
„NUKIRSTOS GALVOS POLITIKAI TIKISI GIEDROS
SVAJONĖ”

Lygiai prieš dešimts metų šio straipsne
lio antraštės žodžiais išsireiškė vienas ne
lietuvis profesorius, kai bendroje DP sto
vykloje diskutavome besąlyginiai kapitulia
vusios Vokietijos ateitį. Jis tada tvirtino, 
kad vokiečių tautos svajonės apie greitą at 
kutimą ir juo labiau svajonė atgauti ne
priklausomybę, prilygsta nukirstos galvos 
svajonėms. Panašiai pirmaisiais pokario 
mėnesiais galvojo ir kiekvienas vakarų pi
lietis, matęs Vokietijos griuvėsius jr jau
tęs anuometines viso pasaulio antivokiškas 
nuotaikas. Kai buvo kalbama apie ekono
mini atkutimą, kai buvo kalbama apie to
taliai sugriautų miestų atstatymą, buvo ope 
ruojama šimtmečio laiko masteliu, o ne vie 
nas šį mastelį dar gerokai pratęsdavo.

Praėjo lygiai dešimts metų nuo hitleri
nės Vokietijos kapituliacijos, dešimts metų 
nuo dienos, kada, gal būt, ne vienas vokie
tis akyvaizdžiai pamatė, iki kokios bedug
nės visą tautą privedė buvęs Trečiojo Rei
cho rėžimas, kokią baisią dėmę vokiečių 
tautos istorijai paliko jų rankomis milio- 
nai išžudytų nekaltų žmonių koncentraci
jos stovyklose, įsteigtose Europos širdyje
pagal aziato ruso — komunisto pavyzdi, 
kurio malonei vėliau atiteko ir milionai vo 
kiečių tautos žmonių. Likimo ranka svie
dė dalį vokiečių tautos bolševikiniam sma
kui, keršydama už „kopijavimą“ sistemos, 
kurios vykdytojai vėliau ar anksčiau susi
lauks teisingo ir pelnyto Nuerenbergo.

Antroji, skaitlingesnė vokiečių tautos da 
lis, patekusi vakarų pasaulio okupacijom 
jau per pirmąjį penkmetį gerokai ekono
miškai atkuto, o per antrąjį pralenkė šioje 
srityje ir ją okupacijoje laikančias valsty-' 
bes. Nevykusi vakarų pasaulio pokario me 
tų politika, Jaltos, Potsdamo jr kitų kon
ferencijų nutarimai, privedė prie to, kad 
Vakarams, norint patiems gyventi ir apsi
saugoti nuo raudonojo sąjungininko grės
mės, reikėjo efektingai remti nugalėtąjį 
priešą, kad jis suskubtų atsistatyti ir sustip
rėti tiek, jog būtų pajėgus ginti ir gintis nuo 

~" ’yjStVOS agresijos, nuo buvusio vakarų są 
jungininko, kurį prieš dešimt metų rėmė, 
ginklavo, maitino ir su kuriuo „amžinos 
taikos“ sutartis rašė, nepaisydami kainos 
ir sąlygų. Ir štai šitokios anglo-saksų poli
tikos dėka, prieš dešimts metų pasakymas, 
kad vokiečių valstybės greitas prisikėlimas 
iš griuvėsių tai tik nukirstos galvos svajo
nė, buvo, kaip pasirodo, visiškai klaidin
gas.

Vakarų Vokietijos valstybė šiandien jau 
atstatyta prieš dešimt metų ją nugalėjusio 
vakarų pasaulio pagalba. Šiandien laisvoji 
Vokietija yra suvereninė valstybė, užėmu
si Atlanto Pakto gynybos plane lygiateisę 
tarp keturiolikos valstybių vietą ir jcs him 
ną „Deutschland ueber alles“ groja britų 
karių orkestras, o jos juoda-raudona-auk- 
sinė valstybinė vėliava vėl laisvai plėvėsuo 
P-

Pokarinės Vakarų Vokietijos vairuotojas, 
didelių politinių sugebėjimų ir nepaprasto 
proto vyras, kancleris Adenaueris, priėmi
mo į Atlanto Pakto Tarybą iškilmių metu 
pareiškė: — „Vokiečių tauta skaudžiai ap 
mokėjo už jos vardu įvykdytus žiauraus ir 
aklo rėžimo nusikaltimus. Tačiau tos vo
kiečių tautos kančios pakeitė ir apvalė vo
kiečius, o Vakarų Vokietijos priėmimas į 
NATO, bus geras vaistas prieš nacizmą, 
kuris buvo vokiečių katastrofos šaltinis“. 
Tautos vardu kancleris padėkojo vakarų
valstybėms, kad jos nukreipė Vokietiją į 
tą kelią, vedantį į laisvų tautų bendruome
nę, pabrėždamas, kad bendrajame Atlanto 
Pakto gynybos plane Vakarų Vokietija bū
sianti pasitikėjimo verta dalyvė. Nėra abe
jonės, kad vokiečiai Adenauerio lūpomis 
tartą pasižadėjimą ištęsės ta prasme, jog 
pirmoje eilėje sieks žūtbūt suvienyti su
skaldytą tautą, o tai pasiekti yra tik vienas 
kelias. Kelias, nevedąs nei per konferenci
jas, nei per sutarčių pasirašymą su Mask
va, kuriai efektyvus tik tas, ko ji bijo. Ge
rai žino apie tai ir Adenaueris — ir naujai 
pilną nepriklausomybę ir laisvę atgavusi 
vokiečių tauta.

Jau trečiąją dieną laisvai suskambėjus 
„Deutschland ueber alles“, kancleris Ade
naueris, korespondentų užklaustas, kaip Va 
karų Vokietija pasielgsianti, jei Maskva 
pasiūlys vietoj ginkluotis — susijungti ry
tinei ir vakarinei Vokietijos dalims, šitaip 
reikšmingai atsakė: „Toksai pasielgimas 
taip pergrupuotų pasaulio jėgas, jog viš
tai nepatarnautų nei taikai nei pasaulio 
laisvei. Iš to, mano ponai, galit atspėti ma
no atsakymo mintį. Beveik visa vokiečiu 
tauta, drauge su rytine Vokietijos dalimi, 
sutinka su manim tuo klausimu. Nenorim 
būti suvienyti ir likti vergijoje, bet norime 
susivienyti ir turėti laisvę“. Į klausimą, a 
keturių didžiųjų busimoji konferencija nė- 

; , priims nutarimų Vokietijos sąskaitom Ade 
į naueris atsakė: — „šito nesibijau. Jaltos 

metų laikai pasikeitė“.

PASIRENGIMAS "SUSITIKTI

Pagaliau siunčiamas Bulganinui pakvieti
mas dalyvauti keturių didžiųjų konferenci
joje. Amerika buvo priešinga tokiam susi
tikimui, siūlydama pirma pasimatyti užsie
nio reikalų ministrams, bet nusileido bri
tų ir prancūzų spaudžiama. Vadinasi, kon
ferencija šią vasarą įvyks, ir joje dalyvaus 
prež. Eisenhoweris, Edenas, Faure ir Bul
ganinas. Kokie bus tos konferencijos rezul
tatai, šiandien sunku numatyti, tačiau de
rybų projektai jau daromi, jau galvojama, 
ką bus galima pasiūlyti ir ko pareikalauti. 
Kadangi susitiks liūtai, savaime supranta
ma, kad bus kalbama apie didelius kąs
nius. Vakarų politiniuose sluogsniuose jau 
nebe taip abejojama, kad sovietai sutiks 
leisti vokiečiams laisvai balsuoti, sudaryti 
vieną vyriausybę ir susivienyti atsisakymo 
nuo betkokių blokų kaina. Dabar jau net 
rūpinamasi, ką reikėtų į tokį pasiūlymą pa 
sakyti. Vak. Vokietijoje jau kuždama apie 
„sanitarinį kardoną“ tarp Rytų ir Vakarų. 
Planuojama, kad Vokietija galėtų išstoti 
iš Atlanto pakto organizacijos, jei sovietai 
leistų laisvus rinkimus Rytų Europos vals
tybėse ir išjungtų jas iš raudonojo bloko. 
Panašiai galvojama ir Anglijoje. „The Ob
server“ rašo, kad už neutralumo juostą, ski
riančią Rytus nuo Vakarų, negali būti pa
aukota Vakarų sąjunga. Ten pat sampro
taujama, kad jei Vokietijai tektų išsibrauk- 
ti iš NATO, tai ir sovietai turėtų pasitrauk 
ti į Rytus, kas reikštų laisvės grąžinimą da
bartiniams satelitams. Arba, jei sovietai no 
ri patobulinti neutralumo juostą, kurią da
bar sudaro Jugoslavija, Austrija ir Suomi
ja, įjungiant į tą juostą dar Vokietiją, jie 
turi leisti savo satelitams gyventi nepri
klausomai, kaip dabar gyvena suomiai. To 
.kios rūšies planas esą atneštų „išvadavimą 
derybomis“ ir Europos geresnės ateities vii 
tį. Vašingtone gi svarstomas projektas su
mažinti sovietų ir Vakarų valstybių kari
nes pajėgas Vokietijoje.

Kalbant apie" konferencijos pobūdį, ten
ka pažymėti, kad Edenas įgaliojo ministrą 
Macmillaną paaiškinti Dullesui, jog, prie
šingai Churchilliui, jis negalvoja apie Jal
tos stiliaus konferenciją, kurioje valstybėj 
šefai lėmė pasaulio likimą. Edenas mano, 
kad konferencija turėtų būti trumpa — tik 
pasikeitimas nuomonėmis ir programos už 
sienio reikalų ministrų susitikimui nusta
tymas Vadinasi, konferencija bus viešesnė 
ir, reikia tikėtis, tolimesnė nuo suokalbių.

KALBA KAIP DIDELIS

Ryšium su dešimties metų nuo karo pa
baigos sukaktimi, sovietų maršalas Žuko
vas paskelbė „Pravdoje“ straipsnį, kuriame 
išjuokia Vakarų ginybos pastangas. Dau
gelyje kraštų Vakarų įrengtas karines ba
zes jis pavadino absurdu. Jos esančios taip 
toli nuo objektų, kuriuos yra skirtos ginti, 
kad viena po kitos gali būti sunaikintos bet 
kokią valandą. Žukovas puola vyriausiąjį 
NATO vadą gen. Gruentherį ir jo pava
duotoją maršalą Montgomerį už karingą 
švaistymąsi atominėmis ir vandenilio bom
bomis. Žukovo manymu, tos bombos esan 
čios pavojingesnės tirštai apgyventoms va'1’ 
tybėms (kaip D. Britanijai). Tarp kita ko, 
jis kalba apie kažkokį Prancūzijos ir D. 
Britanijos išdavimą antrojo pasaulinio ka
ro pradžioje. To „išdavimo“ pasekmės bu
vusios gana skaudžios, abu kraštai pralai
mėję, ir tik sovietų dėka jie išsigelbėję iš 
fašistinio jungo. Teisingas žmogus turėtų 
rausti taip kalbėdamas, tačiau Žukovas juk 
jau nebegali būti raudonesnis už raudoną.
pasaulinio karo pradžioje. To „išvadavi
mo“ pasekmės buvusios gana skaudžios, 
abu kraštai pralaimėję, ir tik sovietų dėka 
jie išsigelbėję iš fašistinio jungo. Teisingas 
žmogus turėtų rausti taip kalbėdamas, ta
čiau Žukovas juk jau nebegali būti raudo
nesnis už raudoną.

SPROGIMO PASEKMĖS
Nors ir tikimasi giedros, bet neužmiršta

mi ir ginklai. Štai Amerikoje vėl buvo nu
mesta atominė bomba, šį kartą ant dirbti
nio miesto. Bomba buvo dvigubai stipres
nė ~už numestą ant Hirošimos. Ekspertai 
pastebėjo, kad mūriniai namai už pusant
ro kilometro nuo sprogimo centro buvo 
visiškai sunaikinti. Tik du gelžbetoniniai

Sunku šiandien numatyti, kada ir kuriuo 
būdu 67 milionų vokiečių tauta imsis žy
gių susivienyti, tačiau tikra, kad ji šito 
sieks ir, vakarų pasaulio padedama, įgyven 
dins. Vokietijos ginklavimas ir suvereninių 
teisių grąžinimas tiek Europai, tiek ir vi
sam pasauliui yra istorinė diena. Neabejo
tina, kad ir mūsų krašto ateities raida vie
nokiu ar kitokiu būdu bus susijusi su Fe
deralinės Vokietijos laikysena ateityje. Kas 
kitaip galvotų, iš tikrųjų būtų galima tik
ra žodžio prasmė pasakyti, kad tai nukirs
tų galvų svajonės.

t Br. D. 

pastatai kiek mažiau nukentėjo. Koks bu
vo visų nustebimas, kai didžiulis benzino 
rezervuaras buvo rastas sveikas, o benzi
nas nesudegęs. Žmonių pavidalo lėlės, pa
liktos lovose, pasodintos ant kėdžių ir šiaip 
išdėstytos įvairiose vietose, rastos baisiai 
sužalotos, susukinėtos, išmėtytos. Viena 
siunčiamoji stotis buvo sudaužyta, o antra 
nenukentėjo, tačiau ir pastaroji nutilo bom 
bos sprogimo akimirką Tam tikri foto apa 
ratai nufilmavo patį sprogimo momentą. 
Filmuose matyti, kad bombai sprogus, vi
sos medinės konstrukcijos buvo nušluotos 
nuo žemės paviršiaus ir sumaltos į šipulė
lius. Visi dažai nudegė. Ųangai ir durys 
susmuko į vidų.

