jų dalis yra kaip 
tik tie, kurie patys visiškai niekur nepritam
pa, zirzlūs, liguistai ambicingi, mėgėjai kap
stytis po savo artimų sąžines, lovas ir palo
ves. Atitolę nuo lietuviškos bendruomenės, 
iš pasalų jieško gandų ir juos nugirdė, sa
vaip komentuoja ir kelias dienas įkaitusiais 
žandais sėdi prie lapo popieriaus, kuri iš
kankinę siunčia užjūrio redakcijoms. Gavę 
atspausdintus šitokius kūrinius, vėl paslap
tingai vaikšto pas savo pažįstamus, su pasi
didžiavimu rodydami savo darbo vaisių.

Pereitą savaitę Anglijos lietuvius, užsisa
kiusius „Nepriklausomą Lietuvą“ pasiekė 
numeris, kuriame tūlas A. M. iš Londono 
rašo apie sodomišką lietuvių gyvenimą An
glijoje. Straipsnyje iškoneveikti ir naujai įsi
steigęs LAS, ir Santarvė, ir DBLS. Kiek
vienam aišku, kad geriau, jei dirbama krū
voje, bet taip pat protaujančiam lietuviui, 
pagyvenusiam šiame krašte septyneris — 
aštuoneris metus, aišku, kad kiekvienas tu
ri teisę ir laisvę jungtis į tokius sambūrius, 
kurie jo laisvai nuomonei ir jo pažiūroms 
yra artimesni, malonesni. Asmenį, kuris 
jaučia, kad jo charakteriui ir jo pažiūroms 
jam artimesnioje organizacijoje jis galėsiąs 
šį tą daugiau nuveikti, niekas neturi teisės 
koneveikti už jo pasirinktą organizaciją, jei 
jis savo veikimu negriauna kitos organiza
cijos nuveiktus ir atliekamus darbus ir savo 
partijos reikalų nestato augščiau bendrojo 
lietuviško reikalo. D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos, didžiausios šio krašto organiza
cijos patyrimas rodo, kad joje sutelpa įvai
rių pažiūrų ir įsitikinimų žmonės, nors jie, 
būdami Sąjugos nariais, priklauso kitiems 
vienetams, atitinkantiems jų pažiūroms. Šio 
krašto lietuviai gali didžiuotis tuo, kad jie 
išmoko gerbti ir toleruoti kito asmens įsiti
kinimus, nesidrabstydami viens kito pur
vais, taip, kaip šitai daro tūli Londono „ko
respondentai", vaizduodami užjūrio lietu
vių spaudoje, griūvantį dėl lietuvių susis
kaldymo Anglijos lietuvių veiklos darbą.“

DBL Sąjungos tradicija ir, gal būt, vie
nintelės pasaulyje lietuvių organizacijos na
rių margumas ir supratimas vienas kito pa
žiūrų, įgalino jai praeityje visada surasti vi
siems priimtiną išeitį, ji šitaip elgsis ir atei
tyje, netoleruodama neprašytų „Londono 
korespondentų“ šmeižti tų, kurie būdami 
Sąjugos nariais, priklauso ir kitoms šio 
krašto lietuvių organizacijoms.

Ne tiek Anglijos lietuvius stebina tokių 
„korespondentų“ sapaliojimai apie Angli
jos lietuvius, kiek stebina laikraščių redak
cijos, kurios, nežinodamos šio krašto lietu
vių tikrojo gyvenimo, spausdina šitokius 
straipsnius. Kanadiškės „Nepriklausomos 
Lietuvos“ Redaktorius, spausdindamas lon- 
doniškio A. M. straipsnį, lyg ir pasiteisina 
korespondento prierašu, kuriame sakoma, 
girdi, šis straipsnis prašomas spausdinti „N. 
Lietuvoje“ todėl, kad „Europos Lietuvis" 
jo nespausdinsiąs. Šitokiu receptu besinau- 
dojant, galima prieiti prie to, kad.pvz., vie
ną gražią dieną „Europos Lietuvis“ gauna 
buv. „Lietuvos Žinių“ vice redaktoriaus 
Jono Šimkaus, didžiojo okupuotojo Krašto 
enkavedisto ir daugelio lietuvių šeimų bu
delio, straipsnį su prierašu, kad, girdi, „Ne
priklausomai Lietuvai“ atsisakius spausdin
ti, būkite, „draugai“, malonūs atspausdinti 
jį „Europos Lietuvyje“.. .

Grįštant prie londoniškio A. M. straips
nio, norime paklausti tiek jo paties, tiek ir 
„N. Lietuvos“ Redaktoriaus — kuriuo tik
slu šitaip daroma?

Br. Daunoras

Sydnėjus. Socialistų opozicinės partijos 
lyderis, Dr. Evatt pareiškė, kad svarbiau, 
sias dokumentas, patiektas karališkąja! 
komisijai, nagrinėjančiai sovietinių šnipų 
veiklą Australijoje, yra suklastotas, šis 
dokumentas, pavadintas raide „J“, už ku
ri, kaip Dr. Evatt tvirtina, australų vy
riausybė sumokėjusi buv. sovietų šnipui 
Pietrovui 5 tūkstnačius svarų, esąs netik
ras ir taip sudarytas, kad komisijai atro
dytų vertas šitokios sumos.

„UŽMUŠEI DIDŽIĄ IDĖJĄ”
PRANCŪZŲ PARLAMENTAS 

ATMETĖ
EUROPOS ARMIJOS PLANĄ

Su įtempimu ir susirūpinimu visas pasau
lis sekė prancūzų apsisprendimą dėl Euro
pos Armijos po to, kai šešių Europos kraš
tų konferencija Bruselyje nepavyko, kurio
je turėjo būti ratifikuotas Europos apsigy
nimo planas ir Vakarų Vokietijos karinių 
pajėgų įjungimas Europos Armijom Visą 
šitai sugriovė prancūzai, kurių premjeras 
ir užsienio reikalų ministeris Mendes- Fran
ce tiek Bruselio konferencijoje, tiek ir per 
dramatiškus parlamento posėdžius, neparo
dė tikro ryžtumo, bet blaškėsi tarp dviejų 
kėdžių. Po ilgų ir karštų debatų, per kuriuos 
Europos Armijos šalininkai stengėsi gelbė
ti susidariusią padėtį, norėdami perkalbėti 
Mendes-France, kad šis sutiktų dar kartą 
tartis su kitomis penkiomis Europos valsty
bėmis 3rusclic konferencijoje, buvo priei
ta prie balsavimo nepalankioje atmosfero
je. Jau prieš tai daug kam buvo aišku, prie 
ko šitoksai balsavimas privesiąs, juo labiau, 
kad balsavime dalyvavo ir komunistų atsto
vai, kurių 100 balsų viską ir nulėmė. Už 
Europos Armijos planą pasisakė 264, prieš 

319, jų tarpe 99 komunistų balsai.
Traktato šalininkai pareikalavo, kad pran 

cūzų premjeras paaiškintų savo užsienio po 
litikos taktiką. Kai kurie parlamento atsto
vai klausia, kuriomis sąlygomis vyriausybė 
leido, kad Prancūžijos užsienio politika pri
klausytų nuo priešo, t.y„ nuo komunistų 
atstovų, juo labiau, kad Mendes-France, pa
siimdamas užsienio reikalų ministerijos

JIE MATĖ MŪSŲ BROLIUS TREMIANT
Hilda P.. 26 metų, Lietuvoje gyvenusi 

nuo 1947 m. apie Bubelius, pasakoja apie 
jos šeimininko kaimynų Ruckų kaime. 
Vikšrio šeimos išvežimą:

„1949 metais naktimis prasidėjo išveži
mai. Vieną naktį, kai mes'visi miegojome, 
staiga lauke pasigirdo balsai. Atėjo stribis 
ir dar vienas valininkas iš milicijos. Jie 
stukseno į langą ir šaukė: „Keršuli, leisk, 
kas ten yra!“ Keršulis — tai buvo mano 
šeimininkas, pas kurį aš dirbau, atsikėlė. 
„Keršuli ar turi dvejetą arglių?" Viena 
kumelė buvo kumelinga. „Tai važiuok su 
vienu, kinkyk!" šeimininkas išskubėjo. 
„Mes tuoj sugrįšime! Važiuojame pas Vikš
rį... „pasakė išvykstant stribis. Atsikėlėme 
ir mes motery^. Tuo tarpu prašvito. Vikš
rio sodyba buvo netoli. Keršulis padėjo 
nešti I vežimą maišus su maistu ir rūbais. 
Vikšrys visą vieną vežimą pakrovė, Ker
šulis nuvežė juos į Kudirkos Naumiestį. 
Mano šeimininkas, tiesa sugrįžo namo, bet 
sekančios dienos buvo labai liūdnos. Mes 
gyvenome prie vieškelio. Dieną ir naktį, 
kokią visą savaitę, vežė žmones. Nuo Sla
vikų ir Sintautų vis važiavo Kudirkos 
Naumiesčio link mašinos ir vežimai su 
tremtiniais. Tremtiniai mašinose sėdėjo 
ir stovėjo kartu su savo daiktais, labai mo
javo ir verkė, ir mes stovėjome prie kelio, 
irgi mojavome ir verkėme. Važiavo vis 
mažomis kolonomis, po 4 ar 5 mašinas, 
per dieną tokių kolonų pro mus pravažiuo
davo apie 20, Taip vežė visą savaitę.

Pasiimti bendrai buvo galima nemaža, 
bet ne visur vienodai. Buvo kalbama, kad 
rusai kareiviai kartais buvo geresni už 
lietuvius „stribius“. Kaikurie rusai net 
ragindavo, kad žmonės pasiimtų daugiau 
maisto, nes Sibire nebūsią, rusai tai žino
jo. O lietuviai stribai tik varydavo grei
čiau pakuotis, kaikurios šeimos dėl jų kai-, 
tės nieko nespėjo pasiimti ir į mašiną bu
vo įkrautos kaip stovi. Kurie dar galėda
vo stribius pavaišinti šnapsu, tai šitiems 
jie buvo riuolaidesni. Kiek ko galima su 
savim imti nesakydavo, drausdavo tik imti 
kviečių ir bulvių. Išvežė tokiu būdu visus 
vad. „buožes“, tai yra visus tuos, kurie 
turėjo daugiau žemės, nors „buožės" pa
skutiniais metais ir taip pat buvo labai 
prispausti, tiek daug turėdavo atiduot: val
džiai, kad kaikurie patys neturėdavo ką 
valgyti...“

Herta Sch., 28 metų amžiaus, Lietuvoje 
gyvenusi Panevėžyje:

„Masiniai trėmimai vyko 1948-jų ir 
1949-jų metų pavasarį. Visą savaitę nakti
mis ir dienomis žmonės buvo milicijos ir 
enkavedistų ieškomi po butus, renkami iš 
darboviečių ir areštuojami gatvėse. Kas 
galėjo, slapstėsi, žmonės buvo tomis dieno
mis kaip pakvaišę. Nebuvo galima nei iš 
Panevėžio išvažiuoti, nei i Panevėžį atva
žiuoti — gatvėse ir ant kelių patruliavo 
kareiviai su ant šautuvų uždėtais durtu
vais. Žmonės sunkvežimiais buvo vežami 
į geležinkelių stotį, kišami-. gyvulinius va
gonus ir užkalami. Visur girėjosi verks
mas ir isterija. Ištremtieji parašydavo laiš
kų iš Sibiro ir skųsdavosi, kad jie ilgai ne
galėsią išlikti gyvi dėl sunkaus darbo, blo
go maisto ir nepakeliamo klimato.“

Irmgard M., 23 metų, Lietuvoje gyvenu
si nuo 1947 m. apie Raseinius ir Tauragę:

„1948 m. žiemą iš Gedvilų km. prie Ra
seinių buvo išvežtas Jonas Bargaila su 
šeima. Bargailos ūkis didžiausias kaime, 
nors žemės jis paskutiniuoju laiku turėjo 
nedaugiau kaip 30 ha. Pas Bargailas jau 
dirbau beveik "visus metus, tad šitą šeimą 
gerai pažinojau. Vežimo metu buvau na
muose ir buvau liudininke, kaip visa tai 
įvyko. Kadangi Bargaila kaime buo tur
tingiausias ūkininkas, tai buvo aišku, kad 
jį išveš. Kai pasklido gandas, kad prasidė
jo išvežimai, Bargailos išvežimo laukė ir 
tam ruošėsi. Rusai juos užklupo vieną po
pietę— atvyko būrys enkavedistų su mė
lynai raudonomis kepurėmis, visi buvo 
rusai, jų tarpe buvo ir mogolų, tik vienas

portfeli, buvo pažadėjęs, kad jis neimąs dė
mesin komunistų atstovų balsus. Europos 
Armijos šalininkai reikalauja Mendes-Fran
ce atsistatydinimo. Buvęs premjeras Rey- 
naud kaltina Mendes-France, kad šis „už
mušė didžią idėją“. Artimiausiomis dieno
mis laukiama prancūzų vyriausybės krizės, 
nes kai kurie ministerial, šalininkai trakta
to, pasisakę pasitrauksią iš vyriausybės.

Dėmesio vertos gen. Auberan ir senelio 
Herriot prosovietinės kalbos, pasakytos bal 
gavimo išvakarėse. Herriot, (82 m. amžiaus) 
atvežtas į parlamentą sanitariniu automo
biliu, slaugių padedamas, įėjo į rūmus. Ilgo
je kalboje jis pareiškė, kad Europos Armi
jos plano priėmimas — Prancūzijai reikštų 
pražūtį. Herriot tvirtino, kad jis galėjęs 
anuomet, 1924 metais, susikalbėti su rusais, 
jis tiki, kad ir šiuo metu šito galima pasiek
ti. Suprantama, kad už šitokią jo kalbą, ko
munistai sukėlė jam audringas ovacijas. 
Blaivesnieji prancūzų politikai netikėjo sa
vo ausims, girėdami tokius Prancūzijos vy
rų žodžius. Todėl nenuostabu, kad ne tik 
prancūzus, numatančius komunistų grėsmę, 
bet ir visą laisvąjį pasaulį šitoksai Europos 
Armijos plano atmetimas sukrėtė, sukelda
mas didelio susirūpinimo Europos likimu.

ATGARSIAI AMERIKOJE
Amerikoje politiniuose sluogsniuose at

virai kalbama, kad prancūzų atmetimas 
Europos Armijos traktato yra didelis JAV 
diplomatams smūgis, o komunistams nau
jas laimėjimas. Vašingtone neabejojama, 
kad jei vokiečiai nebus apginkluoti ir įjung
ti į vakariečių gynybos planą, tai Vakarų 
Vokietijos patekimas sovietų orbiton dide-.

mokytojas buvo lietuvis kaip vertėjas. 
Ruoštis davė tris valandas laiko, tuo tar
pu kareiviai — enkavedistai lauke saugo
jo apsupę namą jų stovėjo kieme gal de
šimtis. Pati padėjau pakuoti. Rusai ir ma
ne tardė. Su Bargailomis kalbėjo grubiai, 
girdėjosi žodis „buožė", bet mušti nemu
šė. Niekas iš Bargailų šeimos neverkė ir 
net rusams neparodė jokio susijaudinimo. 
Geriausius baldus rusai tuojau konfiskavo 
ir paskiau išvežė, bet visą kita buvo leis
ta išdalinti, o ko neišdatftio, vėliau kaimy
nai patys išnešiojo. Gyvuliai — jų tada 
dar buvo keturios karvės, 10 avių, kiek tai 
kiaulių ir du arkliai — buvo paskirti į 
sevehozą prie Liuolių. Pati dar variau gy
vulius į tą sovehozą“.