KOVA DĖL VALDŽIOS
Jau visos trys partijos pradėjo rinkimi

nę kompaniją. Konservatoriai turi vilties 
išeiti nugalėtojais darbiečių sąskaiton. Jie 
nusprendė pasinaudoti darbo partijos susi
skaldymu — Bevano nesutarimais su Att
lee. Oficialus gi konservatorių aiškinimas 
yra, kad vyriausybė, norinti atstovauti D. 
Britaniją istoriniame keturių didžiųjų pasi
tarime, turi gauti tautos mandatą. Abiejų 
partijų kalbėtojai pasisako palankiai apie 
konferenciją su sovietais, tokiu būdu norė
dami įtikti apie taiką svajojantiems rinkė
jams. Edenas pažada dėti visas galimas 
pastangas, kad vieną kartą galima būtų 
įsitikinti, ar įmanoma Vakarams susitarti 
su Rytais bent svarbesniais klausimais, at
seit, suderinti pažiūras. Attlee iš savo pu
sės taip pat pažada kalbėtis su sovietais ir 
Amerika Abi didžiosios partijos visą rin
kiminės kompanijos svorį koncentruoja į 
šimtą rinkiminių apygardų, kur balsavimo 
rezultatai yra labai neaiškūs, tačiau kurių 
rinkikai gali nulemti vienos ar antros par
tijos daugumą atstovų rūmuose. Ypatingo 
susirūpinimo kelia Lancashire ir Rytų Ang 
lijos žemės ūkio rajonai. Liberalai, kur ne
turi savo išstatytų kandidatų, ragina britus 
balsuoti už konservatorius.

Savaime suprantama, kad kalbėtojai gąs 
dina rinkėjus pasekmėmis, kokių jie susi
lauktų, jei laimėtų priešingoji partija. Kaip 
paprastai, kiekvienas giria savo kromelį, o 
kritikuoja kito. Pasitaiko ir juokingų daly
kų. Vienas socialistų kandidatas apvažinė
jo visą savo rinkiminę apygardą su konser
vatorių plakatu, pokštininkų priklijuotu 
ant jo automobilio. Nepastebėjo žmogus, o 
pastebėjęs pyko pasitarnavęs varžovams.

KAS TA POLITIKA?
Britanijoje įsikūręs lietuvis dar kartą 

turės progą stebėti, o ne vienas ir akty
viai dalyvaus naujuose britų Parlamento 
rinkimuose britų partijos kreipiasi per 
spaudą, radiją ir televiziją į visuomenę 
ir kiekviena bando įtikinti britą —■ rinkė
ją, kad ji viena tegali užtikrinti sveiką, 
sotų gyvenimą, ramią senatvę, apsaugotą 
nuo bombų ir nedateklių. Tos politinių 
partijų priešrinkiminės akcijos centre sto 
vi visų pastangų objektas — demokrati
nis rinkėjas, kuris, lemiamai dienai atė
jus, kryžiuku atžymės jam patinkančios 
partijos kandidato pavardę. Visos tos po
litinių partijų pastangos, kainuojančios 
dažnai tūkstančius svarų, skiriamos vie
nam tikslui — sudominti britų bendruo
menės narį politiniais klausimais ir pri
vesti jį prie rinkimų urnos.! Toks yra na
tūralus ir normalus demokratijos kelias.

Mūsų, gi, tarpe, kitas potencialus rin
kėjas ateities Demokratinėje Lietuvoje P. 
Zunde jau kelintą kartą yra priverstas 
ištraukti kardą „Europos Lietuvio“ skil
tyse prieš mūsiškes politines partijas, ku 
rios teigia, kad „politika — ne bendruo
menei“, kitaip sakant, „palikite, kas Cie
soriaus — Ciesoriui“...

Šitas patarimas būtų priimtas ir gana 
populiarus, nes politinė mūsų tremties gy 
venimo raizgalynė jau nemažai įkyrėjo 
eiliniam lietuviui. Pakarto visa, kas va
dinama politika, tai gi nesunku būtų su
tikti su paka’rtotinu mūsų politikų primi
nimu, kad „kas galima Jupiteriui, nega
lima jaučiui“ ir palikti politinę veiklą 
veiksniams, kurie tą veiklą mėgsta ir su 
pranta, jei šitas bandymas izoliuoti bend
ruomenę nuo politinės veiklos nepriešta
rautų patiems pagrindams visų giriamos 
ir proklamuojamos demokratijos.

Teisingai P. Zunde argumentuoja, kad 
mūsų bendruomenė pačioje esmėje yra 
politinė ir siekimas atstatyti Nepriklau
somą Lietuvos Valstybę yra politinis sie
kimas. Daugumas mūsų ne duonos kąsnio 
jieškodami atsiradome tremtyje, bet jieš 
kodami laisvės ir sąlygų kovai prieš ko
munizmą. Stengimasis išlikti lietuviais, 
kova prieš bolševizmą spaudoje ir susi
rinkimuose, įvairios rezoliucijos, kurias 
siunčiame, — vis tai politiniai bendruo
menės pasireiškimai. Visai teisingai p. K. 
Žalkauskas, LIT Valdytojas sako: „Mūsų 
uždavinys negali apsiriboti vien tik savo

kalbos, tradicijų bei papročių išsaugoji
mu. Mūsų pareiga — būti mūsų tautos 
kančių ir jos nepalaužiamo noro atgauti 
savąją laisvę skelbėjais“. (Brit. Liet. 
1954 sausio 7 d.). Mes skaitome ir remia
me spausdintą lietuvišką žodį, (Lietuvių 
Charta 9 str.), o juk didesnė dalis mūsų 
laikraščių politiniai, lygiai remiame VLI- 
K-ą, kurio veikla, taip pat, vispusiškai 
politinė. Tai kas toji politika, kurios ben 
druomenei nevalia liest? Nereikia užmir
šti, kad politinės partijos savo būdu ir 
prigimtimi yra bendruomenės organai, ku 
rie lyg tiltas vienu galu atsirėmęs visuo
menės, o kitu valstybės aparato, tarpi
ninkauja tarp visuomenės pageidavimų, 
minties, galvosenos ir valstybės organų 
darbo. Politinė partija galima palyginti 
į vamzdį, kuriuo teka visuomenės pagei
davimų, troškimų ir siekimų srovė, teka 
iki ateina į valstybės turbinas ir suka po 
litinės mašinos ratelius. Šiandien, tiesa, 
valstybinė turbina sudaužyta, bet ar ne- 
užaks, ar nesurūdys mūsų politiniai vamz 
džiai ir vamzdeliai, jei visai išjungsime 
vandenį?

Baigiant reiktų paminėti britų politiką 
Harold Laski, kuris 1925 m. rašė: „Juo 
geriau sugebėsime įtikinti visuomenę tie
sioginiai domėtis politikos procesu, tuo 
geresni turėtų būti politinių pastangų re
zultatai“, Kita vertus, visiškas visuome
nės nesidomėjimas centro darbais prive
da prie padėties, kurią 19 šimtmečio pran 
cūzas Lamennais pavadina „centre — 
apoplekcija, o galūnėse — mažakraujys
tė“.

A. Pužauskas

Maskva. Komunistų radijas pranešė, 
kad sovietai pagamino naujo tipo automo 
bilį, kurį pavadino „Volga“.

Pekingas. Po tam tikrų atsisveikinimo 
iškilmių, sovietų kariuomenė pradėjo kel
tis iš Port Artūro, kurį valdė 10 metų, 

* * *
Bielgradas. Išvykdamas iš Jugoslavijos 

Turkijos premjeras Menderes pareiškė, 
kad sudaryti broliški ryšiai tarp Balkanų 
sąjungos ir Atlanto pakto organizacijos.

Taipehas. čia nelauktai atvyko adm, 
Stump, vyriausias Pacifiko rajono vadas. 
Jis turėjo konferenciją su Čiang Kaišeku 
ir kinų bei amerikiečių štabo karininkais.

MARIJAMPOLĖ IR VILNIAUS 
UN-TAS PAVADINTI V. KAPSUKO

VARDU
Ryšium su pasižymėjusio bolševikų vei 

kėjo V. Kapsuko-Mickevičiaus, vieno iš 
LKP organizatorių ir vadovų, 75 m. gimi 
mo sukaktimi, LTSR AT prezidiumas, 
stengdamasis „įamžinti V. Mickevičiaus- 
Kapsuko atminimą“, š.m. balandžio 9 d. 
įsakė pakeisti Marijampolės miesto ir ra
jono vardus, kurie jau vadinami V. Kap
suko-Mickevičiaus miestu ir rajonu. Vin
co Kapsuko vardu taip pat pavadintas ir 
Vilniaus valstybinis universitetas.

PIRMIEJI SOVIETŲ KARIUOMENĖS
DALINIAI APLEIDŽIA AUSTRIJĄ
Austrijoje esantieji Sąjungininkai sku

biai pakuoja savo lagaminus. Amerikie
čiai paskelbė savo civiliniams tarnauto
jams Austrijoje, kad jie pasirūpintų susi
rasti sau naujas darbovietes už Austrijos 
ribų. Rusai nusikabino nuo įvairių pasta
tų ir aikščių didžiulius Stalino paveiks
lus ir visokius transparamentus, atšaukė 
visus susisiekimo suvaržymus ir pradėjo 
siųsti jau pirmuosius kariuomenės dali
nius į Rusiją. Rusų karių žmonos, pani
kos apimtos, visu smarkumu metėsi i 
krautuves prisipirkti grįžtant į namus at
sargų, o ypatingai Nylon‘o kojinių ir ki
tų liuksusinių prekių. Rusų karininkų 
žmonos tiesiog šturmu laužiasi į krauti: 
ves, kad kuo daugiau suspėtų apsipirkti, 
prieš grįžtant į savo plačiąją tėvynę — 
„rojų“, kuriame, matomai, krautuvės te
turi „vatinkas“ ir druską.

AMERIKIEČIŲ KAREIVINIŲ 
RAJONUOSE PAKILS VOKIEČIŲ 

VĖLIAVOS

Ryšium su atstatymu Vakarų Vokieti
jos Suvereniteto, gegužio 5 d; JAV ka
riuomenės daliniai Vokietijoje nustojo 
okupacinės kariuomenės <charakterio ir 
ateity laikys save vokiečių tautos svečiais, 
apie ką su džiaugsmu praneša Vakarų 
Vokietijos spauda.

Visuose amerikiečių kariuomenės karei 
vinių rajonuose Federalinės Vokietijos 
Respublikoje šalia amerikiečių vėliavos 
plevėsuoja ir vokiška vėliava. Vėliavas 
pakeliant bus griežiami amerikiečių ir 
vokiečių tautų himnai. Taip pat ir laike 
kariuomenės paradų būsiančios pakelia
mos ir vokiečių vėliavos.

7 DIENOS
Vašingtonas. Maskva ir Varšuva grąži

no Amerikai neatplėštus vokus, kuriuose 
buvo panašaus turinio notos. JAV tose 
notose teiravosi abi vyriausybes apie 16- 
kos lenkų pogrindžio veikėjų, suimtų 
prieš 10 metų likimą. Komunistai paaiš
kino, kad tai yra sovietų, o ne Amerikos 
reikalas. * * *

Njūjorkas. Prie Pittsburgo jau pradėta 
statyti pirmoji Amerikoje atomine energi 
ja varoma elektros jėgainė. Ji bus paleis
ta į darbą 1957 m. liepos 1 d.♦ ♦ ♦

Buenos Aires. Argentinoje suimtą 17 
priešakinių katalikų akcijos veikėjų.* * *

Varšuva. I vieną lenkų kolchozą atvyko 
Nikita Chruščiovas ir įkalbinėjo žemdir
bius sėti kukurūzus, kaipo pavyzdį nuro
dydamas Ameriką.* * «

Tokio. Birželio mėnesį Londone prasi
dės japonų-sovietų pasitarimai taikos su
tarties sudarymo reikalu. Japonijos dele
gacijai vadovaus ambasadorius Matsumo
to. * * *

Paryžius. Prancūzija dar nesuderino sa 
vo pažiūrų su JAV dėl politikos Vietna
mo krizės atžvilgiu. Paskutinieji praneši
mai tvirtina, kad premjeras Diem yra pa 
dėties viešpats, o valstybės galva Bao Dai 
ketina grįžti į Saigoną. Jis turįs savo poli 
tinės padėties stabilizacijos planą. Diemą 
palaiko amerikiečiai, o Bao Dajų pran
cūzai. * * *

Vašingtonas. Iki specialistų komisija 
pasisakys, visoje Amerikoje sulaikytas 
vaikų skiepijimas nuo polio. Į tą komisi
ją įeina ir pats tų skiepų išradėjas Dr. 
Salk. * * *

Vašingtonas. Nuo 1945 m. Amerikoje 
padidėjo 15.000.000 gyventojų.

* * *
Maskva. Nikita Chruščiovas, viešėda

mas Rytų Vokietijas ambasadoje, pareiš
kė, kad sovietai nori sugyvenimo su Va
karais, tačiau pagrasė, kad jie, grėsmės 
atveju, veiks, kaip yra sakoma, ne akis 
už akį .dantis už dantį, bet du dantys už 
vieną dantį. ♦ * *

Varšuva. Gegužio 11 d. Varšuvoje pra
sideda sovietų bloko valstybių konferen
cija. Tos konferencijos metu bus paskir
tas vyriausias jungtinės komunistų ka
riuomenės vadas. Yra du kandidatai, bū
tent, maršalai Rokossowskis ir Konevas. 
Sovietų delegacijai vadovaus Bulganinas. 
Dalyvaus ir Molotovas.

* * *
Njūjorkas. šiomis dienomis JAV kari

nė vadovybė mėgins sprogdinti atominę 
bombą po vandeniu. Bandymas-vyks Ra
miajame vandenyne.

* * *
Praga. Ryšium su karo pabaigos 10 m. 

sukaktuvių minėjimu, Čekoslovakijoje pa 
skelbta amnestija. Iš kalėjimų bus paleis
ti visi gavę ne daugiau kaip trejus me
tus. Pabėgėliams irgi viskas atleidžiama, 
jei jie grįš namo šešių mėnesių laikotar
pyje. Iškilmių proga premjeras Zapotoc- 
kis pareiškė, kad Čekoslovakija laikysis 
su Sovietų Sąjunga per amžius.

* * *
Roma. Visoje Italijoje siaučia streikai. 

Vieni reikalauja šeimos priedų padidini
mo, kiti augštesnių pensijų, treti padores
nės pagalbos nedarbo metu, dar kiti — 
algų padidinimo. Streikuoja įvairių pro
fesijų darbininkai ir tarnautojai.* « •

Londonas. Žinoma Cadbury firma atpi
gino savo šokolado išdirbinius. Šiek tiek 
dar atpiginama ir,arbata.* ♦ ♦

Viena. Tikimasi, kad Austrijos nepri
klausomybės sutartis bus baigta redaguo
ti šį savaitgalį ir kad keturių didžiųjų 
valstybių užsienio reikalų ministerial ją 
pasirašys. Tačiau nelauktai sovietai pra
deda atsisakinėti „nuo savo pažadų, pada
rytų Maskvoje. Jie nori užtikrinti sau du 
trečdalius Austrijos naftos produkcijos 
per 30 m. * * ♦

Paryžius. Vak. Vokietija jau oficialiai 
priimta į Atlanto pakto organizaciją (NA 
TO). įvesdinimo ceremonija buvo trum
pa. Kancleris Adenaueris pasakė, kad vo
kiečių tauta žiauriai sumokėjo už klaidas, 
kurias padarė šėtoniška vadovybė.* • «

Vašingtonas. Prez. Eisenhoweris galuti
nai pasisakė už keturių didžiųjų konfe
renciją. Jo manymu, ji turėtų būti trum
pa.

• * *
Londonas, čia atvyko filmų aktorė Lin

da Christian, ką tik išsiskyrusi su Tyrone 
Poweriu, taip pat filmų aktorių. Ji gavo 
vieną milioną dolerių pamokėjimo iš. sa
vo vyro pusės. Laikraštininkai^ ji pasa
kė tebemylint! savo buvusį vyrą.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
ŽMOGAUS SUGYVULINIMAS..

Atsiliepdamas į N.K. Amosovo brošiūrą 
„Krikščionybės kilmė“, išverstą į lietuvių 
kalbą ir platinamą dabar pavergtoje Lie
tuvoje, „Garsas“ rašo:

„Krikščionių tikėjimas moko, kad žmo
gus susideda iš kūno ir nemirtingos sielos. 
Siela yra dvasinis pradas, dieviškas žiburė
lis žemiškame kūne. Todėl vienas žmogus 
negali engti, negali pavergti kito žmogaus, 
neįžeisdamas tos Dievybės, kuri yra kiek
viename žmoguje jo sielos pavidale.

Tik bolševikai, paneigę žmoguje dieviš
kąjį pradą — jo sielą, pažemino iki gyvu
lio. Bet tai jie padarė ne be tikslo. Sulygi
nę žmogų su gyvuliu, jie išvedė sau teisę ir 
elgtis su juo kaip su gyvuliu. Taip elc- 
su žmonėmis senosios Romos vergų laiky
tojai, taip elgiasi su savo piliečiais ir pa
vergtomis tautomis komunistiniai valdovai. 
Į kolchozus suvarytiems valstiečiams jie 
nustatė, kiek dienų turi atidirbti maskvinio 
dvaro ponui, kiek litrų pieno turi primelž
ti iš kiekvienos karvės, kiek prikasti bulvių 
ir cukrinių runkelių iš vieno hektaro, kiek 
prikulti javų, kiek prišienauti, netgi kiek 
priveisti paršelių iš kiekvienos „motininės“ 
kiaulės. Jiems ir kiaulė pasidarė motina 
(anksčiau buvo tik veislinės kiaulės!), kai 
panaikino skirtumą tarp gyvulio ir žmo
gaus.“

APIE PASLAPČIŲ RIBAS

„Darbininkas“ samprotauja, kad žmo
gaus protas yra apribojamas paties žmo
gaus naudai. Jis rašo:

„David Lawrence, rašąs savaitiniam žur 
nalui „U.S. News and World Report“ .ve
damuosius straipsnius, „žmogaus stebuklu“ 
pavadino skiepus prieš polio ligą. Atidavęs 
pagarbą dr. J. Saikui ir kitiems tyrinėto
jams, kurių ryžtas. įveikti tą piktą ligą da
vė nuostabių laimėjimų, D. Lawrence pa
stato klausimą: „Ar kartais mes neišlei- 
džiame iš akių, kad už žmogaus stovi jam 
vadovaująs Mokytojas?“. D. Lawrence tuo 
nenori nuvainikuoti žmogaus proto, kuris 
vis labiau įsiskverbia į gamtos paslaptis; 
jis tiktai pažymi, kad „toji gamta vis dar 
palieka už žmogų stipresnė. Antai, tokių 
hurikanų nė stipriausia vandenilio bomba 
neaplenkia, o saulė mums yra didelė gera
darė, bet kartais ir nesuprantama mums 
priešininkė,“ kurios žmogus įveikti nepajė
gia. Gamtoje yra dar daug paslapčių, ir kai 
žmogus vieną ar kitą atidengia, jis tai gali 
panaudoti taip pat geram kaip ir piktam. 
Kas žino, ar ne dėl to žmogaus protas ne- 
visas gamtos gilybes pasiekia, kad nepada
rytų daugiau pikto negu gero?“

Aišku, kad ne kiekvienas sutiks su tuo 
samprotavimu, bet verčiau samprotauti, ne 
gu nieko negalvoti. Pagaliau, ir pats „Dar
bininkas“ juk tik stato klausimą ir niekam 
neprimeta savo nuomonės.

IS PAVERGTO KRAŠTO

Du raudonieji laikraštininkai, J. Mace
vičius ir P. Cimbolenka, išsijuosę eilėmis, 
aprašinėja Vilkijos rajono kolchozo „Ke
lias į komunzmą“ metinį ataskaitinį susi
rinkimą. Čia pacituosime kiaulininkės Mar 
mienės kritiką. Eilėrašiai jos lūpomis sa
ko:

„Kalvis dirba iš širdies,
Bet ką daro MTS?
Man neaišku ir šiandieną. 
Sako traktoriais jie aria, 
Girdi, dirba neblogai.

Bet kiaulidėj ką padarė, 
Ar regėjote, draugai?
Du metus kiaulidėj triūsė 
Trys mechanikai išvien.
Sakė, kad vandens ten būsią. 
Bet nėra jo ir šiandien...
Pasakyt jiems kartą reikia, 
Kartą ir ant visados, — 
Jei pradėjai, tai ir baiki, 
Nedaryki sau gėdos“.

Vargu ar tie trys mechanikai susigės, 
nors vargšės Marmienės priekaištą ir įsidė
jo „Švyturio“ žurnalas. Ten visa valdymo 
sistema yra mūsų amžiaus gėda.

Mykolas Vaitkus
NA, BŪK GI PAGALIAU LAIMINGAS

Tautų tėvelis užsispyrė 
tave paverst laimingu, vyre: 
užsėdo jis kietai ant sprando 
ir laimę tau įkvėpti bando:

mylėdamas jis maigo, smaugia 
ir švokščia: „Būk laimingas, drauge“!
O tu kvaily, tu neraliuotas, 
dejuoji vien! Kur tavo protas?

Tad ar dyvai, kad jam pagailo 
tavęs varguolio vaiko kvailo: 
bizūną ėmęs, taria: „Eime!
įkvėpsiu, sukin syn, tau laimę!“

Ir žinoma, po valandėlės 
pražydo tau raudonos gėlės: 
„Ajai, tėveli maloningas! * 
gana, gana! aš jau laimingas!“

DĖDĖS JUOZO ROJUJ

Mielas drauge bolševike, 
kaip gyvenat, pasakyki? 
—■ Saulė krosnis, mėnuo lempa; 
gulam keturies kampą; 
rojaus rūbas, oro maistas, 
vandenėlis ligai vaistas;
laisvė Sibire beribė — 
ir visur kapų ramybė!

(Iš M. Vaitkaus eilėraščių rinkinio 
„Aukso Ruduo“ išleisto Lietuviškos Kny
gos Klubo 1955 m.)

RAUPSAI JAU PAGYDOMI

Vakarų Vokietijoje, Hamburg-Eppen- 
dorfe iki balandžio mėnesio buvo vienin
telė Vokietijoje ligoninė, kurioje pa
skutiniu laiku dar keturi nelaimingieji 
buvo visiškai izoliuoti nuo pasaulio. Po 
ilgų metų kančių ir izoliacijos, šie keturi 
ligonys Vokietijos gydytojų buvo galuti
nai išgydyti ir paleisti iš izoliuotos ligo
ninės į laisvę, kaip lygiaverčiai visuome
nės nariai. -

Hambur-Eppendorf Universiteto Odos 
Klinikos dermatologams (odos ligų gydy
tojams) po ilgų metų tyrimų ir gydymo, 
pagaliau pavyko tuos raupsuotuosius ga
lutinai išgydyti nuo baisios raupsų ligos 
ir grąžinti juos į laisvę, pas jų artimuo
sius. Tai buvo paskutiniai raupsų ligos 
atsitikimai Vokietijoje. Juos atleidus, te
ko dabar uždaryti ir raupsų ligoninę Vo
kietijoje.

Raupsų liga, kuri dar neseniai tūkstan
čius aukų pareikalaudavo Vokietijoje yra 
taip išnaikinta, kad Universiteto Klinikos 
šiandien jau turi didelių sunkumų medici 
ną bestudijuojantiems parodyti ir paaiš
kinti gyvus tos ligos pavyzdžius.

„PIRMIEJI SMŪGIAI” BRADFORDE
Bradfordo Lietuvių Vaidybos Meno Stu sunkiausiai apvaldomos, nes joms suteik-

dija .Atžalynas DBLS Bradfordo sky
riaus vardu pirmą kartą suvaidino brad- 
fordiškio rašytojo Aniceto Bučio 4-rių 
veiksmų dramą iš Lietuvos gyvenimo pir 
mosios bolševikų okupacijo metu.

Prieš žiūrovų akis vystėsi gražus turtin 
gų ūkininkų Balčiūnų gyvenimas, į kurį 
staiga disonanso buvo įnešta naujais ko
munistinės valdžios potvarkiais: dėl ne
patikimumo iš Lietuvos kariuomenės at
leistas ir namo grįžta šeimininko sūnus 
leitenantas, dėl tokių pat priežasčių jo 
duktė mokytoja keliama į vieną Lietuvos 
kraštą, o jos sužadėtinis, vietos agrono
mas, į kitą. Prasideda šeimyninio gyveni
mo ardymas, kurį dar daugiau rūškaną 
padaro Balčiūnų ūkį pradėjęs lankyti se
nas mokytojos moksladraugis Raika, nu
stojęs moralės, ištvirkėlis, vagišius, net 
politruku pasidaręs miestietis.

Įtampa auga iki tragiškumo, pasireiš
kiančio tripi įvykiais: politruko paskelbi
mu Balčiūnui, kad jo ūkis pradedamas 
draskyti, politruko atviru pasikalbėjimu 
su mokytoja ir paties Balčiūno ištrėmi
mu, kai, enkavedistų vedamas iš savo na
mų, jis suklumpa po kryžiumi.