Frieda C., 38 metų, Lietuvoje gyvenusi 
nuo 1947-jų iki 1951-jų metų įvairiose vie
tovėse:

„Negalima būtų pasakyti, kad Šėtos apy
linkėse butų išvežta pusė visti gyventojų, 
bet koks ketvirtadalis buvo tikrai ištrem
tas vien laike paskutiniųjų trėmimų. Ap
leistų sodybų tiek daug, kartais iš tikrų
jų susidaro įspūdis, kad nėra pusės gyven
tojų. Bent 4-5 ūkiai kiekviename kaime 
tušti. Toks vaizdas visur tarp Šėtos ir 
Kėdainių. Visų pirma vežė turtingesnius 
ūkininkus. Antrąjį transportą 1949 m. pa
ti mačiau. Sunkvežimiai ir vežimai važiavo 
vienas po kito visai keliais, bet vežė dau
giausia tik daiktus, o tremiamuosius varė 
kolonomis į susirinkimo punktą Kėdainiuo 
se. Kitus vėl varė visų pirma į Šėtą. Daug 
ūkininkų gavo įsakymą vežti su savo ar
kliais tremtinių inventorių. Tremtiniams 
buvo leista pasiimti šiek tiek maisto: mil
tų, kiaušinių, lašinių. Viena šeima pasiim
davo porą maišų. Apleisti ūkiai daugumo
je griuvo ,kur-ne-kur į juos įsikraustė ki
ti. Labai daug trobesių sunyko.“

Johann Z.. 40 metų, nuo 1946 m. gyve
nęs Kaltinėnų apylinkėse:

„Radiškių kaime trėmimus 1948 m. žie
mą pats mačiau. Kaltinėnų apylinkėse 
tada buvo išvažta virš 40 šeimų. Atvažia
vę mašinomis prie kaimo rusai staiga iš
statė visur savo postus ir suėmė nekurias 
šeimas. Žmonės buvo į Kaltinėnus ne Ve
žami, bet varomi, kaip belaisviai iš abie
jų pusių saugomi sargybinių, tik Kaltinė
nuose juos jau pasodino į sunkvežimius. 
Kaikuriems pasisekė iš kaimo pabėgti. 
Žmonės buvo labai nusigandę, verkė Gi
minėms buvo uždrausta prie suimtųjų pri
eiti ir su jais kalbėtis. Enkavedistai visi 
buvo kariškose uniformose.“

Uršei D., 34 metų amžiaus, nuo 1947 m. 
pavasario iki 1951 metų gyvenusi Joniškio 
ir Žagarės apylinkėse:

„Vežė arkliais, kuriuos turėjo patiekti 
kiti kaimai. Pasiimti leisdavo šeimai po 1 
toną. Visi ėmė kailius. Pagalves leisdavo 
pasiimti tik seniems. Nemaltų javų imti 
neleisdavo. Kas verkė, tam viską nuo ve
žimo numesdavo. Vežimais vežė į Joniškį 
ar Kruopius. Jei kas pabėgdavo ir vėliau 
juos pagaudavo, tada jie nieko nebegalė
davo su savimi pasiimti. Kitus, vėliau grį
žusius iš miškų, suėmė. Iš lėto judančios 
vežimų virtinės su tremtiniais — klaikus 
vaizdas. Pati tai matydama verkiau ir gal
vojau: jie turi palikti tėvynę, o mes čia lie
kame“.

Johannes Ssh., 50 metų amžiaus, nuo 
1947 metų buvęs Zapyškio ir Ariogalos 
apylinkėse:

„Iš Lietuvos 1948 metais buvo ištremta 
80.000 žmonių. Beveik kiekviename kaime 
matomos trėmimų žymės — apleistos so
dybos. Išvežta man žinomoje apylinkėje 
bent geri 5 procentai. 1949 metų pavasarį, 
kovo — balandžio mėn. irgi buvo trėmi
mai, bet ne tiek daug. Vėliau trėmė tik pa
vieniai, ir ten, kur rasdavo partizanų ar 
pan. Apleistų sodybų yra daugiau, nes 
steigiant kolchozus, daug buvusių ūkinin
kų, kurie tik turėjo galimybės persikelti 
į miestą, metė ūkius ir pabėgo. Apleistieji 
trobesiai nyksta, langai ir durys visų pir. 

liais šuoliais priartėjęs. Todėl šiuo metu Va 
šingtono politikams yra atsakingas uždavi
nys šitokiems įvykiams užbėgti už akių. 
„New York Times“ atvirai pasisako, kad 
Vakarų gynyba susilaukė baisaus smūgio ir 
sovietai gali tik džiaugtis, sulaukę didžiau
sios pokario laikais politinės pergalės, ku
ri siekianti sunaikinti Europos apsigynimo 
planą, atitraukiant nuo jo Vakarų Vokie
tiją. Tokios pat nuomonės yra ir „Washin
gton Post“. Spėjama, kad netrukus įvyks 
skubūs pasitarimai tarp amerikiečių, ang
lų ir prancūzų, dėl suteikimo Vakarų Vo
kietijai suvereninių teisių.

ANGLIJOJE

Britų premjeras Churchillis sušaukė mi- 
nisterių kabinetą nepaprastam posėdžiui ap
svarstyti susidariusią padėtį. Ministeris Ede 
nas, turėjęs išvykti l Manilos konferenciją, 
nutarė pasilikti Londone.

Britų spauda pažymi, kad naujoji situaci
ja Europoje atsakinga našta užgula D. Bri
taniją, o „Times“ pastebi, kad Paryžiaus 
balsavimas suteikia D. Britanijai progą va
dovauti Europai. Spėliojama, kad Londo
nan atvyksiąs Mendes-France pasitari
mams su Churchilliu ir Edenu.

Prancūzų politiko Reynaud priekaištas 
dabartiniam premjerui Mendes-France, kad 
jis užmušęs didžią idėją, tinka ir visiems 
prancūzams, kurie neįveikė iki šiol įžvelgti 
didžiosios komunistų grėsmės, žaidžia ne 
tik su savo tautos likimu, bet ir su likusių 
dar laisvų Europos kraštų likimu. Vėliau 
ar anksčiau prancūzų tauta kentės už savo 
politikų klaidas. Br. Serbentą.

ma išlupinėjami, stogas netaisomas. Tre
miant pats nemačiau, tik mačiau kaip ru
sai išgrobė ir vežė daiktus — ūkio padar
gus, vežimus, maišus su javais, baldus, 
dviračius, siuvamas mašinas. Mat išvežtie
ji dažniausiai būdavo turtingesnieji ūki
ninkai“.

* * *
IR VĖI IŠVEŽA ŽMONES IŠ LIETUVOS

Rusai trėmimus dangsto įvairiais vai
dais. Daugiausia juos dengia savanorišku
mo skraiste. Girdi, žmonės savo noru vyk
sta į Sibirą padėti dirvonuose kolchozus 
steigti. Iš tikrųjų, nė vienas lietuvis savo 
noru į Sibirą nevažiuoja. Visus parinko 
komunistų partijos pareigūnai. Jei pa
rinktasis atsisakydavo geruoju i Sibiią 
vykti, jis buvo tremiamas kaip kalinys. 
Niekam Lietuvoje nepaslaptis, kad tokiu 
būdu pavasarį į Sibirą buvo ištremta daug 
lietuviško jaunimo, vasarą — moterų, o 
pastaruoju laiku — tremiami šoferiai ir 
Kiti žmonės ir išvežamos mašinos. Vilniaus 
radijas rugpiūčio 12 d: pasigyrė, kad į Ak- 
molinsko sritį, pietrytiniame Sibire, tik ką 
iš Lietuvos išvykę 250 žmonių: šoferių, 
mechanikų, šaltkalvių ir kitokių specialis
tų. Kartu išgabenta 150 automobilių ir 
trys kilnojamos dirbtuvės. Netrukus i ten 
vyksią dar 150 žmonių ir 50 mašinų. Pas
taroji žmonių deportacija ir mašinų išga
benimas dangstomas nekaltu vardu, būk 
jie siunčiami į Sibirą ne visam laikui, o 
tik pervežti naują derlių. Tuo t arpu kiek
vienam aišku, kad Akmolinskas nuo Lie
tuvos yra už penkių tūkstančių kilometrų. 
Todėl siunčiamieji, keliaudami sovietinio 
susisiekimo sparta. Akmolinsko srities 
kolchozus pasieks, kai laukai jau bus po 
sniegu. Jei iš tikrųjų Sibiro dirvonuose 
būtų užaugęs toks didelis javų derlius, 
kad jam iš laukų į vagonus suvežti ne
būtų pakakę vietoje turimų mašinų, be 
abejonės būtų jų susiradę kaimyniniuose 
kraštuose, žymiai artimesniuose, kaip Lie
tuva. Tame plote, kuris skiria Akmolinsko 
sritį nuo Lietuvos, yra daug ne tik auto
mobilių, šoferių ir mechanikų, bet ir auto- 
mbbilių fabrikų. Lietuvoje niekas negali 
tikėti, kad tremiamieji lietuviai ir auto
mobiliai tikrai vežami į Akmolinsko sritį 
naujo , derliaus pervežti. Visiems aišku 
kad žmonių ir mašinų išgabenimas daro
mas v.isai kitu tikslu, bet tik ne tuo, ku
riuo komunistai šią deportaciją dangsto.

Vilniaus radijas r.ugp. 14 d. papildomai 
pranešė, kad iš Alytaus, Vilniaus ir Uk
mergės išlydėta antra autovežimių kolona 
į Altajaus kraštą. Kolona susideda iš 30 
sunkvežimių. Kartu išvykę šoferiai, šalt
kalviai, mechanikai, iš viso 65 žomnės. Be 
to, — priduria Vilniaus radijas, — arti
miausiomis dienomis į Altajų, Kazachsta
ną ir Sibirą išvyks dar kelios autokolonos.

P. Z. (Elta)

New Yorkas. Amerikiečių spauda ir to
liau tebepuola britų socialistus už jų vieš
nages Kremliuje Ir Kinijoje. „New York 
Daily Mirror“ tarp kitko rašo: „Linkime 
ponui Attlle ir jo kelionės draugams gero 
virškinimo, kai jie puotauja su raudonai
siais žmogžudžiais ir kelia taures už „tai
ką“ ir „prekybą“. Tegu juos nesudrums- 
čla jokia mintis apie amerikie'čių ir britų 
karius, kurie taip noriai sutiko mirti po 
Pekino šeimininkų kankinimų... Tegu ši 
mintis nesudrumsčia saldaus Mr. Attlle, 
Bevano ir jų draugų sapno, apie prekybos 
derybas... Tegu tie britai, pasinaudoja tuo 
sapnu nors iki tos dienos, kada Ču ir jo 
valdovas Mao Tse ir jų Kremliaus valdo
vai nuatrs užgrobti Hongkongą ir užka
riauti Malajus“;..

7 DIENOS
VLIK'as IŠBRAUKĖ 

FINANSŲ TARNYBOS ETATĄ
Svarstant 3-jį dienotvarkės punktą, 1954 

metų antrojo pusmečio sąmatą, nusistaty
ta laikytis kiek galint maksimalinio tau
pumo ir todėl sąmata grąžinta VT-bai dar 
kartą svarstyti. Paskirta 650, — DM jau
nimo stovyklai. Vasario 16 d. gimnazijai 
paskirta 8.253, — DM.

Iškilus jungtinio egzllinių tautų atstova
vimo klausimui, nutarta ten dalyvauti ir 
siųsti atstovus, jeigu nariais yra centri
niai komitetai ar tarybos.

Turint galvoje iš Kontrolės Komisijos 
išplaukiant] pasiūlymą, kad visi piniginiai 
planavimai eitų maksimalaus taupumo 
linkme, VLIK'as pasiremdamas savo sta
tuto 25 paragrafu, kuris skamba taip: 
„Vykd. Tarybos darbo sritis ir nariu, skai
čių nustato VLIK'as“, nutarė išbraukti 
Finansų Tarnybos etatą. Už šį nutarimą 
pasisakė kvalifikuota VLIK'o dauguma — 
7 balsai.

Kadangi JAV susidarė Lietuvos sienoms 
tirti komisijos ir šitoje darbo srityje svo
ris persimetė j Ameriką; nebelaikoma rei
kalinga Bendrinių Reikalų Tarnyba, kuri 
taip pat buvo nutarta panaikinti.

Į naują perinktą Tautos Fondo Valdybą 
įėjo J. Jaks-Tyris, Vikt. Gailius ir A. 
Liutkus.

(Elta)
* * *

Vašingtonas. Amerikos prekybos vice 
ministeris Williams pareiškė kad atomi
nės energijos panaudojimas pramonės tik
slams įvyksiąs žymiai greičiau, negu šito 
buvo tikėtasi, šioje sriayje yra padaryta 
tiek pažangos, kad Šiuo metu jau įmano
ma atominę energija naudoti ir apgyven
dintose vietose, nes mokslininkams pavy
kę pašalinti pavojingą gyvyoei radioakty- 
vinį veikimą.

* * *
Formoza. Komunistinės Kinijos dalinys 

užpuolė Quemoy saloje esančią tautinė’ 
kinu kariuomenės sargybą. Komunistai 
tvirtina, kad 11 salos kariu buvo užmuš
ta ir vienas paimtas nelaisvėn. Formozos 
pranešimai patvirtina patį užpuolimo fak- 
;ą, tačiau skelbia, kad raudoniesiems n: 
pavykęs šis užpuolimas.* * *

New Yorkas. Amerikiečių sprausmihis 
bombonešis — B 47 pasiekė rekordą, per
skridęs be nutūpimo 17 tūkstančių mylių 
per 35 valandas. Amerikos aviacijos vado
vybė skelbia, kad šio skridimo tikslas ne
buvęs naujam rekordui pasiekti, bet iš
bandyti lėktuvo įgulos fizinį patvarumą. 
Skridimo metu kelis kartus iš specialaus 
lėktuvo buvo papildomas kuras šešiems 
bombonešio motorams.

* * •
Vašingtonas. Prezidentas Eisenhoweris 

pakartotinai kreipėsi i atskirų valstijų 
gubernatorius, prašydamas paskubėti imi
graciją pabėgėliams, kurių- iki šiol Ame
rikon įsileista tik 2.250, tuo tarpu pagal 
naująjį potvarkį galėtų į JAV įvažiuoti 
214.000 pabėgėlių.

♦ * ♦
Vašingtonas. Kardinolas Spellman'as 

Amerikos Legiono suvažiavime pasakė 
kalbą, kurioje pabrėžė komunistų pavojų, 
atmesdamas kaikurių Amerikos politikų 
nuomonę apie galimybę sugyvenimo su 
Sovietų Rusija. Kard. Spellman'as įspėjo 
amerikiečius prieš naująjį Pearl Harbour, 
kuris kiekvieną valandą galįs ištikti ame
rikiečių tautą. * ♦ *

New Yorkas. Vakarinėje Nevados dalyje, 
Amerikoje, stiprus žemės drebėjimas pa
darė daug nuostolių. Žemės drebėjimas 
buvo jaučiamas Kalifornijoje ir San Fran- 
cisko.

* * •
Sydnėjus. Sydnėjaus gatvėje kaukėmis 

užsimaskavę banditai sulaikė dvi praeives 
— senutes. Viena senučių, manydama, kad 
tai išdaiga jos pažįstamų kaimynų, nutrau
kė kaukę banditui. Pamačiusios nepažįs
tamą veidą, abi senutės apalpo iš išgąs
čio, o užpuolikai taip pat išsigandę pabėgo.♦ • *

Londonas. Naujausio tipo britų spraus- 
minis naikintuvas Swift įkrito jūron, prie 
Orford Ness, Suffolk. Lakūnas, spėjęs 
įjungti automatinį išmetamąjį aparatą, 
laimingai nusileido su parašiutu. Kelias 
mylias lėktuvas skrido be lakūno.« * •

Atėnai. Ryšium su graikų kariuomenės 
padidinimu, JAV sutiko padengti susida
riusias išlaidas. Manoma, kad šis skirtu
mas sieksiąs 15 milijonų dolerių metams.• * »

Vašingtonas. JAV komunistų partijai 
atimtos bet kokios teisės. Prezidentas 
Eisenhoweris pasirašė nuostatą, pagal ku
rį komunistų partija nebetenka jokių tei
sių ir privilegijų.

NEVAŽIUOKITE ši ŠEŠTADIENI I
COVENTRY Rugsėjo 8-sios minėjimas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 11 d.
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DIDŽIOSIOS KLEBONO DUKTERYS

Kiekvienas anglas, kai renkasi dešimtį 
pačių garsiųjų pasaulio literatūros veikalų, 
paprastai niekaip negali praeiti pro šalį ir 
neįterpti tarp tų pačių garsiųjų Emilės Bron- 
tės „Ūžiančių aukštumų“ arba jos sesers 
Charlotės „Jane Eyre'*. Pasirinkimas įvai
ruoja pagal tai, į ką daugiau dėmesio krei
pia literatūros profesorius ar kritikas: ar 
į gamtos ir vaizduojamųjų žmonių gaiva
lingumą ir, pasakytume, romantiškumą, o 
tai yra pats pagrindas „Ūžiančių aukštu
mų“, ar į socialinius ano meto santykius, 
kurie iškyla „Jane Eyre“. Vis dėlto dau
giau balsų nusveria už tai, kad Emilės kūri
nys yra didesnis.

Abi knygos parašytos daugiau kaip prieš 
šimtą metų, ir antrosios autorė, paskutinioji 
mirusi iš šešių klebono vaikų, mirė taip pat 
1855 metais. Jų tėvas nuo 1820 m. buvo' 
Haworth anglikonų parapijos klebonas ir 
nugyveno ilgą amželį, palaidojęs ir žmoną 
ir visus savo vaikus — sūnų ir penkias duk
teris, dvi dar beveik mažametes. Rašė pats 
tėvas, į plunksną linkusi buvo motina, rašė 
ir paišė sūnus ir rašė visos trys, taip pat ne
senos mirusios dukterys.

Nuodėmė būti Italijoje ir neaplankyti Ne
apolio, būti Romoje ir nepamatyti popie
žiaus, gyventi Anglijoje ir nenuvažiuoti į 
Yorkshirą, į kalvose prisiglaudusį nedidelį 
Haworth miestelį, iš kurio pasklydo Bron- 
čių genijus, nors mums lietuviškai ir nepa
žįstamas.

Tai kai aprimsta truputį atostoginis lietus, 
sukame į Halifaxą, iš Halifaxo į Keighley, 
o iš čia į Haworth. Mes neturėjome tokių 
vietų, kaip Yorkshires. Kelias čia kyla auk
štyn į kalvas, čia nubėga pakalnėn, Čia su
kasi ir rangosi, ir, rodos, maža tereikia, kad 
susisiekimo priemonė slystelėtų ir nudardė
tų j gilią tarpukalnę, j jos dugne telkšantį 
vandenį, jei neužsikabins kur šlaite stūk
sančios akmeninės trobos stogo. O dairykis 
pakeliui j šalis, tai vis kalvos, pro kurių

PRAKEIKIMAS ——
(ištrk. iš romano „Ūžiančios aukštumos“)

Atrodė, kad ponas miega, ir kai tik saulė 
užtekėjo, aš tuoj išdrįsau palikti kambarį ir 
išslinkti į tyrą gaivinantį orą. Tarnai galvo
jo, kad aš, ilgai tiek slaugiusi, išėjau miego 
nusikratyti, iš tiesų pagrindinis mano tiks
las buvo pamatyti Mr. Heathcliffą. Jei jis 
būtų likęs tarp tų maumedžių ten visą nak
tį, jis negalės būti girdėjęs to sujudimo 
Grange; nebent gal galėjo nugirsti šuoliavi
mą, kai pasiuntinys jojo i Gimmertoną. 
Priėjęs arčiau, iš tų šen ir ten praklaidžio- 
jančių šviesų ir iš tų išorinių durų atidarinė
jimo ir uždarinėjimo jis gal būtų galėjęs 
nutuokti, kad viduj ne viskas kaip reikiant. 
Aš troškau, tačiau ir bijojau rasti jį. Jau
čiau, kad reiks pasakyti baisią žinią, ir 
troškau viską užbaigti, tik kaip šitai pada
ryti — nežinojau. Jis buvo ten už keletos 
jardų, tik toliau ten parke, atsirėmęs seno 
uosio, be skrybėlės, o plaukai jo peršlapę 
rasa, kuri buvo susirinkusi ant pumpurais 
aplipusių šakų ir tykšdama krito aplink jį. 
šitoj padėty jis bus prastovėjęs ilgą laiką, 
nes aš mačiau, kaip juodųjų strazdų pore
lės vos per tris pėdas nuo jo praeidavo pro 
šalį ir grįždavo, kruopščiai lipdydama savo 
lizdą, ir į jo artumą nedaugiau tekreipdami 
dėmesio, kaip į sienojaus gabalą. Man ar
tėjant jie nuskrido, o jis pakėlė akis ir pra
bilo :

— Ji mirė! — tarė jis. — Aš nė nelau

ATOSTOGINIAI PASIVAIKŠČIOJIMAI
K. KAZIMIERAITIS

tarpą matyti kitos kalvos, o pro anų tarpą 
dar kitos, bet jau vis apgaubtos tii^tesniu 
mėlynumu, o ten toliau dar kitos, bet jau 
visiškai mėlynos, ir jų ten nebeišskirsi iš 
melsvo dangaus.

Pats Haworth miestelis įsikūręs atšlaitėse 
ir dauboje ir tarpais išlipa į kalvą ir pabė- 
gėja tolyn. Šičia tai gyveno Brončių šeima, 
kalvos pakraštyje stovi ta bažnyčia, kur bu
vo klebonu literatūros genijų tėvas, o aukš
tėliau šalia jos senoji klebonija, dabar pa
versta Brončių muziejum. Miestelyje tebe
stovi ir ta smuklė, kurioje paskutiniuosius 
savo metus praleido genialiųjų seserų bro
lis, iš kurio tėvas laukė rašytojo, kuris pats 
neblogai piešė, o sveikatą pribaigė Black 
Bull Inn.

Senoji klebonija nemaža, ir joje tiek su
krauta šią šeimą liečiančio turto, stambme- 
nų ir smulkmenų, kad viskam išstudijuoti 
reikia labai daug laiko. Dar tebestovi senas 
lopšys, kur buvo supti genijai, dar tebėra 
kėdžių, dar lėkščių ir puodukų, arbatinukų, 
spintų, nosinių, kojinių ir net viena sukne
lė, o tėvo miegamajame sukabinti ir pisto
letai, tik, rodos, nebe tie, kurių vieną kle
bonas pasikišdavo naktį po galva, kad sau
giau būtų ilsėtis, nes metai ne visada ramūs 
ir niekas nebuvo tikras, kad naktį kalvomis 
neatlips ir pelkėmis neatbris žmogus, neger
biąs įstatymų ir kito žmogaus gyvybės. Net 
ir adatos, ir akiniai, ir laikrodžiai, ir daug 
daiktų tebėra sudėtų po stiklais ir išlikusių 
iki šiai dienai, o naudoti jie buvo anų gar
siųjų seserų.

Spintose sudėtos visos šeimos parašyto
sios knygos, pirmosios ir naujausiosios lai
dos. Paeik šalia tų spintų, o ten vis sudėtos 
studijos, nagrinėjančios Brončių gyvenimą 
ir kūrybą, rašytos angliškai, prancūziškai, 
vokiškai, jų svarbiųjų kūrinių laidos pran- 
cūžiškai. vokiškai, ispaniškai, kiniškai, ru
siškai, švediškai, olandiškai, braziliškai ir 
t.t. Taip pat dokumentų tomai, o vidury 
kambarių muziejuose vartojami, stiklu pri

kiau tavęs, kad iš tavęs tai patirčiau. Pasi
dėk tą savo nosinę — nesisnargliuok čia 
prieš mane. Prakeikti jūs visi! Ji nenori jo
kių jūsų ašarų!

Aš verkiau tiek dėl jo, tiek dėl jos; kar
tais mes gailimės tokių sutvėrimų, kurie ne
turi jokių jausmų nei sau, nei kitiems. Kai 
iš pradžių žvilgterėjau į jo veidą, pastebė
jau, kad jis yra įgijęs dvasinę nelaimės iš
raišką; ir kvaila mintis dingtelėjo man, 
kad jo širdis sugraudinta ir jis meldėsi, nes 
jo lūpos judėjo ir žvilgsnis buvo įbestas 
žemėn.

— Taip ji mirė — atsakiau aš, malšinda
ma kūkčiojimus ir šluostydamasi skruostus.
— Tikiuos, kad nuėjo į dangų, kur mes 
kiekvienas atsidursime pas ją, jei tinkamai 
priimsim įspėjimą ir, metę blogą kelią, nu
eisime geru!

— Taigi ar ji tinkamai priėmė įspėjimą?
— paklausė Meathcliffas, bandydamas pa
šiepti. — Ar ji kaip šventoji mirė? Eikše, 
pasakyk man, kaip ten tikrai atsitiko. 
Kaip...? — jis stengėsi ištarti vardą, bet 
nepajėgė; sučiaupdamas lūpas, jis tyliai 
kovojo su vidine agonija, tvirtu laukiniu 
žvilgsniu kartu priešindamasis mano užuo
jautai.

— Kaip ji mirė? — pagaliau lengvai 
pratarė jis, hebepaisydamas savo kietumo, 
kuriuo jis buvo įpratęs dangstytis; po šitų 
grumtynių su savim jis drebėjo visas iki pat 

dengti stalai — tai vis rankraščių pavyz
džiai, vis piešinėliai seserų. Po tokį muzie
jų užtenka tik pasidairyti, kad dar geriau 
suprastum ramų ir nebereikalingą šauks
mais stiprinti anglo patriotizmą. Vien pet 
Brončių muziejų kasmet savo patriotizmą 
stiprindami praeina po keliasdešimt tūkstan
čių anglų. Viskas jiems čia brangu, nes vis
kas angliška, viskas jų, susiję suaugę su jais, 
net ir tas plaukų žiupsnelis, padėtas po stik
lu ir išlaikytas visą šimtą metų iš anų lai
kų, kai dar tebegyveno ir teberašė viena 
klebono duktė.

Paskui išeik iš muziejaus ir palipėk į kal
vas tais takais, kur eidavo klebono dukte
rys. Greit pavargsta plaučiai, o po kojom 
čiurkši į uolas nespėjęs susigerti vanduo. 
Eik ir eik. Čia jos vaikščiodavo. Nuo kal
vos matyti kitos kalvos, o ten vanduo, o ten 
vieniša troba, o ten nusižvengia arklys. Te
gu tik truputį pritemtų, pakiltų vėjas, tos 
kalvos pradėtų tyliai kaukti, ir gal iš ana
pus, iš kitų kalvų atbristų įšėlęs Heathclif- 
fas, ieškąs Katerinos, pamatytum jo figūrą 
vis didėjančią ir didėjančią, ir jis leistųsi že
myn, į šią pusę, lydimas tos kalvų muzikos. 
O jeigu būtų rūkas, gal jis raitas išlįstų iš 
kalvas siaučiančių rūkų, šlapias visas, ir ar
klio žvengimas gal išgąsdintų tave, nes jis 
nėra žmogus, Heathcliffas tas, jis tik klebo
no dukters Emilės romano herojus, nors ro
mane aprašytos tos kalvos ir tos pelkės, ku
rias braido herojai, jos čia pat, po mūsų ko
jų, ir čia štai veržiasi žemyn „Ūžiančių 
aukštumų“ srovė ta, kuri veržiasi ir knygoj, 
ir dar troba ta tebestovi, kurioje vyksta da
lis romano veiksmo.

Apie Haworthą ties kalvomis kyla rūkas. 
Artėja vakaras. Leidžiamės nuo kalvų že
myn. Sutems, tai dar iš tiesų pasivaidens 
demoniškasis Heathcliffas ir teks praritėti 
kur prie akmeninės tvoros ir klausytis per 
naktį ilgametės jo meilės istorijos. Skubame 
per tiltą į autobusą, nes ir vakaras skuba, 
pilkėja kalvos, ir naktis gaubia Brončių 
kraštą.

pirštų galų.
— Nelaimingasis skurdžiau! ■— pagal

vojau, — tu turi tokią pat širdį ir nervus 
kaip ir tavo broliai žmonės! Kodėl tu turė
tum paslėpti juos? Savo išdidumu neįveiksi 
apakinti Dievo! Tu vedi Dievą į pagundi- 
nimą, stengdamasis užgniaužti juos, kol Jis 
išspaudžia nusižeminimo šūksnį.

— Ramiai, kaip ėriukas! — balsiai atsa
kiau. — Ji įtraukė oro, išsitiesė, lyg pabun- 
dąs kūdikis, o po penkių minučių aš dar 
jutau menką širdies tvinksėjimą, ir daugiau 
nieko!

— O iš viso ar mane ji minėjo — nutęs
damas paklausė jis, tartum bijodamas, kad 
atsakymas į jo klausimą įtrauks į smulk
menas, kurių jis negalėtų pakęsti klausyti.

— Ji nebeatgavo sąmonės, kai ją palikai, 
ji nieko nebeatpažino, — pasakiau. — Ji 
guli švelnia šypsena veide, ir paskutinės jos 
mintys nuklydo į mieląsias vaikystės die
nas. Jos gyvenimas pasibaigė švelnia svajo
ne, tegu ji taip pat maloniai atsikelia kita
me pasaulyje.

— Tegu ji atsikelia kančios apimta! — 
visu užsidegimu sušuko jis, trepteldamas 
dar koja, suurgzdamas staigiai prasiveržu
siu nebenuValdomu pykčiu. — Na, ji — 
melagė iki pat galo! Kur ji yra? Ne ten — 
ne danguj, ne išnykusi, tai kur ji? Ak, tu 
sakei, kad tau nesvarbu mano kančios! Ir 
aš kartoju vieną maldą, kartosiu ją, kol su-

STELLA

STEIGIU NAUJĄ PARTIJĄ

Partijų permaža, 
Ką čia jums beaiškint. 
Ir pačiam juk noris 
Kartą pasireikšti.

Sapnavau aš sapną 
Didžiai pranašingą. 
Kad ne šiaip eilinių, 
Bet vadų mums stinga.

O paskui dipukų 
Buvo lyg paradas.
Ir kažkas sušuko:
— Mums dar trūksta vado!

Tad kodėl, vyručiai. 
Nepasinaudoti, 
Kai kiti nemoka 
Lietuvos vaduoti?

Tikro vado žymės 
Tai kakta ir akys — 
Neturi jos kaisti, 
Nors kvailai pasakius.

Steigiamąjį reikia 
Būtinai sukviesti 
Ir girdėtus šūkius 
Alumi atskiesti .

Aišku, reikia duoti 
Konkurentams garo, 
O paskui prašyti 
Dolerių ir svarų.

Kritikuoti viską 
Smarkiai reikia stengtis. 
Tik staiga nereikia 
Kortų atidengti.

Mat, svarbu vienybės 
Pasimaut arkliuką. 
Na, ir pažadėti
Grįžus portleliuką.

Visą tai girdėjau.
Aš sapne aiškiausiai. 
Tad nėra ko delsti. 
Ir nėra ko klausti.

Tad kviečiu tautiečius 
Į susirinkimą.
Tars žodelį vadas, 
Tam dalykui gimęs.

Pažiūros — ne kliūtys: 
Pradžiai viskas tinka. 
Nes patriotizmas 
Mano katarinka.

tins man liežuvis: Katerina Earnshaw, ne
turėk tu ramybės, kol aš tebebusiu gyvas! 
Tu sakei, kad aš nužudžiau tave, tai perse
kiok mane! Aš tikiu, kad nužudytieji per
sekioja savo žudikus. Aš žinau, kad dva
sios klajoja žemėje. Visad būk su manim, 
priimk kokį nori pavidalą, varyk pasiuti- 
man mane! tik' nepalik martęs vieno šitoj 
bedugnėj, kur negalėsiu surasti tavęs! Ak, 
Dieve! tai neapsakoma! Aš negaliu gyven
ti be savo gyvenimo! Aš negaliu gyventi be 
savo sielos!