Tai buvo gražiausias veikalo momen
tas, ne tik moteriškajai salės visuomenei, 
bet ir stipriems vyrams spaudęs ašaras. 
Tolimesnieji įvykiai išvirsta į komišką 
epizodą, kai su revolveriu rankose scenoj 
staiga pasirodo leitenantas ir paskelbia, 
kad prasidėjęs karas ir bolševikų viešpa
tavimas pasibaigęs, kai staiga nuginkluo
jami enkavedistai, pats politrukas vi
som keturiom parpuolęs ant žemės, jieš- 
ko ten jo paties anksčiau nuo mokytojos 
piršto nuplėšto ir numesto žiedo — nebe- 
atsveria pirmųjų draminių momentų.

Rašytojas Bučys, jau nebe naujokas te
atro srityje, atrodo, laikui bėgant, iš šio 
veikalo galėtų sukurti du lygiai gražius, 
lygiai įdomius, tik kitokios nuotaikos ir 
kitokios draminės įtampos scenos veika
lus.

Aktoriai, su mažom išimtim, puikiai at
liko savo roles. Ypač pasigėrėtini buvo 
politrukas Raika (S. Liutkevičius), Bal
čiūnas (J. Giparas), Balčiūnų samdinė 
Agota (D. Burokienė), Balčiūnienė (O. 
Peleckienė), Marytė, mokytoja (Z. Dar- 
žinskaitė) ir Balčiūnų samdinys Motiejus 
(J. Kubilius). Kiek gyvesnis ir judresnis 
turėjo būti agronomas Tautvilą (S. Ku- 
liavas) ir žymiai kariškesnis Įeit. Algi
mantas (J. Peleckas). Nors ir uniformuo
ti, bet ne enkavedistiškai atrodė abu en
kavedistai (Bružinskas ir Muraškevičius)

Kaip visuma, veikalas ir savo turiniu, 
ir perdavimu sudarė puikų įspūdį, nors, 
prie didesnių pastangų, galėjo būti ir dar 
geriau perduotas.

Kai kurios vienodesnės scenos, režisū
ros turėjo būti sugyvintos. Režisūros ne
apdairumu galima laikyti ir tai, kad tur
tinga ūkininkė Balčiūnienė savo apsiren
gimu buvo daugiau panaši į samdinę, kai 
tuo tarpu samdinė savo rūbais galėjo už
imti ūkininkės vietą, ši smulkmena suda 
rė netikrumo įspūdį. Dar didesnį netikru
mo įspūdį sudarė abu enkavedistai — jie 
pabuvo scenoje negyvom mumijom, kai 
tuo tarpu mes visi žinome, kaip gyveni
me savo elgesiu atrodo visi enkavedistai. 
Čia jau ne veikalo ir ne aktorių kaltė. 
Didžiausią užmetimą režisūrai būtų gali
ma padaryti dėl permažų pastangų gru
pinėse scenose, kuriose aiškiai buvo ma
toma, kad, vienam aktoriui kalbant, visi 
kiti arba betiksliai vaikštinėjo, arba kaž
kaip nykiai laukė tik, kada jiems ateis 
eilė išpilti savo sakinį ir dingti už kulisų. 
Grupinės scenos betkuriam reiškiniui yra 

ti tikro gyvenimo vaizdą yra sunkus me
nas.

Šį minusą galima pateisinti tik tuo, kad 
ir režisorius ir aktoriai neturėjo pakanka 
mai nei laiko, nei tinkamos vietos repe
ticijoms. Gi tos puikios jų visų pastangos 
blogose sąlygose nuoširdžiai buvo atlygin 
tos pilnos salės publikos, susirinkusios 
net gausiomis ekskursijomis iš Manches- 
terio, Rochdales ir iš visų kaimyninių 
miestų .sugebėjusios taip jautriai įsigy
venti į kiekvieną scenos nuotaiką.

Prie veikalo pasisekimo didele dalimi 
prisidėjo ir žavios dail. V. Jokūbaičio de
koracijos, už ką jam niekas nepajėgs at
sidėkoti.

Vaidinimui pasibaigus, skyriaus pirm. 
V. Ignaitis susirinkusiųjų vardu padėko
jo ir aktoriams, ir rašytojui, ir režisoriui 
J. Čiegiui, ir dailininkui. Prie padėkos pa 
reiškimo prisidėdamas ir „Atžalyno“ pir
mininkas Al. Dičpetris Kanadon išvyks
tančiam režisoriui visų atžalyniečių var
du įteikė mažą dovanėlę — Vinco Kudir
kos raštų tomą su atžalyniečių parašais 
ir prašymu: „Brolau, kuriam pasaulio 
krašte bebūtum, nepamiršk režisūros dar 
bo ir mūsų, kai kad ir mes nepamiršim 
nei Tavęs, nei Tavo darbo. A. Didžius.

RUOŠIAMASI EKSPLOTUOTI 
NEAPSKAIČIUOJAMO DYDŽIO 

LOBIUS ANTARKTYJE
Abiejų žemės rutulio polių srityse, po 

dviejų-trijų kilometrų storio ledu, žemė
je guli neapskaičiuojamo dydžio ir iki 
šiol neprieinami lobiai — anglis ir ver
tinga geležies rūda. Jau pirmieji tyrimai 
ir matavimai su elektriniais jieškojimo 
aparatais, ir bandomieji gręžimai per sto 
rą ledo dangą davė rezultatų, apie ku
riuos tačiau tuo tarpu grižčiausiai tyli
ma.

Specialistai suka sau galvas, skaičiuoja 
ir projektuoja, kaip išgauti tuos milži
niškus žemės lobius iš po tokios storos 
amžinojo ledo dangos. Savo laiku, visu 
rimtumu buvo paskelbtas planas tą ledą 
atominės energijos pagalba ištirpyti. Ta
čiau šiandien jau apskaičiuota ir žinomą, 
kad per tai pasaulio vandenynų jūros ly
gis pakiltų apie 30 metrų ir, ištirpinus po 
liarinės srities ledą, įvyktų milžiniškas 
klimatinių sąlygų pasikeitimas, kuris at
neštų pasauliui katastrofines pasekmes. 
Dėl to tas planas — ištirpyti visą ledą, 
pasirodė neįvykdomas. Lygiai taip pat ne 
įvykdomas planas ant ledo dangos pasta
tyti kasyklų pramonės pastatus ir gyvena 
muosius namus darbininkams.

Neseniai poliarinėje srityje buvo ištirp 
dytos lede gilios kiaurymės, kad įrengus 
jose neprieinamas slėptuves povandeni
niams laivams. Tikimasi, kad ta darba at 
liekant gautieji patyrimai galės būti sėk
mingai panaudoti ateityje steigiant ir 
įruošiant arktinių žemės lobių eksplotaci- 
jos pramonę. Per ledą turės būti išgręžti 
šuliniai-kiaurymės, kad pėr jas pasiekus 
viršutinį žemės sluogsnį po ledu. Tie šu
liniai bus ištirpyti pasinaudojant naujo
viškais tirpinimo metodais, o vanduo iš
pumpuojamas į jūras. Po 2-3 kilometrų 
storio ledu išaugs dideli kasyklų pramo
nės miestai, kuriuose dirbs tūkstančiai 
darbininkų. Moderniški greitieji trauki 
niai ledo tuneliais bėgantieji jungs tuos 
kasyklų pramonės poledinius miestus 
tarpusavy.

Šiandien tas viskas skamba dar labai 
fantastiniai, bet gal būt jau po kelių me
tų šitą šiandien atrodantį „fantastinį“ 
projektą visi laikys savaime suprantamu 
dalyku.

Jūs esate pasaulio šviesa!
Chartres katedroje yra marmuro skulp 

tūra, kuri vaizduoja Dievo, kuriamą Ado
mą, išeinantį iš motinos žemės. Pirmojo 
žmogaus veidas jau spindi Kūrėjo įkvėp
ta šviesa. Toje negyvo marmuro grupėje 
paprasta forma pagaunančiai išreikšti 
Pradžios Knygos paslaptingi žodžiai: 
„Dievas sutvėrė žmogų pagal savo pana
šumą ir paveikslą“. Krikščionybė nuo pat 
savo pradžios niekad neišleido iš akių šio 
sakinio, kuriame išreikštas žmogaus di
dingumo pagrindas, šv. Gregorius Nisė- 
nas šaukia: „O, žmogau, nepaniekink sa
vyje kas yra verta pasigėrėjimo. Pagal
vok apie savo karališką vertę! Nei dan
gus, nei saulė, nei mėnulis, nei visi kiti 
kūriniai nėra sukurti pagal Dievo panaši! 
mą. Žmogau, viskas kas egzistuoja, nie
kas negali susilyginti su tavo didingu
mu!“

Žmogus yra nusidėjėlis. Tai ir Bažny
čia visuomet primena, bet kartu ji nuo
lat kalba apie žmogaus iškėlimą, kuris 
tačiau nekyla iš paviršutiniško svarsty
mo. Ji kaip ir Kristus žino kas yra žmo
guje ir tą žemumą, kuris ateina iš kūniš
kos prigimties, bet kiekvienose Mišiose 
kartoja: „Dieve, kuris taip stebuklingai 
leidai žmogų kilnybėje ir dar stebuklin
giau jį atnaujinai, suteik per šio vyno ir 
vandens simbolišką jungimą pasidaryti 
dieviškumo dalininkais“.

Paskutinųjų laikų skaudūs įvykiai, pra 
dedant rusų revoliucija, vėliau — ispanų 
pilietinis karas, pagaliau pasaulinis ka
ras ir bolševizmo įsiviešpatavimas, užlie
jant vis naujus kraštus, galvojančiam 
žmogui šaukte šaukia, kad visa širdimi 
grįžtų prie Dievo, per galingąją Tarpinin
kę ir nusidėjėlių Užtarytoją Mariją. Kur 
nuveda aistros, kai gyvenime norima ap
sieiti be Dievo, akyvaizdžiai ir grasinan
čiai grūmoja bolševikų sukurtas pragaras 
žemėje. Saugokimės netikrų pranašų, ku
rie skelbiasi neiną nei su Maskva, nei su 
Roma, kurie nori vairuoti tarp melo ir 
tiesos, kurie neina į Kristaus šviesą, kad 
jų blogi darbai nebūtų matomi. Kristus 
kompromisų nepripažįsta: „Kas tik mane 
išpažins žmonių akyvaizdoje, tą ir aš iš- 
pažinsiu savo danguje esančio Tėvo aky
vaizdoje, o kas manęs išsigins žmonių 
akyvaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dan
guje esančio Tėvo akyvaizdoje“. Ar dar 
galėtų kada Tiesa triumfuoti Lietuvoje, 
jei jos vaikai išsigintų ir nusigręžtų nuo 
Amžinosios Tiesos — Kristaus. Viskas da 
bar pareina nuo mūsų!

P. Dauknys MIC

TREČIA LIETUVYBĖS TVIRTOVĖ
Daug kartų ne vieno mūsų aptarta, kad 

lietuvybės palaikymo tvirtovės yra šeima 
ir mokykla. Be abejojimo, tai tiesa. Bet 
tos tvirtovės tinka daugiau vaikams ir jau 
nuomenei. Gi visokio amžiaus suaugu
siems patikusiems mokyklas ir universite
tą reikia kitokios institucijos. Ir ta institu 
cija gali būti Bažnyčia. Tiesa, ji tik gali 
būti, bet ne visuomet buvo, o kai kur gal 
ir yra.

Mėgau Kaune, Vytauto Didžiojo bažny
čioje, klausytis kanauninko Tumo pamoks 
lų. Kuom jie skyrėsi nuo kitų kunigu pa
mokslų, kas juos girdėjo, — žino. Jų tu
rinys visuomet buvo tautinis. Už tai jis, 
Tumas, buvo visų lietuvių mylimas ir ger 
biamas. Jo administruotoji, nuošaliai sto 
vinti Vytauto Didžiojo bažnyčia visuomet 
būdavo pilna žmonių.

Nepaprastai džiugu, kad vis dažniau at 
siranda daugiau panašių Tumų.

Velykų pirmąją dieną, Londono Lietu
vių Šv. Kazimiero bažnyčioje girdėjau 
lietuvio kunigo pamokslą: „Dievas tauty
bių neneigia. Pats Kristus buvo žydas, žy 
diskai kalbėjo, mokė, ir paskutinieji Jo 
žemiško -gyvenimo žodžiai, ištarti mirš
tant ant kryžiaus, irgi buvo žydiški. Die
vas leido tautas gyventi ir jas globoja. 
Todėl, kas neigia tautybes, — griauna 
pateis Dievo planus. Ir, jeigu jis leido 
mus lietuviais, jis nori, kad tokiais mes 
pas jį ir grįžtumėm“.

Gražu, mielas lietuvi kunige! Tu tikrai 
esi pašauktas būti mūsų dorybės moky
toju! Džiugu, kad Londono lietuvių para
pijos bažnyčioje ir nuo seniau girdimi pa
mokslai klausytojus ragina laikytis lietu
vybės. K. J.

FRANK O'CONNOR

Sargybinis
tąsa iš praeito numerio

— Aš neturėjau laiko pasižiūrėti! — is
teriškai šaukė sargybinis. — Pamačiau tam 
kruvinam tavo darže vaikus, raunaničus tas 
kruvinas daržoves. Liepiau jiems išeiti, jie 
neklausė manęs. Tada išvariau juos, tai jie 
ir numetė, va, šituos. Ką gi tai reiškia, kad 
tampai čia mane? Aš tik gera norėjau tau 
padaryti. Aš turiu pagrindo apskųsti tave.