Jis trinktelėjo galva į rumbuoto medžio 
liemenį; pakeldamas vėl akis, staugė jis, 
tartum būtų ne žmogus, o laukinis galvijas, 
badomas peiliais ir strėlėmis. Pastebėjau 
keletą kraujo dėmių medžio žievėje, o jo 
raka ir kakta taip pat buvo dėmėtos; gali
mas dalykas, kad mano dabar matytasis 
vaizdas tebuvo pakartojimas anų- veiksmų, 
atliktų šitaip naktį. Vargu tai bus sukėlę 
man gailestį — greičiau išgąsdino mane, tik 
jaučiau, kad šitokio negaliu palikti jo. Bet 
tuo metu, kai jau pakankamai susitvardė 
ir pamatė, kad aš stebiu jį, tada sugriaudė, 
kad išnykčiau. Aš nebuvau pakankamai pa
jėgi nuratninti ir paguosti jam!

Išvertė M.

NETIKĖJIMO PROBLEMA
Thomas Merton

AUTORITETO REIKŠMĖ
Tikėjime — natūraliame ar antgamti

niame — turime turėti orotinį patikinimą, 
kad asmuo, kurio žodžiu priimame tiesą, 
tikrai kalba su autoritetu. Pagyvenusio 
žmogaus ir jo gydytojo santykiai reikalau
ja plataus žmogiško tikėjimo pagrindo. 
Mes tikime, kad mūsų gydytojas gerai nu
simano apie dalyką, apie kurį mes patys- 
nieko nežinome. Mes naudojame jo prira
šytus vaistus, pasitikėdami jo praktika ir 
autoritetu. Tačiau nėra protinga pasitikėti 
kiekvienu žmogumi, kuris pasivadina gy
dytoju. Mes būname neišmintingi, jeigu 
pasivedame rankoms tokio, kurio pacien- ' 
tai išleidžia vis daugiau ir daugiau pinigų 
bandomiems tyrimams ir nevykusioms 
operacijoms, kurios nieko nepadeda.

Yra aišku, kad nemaža tokių gydytojų 
pralobo. Tačiau keisčiausia, kad ne kartą 
tokie nutuko agnostikų ir ateistų tikėjimui

DIEVO ĮSIKIŠIMAS
Lengva surasti protinį pagrindą žmonių 

„tikėjimui“ kam nors kaip, pvz., penicili
nas. Daugumai žmonių neaišku, kad ly
giai taip protinga tikėti stebuklais, kaip ir 
penicilinu. Tačiau ir šiuo atveju išvada 
dažnai yra sujaukiama. Atrodo, kaikurie 
mano, jog tikėjimas stebuklais būtinai rei
kalauja, kad normaliose sąlygose tikinty
sis tikėtų būsiąs išgydytas nuo plaučių 
uždegimo greičiau stebuklu nei oenicilinu.

Iš tikrųjų reikalas visai priešingas. Gy
dytojų patirtis rodo, kad dauguma plaučių 
uždegimu sergančių (bet, žinoma, nevisi) 
išgyja, naudodami peniciliną. Gydytojų 
patirtis taipgi rodo, kad žmonės buvo pa- 
giję nuo, atrodo, nepagydomų ligų nepap
rastu būdu, ko jie nesiima išaiškinti kito
kiu būdu, kaip tiesioginiu Dievo įsikišimu. » 
Tikintis krikščionis nusimano, kad bet 
kokiu atveju pasveikimas priskirtinas Die
vui, kad Dievas gali mane išgydyti nuo 
plaučių uždegimo, pasinaudodamas gydy
toju, įšvlrkščiančiu man penicilino, arba 
Liurdo vandens lašu, nuvarvintu ant ma
no liežuvio. Dievas, kuris nustatė gamtos 
dėsnius, gali, jei Jam patinka, juos ir su
stabdyti. Nepaisant to, tikintis krikščionis 
nuodėmės sankcija yra įpareigotas naudo
ti išmintingas gamtines priemone?, saugo
damas savo gyvybę ir savo kūno sveikatą. 
Jis niekuomet nėra įpareigotas gerti Liur
do vandens. Jis netgi nusikalstų, jeigu 
lauktų stebuklingo pagijimo, sąmoningai 
paniekindamas paprastas priemones gy
vybės išlaikymui.

NIDOS KNYGŲ 
KLUBAS

TRECIAS LEIDINYS PASIEKĖ 
SKAITYTOJUS

Nidos Knygų Klubas šią savaitę išsiun
tinėjo skaitytojams V. Alanto novelių rin
kinį „SVETIMOS PAGAIRĖS“. Tai jau 
trečias nesniai Londone įsisteigusio Nidos 
Knygų Klubo leidinys. Anglijoje gyvenan
tieji lietuviai šias knygas gauna už 3 šilin
gus neatsižvelgiant, į jų dydį. Rugsėjo pa
baigoje arba spalio pirmomis dienomis 
klubo nariai gaus M. Vaitkaus „TVA
NAS“.

Nidos Knygų Klubas, siųsdamas už ši
tokią kainą Lietuvišką knygą, prašo gerb. 
skaitytojų tik vieno dalyko: gavus knygą 
neužtęsti su atsiskaitymu.,Jei šitai gerb. 
skaitytojai supras ir vykdys, jie bus didie
ji talkininkai šiame lietuviškame knygos 
leidimo darbe.

MINTYS
Pirma geležis sutirps į vašką ir vanduo 

pavirs uola, negu mes ištartą žodį at- t 
šauksime

D. L. K. Gediminas

Neapgalvoti darbai yra lygūs šaudymui 
netaikant.

J. VARČIUS

MŪŠIU TAKTIKA
V

L Senovėje
216 m., birželio mėn„ prieš Kristaus gi

mimą, mūšyje prie Kanų (Cannae senovės 
romėnų miestas pietų Italijoj, Apulijos pro
vincijoj), Kartaginos karo vadas Hanniba- 
las visiškai sunaikino romėnų kariuomenę, 
kuri skaičiumi viršijo savo priešus (kartagi
niečius), santykiu du prieš vieną. Hanniba- 
las laimėjo mūšį, sąmoningai atitraukdamas 
kovos dalinius centriniame fronte, gi abu 
franto kraštus sustiprino geriausiais Afrikos 
kariuomenės kovotojais, kurie mūšio metu 
nepasitraukė nė vieno žingsnio. Varro, Ro
mėnų kariuomenės vadas, sukoncentravo 
savo pėstininkus prieš pradėjusį trauktis 
kartaginiečių kariuomenės centrą, tikėdamas 
lengvai sudraskyti priešą į dvi dalis. Romė
nai taip sėkmingai kovėsi centre, kad jų le
gionuose pasigirdo galingi pergalės šauks
mai. Bet šie šauksmai pasidarė beviltiški ir 
tuojau nutilo, nes romėnus užpuolė iš užpa
kalio ispanų ir galikų raiteliai, vadovaujami 
žymaus karo vado Hasdrubalo.

Hannibalui stabilizavus centrinį frontą, 
afrikiečiams spaudžiant iš abiejų kraštų ir 
Hasdrubalui atakuojant iš užpakalio, romė
nų galingoji kariuomenė atsirado katile, 
apsupta iš visų pusių, neturėdama laisvės ju
dėti. Tai buvo Hannibalo gerai paruošti 
spąstai. Varro's karo pajėgos buvo visiškai 
sunaikintos. 87.000 geriausių vyrų kariuo

menė žuvo, palikdama kovos lauke 45.000 
žuvusių, gi likusieji pateko j belaisvę. Han
nibalo nuostoliai siekė tik apie 6.000 karių.

2. Viduramžiuose
1410 m., liepos m. 15 d., prie Žalgirio 

įvyko didžiausiais vidurinių amžių mūšis, 
kuriame Lietuvos valdovas Vytautas Didy
sis sunaikino stipriausią V. Europoj kryžiuo
čių kariuomenę. Vytautas priešą sumušti 
panaudojo panašią mūšio taktiką kaip ir 
Hannibalas.

Centrinio fronto atitraukimu, kurį laikė 
geriausi žemaičių kariuomenės pulkai ir abu 
kraštus (dešinį ir kairį sparnus), sustiprinda
mas totorių ir lenkų raiteliais, Vytautas įvi
liojo kryžiuočių kariuomenę į savo' kariuo
menės vidurį. Kryžiuočiai, kaip ir Romėnai, 
džiūgaudami laimėjimu užtraukė pergalės 
himną, visiškai nenujausdami, kad jie pate
ko j Vytauto paruoštus spąstus. Kai iš kraš
tų užgriuvo ant kryžiuočių totoriai ir len, 
kai, centre vėl pradėjo spausti lietuvių pul
kai, geriausia pasiruošusi, geriausia ginkluo
ta ir daugiausia prityrusi V. Europoje kry
žiuočių kariuomenė atsidūrė katile. Visos 
pastangos praplėšti šį geležinį žiedą buvo 
apmokėtos tūkstančiais kryžiuočių karių 
gyvybėmis. „Daugybė žmonių žuvo, krito 
ir patsai didysis Ordino magistras Ulrichas 
Jungingenas, liko kautynių lauke beveik vi

si riteriai, tik keliolikai jų pavyko pabėgti“ 
(Iš V. Daugirdaitės-Sruogienės „Lietuvos 
Istorija“)

3. Naujieji laikai
Ir naujaisiais laikais didieji mūšiai buvo 

laimėti, naudojant tą pačią mūšių taktiką, 
kurią senovėje panaudojo Hannibalas ir vi
duramžiuose — Vytautas Didysis. Paskuti
niojo karo metu vokiečių garsieji katiliniai 
mūšiai rytų fronte buvo suplanuoti iš senų 
laikų žinomais mūšių taktikos dėsniais: ap
supti priešo kariuomenę iš visų pusių, užda
ryti katile, aptraukti geležiniu žiedu ir visų 
rūšių ginklais priešą sunaikinti.

Tačiau paskutinio karo metu buvo atrasti 
nauji, masiškai naikinantieji ginklai, kurie 
dar praktiškai karo metu nebuvo panaudoti, 
išskyrus porą katastrofiškų sprogimų Japo
nijoje. Tai hidroatominiai sprogmenys, ku
rie vienu veiksmu nušluoja plačią apylinkę 
nuo žemės paviršiaus. Sprogusi hidroato- 
minė bomba virš Londono ar New-Yorko 
padarytų šiuos miestus griuvėsiais ir visiš
kai nepajėgius prisidėti prie visuotino karo 
vedimo.

Šiuos ginklus šiuo metu turi anglosaksai 
ir sovietiniai imperialistai. Didėjant sovietų 
agresingumui, kasdien vis pavergiant nau
jus kraštus ir geležinei uždangai vis daugiau 
plečiantis, Vakarai ne be baimės žiūri į šią 
rytų grėsmę krikščioniškai kultūrai ir civi
lizacijai. Vergija ir laisvė yra du didžiausi 
šių laikų priešai, kurių saugotojai karštligiš
kai ginkluojasi baisiausiais sprogmenimis. 
Tie, kurie neša žmonijai vergiją ir tie, kurie 

saugoja žmogaus laisvę, šiandien planuoja 
naujus mūšius, pirmieji — užpulti, antrieji 
— gintis.

Kai kurie Vakarų strategai galvoja, kad 
senieji metodai mūšiams laimėti jau netin
ka, jie yra neįvykdomi dėl priešo masių 
persvaros ir technikos panaudojimo. Jie siū
lo kitokius strategijos planus. Vieni siūlo 
labiausiai stiprinti oro laivyną, kiti — jū
ros laivyną, treti — žemyno karo jėgas. 
Toks blaškymasis ypač buvo ir yra jaučia
mas amerikiečių karinių įstaigų planavi
muose.

Tačiau paskutiniu metu daugumas anglo 
saksų strategų sutinka, kad atominiam ka
rui vesti yra reikalingos visų ginklų rūšių 
karinės pajėgos ore, jūroje ir žemyne ir jos 
visos reikalingos mūšiui laimėti.

Anglų strategas Lt.-gen, sir Brian Hor
rocks, svarstydamas modernaus mūšio pa
sisekimą teigia, kad Hannibalo taktikos pa
grindai tinka ir šių dienų mūšiams laimėti. 
•Anot jo, Hannibalo laimėtas mūšis prie Ka
nų prieš 2000 metų yra klasinis pavyzdys 
kaip priversti priešą taip susikoncentruoti, 
kad jį galima būtų apsupti ir sunaikinti.

Todėl generaliniu štabų svarbiausias ir 
pagrindinis rūpestis, ruošiantis hidroatomi- 
niam karui, kaip priversti priešą išstatyti 
gerus taikinius atominei atakai ir nuo tos 
nelaimės apsaugoti save kariuomene. Vyk
dant Kanų mūšio planą, kain samprotauja 
Lt.-gen. Bran Horrocks, reikia vietoj Han
nibalo kavalerijos naudoti atominius gink
lus ir vietoj afrikiečių iš šonų stipriai spaus
ti priešą šarvuotais judriais daliniais.

Hannibalas, žinoma, buvo labai gabus 
karo vadas. Bet šiais laikais įvedimas į karo 
lauką atominių ginklų iš pagrindų yra pa
keitęs karo vadovavimo meną. Eilinių gerų 
generolų laikai jau yra praėję. Reikalingas 
naujų laikų Hannibalas, kuris sugebėtų su
mušti hidroatominių ginklų pagalba tokiais 
pat ginklais apsiginklavusi priešą.

Modernaus kar ovadui krinta atsakomy
bė už hidroatominių ginklų panaudojimo 
tikslingumą, mėtant bombas iš lėktuvų, šau
dant iš patrankų ar bombarduojant priešą 
raketomis. Sprogusi atominė bomba ore 
gali padaryti mirtinų nuostolių priešui atvi
rame lauke vienos mylios plote. Bet šie •* 
nuostoliai bus žymiai mažesni, jei apšaudo
mi dalinai bus slėptuvėse, ypač su gera vir
šutine priedanga. Kitaip sakant, atominiai 
sprogmenys visuomet bus labiau pavojingi 
kariuomenės daliniams, kurie apleidę savo 
slėptuves pasiruošę atakai, negu tiems, ku
rie užima rūpestingai paruoštas gynybos 
pozicijas.

Hidroatominiai ginklai gabaus vado ran
kose yra geriausia priemonė prieš skaitlingą 
priešą, naudojantį masių puolmo taktiką. 
Šią taktiką naudoja sovietai, kurie nebran
gindami žmonių gyvybių siunčia savo ka
rius masėmis į puolimą. Si masių puolimo 
taktika, naudota paskutiniame kare prieš 
vokiečius rytų fronte. Korėjoj — prieš an
glo saksus, Indokinijoj — prieš prancūzus, 
labiausiai gąsdiną vakariečius, kurie tokių 
masių neturi ir negali turėti dėl žmogaus 
kaip žmogaus vertinimo krikščioniškų pa- 4 
žiūrų įtakoj.

(tąsa 3 pusi.)
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DBLS SKYRIAMS
Š. m. spalio 1 d. sueina 12 mėnesių nuo 

DBLS finansinių metų pradžios. DBLS iž
dininkas ruošia šio laikotarpio apyskaitą, 
kuri bus paskelbta „E. Lietuvyje“. DBLŠ 
nariai ir skyrių valdybos kviečiamos su
tvarkyti atsiskaitymą su nario mokesčiu. 
Ypač kreipiamasi j tų skyrių valdybas, 
kurios ligi šiol dar visiškai nieko Centrui 
nėra prisiuntusios. Netikima, kad apsilei
dimas būtų del narių kaltės. Jeigu taip 
būtų, visi prašomi sukrusti, kad apyskai
ta neparodytų nerūpestingumo svarbiuo
se dalykuose.

Spalio 1 d. baigiamas taip pat vajus 
•DBLS skolų padengimui ir normalių veik
los sąlygų sukūrimui. Kaip žinome, iš rei
kalingų 870 svarų iki šiol gauta tik 450 sv. 
Taip pat žinome, kad didelė dalis mūsų 
tautiečių ligi šiol prie šio vajaus neprisi
dėjo. Todėl šia proga primename, kad au
kos vis dar nuoširdžiai laukiamos.

S. Nenortas, DBLS Iždininkas.
*****

TAUTOS ŠVENTĖS — RUGSĖJO 8-tosios 
MINĖJIMAS LONDONE

DBLS Centrinio Skyriaus Valdyba, kaio 
ir ankstyvesniais metais, šių metų rugsė
jo mėn .11 d. ruošia Tautos Dienos minė
jimą.

Rugsėjo mėn. 5 d., sekmadienį, 11 vai. 
Lietuvių parapijos bažnyčioje pamaldos 
už Lietuvių Tautą.

šeštadieni, rugsėjo 11d., 6 vai. 30 min. 
Lietuvių Namuose, 43, Holland Park įvyks 
šventės minėjimas. Programoje — paskai
tos: R. Spalio ir J. Senkaus. Meninėje da
lyje: dainininkė J. Liustikaitė. deklamaci
jos ir skautų skudučių orkestras.
• Londono ir artimesnių apylinkių lietu
viai prašomi dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime.

DBLS Centrinio Skyriaus Valdyba 
*****

IR PO MINĖJIMO
Oficialiai Rugsėjo 8-sios minėjimo daliai 

pasibaigus, Lietuvių Klubas ruošia Lietu
vių Namų patalpose šeštadienio pasilinks
minimą. Šokiams gros orkestras. Veiks 
bufetas ir turtinga loterija. Staliukus ga
lima iš anksto užsisakyti, paskambinus 
Telf. Park. 9699.

*****
DU VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

AUKLĖTINIAI ANGLIJOJE
Šiais metais du Vasario 16 Gimnazijos 

devintosios (paskutinioji) klasės mokinius 
— Vidmantą Raišį ir Valterį Kiaupą Ang- 
lijon pasikvietė Canbridge Universiteto 
sanskrito kalb. profesorius R. M. Smith. 
Abu moksleiviai buvo prof. Smith svečiais 
.dvi savaites Galashilels vietovėje prie 
Edinburgo. Pats prof. Smith kasdien da
rydavo iškylas į žyemsniąsias Škotijos vie

ptas, supažindindamas jaunus lietuvius su 
škotų istorija, menu ir papročiais. Dažnai 
jis teiravosi apie lietuvių papročius, atski
rų lietuviškų žodžių ištarimus, daiktų pa
vadinimus ir vardus.

Jaunieji svečiai, būdami skautais — vy
čiais, prieš vykdami į Edinburgą, kelias 
dienas praleido mūsų skautų stovykloje 
prie Derby. Iš čia juos viešnagėn buvo 
pasikvietęs Dr. Mockus ir Derby gyvenąs 
Rinkevičius.

Grjšdami iš Edinburgo V. Raišys ir V. 
Kiaupa. norėdami pažinti Londoną, buvo 
apsistoję Lietuviu Namuose, kur juos iš
laikė DBL S-ga ir Lietuvių Namų ben
drovė, o Lietuvių Namų gyventojai paro
dė jiems žymesnes Londono vietas ir taip 
pat paaukojo keliolika svarų jauniesiems 
turistams smulkioms išlaidoms. Besilan
kant „Nidos“ spaustuvėje, moksleiviai ga
vo dovanų Br. Daubaro „Duonos Bejieš- 
kant“ ir „Mėlyną Suknelę“.

Rugpjūčio 31 d. abu moksleiviai išvyko 
iš Londono tiesiog į Gimnaziją, nes jau 
rugsėjo 1 d. prasideda mokslas. Šiais

• mokslo metais jie baigia gimnaziją ir abu 
yra pasiryžę studijuoti techniką.

Atsisveikindami atsilankė „E. Lietuvio" 
redakcijoje, prašydami perduoti jų nuo
širdžiausią padėką visiems tiems Anglijos 
lietuvims ir šio krašto organizacijoms, ku
rių dėka jie galėjo šias vasaros atostogas 
praleisti šiame krašte.

— Šio krašto lietuvių nuoširdumo ir vai
šingumo niekad nepamiršime, — pareiškė 
moksleiviai, apleisdami Lietuvių namus 
su kukliais lagaminėliais rankose, bet su 
jaunomis lietuviškomis širdimis mokytis 
ir dirbti Lietuvos ateičiai.

Yra du svarbiausi būdai priversti prie
šą susikoncentruoti ir išsistatyti geru tai
kiniu atominių ginklų puolimui: pirmas— 
manevravimas, kaip darė Hannibalas prie 
Kanų; ant.ras — naudojant natūralines ir 
dirbtines gamtos kliūtis. Prieš pradedant 
puolimą atakuojantis turi susikoncentruoti 
numatytose vietose ir šios operacijos me- 

9 tu gynyba turi panaudoti atominius gink- 
.' lūs priešui parblokšti. Kariuomenės dali

nių koncentracija ir jų permetimas i pa
vojingus priešo įsilaužimus ar prasilauži
mus gynybos linijose turi būti vykdomas 
skubiai motorizuotomis priemonėmis, kad 
atmušus priešą į pirmykštę jo stovėjimo 
vietą. Tokią koncentraciją reikia vykdyti 
tik mūšiui prasidėjus, nes niekas nedrįs 
puolimo atominiais ginklais 1000 jardų 
atstume nuo savo karo dalinių.

Saugiausia būsimuose mūšiuose vieta, 
atsižvelgiant į atominių ginklų panaudoji
mą, bus priešakinės fronto linijos. Užnuga
ris bus pavojingiausia vieta, nes bombar
davimu "bus siekiama suardyti karo reik
menų pristatymo sistemą. Sandėliai ir mo
torizuoti transporto ešalonai bus svarbiau
si taikiniai. Jau paskutinio karo metu 
anglosaksai vakarų fronte turėjo didelių 
sunkumų apsaugoti transportus nuo vokie
čių orinių puolimų, nežiūrint, kad ju avia
cija, karui baigiantis, buvo labai silpna.

Šiuo metu vakariečių generaliniai šta
bai planuoja karo reikmenų tiekimą fron- 

t tui vykdyti oro keliu. Aprūpinimas fronte 
oro keliu yra tuo patogus, kad jis vyksta 
iš plačiai užfrontėje išskirstytų sandė.lių,

BRADFORD AS
DBLS Bradfordo Skyrius rengia plataus 

mąsto spaudos atgavimo 50 metų sukak
ties minėjimą, kartu — tradicinį literatū
ros vakarą. Minėjimas — vakaras įvyks 
š.m. rugsėjo mėn. 18 d. 17 vai. St. Mary’s 
Hall, East Parade, Bradford.

Bradfordo ir apylinkės lietuviai iš anks
to prašomi šią reikšmingą ir nepaprastą 
sukaktį atžymėti skaitlingu dalyvavimu.

Programą paskelbsime vėliau.
Bradfordo Skyriaus Valdyba

COVENTRY
Ne del rengėjų kaltės Rugsėjo 8-tosios 

minėjimas nukeliamas iš rugsėjo 4 d. į 
kitos savaitės šeštadienį, rugsėjo 11 d. 
Visus svečius atsiprašome ir prašome mi
nėjime dalyvauti rugsėjo 11 d„ šeštadienį, 
18 vai., kuris įvyks „Pilot” pastato salėse. 
Programa nepakeista.

*****
PAMALDOS UŽ LIETUVIŲ TAUTĄ

Rugsėjo 5 d., sekmadienį, 12.15 vai. šv. 
Elžbietos bažnyčioje, Coventry, Rugsėjo 
8 d. proga bus laikcmos lietuviams pamal
dos už Lietuvių Tautą. Pamaldas laikys 
kun. A. Kazlauskas, MIC. Coventriečiai ir 
apylinkių lietuviai prašomi pamaldose da
lyvauti.

šventės minėjimas įvyks kitą šeštadienį 
rugsėjo 11 d., 6 vai. „Pilot”-salėje.

CORBY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 18 d., 4.30 vai. Corby lietuviai 
ruošia Samuel Lloyds School patalpose 
Tautos šventės minėjimą.

Programoje: M. Bojorino paskaita ir 
įdomi meninė programa, kurią išpildys 
Manchesterio Vaidybos būrelis, suvaidin
damas V. Alanto 3 veiksmų komedija 
„Buhalterijos klaida“. Po oficialios dalies 
— šokiai. Gros akordeonistas K. Venckus. 
Veiks bufetas ir loterija. Pabaiga 23 vai. 
Kviečiame visus: — grindys tvirtos!

GLASGOWAS
ŠKOTIJOS LIETUVIAI

NETEKO ŽYMAUS VEIKĖJO
Prieš penkeris metus škotijon atvyko 

kun. Dr. L. Gronis. Nors jo, kaip kunigo, 
tiesioginė pareiga buvo pastoracinis dar
bas, bet jis, būdamas energingas ir veik
lus visuomenininkas, savo gabumais ir pa
tyrimu talkininkavo ir jaunimo sąjungai 
„Aušra“, ir šv. Cicilijos chorui, ir šv. Juo
zapo d-jai, ir šv. Kazimiero parapijos drau 
gijai. Jo paraginimu ir iniciatyva įsteigtas 
ir DBLS Edinburgo ir Lothian apylinkių 
skyrius. Suprantama, kad šitokio visuome
nininko išvykimas į Vokietiją, Vasario 16 
gimnaziją, Škotijos lietuvių gyvenime pa
lieka didelę spragą.

Išvykstančiam kun. Dr. Groniui pagerb
ti, š.m. rugpjūčio 22 d. Bellshill — Mos- 
send lietuvių svetainėje buvo suruoštos 
išleistuvės, kuriose dalyvavo per 200 lie
tuvių. Vaišių metu organizacijų atstovai 
tarė padėkos ir atsisveikinimo žodžius, 
įteikdami Škotijos lietuviu, gyvenime nu- 
sipelnusiam kunigui Groniui dovanų.

P. Laurušonis.

WEST WILLS HOSTELIS
Šiame hotelyje gyvena pavyzdinga Jurk- 

šaičių šeima, turinti keturis vaikus, kurio
je viengungiai lietuviai, iš kur jie nebūtu 
atvykę, visada randa prieglobstį ir nak
vynę. Abu Jurkšaičiai yra susipratę lie
tuviai ir toje dvasioje auklėja savo atžaly
ną. V.

P. Mariją Lowczycką 
ir

Antaną Kubilių, 
sukūrusius šeimos židinį, saulėto ir 
laimingo gyvenimo linki

West Wills Hostelio draugai.

„BOBŲ“ VASARA
D. Britanijos mokslininkai — metereo- 

logai pranašauja, kad po retai lietingos ir 
šaltos vasaros, pirmosios rudens savaitės 
bus sausos ir giedresnės. Saulėtais savait
galiais, tiek Londono, tiek ir kitų miestų 
gyventojai, per atostogas neturėję giedres
nių dienų, išvyksta į pajūrį ir į laukus.

kurių negali pasiekti ir sužinoti priešas, ir 
reikmėnės gali būti tiesioginiai paskirsto
mos mažais kiekiais priešakinėje kovų 
srityje. ,

Ateities kare karinį transportą fronte 
vykdys malūnsparniai (helikopteriai), ku
rie pakeis karo sunkvežimius. Savaime 
suprantama, šios oro mašinos priešo lėk
tuvams bus sunkesnis taikinys, negu sunk
vežimių virtinė pamažu judanti keliu. 
Malūnsparniai bus ateities džipai (jeeps 
— lengvieji anglosaksų kariuomenės sunk
vežimiai), naudojami ne tik reikmenims 
pristatyti, bet ir sužeistiesiems išvežti, 
šiuo metu vakariečiai malūnsparnių turi 
nedidelį skaičių; jų modeliai dar bando
mi, tobulinami,' nes senieji yra perdaug 
komplikuoti, nepatvarūs ir brangūs.

Transportui bus naudojami ir propele- 
riniai lėktuvai, bet daugiau fronto užnu
gariui aprūpinti, nes šiems yra reikalingas 
nusileidimo — pakilimo laukas.

Bet tiekimas "oro keliu priklauso nuo 
erdvės dominavimo. Jei priešas savo ga
linga aviacija viešpataus "oro erdvėje, tai 
aprūpinimas fronto lėktuvais ir malūns
parniais bus neįmanomas. Aišku, ateities 
kare pirmosios kovos vyks dėl oro erdvės 
dominavimo. Kariaujančios pusės pirmo
mis karo dienomis savo karo aviacija ban
dys vienas antrą parblokšti ne tik su tūks
tančiais naikintuvų kaudamiesi ore, bet 
svaidys hidratominius sprogmenis Į aerod
romus, susisiekimo mazgus. įmonės, san
dėlius ir miestus. Kas laimės erdvėje, tas 
jau bus pajėgus laimėti mūšius žemėje, 
nes kariuomenės vadas be oro laivyno pa

VOKIETIJA
VARGO MOKYKLŲ 

" MOKYTOJŲ KURSAI
Vokietijos Kr. V-ba rugpjūčio 11-16 d. 

prie Šatrijos vardo lietuvių jaunimo va
saros stovyklos pravedė vargo mokyklų 
mokytojų kursus, į kuriuos iš visos Vokie- 
jo? suvažiavo 11 mokytojų. Tokie kursai 
buvo reikalingi ir pedagoginiu ir organi
zaciniu atžvilgiu, nes kai kur sunkaus mo
kytojų amato griebėsi, nesant specialistų, 
visokių profesijų žmonės, nuoširdžiai dirb
dami kaip mokėdami vaikų lietuviško auk. 
Įėjimo ir mokymo darbą. Jiems buvo rei
kalingos nors pagrindinės pedagoginės 
žinios. Be to, organizaciniais ir praktiš
kais klausimais jie turėjo progos per šiuos 
kursus ir užbaigiamąją konferenciją pasi
dalinti mintimis ir patyrimais ir išsiaiš
kinti visus rūpimus klausimus.

Kursai pravesti labai darbščioje dvasio
je. Dalyviai klausėsi paskaitų ir dalyvavo 
kursų darbuose. Jų programai pravesti tu
rėjo aukotis Vasario 16 Gimnazijos mo
kytojai. Kursų vadovu buvo gimnazijos 
mokytojas A. Venclauskas. Talkininkavo 
gimn. mok. A. Giedraitis, Motgabis, Gai
lius. St. Vykintas skaitė apie literatūros 
dėstymą vargo mokyklose.

Su mokytojais buvo taip pat pravestos 
ir parodomosios pamokos su jų analyze.

***** 
ŠATRIJOS VARDO STOVYKLA

HUTTENFELDE
PLB Vokietijos Krašto Valdybos rūpes

čiu, Vasario 16 Gimnazijos patalpose rug
pjūčio 3-17 d. veikė lietuvių jaunimo va
saros stovykla, į kurią suvažiavo 64 jau
nuolės bei jaunuoliai iš Hamburgo, Neus- 
tadto, Lubecko, Oldenburgo, Seedorfo, Le- 
benstedto, Hanau, Stuttgarto, Memminge- 
no, Rosenheimo ir Augsburgo. Stovyklos 
vadovybę sudarė: M. Jauniškis, vyr. skau
tė L. Zandovaitė, Bobkaitis, Sadžius ir 
Gašventas.

Stovykla suorganizuota ne konfesiniais 
pagrindais. Čia stovyklavo evangelikų ir 
katalikų vaikai. Vadovybė siekė, kad sto
vyklaujantis jaunimas ne tik pailsėtų ir 
sustiprėtų kūnu, bet ypač kreipė dėmesį į 
jaunimo lietuvybei jausmų sustiprinimą. 
Jaunimą stengtasi auklėti tolerancijos, so
lidarumo bei draugiškumo dvasioje, kaip 
dera lietuvių bendruomenės stovyklai.