Tėvas Mykolas tą valandą toli gražu ne
pagalvojo apie tokius dalykus, ir vaikino 
begėdiškumo buvo jam jau perdaug.

— Ką tu padarysi? — netikėdamas su
šuko jis, jau nusimesdamas apsiaustą. — 
Tu apskųst mane? Aš sutvarkysiu dešimt 
tokių kilbukų, kaip tu, ir pasidėjęs ant ke
lio perlaušiu tave. Kruvinas tu angliškas 
vagišiau! Nusivilk palaidinę!

— Negaliu, — tarė sargybinis. — Aš 
esu tarnyboje.

— Kelk rankas! — tarė tėvas Mykolas.
—-Aš' nesimuštu su tavim, — suspiegė 

sargybinis.
— Nešvarus tu angliškas bailiūkšti. — 

tarė kunigas, — kelk rankas ir imkis kaip 
vyras! — Ir jis trenkė sargybini kumščiu, 
o tas nusvirduliavo iki sienos. — Ar tu 
mušiesi? — suriko jis.

— Žinai, kad aš negaliu muštis, — atsi
būdamas ir keldamas rankas apsisaugoti 
tiud smūgių žemu balsu tarė sargybinis. -— 

Jei būčiau ne tarnyboje, tai parodyčiau 
tau, ar aš bailys, ar ne. Tu bailys, o ne aš, 
airiškas beproti tu. Tu žinai, kad aš tarny
boje. Tu žinai, kad aš negaliu atsikirsti. 
Tu tikras pasipūtėlis, tu žinai, kad tavo pa
dėtis geresnė, tu supranti, kvailas tu merg
vaiki!

Sargybinio balso gaida sulaikė kunigą. 
Mažasis vyrukas, nors jau netoli ašarų, vis 
dar neparodė jausmingumo. Tėvas Myko
las .šitokio nebedrįso mušti jo.

— Išeik, sviltuke tu! — piktai sumur
mėjo jis.

Sargybinis pažvelgė į jį veriamu žvilgs
niu, pasiėmė šautuvą ir nuėjo keliu Į sto
vyklos vartus. Tėvas Mykolas stovėjo ir 
žiūrėjo į jį. Jis buvo įpykęs. Jis norėjo muš 
tis, ir jei sargybinis būtų šėręs atgal, ji'" 
būtų sudrapalijęs jį. Visi MacEnerniai bu
vo šitokie. Jo tėvas buvo ramiausias žmo
gus visoje Kleros apsgrityje, bet ir tas. jei 
tik bus progos, mušis ir maišan įkištas ir 
surištas.

Parėjo jis namo, bet buvo perdaug suer
zintas, kad galėtų vietoje nustigti. Tai pa
galiau nuėjo prie telefono ir paskambino 
seselei Margaretai. Gilus jo balsas dabar 
buvo beveik visiškai nebetekęs jokio jaut
rumo.

— Ak, tėve, —■ susijaudinusi sušuko ji; 
— argi buvo kas nors?

■— Taip, — sugriaudė jis, — kareivis iš 
stovyklos.

— O ką padarei jam? — paklausė ji.
— Daviau jam antausį, — atsakė tėvas 

Mykolas.
— Ak, — sušuko ji, — jei aš ten būčiau 

buvusi, tai būčiau užmušusi jį!
— Ir aš būčiau taip padaręs, tik jis ne

simušė, — atsakė kunigas. — Jei šiomis 
dienomis nušaus mane iš už tvoros, tai 
bent žinosi, kas nušovė.

— Ak, ar tai nėra perdėm angliška? — 
paniekinamai tarė ji, — Tiek jie iš seno jau 
pučiasi savo drąsumu, o kai tik kas nors 
pakelia ranką, tai jie perdaug išdidūs muš
tis.

— Teisybė, — tarė jis, galvodamas, kad 
neteisybę sako. Seselės Margaretos pritari
mo pakako pamatyti savo klaidai. Jis buvo 
pasielgęs negarbingai. Pats neseniai kalbė
jo apie artimo meilę, dabar pats įžeidė žmo 
gų dėl jo tautybės, uždavė jam, kai tas ne
galėjo gintis, šitaip būtų kad kiek dar net 
sužalojęs jį, o viskas dėl saujos svogūnų, 
tevertų šešiapenį! Gražiai pasielgta kuni
go! Tikras pavyzdys nekatalikams!

Tą naktį vos pajėgė šiek tiek užsnūsti, 
vis galvodamas apie įvykį. Kad galėtų bent 
nueiti į stovyklą ir tą žmogų atsiprašyti! 
Jis tvirtai pasižadėjo sau padaryti šitaip, 
jei tik dar kada nors sutiktų jį. Šitai tru
putį apramino jį, o atlaikęs mišias jis ne- 
beblogai jau jautėsi. Anksti rytą, auštant, 
prasivaikščioti jam visad būdavo malonu, 
dauboje ten tas mažas raudonais plytų pa
statais kaimas, apsupts juoduojančių me
džių, lyg kokia kūdra, ir ta pablyškusi ža

luma, ir tie šen ten lygumon su karučiais 
atlinguoją senoviškieji keltai. Jie, vargšai, 
taip pat turi bėdos su anglais. Beveik jau 
buvo grįžusi jam gera nuotaika, kai tarnai
tė Elzė pranešė, jog jį norįs pamatyti kari
ninkas iš stovyklos. Karininkas buvo aukš
tas, gerai atrodąs jaunas vyras, maždaug 
tokio amžiaus, kaip ir jis, ypač staigių, bet 
malonių judesių žmogus.

— Labas rytas, padre, — kietu balsu 
tarė jis. — Mano pavardė Hovė. Atėjau pa 
sikalbėti dėl tamstos daržo. Man rodos, mū 
sų vyrukai yra pridirbę tamstai bėdų.

Tuo metu tėvas Mykolas labai troško ap 
rodyti jam savo daržą.

— Ak, — šypsodamasis tarė jis, — ar 
čia ne mano kaltė pakišti jiems pagundą?

— Na, — šiek tiek nustebęs tarė Hovė, 
—labai puiku, kad tamsta šitaip žiūri i 
reikalą, bet stovyklos komendantas kitaip 
žiūri. Jis siūlo aptverti spygliuota viela.

— Elektrizuota? — pašaipiai paklausė 
tėvas Mykolas.

— Ne, —— tarė Hovė, — paprasta spyg
liuota viela.

— Nenaudinga, — skubiai tarė tėvas 
Mykolas. — Dėl to nesivarginkite. Ar iš
gersite lašelį airiškos?

— Man dar per anksti, — tarė Hovė, 
žvilgterėdamas į savo laikrodį.

— Tai kavos, — tarė kunigas. — Iš šių 
namų niekas neišeina be niekur nieko.

Jis šūktelėjo Elzei, kad duotų kavos, o 
pats pasiūlė karininkui cigaretę. Hovė jau
dindamasis barkštelėjo ją į kėdę ir užside
gė.

— Dabar, —• reikalus tvarkančio žmo^ 

gaus balsu tarė jis, — dėl to vaikino, kurį 
sugavote vakar vakare, kiek jis pridarė ža
los?

Klausimas sujudino tėvo Mykolo budru
mą. Jis nustebo, iš kur kapitonas Hovė 
bus sužinojęs.

— Koks vaikinas? — paklausė jis, ne
rodydamas smalsumo.

— Tas vaikinas, kurį sumušėte, — tarė 
Hovė.

— Tas, kurį aš sumušiau? — nustebęs 
pakartojo tėvas Mykolas, bet jį ypač nu
stebino, iš kur tas jaunas vyras bus tiek 
daug sužinojęs apie tą reikalą. — Kas sa
kė, kad aš sumušiau jį?

— Jis pats pasisakė, — tarė Hovė. — Jis 
tikėjosi, kad tamsta dėl jo pasiskųsi, tai 
pats išsidavė. Atrodo, kad tamsta labai iš
gąsdinai jį.

Nežinia, kiek ten labai tėvas Mykolas iš
gąsdino sargybinį, bet sargybinis dabar dar 
labiau išgąsdino jį. Atrodė, kad reikalas 
jau baigtas, o jei tik jis bus per mažai at
sargus, tai netrukus turės eiti liudyti prieš 
sargybinį. Atrodo, kad anglai laukia, jo; 
žmonės ateitų prisipažinti.

— Tai kodėl jis tikėjosi, kad aš eisiu 
skųstis? — painiodamasis paklausė jis. — 
Kada, sakote, šitai atsitiko? Vakar vakare?

— Šitaip man buvo pasakyta, — greit 
atsakė Hovė. — Kodėl? Ar dažnai ištaip 
atsitinka?.. Turiu galvoje Kolinsą, tą vai
kiną, kurį vakar vakare sugavote vagiant 
svogūnus, — tarė jis, keldamas balsą.

— Ak, ar tai jo'pavardė tokia? — tarė 
kunigas. — Žirioma, aš nešu tikras, kad jis

(Bus daugiau)
vertė K. B arenas
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PIRMIEJI KRAIČIO AUKOTOJAI 
LIETUVIŲ SODYBAI

Be tų asmenų ir DELS skyrių, kurie 
anksčiau jau pasiryžo apstatyti Lietuvių 
Sodybos pavienius kambarius, neseniai 
tiesiog i Sodybą atvežė kraičio: Kurtinai- 
ičai — 7 antklodes, 20 pagalvėlių, rank
šluosčių ir radijo aparatą; Jonas ir Ona 
Bakaičiai — naujas patalines dviem lo
vom, 100 lėkščių ir komplektą šaukštų, 
šakučių ir peilių. (P.p. Bakaičiai taip pat 
naujais baldais apstatė vieną kambarį už 
50 svarų, o perkant Sodybą prisidėjo 100 
sv.); P-P. Pranckūnas ir Galgauskas, at
vykę trumpai viešnagei į Sodybą su Mrs. 
E. Lovelace ir Mrs. J. Thornbury, kurios 
anksčiau jau prisidėjo pinigais, atvežė 
kraičio stiklinių, lėkščių ir gražią staltie
sę; latvis Janis Greivulis, pripuolamai už 
sukęs Sodybon, dovanojo svečių knygą.

Kai kurių ekskursijų vadovai pranešė, 
kad atvykstant į Lietuvių Sodybos „krikš 
tynas“, ekskursantai atsivežą ir kraičio 
šiam šio krašto lietuvių „naujagimiui“.

* * * 
LIETUVIŲ SODYBAI 

PAPILDOMAI PIRKO AKCIJAS
K. Jurka — 5 sv. (buvo pirkęs anks

čiau, už 20 sv.), Juozas Štaras — 5 sv. 
(buvo pirkęs anksčiau už 8 sv.), Balys 
Eidimtas — 8 sv. (buvo pirkęs anksčiau 
už 10 sv.), Aleksandras Žukauskas — 3 
sv. (buvo pirkęs už 3 sv.), A. Litvaitis 
vietoj pasižadėtų 2 svarų, įmokėjo 6 sv.

♦ ♦ ♦
LAIMINGA NELAIMĖ

Pereito sekmadienio ryte, DBLS pirmi 
ninką M. Bajoriną, važiuojantį iš Londo
no suk un. Daukniu į Ketteringą, ištiko 
nelaimė: lenkiant priekyje važiuojančius 
automobilius, staiga kariškas sunkveži
mis pasuko į šalutinį kelią. M. Bajorinas, 
norėdamas išvengti susidūrimo, turėjo pa 
daryti du staigius posūkius, nes už kariš
ko sunkvežimio pasirodė dar vienas ant 
kelio stovįs automobilis. M. Bajorino vai
ruojamas automobilis nebeišlaikė lygsva
ros ir apvirto. Nors automobilis ir gero
kai aplamdytas, tačiau laimingu būdu 
abu keleiviai visai nenukentėjo, išskyrus 
tai, kad kun. Dauknys 1 valandą pavėla
vo Ketteringe lietuviams atlaikyti pamal
das. * » *

EKSKURSIJA J LIETUVIŲ SODYBĄ
Norinčius ekskursijoje dalyvauti, malo

niai prašome iki gegužio mėn. 16 d. užsi
rašyti pas Klubo sekretorių V. Dargi, L 
Ladbroke Gardens W.11.

Ekskursija išvyksta gegužio 29 d. 9.30 
vai. iš ryto ir grįžta tos pačios dienos va
kare 11 vai.

Kelionė kainuoja 10/-* * * 
BALTŲ VAKARAS

Gegužio mėn. 14 d. 7.30 vai. vakare, 
Lietuvių Klube, 1, Ladbroke Gardens, W. 
11., rengiamas trijų Baltijos tautų pasi
linksminimo vakaras. Šokiams gros dža- 
zas. Veiks bufetai,

Londono ir provincijos lietuviai, malo
niai prašomi šiame vakare dalyvauti.* * ♦

COVENTRIO ORKESTRAS GROS
L. SODYBOS ATIDARYMO POBŪVYJE

Drauge su skaitlinga lietuvių ekskursi
ja iš Coventrio į Lietuvių Sodybos atida
rymą, įvykstantį per Sekmines, atvyksta 
ir vietos lietuvių orkestras, kuris gros va 
karo pobūviui.