Nuo 7 vai. ryto iki 22 vai. vakaro, su 
trumpomis pertraukomis, čia sportuota, 
žaista, mokytasi dainavimo, tautinių šo
kių, lituanistinių dalykų ir kt. Kartas nuo 
karto surengtos iškylos ir nuotaikingi lau
žai. Visą dieną gimnazijos rajonas skam-

LIETUVOS REZISTENCIJOS 
BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ 

SĄJUNGOS NARIŲ ŽINIAI
Lietuvos Rezistencijos Buvusių Politi

nių Kalinių Sąjungos 4jGentro Valdyba 
praneša visiems lietuviams, buvusiems po
litiniams kaliniams, kad šį rudenį bus ren
kama nauja Sąjungos Centro Valdyba. 
Rinkimai vyks korespondencijos keliu. 
Rinkimuose dalyvauja visame laisvajame 
pasaulyje gyveną Sąjungos nariai, kalėję 
bolševikų ar nacių kalėjimuose bei kon
centracijos stovyklose. Tuo reikalu visiems 
Sąjungos nariams išsiuntinėsime laiškais 
rinkimų tvarką ir balsavimo korteles. 
Šiuo sykiu prašome visų buvusių politinių 
kalinių pranešti savo adresą ir nuomonę, 
kuriame JAV mieste turėtų būti Sąjungos 
Centro Valdyba. Prašome atsiliepti iki 
š.m. rugsėjo mėn. 15 d. šiuo adresu: Rev. 
Vytautas Pikturna, 213 so 4-th st. Brook
lyn 11, N.Y.

L.R.B.P.K. Sąjubos Centro Valdyba. 
*****

JEI TURITE VOKIETIJOJE PINIGUS
Jungtinių Tautų Įgaliotinio Pabėgėlių 

reikalams įstaiga praneša, kad š.m. sausio 
1 d. Vokietijos Centrinis Žemės Bankas 
atšaldė indėlius, kurie buvo įmokėti Rei
chsmarkėmis 1948 m. liepos mėn,, keičiant 
Reichsmarkes į Deutschmarkes. Turimo
mis žiniomis didelis skaičius pabėgėlių 
įmokėtų pinigų iki šiol dar neatsiėmė. 
Centrinis Žemės Bankas bandė susirašinė
ti su indėlius turinčiais ašmenimis, bet 
laiškai grįžo, nes aresatų negalima suras
ti. Manoma, kad visos tos sąskaitos pri
klauso pabėgėliams, kurie yra išvykę į 
kitus kraštus.

J. T. Įgaliotinis pataria suinteresuotiems 
asmenims kreiptis raštu į vietinį Landes- 
zentralbank, kuriame 1948 m. buvo įmokė
tos Reichsmarkės pakeitimui į DM.

ramos yra panašus į aklą žmogų, bandan
tį be pagalbos pereiti judrią didmiesčio 
gatvę.

Lt. - gen. Brian Horrocks, kurio sampro
tavimais yra pagrįstas šis straipsnis, daro 
tokią išvadą: atominių ginklų įvedimas į 
mūšio lauką iš pagrindų pakeičia kovos 
taktiką ir dalinių apginklavimą, lygiai 
kaip parako atradimas kariavimo būdą 
arba nedidelės profesinės kariuomenės 
buvo pakeistos visos valstybės įtraukimu 
į visuotiną karą.

Taigi, hidroatominiai ginklai keičia se
nąsias kariavimo strategines koncepcijas 
ir karo lauke jėgų naudojimo taktiką. Ko
ki bebūtų hidroatominių ginklų panaudo
jimo padariniai, bet jų pagrindinis tikslas 
yra pakrikdyti puolantį priešą, paruošti 
saugų kelią savos kariuomenės puolimui 
ir baigti mūšius ar karą, įgalinant ją už
imti priešo krašte gyvybinius centrus.

Šiuo metu hidroatominiai ginklai jau 
yra perduodami sausumos kariuomenei 
naudoti. Vakarų Europoje yra vykdomi 
milžiniški kariuomenių manevrai, žemyne, 
jūrose ir ore, kuriuose išbandomi šie nau
jieji ginklai. Vyksta strateginis ir taktinis 
sausumos kariuomenės perversmas. Ame
rikiečių, britų ir V. Europos kraštų ka
riuomenės skubiai perorganizuojamos ki
tais pagrindais, siekiant kiekvieną kariuo
menės dalinį, padaryti labai judriu laiko 
ir atstumo atžvilgiais, kad kiekvienu me
tu ir kiekvienoje vietoje suspėtų kirsti 
mirtiną pradinį smūgį prade juslėms verž
tis iš už geležinės uždangos mongolų ma
sėms.

bėjo klegesiu, juoku ir dainavimu. Mer
gaičių vadovė L. Zandovaitė buvo tartum 
stovyklos dvasia. Ji vadovavo mergaičių 
mankštai, žaidimams, mokė tautinių šokių 
ir dainavimo, pravedė laužus, slaugė su
sirgusius ir t.t.

Stovyklos maistas buvo visiškai geras 
ir pakankamas. Stovyklautojai, rašydami 
laiškus namiškiais, džiaugėsi geru maistu, 
linksma stovyklos nuotaika, rengiamais 
laužais ir kitais parengimais. Daugelis 
vaikų pageidavo, kad stovyklavimas būtų 
pratęstas.

Mokytojas Gailius talkininkavo prave
dant mankštą ir žaidimus, o programoj 
numatytam lituanistikos kursui praeiti — 

^gimnazijos direktorius dr. Literskis, Venc
lauskas, Motgabis ir kiti mokytojai. Vai
kų maitinimo ir kitais ūkiniais reikalais 
rūpinosi Gešventas.

Rugpjūčio 7 d. stovyklą aplankė Vykd. 
Tarybos pirmininkas ir LIT Valdytojas K. 
Zaikauskas, URT Valdytojas dr. Karvelis 
ir PIB Vokietijos Krašto Valdybos pirmi
ninkas Pr. Zunde. Pastarasis stovyklą pa
kartotinai aplankė rugpjūčio 10 d., susi
pažindamas su jaunimo padaryta laike 
stovyklavimo pažanga ir jo stovyklavimo 
sąlygomis.

Vasario 16 Gimnazijos pastogė vasaros 
atostogų metu priglaudė stovyklavimui 
gražų lietuviško jaunimo būrelį, iš kurio 
gal ne vienas kitais mokslo metais grįž 
jau kaip šios gimnazijos mokinys.

*****
ŠATRIJOS VARDO STOVYKLOS

IR KURSŲ BAIGIAMASIS AKTAS
Sekmadienį, rugpiūčio 15 d. oficialiai 

užbaigiant stovyklą, jos vaikučiai davė 
nemažam svečių būriui, gražiai atliktą 
programą, kuri kitą dieną buvo ištrauko
mis pakartota vokiečių laikraščiu repor
teriams, susidomėjusiems šiame lietuvių 
mokslo židinyje lietuvių varomu kultūri
niu darbu.

Nenuilstama, vaikučių mėgiama ir klau. 
soma vadovybė per visą laiką jiems buvo 
jų jaunoji sesutė, vyr. skautė Zandovaitė. 
Tai dar vienas pavyzdys, kaip savoje mo
kykloje ir tremty išauklėjamos jaunos 
energijos jėgos, jau pavaduojančios savuo
sius auklėtojus. Tokia jėga prašvito v. sk. 
Zandovaitė, sugebėjusi gražia nuotaika ir 
rimtu darbu per dvi savaites sudaryti vai
kų ansamblį, atlikusį noriai ir linksmai 
visą programėlę.

Visi vaikučiai buvo apdovanoti šios sto
vyklos prisiminimui specialiai pagamintais 
prisegamais ženkleliai, o dviejų stovyklų, 
Hanau ir Stuttgarto, kambariams, kurių 
įnamiai ypatingai rūpestingai dalyvavo 
visuose parengimuose, paskirtos premijos. 
Vyr. skautė Zandovaitė prisiminimui gavo 
Krašto Valdybos dovaną, gražu albumą, o 
kursų dalyviai Krašto Valdybos pirmin- 
ninką, p. Pr. Zundę, apdovanojo gėlėmis, 
gi kursų vadovą, gimn. mok. Venclauską, 
gražia tautine juosta.

Stovyklos ir kursų pravedimui turėta 
apytikriai išlaidų 5.000 DM. Lėšų gauta 
per BALF’ą 1.000 DM. iŠ VLIK’o Vykd. 
Tarybos 800 DM, iš Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus 300 DM, iš Tautinių Korporaci
jų Sambūrio Clevelande 125.10 DM. ir 
iš BALF’o maistu. Krašto Valdybos pa
stangomis, gauta iš Free Europe Citizens’ 
Service pažadas padengti didžiąją išlaidų 
dalį.

LIETUVIŠKO ŪKIO PROJEKTAS 
ANGLIJOJE

„Europos Lietuvio“ 33-me numeryje ag
ronomas p. J. Lūža kelia įdomų ir pasvar
styti vertą lietuviško ūkio įsigijimo klau
simą. Jis, padaręs trumpą mūsų tautiečių 
būklės apžvalgą, rūžavomis spalvomis nu
piešęs ūkio naudingumą, tiesiog daro iš
vadas, kad tokio ūkio įsigijimas išspręstų 
daugelį lietuviškų problemų. Reikėtų ma
nyti, kad straipsnio autorius yra išnagri
nėjęs šį klausimą smulkiau, bet trumpo
kame savo straipsnyje negalėjo visko pil
nai išaiškinti.

Sutinkame, kad mes esame Lietuvos 
laukų, atsieit jos ūkininkų, sūnūs ir duk
ros, kad veržliausioji tautos dalis (tik ne 
visa) išemigravo. Bet reikia pripažinti ir 
tai, kad kaip tik šita veržliausioji tautos 
dalis, dar namie būdama, jau žemės ūkio 
darbų kratėsi ir vengė. Jie veržėsi į mo
kyklas, įgijo specialybes, dirbo jau nebe 
ūkyje, bet kitose srityse ir del to emi
gravusiųjų tarpe ūkininkų yra mažiausias 
nuošimtis. Neužmirština ir tai, kad jau čia, 
Anglijoje, visokius pasiūlymus į žemės 
ūkio darbų sritį dauguma esame atmetę, 
pasirinkome geriau fabriką, ir savo nuo
monės tuo atžvilgiu dar nepakeitėme. Bu
vo juk ir tokių atsitikimų, kad patekę že
mės ūkio darbuosna, pabėgo nė sutarto 
termino neišbuvę. O juk darbo sąlygos 
naujai besikuriančiame ūkyje gali būti 
dar sunkesnės, negu seniau įsikūrusiame. 
Kažin, ar naujai besikuriantis ūkis išgalės 
mokėti darbininkams tokius atlyginimus, 
kokius moka seniau egzistuojantis? šituos 
klausimus ir sąlygas, be abejojimo, kiek
vienas iš anksto apsvarstys ir vargiai atsi
ras daug savanorių tokiame ūkyje dirbti. 
Net jeigu ir atsirastų, tai, patyrę bloges
nes sąlygas negu turėjo fabrike, vargu ar 
leisis perkalbami ilgiau ūkyje pasilikti. 
Turint dar atmintyje šioje saloje ilgas 
liūtis.ir savaitinius darbininkų darbo ter
minus, šiuo atžvilgi uūkis gali turėti ka
tastrofiškų nuostolių. Šitie dalykai turi 
būti gerai išnagrinėti ir apsvarstyti, nes 
jie gresia didele rizika.

Sudarymui kapitalo 10.000 svarų, skai
tant akciją kad ir po 100 sv., reikia 100-to 
akcijų. Viengungiai, kad ir turėdami san
taupų, bet nenorėdami ūkyje dirbti, var
gu ar norės tokias akcijas pirkti, ypač jau 
ir del to, kad ir šio projekto sumanytojas 
prileidžia vienus kitus metus be pelno. Ne

SVETIMIEJI APIE MUS
Įtakingas vokiečių savaitraštis „Deut- 

ches Zeitung“ 47) e954 įsidėjo pranešimą 
apie Pabaltijo kraštų sovletinimą. Laikraš 
tis nurodo, kad šiandien Pabaltijo kraštai 
užsieniečiams iš Vakarų yra bevelk nepri
einami, ūkis ten nuolatos smunkas. pvz. 
Latvijoje prieš karą buvo daugiau kaip 
800.000 karvių, o dabar komunistai jų kie
kį nori „pakelti" iki600,000. Kraštai atsi
dėjus rusinami. Prie rusifikacijos daug 
prisideda Pabaltijo didesniuose miestuose 
laikomų rusų įgulų kariai, taip pat kiti 
pareigūnai, įtaisyti policijoje ir kitose 
tiesiai Maskvai priklausančiose įstaigose, 
kai geležinkeliai etc. Laikraščio žiniomis, 
Latvijoje ir Estijoje rusų skaičius siekia 
apie 15%, Lietuvoje — kiek mažesnis. 
Tarp gyventojų armija ir policija labai 
nepopuliarios. Latvijoje komunistai per 
laisvės rinkimus net ir dabar nesurinktų 
daugiau kaip 10% visų balsų, o Estijoje— 
dar mažiau. Tačiau tie, kurie kovoja už 
šių kraštų savarankiškumą, daugiausia yra 
išvežti į Sibirą,

„Freie Presse - Korrespondenz“, Centro 
ir Rytų Europos Pabaltijo irBalkanų karš
tų laisvųjų žurnalistų ir jų organizacijų 
organas, įsidėjo V. Banaičio straipsni apie 
Kersteno komitetą ir jo darbus. Jame, be 
kita ko, nurodoma, kad, Kersteno komi
tetą pavertus nuolatine institucija, kaip 
to pageidauja milijonai žmonių už gele
žinės uždangos, jau tik tokios centrinės 
nuolatinės dokumentacijos įstaigos buvi
mas verstų visokius Sovietų satrapus bū
ti žmoniškesnius.

„Die Welt" Nr. 168 (54 įsidėjo prane
šimą apie Vak. Vokietijoj gyvenančius 
8.000 lietuvių, šiltai atsiliepta ir apie VA
SARIO 16 gimnaziją.

Prancūzų dienraštis „La Croix" Nr. 
21747 įsidėjo pranešimą apie okup. Lietu
voje vykstačią antireliginę kovą. Prane
šimą, be kita ko, skelbiama, kad Kaune 
karo pabaigoj veikusių bažnyčių beliko tik
6. Vilniaus katedra esanti paversta mu
ziejumi. Antireliginė kova su Bažnyčia 
stiprinama.

Australų „The Geelong Advertiser“ įsi
dėjo keletą straipsnių, kuriuose nagrinė
jamos „noujųjų australų", kaip kad ten 
vadina naujuosius emigrantus, problemos. 
Laikrašty pažymima, kad. viską susuma
vus. Australija nėra tinkamiausias kraš
tas emigrantams ne britams, šiems ge- 
tiausi emigraciniai kraštai iš žemyno esą 
į Kanadą ar į JAV. Iš Australijos, kas ga
li, ir iš lietuvių vyksta kitur.

Iš LATVIŲ GYVENIMO
Pasidavęs į vakariečių rankas buv. so

vietų šnipų tinklo Australijoje vadas Pet
rovas specialei tardymo komisijai patiekė 
ir sąrašą tų asmenų, kurie yra buvę so
vietų slaptosios tarybos agentais. Latvių 
laįkraštis „Latvija" plačiai aprašų atsiti
kimą su latvių advokatu A. Fridenbergu, 
kuris, anot Petrovo, jau 1940 metais, tai
gi per pirmąją okupaciją, palaikęs santy
kius su sovietų NKVD, vėliau ir Danijoje 
teikęs žinias, o paskiausiai Australijoje. 
Patsai Fridenbergas kategoriškai paneigė 
bet kokius santykius su Sovietais tiek 
Latvijoje, tiek Danijoje ir Australijoje.

vienas paaiškins, kad banko ar taupomo
sios kasos mokamas mažas nuošimtis yra 
geriau negu nieko.

Kapitalistų turinčių dideles sumas, ne
turime ir mažai atsirastu, pirkėjų, perkan
čių daugiau negu vieną akciją. Galima 
drąsiai tvirtinti, kad daugiausia jų būtų 
pavieniai akcininkai, taigi, iš viso, jei ir ne 
visas šimtas, tai bent kelios dešimtys. Ir 
jei jie bus dar šeimyniniai žmonės norin
tieji su šeima ūkyje apsigyventi ir dirbti, 
tai kokio reikėtų ūkio kad jis sutalpintų 
ir išmaitintų kelias dešimtis šeimų, na, ir 
joms dar šį tą uždirbti leistų? Už 10.000 
svarų tokio ūkio nenupirksi.