Iš Wolverhamptono pranešama, kad iš 
ten taip pat didžioji dalis visos lietuvių 
kolonijos per Sekmines persikelia į Lietu 
vių Sodybą. » * *

„GROŽVYLĖS MEILĖ“
Tokia antrašte Nidos Knygų Klubo 

skaitytojai birželio mėnesio pradžioje 
gaus P. Orintaitės novelių knygą. Dar ne 
visi gerb. nariai yra atsilyginę už paskuti 
niąją knygą. Maloniai prašoma neužvil
kinti su atsiskaitymu.

* * *
STAMBI VIENO ASMENS PARAMA

GIMNAZIJAI
Juozas Štaras Vasario 16 Gimnazijai 

paremti per DBLS paaukojo 10 svarų.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Gegužės 1 d., sekmadienį, buvau nuvy

kęs į Lietuvių Sodybą, pirmai žvalgybai, 
norėdamas ten kiek talkininkauti. Deja, 
diena buvo lietinga ir ne tik man, bet ir 
iš kitur atvykusiems neteko progos lauke 
padirbėti.

Ta pačia proga atidžiai apžiūrėjome 
Lietuvių Sodybos namus iš vidaus. Ma
no nuomone, tai labai geri namai, tinką 
vasaroti. Suprantama, kad kai kuriuos 
kambarius reikia perdažyti, o svarbiausia 
— gerai ir skoningai apstatyti. Norėda
mas šį reikalą paremti, papildomai siun
čiu 5 svarus. (Anksčiau p. Jurka buvo 
įmokėjęs 25 sv.)

Manau, kad ir kitiems tautiečiams, pa
mėčiusiems kaip Lietuvių Sodyba atrodo, 
suminkštės širdys ir jie kuo kas galėda
mas prisidės prie jos įkurtuvių.

Su geriausiais linkėjimais
K. Jurka, Newbury, Berks

Siunčiu papildomai Lietuvių Sodybai 
akcijų už penkis svarus palengvinti pir
mam atostogaujančių priėmimui. Tuo pa
čiu prašau nenuilstamai tęsti _ užsimotą 
darbą toliau, kad ir sunkios būtų pirmo
sios dienos. Kiekvienas apie tai žinomeį 
bet žinome taip pat, kad ateityje jos pa- 
lėngveš.

Jūsų ištikimas
A. Baranauskas, Bradford

KIEK KAINUOJA KELIONĖ
IŠ LONDONO Į LIETUVIŲ SODYBĄ?

Prašome išsikirpti!..
Pereitos savaitės numeryje buvome ra

šę kaip vykti į Lietuvių Sodybą, Head- 
ley Park. Čia dabar papildomai praneša
me smulkesnių informacijų, ypač- vyks
tantiems iš Londono, arba jo apylinkių.

Patogiausiai iš Londono valiuoti gele
žinkeliu iš Waterloo stoties, šešto perono 
iki Aidershot miesto. Geležinkelio biletas 
kainuoja 5 ši. 3 d. Vaikams — 2 ši. 7 ir 
pusė d. (Grįžtamasis dvigubai). Kelionė 
traukiniu trunka 50 minučių. Aldershotą 
pasiekus, stoties aikštelėje susirasti auto
busą Nr. 6 ir juo vykti iki sustojimo vie
tos „New Inn“. Autobuso biletas kainuo
ja 1 ši. ir 4 d. „New Inn“ išlipus, reik1?, 
paeiti apie 100 jardų atgal ir, susiradus 
kairėje pusėje kelią, atžymėtą rodyklėmis

FRENSHAM POND. Tuo keliu reika 
pėstiems eit 12 minučių iki baltų Lietu
vių Sodybos vartų, dešinėje kelio pusėje.

VYKSTANTIEMS IŠ PROVINCIJOS
Artimiausi Headley Park geležinkelio 

mazgai yra šiuose miestuose, iš kurių kur 
suoja autobusas Nr. 6: Aidershot, Farn
ham ir Petersfield. Atvykstantiems iš Pe- 
tersfieldo, reikia taip pat išlipti ties 
„New Inn“ sustojimo vieta ir, perėjus 
skersai plento, susirasti Frensham Pond 
kelią, vedantį Sodybon. Atvykstantiems į 
Aidershot arba į Farnham, keliauti au
tobusu Nr 6 ta pačia kryptimi, kaip ir iš 
Londono. (Iš Farnham iki „New Inn“ au 
tobuso biletas kaštuoja 11 d.).

Atidžiau patikrinus susisiekimą su 
Headley Park, pasirodė, kad baiminima
sis neturėjo jokio pagrindo: susisiekimas 
yra visiškai geras, išskyrus 12 minučių 
pasivaikščiojimą labai gražiu keleliu nuo 
„New Inn“ autobusų sustojimo vietos. Au 
tobusai kursuoja įvairiai: kas pusvalan
dis ir šeštadienį popiečiu — kas 15 minu
čių.

Visoms ekskursijoms, ar vykstantiems 
automobiliais, iš bet kur važiuojantiems 
reikia susirasti pagrindinį kelią A 325, 
tarp Farnham ir Petersfield, einantį pro 
„New Inn“.

CORBY
Darbščioji DBLS Corbio Skyriaus Val

dyba balandžio 30 d. surengė iškilmingą 
Motinos Dienos minėjimą. Skyriaus pirm, 
p. Kukanauskas trumpa kalba apibūdino 
minėjimo reikšmę ir pakvietė į prezidiu
mą seniausias ir turinčias skaitlingesnes 
šeimas motinas. Ant puikiai papuošto sta 
lo stovėjo moters statula, skirta Lietuvo
je vargstančiai motinai. Motinos garbei 
paskaitą skaitė p. Vaitkevičius, priminda 
mas sunkias motinos pareigas tiek praei
tyje, tiek ateityje, ypač tautinio auklėji
mo atžvilgiu.

Meninę dalį išpildė Nottinghamo scenos 
mėgėjai, suvaidindami p. Vaitkevičiaus 
tragediją „Išdraskytas aro lizdas“. Jų drą 
sus pasirodymas ir puikūs drabužiai suda 
rė ypač malonų įspūdį. Savaime supran
tama, kad scenos mėgėjams mūsų sąly
gomis daug kas atleistina, tačiau jie davė 
tai, ką išgalėjo. Norisi paminėti ir veikalo 
turinį. Ten pabrėžiama kryžiuočių klasta, 
pagrobiant Pašventupio pilį. Argi ne to
kios pat klastos ir mes esame liudinin
kai? O tai ir verčia mus susimąstyti ir 
budėti.

Po minėjimo, erdvioje salėje visi links
mai pasišoko.

Bravo corbiečiai už tai. kad būdami ne 
skaitlingi ir gyvendami mažame mieste, 
pavyzdingai tvarkosi ir surengia iškil
mingus minėjimus. Tai Skyriaus Valdy
bos ir jos darbštaus pirmininko p. Kuka- 
nausko nuopelnas. Sėkmės corbiečiams ir 
ateityje!

Viturėlis
PADĖKA

Ne didžiai gausaus Corby DBLS sky
riaus valdyba ir visuomenė balandžio 30 
d. surengė Motinos Dienos minėjimą. Not 
tinghamo scenos mėgėjų grupė meniškai 
suvaidino K. Vaitkevičiaus patriotinę 3 
veiksmų dramą „Išdraskytas Aro Liz
das“, o pats veikalo autorius Motinos Die 
nos proga paskaitė įdomią paskaitą. Vaka 
ro nuotaikingam pobūviui grojo notting- 
hamietiš K. Venckus.

Corby DBLS Skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkinga visiems programos daly
viams, o taip pat taria lietuvišką ačiū 
mieliesiems svečiams iš Ketteringo, 
Northamptono, Leicesterio, Buckminste- 
rio, Nottinghamo ir visiems corbiečiams 
lietuviams, ypač p.p. Paulauskams, prisi- 
dėjusiems prie šio įspūdingo ir gražaus 
parengimo.

Corby DBLS Skyr. V-ba.

MANCHESTERIS
VISI EKSKURSUOJA LIETUVIŲ 

SODYBON!
Gegužio 28 d. Manchester!© DBLS sky

riaus valdyba rengia išvyką į Londoną, o 
iš ten į Lietuvių Sodybą.

Išvykstama iš Manchesterio, Liet. Soc. 
Klubo šeštadienį, gegužio 28 d., 9 vai. ry
te į Londoną. Iš ten sekmadienio rytą va
žiuojam į Lietuvių Sodybą, kur įvyks 
oficialus atidarymas. Iš Londono į Man- 
chesterį grįšime pirmadienio ryte. Kelio
nės išlaidos — 2 sv. asmeniui. Norį eks
kursijoje dalyvauti, prašomi užsirašyti 
pas Bačanską ar Jalovecką, Liet. Soc. 
Klube.

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMTONAS
WOLVERHAMPTONO „VILTIS 

LYGOS NUGALĖTOJA
Wolverhamtono lietuvių krepšinio ko

manda VILTIS nors dar visai jaunas 
sporto vienetas, tačiau per trumpą laiką 
Wolverhamptono apylinkėje plačiai išgar 
sino lietuvių vardą, ypač paskutiniuoju 
metu, kada ši lietuvių krepšinio koman
da, susitikusi lemiamose rungtynėse su 
Hednesdorfo RAF (lakūnų) krepšinin
kais, išėjo nugalėtoja ir tuo laimėjo apy
linkės lygos nugalėtojų vardą ir taurę.

Hednesfordo lakūnų krepšininkai vil- 
tiečiams buvo jau žinomi iš pirmojo susi
tikimo pusfinaly, kada buvo rungiasi dėl 
Bert Williams paskirtos taurės. (Bert 
Williams — Wolverhamptono Volves jr 
visos Anglijos futbolo rinktinės žinomas 
vartininkas). Tada mūsų krepšininkai 
šios taurės negavo, pralaimėdami 20:24. 
Tenka pastebėti, kad Hednesfordo lakū
nų krepšinio komanda, varžybose dėl An
glijos krepšinio pirmenybių, yra užėmusi 
antrąją vietą ir tai tik 2 taškų skirtumu.

Viltieičai, žinodami savo priešo pajėgu
mą, atidžiai rengėsi paskutiniajam susiti
kimui, kuris įvyko balandžio 25 d. Nuo 
pat pirmosios žaidimo minutės VILTIES 
krepšininkai, priešingai negu kitose rung
tynėse, paima labai veržlią ir didelio tem 
po taktiką, ko RAF krepšininkai, jau il
gesnį laiką stebėję mūsų komandos žai
dimą, nesitikėjo. Pirmas kėlinys baigia-
mas 26:9 mūsiškių naudai.

Antrame kėlinyje Hednesfordo krepši
ninkai beveik kas minutę keičia žaidimo 
taktiką, vis tikėdamiesi, kad mūsiškiams 
pritruks šitokiam tempui jėgų. Lakūnai, 
būdami fiziniai prąnašesni iki pat pasku
tiniosios minutės tikisi būti laimėtojais. 
Tačiau ir mūsų vyrai laikosi, ryžtingai 
puldami ir gindamiesi. Minutės bėgi, o 
su jomis artėja ir aiškus VILTIES laimė
jimas. Antrasis kėlinys baigiamas 21:20 
viltiečių naudai. Tuo būdu rungtynės 
baigtos 47:26 lietuvių naudai.

Apie šias rungtynes vietos spauda net 
pirmuose puslapiuose stambiomis antraš
tėmis skelbė: — Lithuanians win Basket
ball Trophy!

VILTIES komandoje žaidė ir taškus 
pelnė šie krepšininkai: V. Kelmistraltis - 
16,: V. Karnilavičius —• 10; V. Bodniekas 
— 10; U. Manga — 4; J. Vanagas — 5; J. 
Snabaitis ■— 2.

Pergalės taurė, dėl kurios ir buvo ko
vojama, yra pirkta DBLS Wolverhampto
no Skyriaus ir vietos Sporto Klubo, pa
vadinta LITHUANIAN CUP. Šiuo kartu 
ją laimėjo VILTIES krepšininkai ir tuo 
pačiu jie šiuo metu turi Lygos nugalėto
jo vardą.

Ateinantį šeštadienį, gegužio 14 d., Wol 
verhamptone viltiečiai žais su Manches
terio Lygos nugal.ėtojais KOVO krepši
ninkais. Rungtynių pradžia 4 vai.

V. K-tis

PAVASARIO SUTIKIMO 
VAKARAS

DIDŽIULIS W-TONO IR VISOS 
APYLINKĖS LIETUVIŲ SUBUVIMAS!
Gegužio 14 d., šeštadienį, DBLS W-tono 

skyrius rengia pavasarinį šokių vakarą, 
George Hotel. Gros Icinksmas orkestras, 
bufetas veiks iki 11 vai., o šokiai ir žaidi
mai iki 12 vai. Dalyvauti kviečiami visi 
geros valios ir linksmaus būdo lietuviai, 
iš tolimų ir artimų apylinkių. Pradžia 6 
vai. vakaro. Tad šeštadienį, gegužio 14 d. 
VISI I WOLVERHAMPTONĄ.

LIETUVIAI SUSITIKS SU 
LIETUVIAIS

Tą pačią dieną, gegužio 14, 4 vai. p.p. 
Whitmore Secondary Modems School, 
(prie Courtolds, autobusu iš Victoria 
Square Nr. 2 arba Nr. 7) įvyksta dviejų 
šio kratšo krepšinio komandų rungtynės. 
Manchesterio Lygos nugalėtojas „Kovas“ 
tą dieną atvyksta į W-toną susitikimui su 
W-tono Lygos nugalėtojais „Vilties krep
šininkais.

VOKIETUA
IŠVOGĖ LAIŠKUS

Prajėjusios Velykų šventės Luebeck — 
Meesen stovykloje gyvenantiems pabaltie 
čiams buvo juodos, nes vokietis — laiška
nešys, kuris prieš Velykų šventes išnešio
jo Meese'o kareivinių gyventojams laiš
kus, visus išvogė. Artėjant Velykų šven
tėms, ne vienas giminių ar pažįstamų, 
anksčiau išemigravę, siuntė čia likusiems 
savo tėvams, broliams arba pažįstamiems 
sveikinimus su vienu kitu „žaliuku“, sva
ru ar kitokia valiuta, kad pagelbėjus ir 
Prisikėlimo šventės proga padarius džiau 
gsmą. Dėl laiškanešio padarytos vagystės, 
to džiaugsmo niekas nesulaukė. Luebeck 
pašto valdyba šiomis dienomis laiškanešį 
areštavo, Vokietijoje už panašius nusikal 
timus labai smarkiai baudžiama.

Žinoma, vagis bus teismo nubaustas, 
bet skriaudos, kurią jis padarė čia liku
siems vargšams, niekas neatlygins.

PADĖKA
Mes, Luebecke gyveną džiova sergan

tieji lietuviai nuoširdžiai dėkojame po
nui kpt. Bliumchinui, 4203 L. S. kuopos 
vadui ir visiems jo kuopos vyrams, pra
ėjusiu švenčių proga atsiuntusiems mums 
žymią piniginę pašalpą.

Kartu dėkojame ir buvusiam Šalpos 
Komisijos pirmininkui p. V. Raudonai
čiui, kurio sumanymu šioji šalpa buvo 
pravesta.

Luebecko lietuviai džiovininkai

Salzgitter-Lebenstedt Apylinkėje
Salzgitter vietovėje dar karo metu ap

sigyveno nemažas lietuvių skaičius. Be
veik visi apsigyveno privačiai, daugelis 
dirbo automašinų fabrike ir nuo lietuvių 
bendruomenės dėl ypatingų sąlygų buvo 
nutolę.

Nors sunku buvo suburti pasklydusius 
ir vokiečių ūkyje gyvenančius lietuvius, 
bet lietuvių bendruomeninis gyvenimas 
vienu ar kitu būdu visdėlto reiškėsi ir 
net kaskart stipriau. Nežiūrint, kad bend 
ruomenės narių skaičius nebuvo didelis, 
į lietuvių minėjimus ir šventes susirink
davo keli šimtai lietuvių.

Lietuviams suburti ypatingos įtakos pa 
darė visa eilė priemonių, juos sudominu
sių ir padrąsinusių pasireikšti tautiškai. 
Tai antrus metus gražiai veikiąs Vitlibo 
lietuvių choras, A. Bobkaičio ir A. Šiugž 
dienės vedama vargo mokykla, skautai ir 
duodama Balfo šalpa. Nuolatinis tautiš
kų reikalų judintojas, sumaniai patrau
kęs ypač jaunimą, buvo iki savo susižei- 
dimo automašinos nelaimėje kun. V. šar
ka.

Naujas akstinas sąmoningai tautiškai 
veiklai bus ir stipriai atsistojusi ant ko
jų lietuvių evangelikų parapija. Nors ap
krautas darbais, šios bendruomenės reli
ginį gyvenimą išjudino senj. kun. Kele- 
ris, juos aplankydamas ir suburdamas į 
parapiją. Lietuvių evangelikų parapijoje 
jau yra 107 šeimos. Reikia tikėtis, kad jų 
skaičius su laiku dar padidės ir dar la
biau sucementuos čia gyvenančius lietu
vius į vieną lietuvišką šeimą.

ŠMĖKLOMS PERSEKIOJANT
1939 metais, tuojau po Lenkijos žlugi

mo, vilnietis lietuvis Umbražiūnas, XX 
Amžiuje labai vaizdžiai aprašinėjo Lenki
jos žlugimo priežastis, nušviesdamas vi
daus, žemės ūkio ir ekonomijos politiką, 
gynybos s,stemą, taktiką kovos lauke ir 
kita, atidengdamas kieKvienos srities su
puvimą. Tikriausiai ne aš vienas tada pa
galvojau, kad tas vyras gerokai perdeda, 
išliedamas visą pyktį ir neapykantą už įie 
tuvių persekiojimą Vimiaus krašte. Bet 
praslinKUs daugiau negu dešimt metų 
nuo Lenkijos diainos, man pačiam teko 
ilgesnį laiką kartu dirbti su tos tautos 
didele mase prašičokėlių, vidutinio išsila
vinamo ir net akademikų ir iš arti ste
bėti ir pažinti jų būdą, elgesį, manieras, 
darbo metodus ir siekimus ir padaryti 
kaiKurias išvadas. Dabar nebegalvoju, 
kad anuo metu Umbiažiūnas yra perdė- 
jęs.

Šias eilutes rašau ne tam, kad dar kar
tą atkreipčiau skaitytojo dėmesį į tautą, 
kurios adresu iš mūsų pusės praeity daug 
karčios tiesos yra pasakyta, bet tam, kad 
pastebėčiau, jog lietuvių tautą kažkoks 
fatališkas ir mįslingas palydovas nuolat 
lydi. Tarytum šmėkla, iškilusi iš 1386 me
tų vasario mėn. 18 dienos vestuvių puo
tos, Krikuvoj, visą laiKą maišosi lietuvių- 
lenkų interesuose ir nešdama pragaištį 
lietuvių tautai, privedė ne tik prie 1569 
metų unijos, lydėjo iki paskutinio Lietu
vos-Lenkijos valstybės padalinimo, vidur 
kely maišėsi Lietuvos atsikūrimo laiko
tarpy, bet net ir tremty neduoda ramy
bės.

Likimo buvo lemta, kad Vakarų Pasau
ly, k urlaiko aplinkybėms susidėsčius vie
no tikslo siekdami susitiko masės įvairių 
tautų žmonių, vienai pačių žemiausios 
kultūros Europos tautų — lenkams, vie
noj labai svarbioj pozicijoj atiteko vado
vaujantis vaidmuo, tiesiogiai liečiąs tiek 
mus lietuvius, tiek ir kitas dvi baltų tau
tas.

1951 metais kairiajame Reino krante, 
Vokietijos prancūzų zonoje, amerikiečiai 
pradėjo steigti savo karines bazes, kartu 
traukdami užsieniečių Labor Service da
linius. Gal todėl, kąd lenkų buvo daugiau 
šia, gal todėl, kad jie pirmieji ten nuvy
ko, o gal todėl, kad iš mūsų pusės trūko 
apdairumo ir iniciatyvos, jiems buvo pa
vesta organizuoti Labor Service centrą, 
Kaiserslauterne, tiesioginį sargybos dali
nių administracijos organą. Kadangi ame 
rikiečiams yra sunkiai įsivaizduotinas da 
lykas, kad Europos tremtinių tarpe gali 
būti tautinių grupių, kurios siekia diskre 
dituoti savo kaimynus, tai jiems turbūt 
nė į galvą neatėjo mintis duoti nurody
mus, kad centro kadras turi atitikti pro
porciją kiekvienos tautybės žmonių skai
čiui. žinoma, lenkams to tik ir tereikėjo. 
Na ir prasidėjo centro, organizavimas, jo 
funkcionavimas, dalinių inspektavimas ir 
darbo nurodinėjimas.

Iš visų lenkiškų kuopų paskubomis bu
vo renkami rinktiniai žmonės centro kad

rui sudaryti ir iš įvairių kitų kuopų — 
personalas techniškajam darbui. Pradžio
je iš pabaltiečių kuopų po jų kontrole ir 
priežiūra atsidūrė vienintelė lietuvių kuo 
pa, Bad Kreuznache, iš kurios tuoj buvo 
paimta keletas žmonių techniškajam dar
bui. Tiesiog reikėjo stebėtis, kai pasiro
dė, kad iš tokios skaitlingos lenkų masės 
išrinktieji žmonės yra nepajėgus organi
zuoti darbą, paremtą logišku protavimu. 
Bet turėdami augštus laipsnius ir atsa
kingas pozicijas, ypatingai amerikiečių 
akivaizdoje, stengėsi rodyti savo inicia
tyvą, iššaukiančią pasyvų darbo sabota- 
vimą iš techniškojo personalo pusės. Vi
sas darbas centro organizavimo stadijoje, 
lygiai kaip ir jo funkcionavimo bėgyje, 
turi daugiau panašumo į Užgavėnių kar
navalą bei cirko klounų išdaigas, negu į 
pastangas žmonių, turinčių atlikti labai 
svarbų uždavinį. Panašią nuomonę via 
pareiškę ir ne vienas augštas amerikie
čių pareigūnas, kuriam glaudesniame kon 
takte teko dirbti su lenkais ir atidžiau 
įsižiūrėti į jų darbą. Lenkų vadovybė ne- 
abeojtinai visa tai jautė ir jaučia. Todėl 
jieško būdų tai gėdai užmaskuoti bei ma
tančiųjų dėmesį kitur nukreipti, įvairiau
siomis progomis rengdami paradus (para 
duojančius aprengdami nestatutinėmis 
uniformomis), keldami puotas, pirkdami 
dovanas ir pan. Kitataučiai, o juos pa
mėgdžiodami ir kaikurie amerikiečiai, 
centro kitaip nevadina, kaip „polnische 
Wirtschaft“.

Kad kitataučiai neprasiveržtų į atsakin 
gas pozicijas ir savo sugebėjimais neat
vertų amerikiečiams akių, visais galimais 
budais stengiasi juos sukompromituoti, 
pastatyti į pažeminančią poziciją, klasto
ti faktus, už jų nugaros varyti šmeižtą ir 
diskreditavimo akciją. Kaip apvainikavi
mas tų pastangų, galima laikyti Labor 
Service koplyčios statybos pavyzdys. Pa
stačius koplyčią, lenkas kunigas nuo Die
vo altoriaus pliekė akiplėšišką melą, kaž
kokiam tai lenkui dėkodamas už koply
čios projektą ir statybos įvykdymą, kai 
už kelių žingsnių nuo jo stovėjo kuklus 
lietuvis inžinierius, tikrasis projekto au
torius ir statybos vykdytojas. Dieve, Die
ve, kam panaudojamas tavo altorius! Pri
siminiau tada senesniųjų žmonių pasako
jimus, kad dar tik prieš keletą dešimtų 
metų, kaikuriose Lietuvos bažnyčiose su
lenkėję kunigai nuo Dievo altoriaus irgi 
tauzijo, kad mužikiška lietuvių kalba Die 
vui yra nesuprantama ir kad reikią mels 
tis lenkiškai.

Laikui bėgant atsirado daugiau baltų 
kuopų. Nežiūrint į tai, kad šiuo metu yra 
4 baltų sargybų kuopos, subordinuotos 
Kaiserslauterno centrui, padėtis nėra pa
sikeitusi. Kaip buvęs taip pasiliko vienin
telis baltų karininkas prie centro. Ne tiek 
lietuvių, kiek latvių ir estų kuopose jau
čiamas pasipiktinimas dėl esamo stovio ir 
nieko daugiau nelaukiama, kaip išsivada
vimo iš lenkų viršininkavimo. Nepapras
tai džiaugsmingai sutinkami gandai, kad 
centras bus likviduotas ir kuopos tvarky

PAGALVOKIME APIE BANKĄ

Pinigą uždirbti sunku, išleisti lengva, o 
taupyti reikia kantrybės. Bet ne vien 
kantrybės reikia. Reikia ir apdairumo. 
Reikia rūpintis taip taupyti, kad iš to bū
tų naudos, kad lengva būtų pasinaudoti 
savo sūtaupomis. Dabar gi atsitinka taip, 
kad lietuviui, sutaupiusiam banke kelis 
šimtus svarų, 'tenka daryti rinkliavą jo 
laidotuvėms, karstui ir kitiems dalykams. 
Tai pavyzdys neapdairaus taupymo, ne- 
pasirūpinimo testamentu ar kitais forma
lumais, varžančiais pasinaudoti savo nuo
savais pinigais. Čia norima iškelti savo 
taupomosios-skolinamosios kasos ar ban
kelio mintį, kad savi pinigai padėtų sa-
viešiems, savo bendruomenės reikalams lyką.

ir būtų lengviau išgaunami gyvo reikalo 
ar nelaimės atveju. Amerikos lietuviai to
kių bankelių turi daug prisisteigę, o ne
seniai ir Kanados lietuviai įsteigė savo 
banką, pavadindami jį „Lito“ vardu. Ko
kio pobūdžio turėtų būti Anglijos lietu
vių bankelis, tepasisako specialistai, eko
nomistai. Lygiai tepasisako kiti, prie ko 
jį pradžioje priglausti. Čia tik pasisako
ma bendrai, nesigilinant i smulkmenas. 
Kiekviena pradžia, kaip yra sakoma, sun 
ki, tačiau nenugalimų kliūčių, atrodo, ne
turėtų būti. Jei sugebėjome įsigyti Lon
done namus ir spaustuvę, o provincijoje 
vasarvietę, tai kodėl nesugebėtume įsi
steigti bankelį? Vienu žodžiu, būtų įdomu 
išgirsti kitų nuomonę ir pažiūras į tą da-

sis savarankiškai, prižiūrimos tų ameri
kiečių dalinių, prie kurių, jos uždavinį at
lieka. Taip savarankiškai, be lenkų dikta
vimo, daug pavyzdingiau tvarkosi visi 
darbo ir techniškieji daliniai. Lenkų per
sonalo landžiojimas po baltų dalinius, tik 
pasipiktinimą sukelia, nes niekas netiki, 
kad nors ir geriausiame stovyje radęs da
linį, lenkas amerikiečiams apie jį gerai 
referuotų. Tik amerikiečiams darant in
spekcijas, beveik visada baltų daliniai 
randami pavyzdingame stovyje.