.Apsinaminusieji jau turi skolų, jie tas 
skolas stengsis mažinti, tuose namuose gy
vens, ūkiu nebus suinteresuoti ir ūkio 
bendrovės akcijų nepirks. Gi perkantieji, 
kaip minėjau, visi nesutilps ir Jsikūrusių- 
jų skaičiaus nepadidins. Tuo labiau, kad 
angliškuose ūkiuose trobesių taip maža! 
Vadinasi, įsikūrusius, kaip vienos rankos 
pirštais skaitome, taip ir skaitytume. Ne
sant ūkyje patalpų, savaime aišku, atpuo
la ten jaunimo stovyklavimas, visų lietu
vių vasarojimo vieta, senelių ir invalidų 
prieglaudos ir kita. Tiesa, ir autorius sa
ko, kad tatai galėtų būti tik patalpoms at
siradus, bet gi visiems žinoma, kad jos, 
kaip grybai po lietaus, neatsiranda.

Lietuviai pratę ūkininkauti pavieniui ir 
savarankiškai, visur rodant savo inicia
tyvą, sugebėjimus ir tam tikrą lenktynia
vimą. Tas yra natūralu ir pažangu. P. Lū
ža gi šį ūkininkavimo būdą, bent minėta
me savo straipsnyje laiko antroje vietoje. 
Bendrame keliolikos ar net kelių dešimčių 
savininkų ūkyje nė vienas savo iniciaty
vos parodyti negalės, nes kur daug galvų, 
ten daug ir protų.

Mūsų lietuvybės išlaikymui, kas kita 
būtų pagalvoti apie nejudomą turtą, kad ir 
ūkio pavidale, kuriame galima būtų įsteig
ti nors vidurinę lietuvišką mokyklą.

Jeigu viešose kalbose mes reiškiame gi
lius įsitikinimus Lietuvos išlaisvinimu ir 
tėvynėn grįžimu, tai nesiruoškime čia 
stipriai įsikurti ir amžinai gyventi. Tuomi 
tik tėvynėje likusių brolių lūkesčius ir vil
tis nuodijame ir bolševikinę propagandą 
didiname. Atrodo, kad mes savo tėvynę ir 
joje likusius savo brolius jau pradedame 
užmiršti, stengdamiesi čia visam laikui 
įsikurti ir -nusipilietinti.
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PLUNKSNAGR A UZIO

ir

Nenoromis keliais sakiniais tenka su 
skaitytojais pasidalyti apie... mūsų veiks
nius, nors pirmuose užrašuose ir buvau 
pažadėjęs šito „susicukravojusio" reikalo 
visiškai neliesti, šį kartą paliesiu šitai to
dėl, kad gavau iš labai seno pažįstamo vo
kiečio laiškelį. Nepaslaptis, kad ne vienas 
mūsų, gyvenęs Vokietijoje, arba ir vokie
čių okupacijos metu, buvome susipažinę 
su vienu kitu vokiečiu, karts nuo karto 
ir dabar dar palaikome su jais ryšį, ypač 
su tais, kurie' mūsų didžiosios nelaimės 
metu, pabėgimo metu, ar ir po jų kapitu
liacijos buvo mums pusėtinai žmoniški. 
Taigi, grįžtan prie to vokiečio, šiuo metu 
gyvenančio Bonnoje, laiškelio, turiu pa
pranašauti ir „šviesesnių" prošvaisčių mū
sų veiksnių santykius belukštenant... ži
noma, jei šiuo metu Bonnoje gyvenančiam 
mano pažįstamam vokiečiui būtų taip ak
tualus „bonkofės" reikalas, kaip 1946 me
tais, gal, siuntinėlį pasiuntus, ir daugiau 
ką nors sužinočiau, bet šiuo kartu jis, 
sotus, o besitrindamas po Vakarinės Vo
kietijos sostinę, šį tą suodė ir mane infor
muoja, kad, girdi, mieli kameradai labai 
del savo atstovo paskyrimo nesijaudinki
te, nes, jo žiniomis, tokio Vakarų Vokieti
jos vyriausybė dar nė vieno nėra prėmu- 
si. Ir, svarbiausia, kad jis, atstovas, bus 
priimtas tik tada, kai abi mūsų veiksnių 
pusės, pėdavusios rankas, broliškai pasa
kys, kad štai šitą Dievo Paukštelį mes 
vienbalsiai prašome ir tvirtiname kandi
datu Lietuvos reikalams atstovauti. Taigi, 
mūsų visų džiaugsmui ir pasididžiavimui 
— vokiečiai sutaikys mūsų veiksnius. Geri 
vistik tie vokiečiai...

fuose aišku, kad už šitokį šmeižtą šio kraš
to įstatymas trumpai prikerpa karčius. 
Užtenka prisiminti neseną lenkų gen. An- 
ders'o bylą su vietos komunistinių dien
raščiu, kuriam minimo lenko apšmeiži
mas kaštavo penkis tūkstančius svarų.

Jei žinočiau londoniškio „Keleivio" ko
respondento adresą, paprašyčiau ir apie 
mane „taip gražiai“ parašyti, kad vėliau 
už gautus dolerius galėtume abu ap'an- 
kyti vyr. „Keleivio“ redaktorių. Neabejo
ju, kad šito gundymo „L.N. Gyventojas" 
neatlaikys ir artimiausiu laiku atsilieps...

BALTAI TEBEKOVOJA „ NESUPRATAU , 
INFORMACIJOS”...

GEN. CLARK 
REIKALAUJA NUTRAUKTI 
DIPLOMATINIUS SATYKIUS

SU SOVIETAIS
Prieš kurį laiką buvęs JTO kariuome

nių vadas Korėjoje, gen. Clark, reikalavo 
išmesti sovietus iš JTO ir nutraukti su so
vietine Rusija diplomatinius santykius, 
šitokią gen. Clark pažiūrą JAV preziden
tas Eisenhoweris sukritikavo, šiuo metu 
„Newsweek“ savaitraštyje gen. Clark su
konkretino savo šiuo klausimu pareiški
mą. Jis rašo: „Pakartotinai pareiškiu, kad 
tuo atveju jei atsakingieji veiksniai įžiū
rėtų, jog Amerikos interesai yra tokiame 
laipsnyje pavojuje, kad karas yra būtinas, 
tai tada reikia kovoti ir panaudoti viską, 
ką Amerika tik turi, kad karą laimėjus, 
bet nevesti šitokios ribotos kovos, kaip 
Korėjoje. Nesutinku, kad mano siūlomoji * 
politika — nutraukti diplomatinius santy
kius su sovietine Rusije ir JTO pertvar
kymas į laisvų kraštų bendruomenę, ko
vojančią su komunizmu, sukeltų prevenci
nį karą. Esu įsitikinęs, kad nė vienas iš 
šitų žygiu neprivestų prie karo, nes sovie
tai, daugiau negu bet kuris kitas kraštas, 
nori išvengti karo".

Į klausimą, ar jo nuomone Amerikos 
sąjungininkai paremtų šitokią politiką, — 
gen. Clark atsakė, kad reikia turėti tam 
tikrą riziką, jog kai kurie sąjungininkai 
atsiskirs nuo Amerikos. Jo nuomone, šiaip 
ar taip greitu laiku Amerika įsitikins, ku- ' 
riais sąjungininkais ji galinti pasitikėti.

Šiame straipsnyje gen. Clark šitokiais 
žodžiais kaltina Amerikos vyriausybę: 
„Kai buvau augštuoju komisaru Austrijoje 
ir Amerikos karinių pajėgų, esančių šita, 
me krašte, viršininku, o taip pat JTO ka
ro vadu Korėjoje, laikas nuo laiko gauda
vau savo vyriausybės informacijas, kurių 
nesuprasdavau. Kartais įtardavau, tarsi į 
mūsų vyriausybės augštasias pareigas bū
tų įsibrovę komunistai, atnešdami nepa
žabotas įtakas sprendimams, liečiančius t 
mūsų krašto gerovę ir ateitį".

ANDERSAS TEBERAGINA LENKUS 
KOVOTI Už VILNIŲ.

Londoniškis lenkų savaitraštis „Orzel 
Bialy“ atpasakoja gen. W. Anders kalbą, 
kurią jis pasakė Hodgemoor, netoli Lon
dono, lenkų skautų stovyklos atidarymo 
proga. Savo kalboje AnderSas ragino ten 
susirinkusius lenkus kovoti už vadinamas 
atgautas žemes, kurių ribą sudaro Oderis 
ir Neisė. Bet kartu pridūrė, kad lenkai 
taip pat kovosią už Vilnių ir Lvovą. Ta
čiau pats lenkų ekstremistų vadas, matyt, 
jaučia, jog tokioms lenkų pretenzijoms jie 
nedaug gali tikėtis pritarimo iš Vakarų 
politinių sluogsnių, tad nepasigailėjo ne
palankaus žodžio tiems anglų ir amerikie
čių politikams, kuriems „trumparegišku
mas" neleidžiąs matyt, jog nuo Lenkijos 
laisvės priklausanti ir vist; Europos kraš
tų laisvė, lyg be Ukrainos ir Lietuvos že
mių Lenkija negalėtų būti laisva.

Andersui ir lietuviai gali pasakyti tą 
patį, ką ukrainiečiu. „Svoboda" neseniai 
pasakė dėl Zwiąžek Ziem Poludnlowo — 
Wschodnich tvirtinimo, jog Lvovas buvo „ 
ir yra lenkų miestas ir turėsiąs grįžti prie 
Lenkijos. Visa istorinė eiga ir istorijos pa
mokos nuteka nuo tų žmonių, kaip van
duo nuo iygaus akmens. Tačiau tokios 
lenkų utopistų kalbos tik kompromituoja 
pačius lenkus tarptautinėje plotmėje.

Tokia antrašte H. C. Wolfe straipsnį įsi
dėjo plačiai skaitomas „New York Herald 
Tribune". Straipsnio autorius yra žinomas 
tarptautinių klausimų specialistas. Tarp ki
tų knygų jis yra išleidęs ir „The German 
Octopus“ bei „The Imperial Soviets". O 
minėtas straipsnis rodo, kad jis gerai susi
pažinęs ir su Pabaltijo klausimu.

Straipsnio pradžioje autorius duoda isto
rinę Pabaltijo kraštų apžvalgą, kuri, nors ir 
santraukliai, patekia gana gausiai duomenų 
ir pasižymi objektyvumu bei tikslumu. Kal
bėdamas apie Lietuvą, Wolfe iškelia kaip 
leituviai sulaikė vokiečių ekspansiją, suduo
dami jiems smūgį ypač Žalgirio kautynėse, 
o taip ,pat rusus, švedus ir net totorius, ku
rie, pasiekę Lietuvos ribas, nebepajėgė lie
tuvių nugalėti ir turėjo sustoti toliau 
veržęsi.

Minėdamas Baltijos kraštų nepriklauso
mą gyvenimą, autorius pastebi, jog trumpu 
laiku jie pasiekė aukšto gyvenimo lygio ir 
pažymėtinų kultūrinių laimėjimų. Iškelia jis 
šių tautų ir politinį realizmą, kuris pasiro
dęs, kai 1939 m. iškilo sovietų ir nacių susi
tarimo klausimas. Kai kitų kraštų politikai 

spauda laikė juokinga tokią mintį, kad

bolševikai ir naciai gali susitarti, Paba'.tiįo 
politiniai sluogsniai tokią sutartį laikė ga
lima ir pranašavo, kad ji bus pasirašyta.

Toliau straipsnyje gana plačiai aprašoma 
Pabaltijo kraštų okupacija ir Sovietų juose 
vykdoma genocido politika. Kartu autorius 
su aiškiu pasigėrėjimu iškelia, jog ir tokiose 
sunkiose sąlygose lietuviai, latviai ir estai 
ryžtingai ligi šios dienos už savo kraštą ko
voja, Jis ypač pabrėžia narsumą Lietuvos 
„Men of the Forest", kurie ryžtingai yra 
kovęsi net su MVD ir Sovietu armijos da
liniais.

Kad rezistencija Pabaltijo kraštuose tebė
ra gyva ir veikli. Wolfe remia pačių Sovie
tų šaltiniais — straipsniais „Pravdoje" ir 
„Tesoje", o taip pat Sniečkaus kalba ko
munistų partijos konferencijoj 1952 m.

Straipsnyje painformuojama ir apie JAV 
užimtą liniją Pabaltijo okupacijos klausimu, 
nurodant, kad tos okupacijos JAV niekad 
nepripažino, ir primenant, kad ir šių metų 
Baisiojo Birželio proga prez. D. D. Eisen- 
howeris padarė pareiškimą, kad JAV darys 
visa, kad Baltijos pvalstybės vėl atgautų 
laisvę.

Mano bičiulė — ponita Virginija, perei
tą savaitę sutiktą Midlando stotyje besku
bantį į Manchester!, iš ten grįždama stab
telėjo Londone ir iš sostinės skubų prane
šimą man atsiuntė. Ponia Virginija rašo:

...„Londone teberadau Lietuvių Namus 
stovinčius toje pat vietoje ir ant durų ta 
pati iškaba — Lithuanian House. Savo 
akims netikėdama, užsukau vidun ir ten 
užtikau raštinėje patį pirmininką, pinigus 
beskaičiuojantį. Tuoj supratau, kad jau 
namų nebėra, nes ant stalo buvo valinių 
penų ir puspenių. Savo akimis mačiau, 
kaip pirmininkas tuos variokus supylė i 
užvalkalą. Iš jo laikysenos pastebėjau, kad 
jis tikriausiai rengiasi bėgti su tuo užval
kalu kur nors užsienin, o ko gera, dar p: o 
geležinį uždangalą gali prasmukti šitaip 
įsitikinusi, skubu su šita žinia Škotijori. 
nes pirmomis dienomis jis ten gali kur 
nors kalnuose slapstvtis, kol sulauks lai
vo. žodžiu, ir Pats nesnausk, o būgnink 
kiek jveikdams, kad namų nebėra ir pini
gai užvalkale. Dabar tik supratau, kodėl 
šiais metais metinis narių suvažiavimas 
nukeltas... Nebegaliu daugiau rašyti. Sku
bu. Bučiuoju. Virginija".

Šitokį laišką paskaitęs, turiu drąsos ir 
pilietinės pareigos šūktelėti: vyručiai, lai
kykit pirmininką su užvalkalu!

(L. A. I. C. )

PAVERGTOJE TEVYNEJE

JUOKAI

Kviečiame iš visos Anglijos! Tilps! me! FABRIKUI, netoli Swmdon‘o

ir meninė dalis. Po oficialios dalies — šokiai. 
Pradžia punktualiai 18 vai., pabaiga 24val.

šešios

Lietuvių Namų užvaizdos kaltės. Žinoma, laivų, jog viso laisvojo pasaulio laivynas 
šitokią žinią paskaitęs, tuoj pat įbėgau į bus toli atsilikęs nuo „taikingo" sovietų 
raudonąją telefono būdelę, teiraudamasis, ‘ — .................

š.m. rugsėjo mėn. 11 d„ Coventrio lietuviai ruošia „Pilot" salėje 
Tautos Šventės minėjimą.

Programoje: paskaita
Gros lietuvių kapela.

Kreiptis: Employment Officer, 

Marine Mountigs Ltd., 

Wroughton, Nr. SWINDON.

REIKALINGI DARBININKAI 

prie mašinų.

Nieko nėra stipresnio už švelnumą ir 
nieko taip švelnaus, kaip tikra stiprybė.

Turiu vieną tokį draugą, tiesa, ne- 
plunksnagraužį, bet šiaip didelį, lietuviš
kos spaudos mėgėją. Jojo lentynos braška 
nuo lietuviškų knygų, o viengungiškas 
stalas ir tokia pat lova visada apkrauta 
lietuviškais laikraščiais. Aną dieną šis 
mano draugas prisiuntė man Amerikoje 
išeinantį savaitraštį „Keleivis", kurio ke
tvirtame puslapyje užtikau draugo ranka 
raudonu pieštuku apvestą korespondenci
ją iš Anglijos — „Pagrobė Lietuvį", šia
me bimbiniškame amžiuje pagrobimai yra 
madoje, bet šis „Keleivio“ korespondento 
aprašytas pagrobimas yra kažkas nepap
rasta, Anglijoje gyvenantiems lietuviams. 
Iš straipnelio, kurį pasirašęs tūlas „L.N. 
Gyventojas" įsitikinau, kad pagrobimas 
įvykęs Londone, Lietuvių Namuose ir del

kiek ir ką iš Namų bus pagrobę. Po poros 
sumestų sakinių sužinojau, kad už šį 
„pagrobimą" Lietuvių Namų B-vės vado
vybė kreipėsi šiuo kartu ne į policiją, bet 
J teisininkus, prašyamda ją apsaugoti ne 
nuo „pagrobimų", bet nuo keleiviškų ko
respondentų spausdinamų šmeižtų, nes 
minima žinia nieko bendra neturi su tie
sa. šiuo kartu man dar nepavyko sužinoti 
smulkmenų, bet, atrodo, kad dar visiems 
lapams nenukritus. Bostono „Keleivis" 
gaus pakvietimą teisman, jei, žinoma, Ir 
aname krašte veikia tokie pat įstatymai, 
kokie veikia šitame krašte, apdraudžią 
tiek privatų asmenį, tiek organizacijas nuo 
šmeižtų.

Ir mažai nusimanančiam teisės paragra-

Kodėl dangus mėlynas? — Ore yra be
galinė daugybė smulkutėlyčių, neįžiūrimų 
išgaravusio vandens lašelyčių ir dulkių. 
Sudėtiniai, šviesūs saulės spinduliai, susi
tikdami su tais vandens lašeliais, susiskai- 
do į sudedamuosius spalvotuosius spindu
lius, tokius, kokius mes. matome ’vaivo
rykštėje, kai vienoje mūsų pusėje saulė 
šviečia, o kitoje, priešingoje pusėje lietus 
lyja. Spalvotieji spinduliai vandens laše
liuose įlūžta — vieni daugiau, kiti mažiau 
— ir jau toliau eina skirtingomis krypti
mis. Mėlynieji spinduliai taipužlūžta, kad 
jie eina į žemę ir todėl mes matome mėly
nųjų spindulių susiliejimą, ką ir vadina
me mėlynu dangumi. Jei oras būtų abso
liučiai tyras, t.y. Jei jame nebūtų jokių 
lašelių ar dulkių, skaidančių ar laužančių 
šviesos spindulius, tai mes matytume tik' 
juodą (tamsią) erdvę, skrodžiamą saulės 
ir žvaigždžių šviesos. Tada ne tik saulę, 
bet ir žvaigždes ir dienos metu matytu- 
mėm.

KODĖL SVEIKINAMĖS 
PADUODAMI DEŠINES RANKAS?

Tautosakininkai (senovės žmonių tikėji
mo, burtų ir papročių rinkėjai ir studijuo- 
tojai) šį paprotį veda iš senovės burtų. 
Kadangi dešinėje rankoje, paprastai, lai
komas ginklas, tai vėlesniai laikais pada
vimas vienas kitam neginkluotų dešiniųjų 
rankų simbolizavo taiką ir draugystę, ar
ba sutarties bei pažadų ištesėjimo patvirti
nimą. Tą patį, maždaug, reiškia ir dabar. 
Rankos padavimu pasižadėjimo patvirtini
mas įvestas net į Romos katalikų jungtu
vines apeigas, paeinančias iš senovės in- 
dusų, pas kuriuos jaunojo ir jaunosios 
rankų suspaudimas buvo vienas iš ryškes
nių jungtuvinių apeigų bruožų.

KODĖL KARIAI SVEIKINASI 
RANKOS PRIDĖJIMU PRIE SMILKINIO?

Senovėje žmones valdė kunigaikščiai, 
kuriuos reikėdavo tituluoti „Jūsų šviesy
bė“. Pavaldiniai, sveikindami kunigaikštį, 
užsidengdavo delnu akis, tuo parodydami 
sveikinamąjam, kad jis toks šviesus kaip 
saulė, i kurį, lygiai kaio į saulę, negalima 
žiūrėti. Tas paprotys ir užsiliko kariškių 
tarpe, tik su tuo skirtumu, kad ne akis 
delnu užsidengia, bet ištiestą delną ties 
smilkiniu parodo. Ar delnas esti nukreip
tas į sveikinamąjį ar i žemę, — tas neturi 
reikšmės.

Persimesdamas iš mūsų vidaus vande
nų į tarptautines mares, turiu užsirašyti, 
kad tuo metu, kai D. Britanijos socialistų 
ekskursijos dalyvei Kremliuje pats tūzas 
Malenkovas skina „neužmirštuoles", Lon
donas sužino apie „taikingą“ sovietinės 
Rusijos laivyno galybę. Britų Admiralitas 
oficialiai paskelbė, kad per paskutiniuo
sius devyrieris metus sovietai karo laivy
no statybai išleidę 12rniljardų svarų. Šios 
rūšies sovietų ginklavimasis trijų metų 
bėgyje turėsiąs tiek įvairių rūšių karinių

laivyno. Vien tik povandeninių laivų sovie 
tai turį 500, tuo tarpu iki šiol laikomas 
pajėgiausias Amerikos karo laivynas vos 
190.

Paskelbti britų Admiraliteto sovietų ka
ro laivų skaičiai, gerokai atvėsino šio 
krašto socialistų pirmūnų viešnagės Krem 
liuje ir raudonojoj Kinijoj įspūdžius Ne
sistebiu, kad ir mano bendradarbiai, tea 
time metu pastebėję tuos sovietinių karo 
laivų skaičius, piktokai drėbtelėjo įpras
tinį keiksmažodį komunistų adresu.

Mūsų paguodai, kai savaitgalyje suti
kau vieną rimtą lietuvį ir su juo ėmėm 
sovietinį laivyną vertinti, jis atsakė: — 
Suskaičiavo enkavedistai visus žvejų lai
vus, keltus ir „čaikas" ir dumia vakarie
čiam propagandines miglas i akis“,..

KUR BUVO UŽDRAUSTA 
AUGINTI BARZDAS?

Rusijoje. Nuo senų senovės rusai augin- 
advo barzdas. Tai buvo jų tautinis papro
tys. Ir juo labiau didžiuodavosi tas, kurio 
barzda didesnė.

Rusijos caras Petras Didysis, laike savo 
caravimo, (1672-1725) darė daug reformų. 
Norėdamas savus piliečius labiau ir grei
čiau suvakarietinti, tarp kita ko, uždraudė 
jiems auginti ir nešioti barzdas, grasinda
mas išravimu su šaknimis ir kitokiomis 
bausmėmis. Savo dvariškiams caras pats 
savo ranka ne vienam barzdas pečiojo. 
Žinoma, barzdos nenešiojo ir jis pats. Bet 
liaudyje kilo toks didelis pasipriešinimas, 
kad carui teko nusileisti. Pagaliau jis lei
do piliečiams barzdas auginti, tačiau ap
dėjo jas mokesčiais. Tas mokestis buvo 
nevienodas ir kai kuriais atvejais, sakoma, 
siekė net 42 svarų (angliškais pinigais ver
čiant) metams. Nustatytą mokestį apsimo- 
kėusiems buvo duodamas tam tikras ženk
lelis, kurį barzdočius turėdavo nešioti ant 
kaklo, įrodymui teisės turėti barzdą ir už 
ją apmokėto mokesčio.

Parinko Jo-nas.

KOMENTARAI NEREIKALINGI...
Aleksote, Linksmakalnyje, augštai dun

kso puošnūs naujutėliai rūmai, ir ne vie
nas praeidamas pasigroži fasado dailumu 
ir augšta tinkavimo darbų kokybe. Bet, 
įėjus j rūmų vidų, nustebina keisti ir ne
malonūs reiškiniai: dienos metu, kai sau
lė apsčiai beria į patalpas skaisčius spin
dulius, elektra kambariuose staiga pati už
sidega, o kai ateina vakaras ir sutemsta, 
tos elektros šviesos jokiu būdu neuždegsi. 
O tie elektros skambučiai! Jie skamba ta
da, kada niekas nenori skambinti, ir ne
skamba, jei kas nori paskambinti. Prau
syklos ir tualeto kambariai, kurių sienos 
ir grindys kruopščiai išlotos glazūruoto
mis keraminėmis plytelėmis, patvino per 
kanalizacijos vamzdžius patekančiu van
deniu. Dar daug keistų reiškinių čia gali
ma pamatyti.

Tuos visus keistumus- pažino ir nemalo
numus patyrė Kauno žemės ūkio techni
kumo darbuotojai ir moksleiviai, įsikūrę 
Kauno statybos tresto Nr. 2 pastatytuose 
namuose.

Kai greta su šiais rūmais buvo užbaig
tas statyti technikumo mokytojams gyve
namasis namas, Kauno statybos tresto Nr. 
2 meistrai, skubėdami ištaisyti savo pras
tą darbą, ant varsčių kabinėjo duris ir ta- 
lėsi:

— Nuplausimi durų apačią, tada jos ne- 
sikabins už grindų.

— Nupjausim, — pritarė kitas.
Nuplovė jie «(Ą apačią, pakabino jas 

ant varsčių ir vėl tariasi:
— Ką daryti? Tarp grindų ir durų da

bar jau labai didelis tarpas.
—• Tie k to, bus gerai. Pro didelį tarpą 

nedidelis šuo arba didelis katinas pralįs. 
Šeimininkei nereiks jiems duris atidarinė
ti. Tai irgi didelis patogumas, — pasiguo
dė brokdariai ir išėjo.

O to buto šeimininkei drg. Mensonienei 
dideli nemalonumai: jau keli mėnesiai 
skersvėjai nešioja po kambarius popierius 
ir kitus lengvesnius daiktus, iš kiemo į 
butą vėjas prineša dulkių.

Po kiek laiko atėjo kiti meistrai.
— Sutvarkysime vonias, — pareiškė jie.
Išardę ir numatę nesutvarkytus įrengi

mus voniose, statybos — montavimo val
dybos meistrai pakišo technikumo direk
toriui raštelį, kad pasirašytų, jog jie atli
ko darbą. Raštelyje buvo prirašyta, jog 
atlikta ir tokių darbų, prie kurių jie ir 
piršto nepridėjo.

— Mes kitą kartą sutvarkysime, — pa
aiškino meistrai.

Jau keletas mėnesių praėjo nuo tos die
nos, kai namas buvo atiduotas eksploata
cijai, o čia vis dar neįrengtos balkono du
ryse rankenos, vonios neveikia, nes neį
rengta armatūra, nuo vandentiekio linijos 
į bakelį nepadarytas vamzdis vandeniui ir 
kita. O kai sutemsta, visas namas paskęs
ta tamsoje, nes nei statybos trestas, nei 
tresto subrangovas — statybos montavimo 
valdyba per keturis mėnesius nesurado 
gabalo elektros laido, kad įvestų į namą 
elektrą.

Paklaustas apie šiuos keistus reiškinius, 
statybos tresto Nr. 2 vyr. inžinierius drg. 
Izraelis atsakė:

— Pas mus kiekvienas namas turi pir
muosius metus.

O tresto subrangovas — statybos — 
montavimo valdybos viršininkas drg. Ra
gauskas paaiškina:

— Visus statybos ir montavimo trūku
mus mes turime teisę ištaisyti per metus 
laiko.

šitai šie stambių Kauno statybinių or
ganizacijų vadovai ramiai žiūri į brokda
rių darbą statybos metu. Formaliai jie tu
ri teisę savo broką ištaisyti ir nebaigtus 
statybos darbus užbaigti per metus laiko. 
Bet statydami namus jie piktnaudžiauja 
tą teisę: darbus atlikinėja bet taip, kad 
tik greičiau atiduotų pastatą naudotis. 
Jiems nerūpi, kaip jų pastatytuose na
muose įsikūręs gyventojas gyvens. O gy
ventojai iš tikrųjų kiekvieną dieną įsitiki
na, kad kiekvienas statybos tresto pasta
tytas namas turi pirmuosius, nemalonius 
ir daug rūpesčio sukeliančius metus. Ir ne 
tik pirmuosius.

Jau kelinti metai kaip statybos trestas 
Nr. 2 atidavė naudotis pastatą — vidurinę 
mokyklą Nr. 17, esančią Aleksote, šalia 
žemės ūkio technikumo. Tačiau transfor
matoriaus kiosko statybos trestas neįrengė. 
1953 metais liepos 4 d., visų dideliam nu
stebimui, statybos vyr. inžinierius drg. 
Izraelis vidurinės mokyklos Nr. 17 direk
toriui lengvai raštu pažadėjo:

„Pranešu, kad mokyklos transformato
riaus kioskas bus atiduotas eksploatacijai 
ne vėliau, kaip š,m. liepos mėn. -5 d."»

Liaudies patarlė sako: kas lengvai paža
da, tas sunkiai duoda. Tresto vadovai, ma
tyt. šios patarlės griežtai laikosi. Jie paža
dėjo, bet praktiškai savo pažado nevykdo. 
Jau greit bus metai nuo to pažado, o 
transformatoriaus kioskas iki šiol neati
duotas eksploatacijai ir vien dėl to, kad 
statybos trestas ir statybos — montavimo 
valdyba nepasirūpino įrengti transforma
toriaus kiosko duryse menkutį daiktelį — 
spyną. Transformatoriaus kiosko įrengi
mas valstybei atsiėjo apie 130 tūkstančių 
rublių ir jis nenaudojamas jau daugiau 
kaip pusantrų metų vien dėl to, kad sta
tybos'tresto formalistai neįrengė spynos, 
kuri kainuoja keletą rublių. Maža to, žala 
padaroma ir dėl to, kad mokyklos centri
nio šildymo siurbliai negali veikti, nes 
motorai negauna pakankamai elektros 
energijos.

Pirmieji metai turi būti džiaugsmo me
tai jų gyventojams. Ilgai kartais laukia 
žmonės, kol susidaro galimumai jiems pa
statyti namą. Pirmaisiais metais jie kaip 
ir turėtų būti atlyginami už savo darbus 
ir vargus, o čia jiems gyvenimas naujuose 
namuose paverčiamas kančia.

Taip apie „socialistinę“ statybą rašo... 
sovietinės Lietuvos „Tiesa“. Z.

Kupiškio miesto maisto parduotuvėse 
nėra ir tokių prekių, kaip vaisių ir uogų 
gaminių, nors respublikos maisto pramo
nės įmonės šių prekių pagamina įvairiau
sių rūšių.

Reikia tikėtis, kad ateityje Kupiškio 
maisto prekių parduotuvės atliks savo pa
skirtį ir aprūpins reikiamomis maisto pre
kėmis.
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Lenkijoje žmogus buvo atvestas pas vy
riausią vienos psichiatrinės ligoninės gy
dytoją.

— Daktare, — skundėsi jo palydovas, — 
mano draugas prarado protą. Jis visą lai
ką kalba apie pabėgimą iš Lenkijos. Pasi
rūpinkite juo.

— Noras pabėgti iš Lenkijos dar nereiš
kia, kad jūsų draugas yra beprotis, — ra
miai atsakė gydytojas.

— Taip, daktare, bet mano draugas iš 
tikrųjų neteko proto. Matote, jis nori pa
bėgti Rusijon.

♦ ♦ *
Tik pažiūrėk, Maryte, į dulkes ant pia

nino. Jos yra ten mažiausiai jau 
sąvaitės.

— Aš nekalta, nes pas jus tarnauju tik 
mėnesį laiko, ponia.

Tiesa", 1954. 6. 11

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
COVENTRYJE

MOTERYS VISĄ KITAIP SUPRANTA
„Reikia vaiko“ parašyta 
viename lange krautuvės 
ir alga buvo paskirta, 
darbas esąs tik krautuvėj. 
Vyrai, eidami pro šalį, 
nieko keisto ten nemato, 
nes reikalą suprast gali, 
moterys gi savaip supranta: 
Vieną rytą sargas žiūri — 
guli vaikas mažiuliukas. 
ant krūtinės laišką turi, 
kuriam rašo, kad: „Berniukas 
trys savaitės nuo gimimo, 
tėvas jo yr1 mano ponas, 
pagimdytas ant vežimo, 
krikšto vardas jojo

Jonas."
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