Veltui tiek lietuvių, tiek lenkų vadovy
bės viešai proklamuoja tarp šių dviejų
tautų brolybę. Realybėje jos niekad ne
buvo ir nebus, nes šiuo atveju kiekviena 
iš šių tautų turi kitokią žodžio "„brolybė“ 
definiciją, šešių šimtų metų laikotarpis 
yra parodęs, kad instinktyviai siekian
čiam nuo slavų atsitolinti, krauju ir siela 
visiškai skirtingam aisčiui, slavas yra ne
pakeliui. Slavas aisčiui nektaro taurės nė 
ra atnešęs; visuomet nešė tik kardą, pan
čius, skurdą ir gražiais žodižais prideng
tą klastą. Peržvelgę lenkų spaudą bei jų 
vadovaujančių asmenų žodžius, gerai įsi
tikinsime, kokios liguistos mintys yra puo 
selėjamos jų smegenyse. Kokia gali būti 
kalba apie brolystę, kai lenkų egzilai bū
simos lenkų valstybės šiaurines sienas 
apibrėžia prie Rygos įlankos? Tenka tik 
juoktis. Jeigu busimieji lenkų valstybės 
vairuotojai iki šiol nepradėjo realiai gal
voti, tai galima pranašauti, kad tai tau
tai nėra skirta garbingesnė ateitis. Siūly
dami savo brolystę mes nepakeisime jų

Ambrazas (Nukalta | psl. 4.)
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EUROPOS LIETUVIS

ket- 
sku- 
ban-

PLUNKSNAGRAUŽIO KAUTYNES VIRŠ GELTONOSIOS JŪROS

Nr. 19. (399) 12. V. 1955. |
------ .

Mano trendui Georgui vis dažniau atei 
na galvon įvairūs klausimai, liečią Sovie
tų Sąjungą. Neseniai jis kažkur buvo ma
tęs Maskvos nuotraukas, kur pastatų sie
nos, kaip ir dera „rojaus“ tradicijoms, nu 
karstytos žymiųjų, iš žymiausių Krem
liaus valdovų sieksniniais portretais. Ma
tyt, kad Georgas matė tai jau nebe pir
mą kartą,ir šis reiškinys jam sukėlė tam 
tikrų abejonių. Anądien jis ir klausia 
manęs:

— Pats sakai, kad Rusijos ir jos paverg 
tų kraštų gyventojai nemėgsta Kremliuje 
sėdinčiųjų valdovų. Jei taip, tai kuriems 
galams jie ant kiekvienos sienos kabina 
jų paveikslus, garbina juos, lyg jie būtų 
kažkokie dievaičiai?

Laimei, prisiminiau neseniai skaitytą 
žinutę apie britų gubernatorių Rytų In
dijoje, Warren Hastings, kuris buvo kal
tinamas už lupikavimą, kyšius ir kitus 
panašius nusikaltimus. Kaltinamasis, no
rėdamas vaizdžiau ir praktiškai save ap
ginti, pareiškė, kad jį vietos gyventojai 
taip mėgstą ir mylį, jog net jo garbei sta 
tą paminklus šventyklose ir prieš jį mel
džiasi...

Jį kaltinęs britų teisininkas E. Burke 
pripažino, kad tai tiesa, paaiškindamas, 
kad indai dažnai stato šventyklas piktųjų 
dvasių ir demonų garbei, norėdami juos 
papirkti ir nuo jų išsigelbėti. Teisininkas 
pridūrė, kad ir kaltinamojo stovylos pa
statytos maro ir choleros dievaičių šven
tyklose.,.

Jei mano trendui Georgui kuriuo nors 
būdu tektų atsidurti dabartinėje Lietuvo
je, jis žinotų, kuriam tikslui lietuviai 
vo kambaryje laiko kremlinių bonzų 
veikslus...

Nukentėjo automobilio sparnai ir 
teringiečiai lietuviai: kunigas drauge 
bėjęs pamaldas laikyti, dėl šitokio 
dymo šiek tiek pavėlavo, o išlipęs iš pa
virtusio „helikopterio“, pareiškė:

— Mėgstu keliauti traukiniu: iš jo iš
lipęs. gali žmogus nesirūpinti, kur jis 
palikti...

Vienas dievobaimingas mano bičiulis 
pasakojo, kad jis yra girdėjęs labai gražų 
pamokslą, sakytą bažnyčioje, negrų gyve
namajame kvartale. Pamokslininkas, no
rėdamas vaizdžiau apibūdinti pragaro 
karšti, šitaip išsireiškė:

— Jūs visi matėt liejyklose nuo bai
saus karščio ištirpusią geležį. O pragare 
šitokį ištirpusios geležies skystį jūs gau
site vietoje ledų!..

Penktasis amerikiečių oro armijos štabas 
oficialiai paskelbė apie įvykusias oro kau
tynes virš tarptautinių Geltonosios Jūros 
sričių, 50 mylių į pietus nuo Sinuiju mies
to, esančio prie Jalu upės. Šios sritys ran
dasi tarp šiaurinės Korėjos ir komunistinės 
Kinijos krantų.

Aštuoni amerikiečių sprausminiai lėktu
vai F-86 Sabre skrido žvalgydami Korėjos 
pakraštį. Komunistų lėktuvų junginys, su
sidedąs iš 12-16 MIG-15 tipo lėktuvų, puo 
lė amerikiečius. Užpultieji atsakė ugnimi, 
ir kautynės prasidėjo. Du komunistų lakū
nai iššoko su parašiutais, o jų kovos lėktu
vai įkrito jūron. Kautynėse dalyvavę ame
rikiečių lakūnai tvirtina, matę trečią jūron 
krentantį komunistų naikintuvą, iš kurio 
neiššokęs lakūnas. Visi amerikiečių lėktu
vai grįžo bazėn be sužalojimo.

Korėjos apylinkėse jau trečias šios rūšies 
incidentas, paskutiniųjų 16 mėnesių laiko
tarpyje. Nuo pereitų metų rudens, kada ko

munistinės Kinijos naikintuvai numušė ame 
rikiečių žvalgybos lėktuvą, skrendantį be 
apsaugos, JAV karo aviacijos viršininkas 
įsakė lydėti žvalgomuosius lėktuvus naikin
tuvams ir gintis, jei jie būtų komunistų už 
puolami. Šios savaitės incidentas buvo ge
ra raudoniesiems kinų lakūnams pamoka.

JAU LIEPOS MĖN. VAKARŲ 
VOKIETIJA TURĖS ARMIJOS 

UŽUOMAZGĄ
Kancleris Adenaueris pareiškė, kad lie

pos mėnesio bėgyje Vakarų Vokietija turė
sianti pirmuosius vokiečių karius, apmun- 
diruotus naujomis uniformomis ir apgink
luotus naujais ginklais. Iki to laiko kanc
leris tikisi parlamente pravesti nuostatus, 
liečiančius karinę tarnybą.

LIETUVIU SODYBA

HEADLEY PARK, HEADLEY HANTS.

VASAROJIMO SEZONO ATIDARYMAS GEGUŽIO 28 D.

NORĮ VASAROTI LIETUVIŲ SODYBOJE PRAŠOMI JAU DABAR UŽSI
SAKYTI KAMBARIUS!

Maloniausios atostogos savųjų tarpe, savo aplinkoje. Lietu
viškas maistas tris kartus, ketvirtą — angliškas. Veiks maudymosi 
baseinas, aikštė futbolui, krepšiniui, tenisui. Veiks kavinė ir baras. 
Jauki aplinkuma.

sa- 
pa-

Kalnos nuo £ 4.10 iki £ 6.5 pagal sezoną. Vaikams nemoka
mai arba pusė kainos. Suinteresuoti prašomi reikalauti platesnių in
formacijų ir užsisakymo blankų šiuo adresu:

ku- 
iš-nuo karto varto Amerikoje 

lietuvių laikraščius, gali nuolat 
kad ten beveik kiekviename 

yra skaitytojų aukos, skirtos

Lithuanian House Ltd.,
Lietuvių Sodyba, 1/2, Ladbroke Gardens, London W.ll.

FARUKAS JIESKO DARBO

PALEIS ADM. DOENITZ'Ą?
Spandau kalėjime kalinamo buv. admi

rolo K. Doenitz'o advokatas kreipėsi į va
karų valstybių ambasadorius ir į sovietų 
komisarą, prašydamas paleisti laisvėn K. 
Doenitz'ą, 1946 m. Nuerenberge nuteistą 
10 metų. Jei sovietų komisaras sutiksiąs, ti
kimasi, kad vakariečiai nesipriešins ir nu
teistasis dar šio mėnesio pabaigoje būtų iš
leistas laisvėn.

PADĖKA
Tautos Fondui aukojo: B. Kmieliaus

kas — 4 svarus, V. Miškonis — 1 sv. ir 
1 šil., P. Milašius, Sadauskienė, J. Dyvas, 
K. Sriebalius, J. Jakštys, K. Jurka, L. Ne- 
meika ir A. Černiauskas — po 1 svarą. A. 
Kaziūnas — 14 šil., J. Černis, Verbylaitė 
ir J. Dirvonskis — po 10 šil., J. Makaitis, 
P. Katinas, P. Januašitis ir kiti — įvairio 
mis sumomis. Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkoja

T.F. Atstovybė D. Britanijoje.

MOTINOS DIENA LONDONE
Gegužio- 7 d. Lietuvių Socialiniame 

Klube, Victoria Park Road, įvyko Moti
nos Dienos minėjimas. Jį surengė Londo
no lietuviai skautai. Tai dienai pritaiky
tą žodį tarė Lietuvių Parapijos klebonas 
kun. Kazlauskas. Meninė programa buvo 
dviejų dalių. Pirmoje dalyje pasirodė lie 
tuvių sekmadienio mokykla, vadovauja
ma p. mok. Motušio. Ji pasižymėjo ir bu
vo maloni tuo, kad vaikučiai lig šiol ne
kalbėję lietuviškai, gražiai atliko savo 
vaidmenis lietuvių kalba. Tai p. Motušio 
nuopelnas.

Antrą programos dalį atliko 
Jie sutartinai padainavo, dailiai 
mavo ir pagrojo skudučiais.

Po minėjimo buvo motinoms 
kurią suorganizavo ir globojo
Po to sekė bendroji, linksmoji dalis.

LEONAS BALTRŪNAS — OLIMPINĖS 
AUSTRALŲ KREPŠINIO KOMANDOS 

TRENERIS
Olimpiniai žaidimai jau ne- 

sporto šakų sąjungos atren- 
sportininkus ir įtraukia kan

skautai, 
padekla-

arbatėlė, 
skautai.

Tie „Europos Lietuvio“ skaitytojai, 
rie karts 
einančius 
pastebėti, 
numeryje
laikraščiui paremti. Be to, Amerikoje iš
einanti lietuvių perijodika, kaip kiekvie
nas gali pastebėti, turi po vieną, du ar ir 
daugiau puslapių apmokamų skelbimų, 
ko, deja, neturi „E. Lietuvis“, nes šiame 
krašte, nei kituose Europos kraštuose, nė
ra lietuvių pramoninkų. O skelbimai kaip 
tik ir yra pats didžiausias pajamų šalti
nis visiems laikraščiams. Todėl kiekvie
nas šio laikraščio skaitytojas gali supras
ti, kad „E. Lietuvio“ leidimas yra didelė 
našta Lietuvių Namų B-vei ir, savaime 
suprantama, kad jis yra pats biedniau- 
sias lietuvių savaitraštis pasaulyje, nors 
pastaruoju metu jis ir aprimo verkšlenęs. 
Suprantama, kad dar didesnė skriauda 
daroma šiam vieninteliui Europoje savait 
raščiui, kai vienas 
.(neprisirengia“ ir 
čio sumokėti.

kitas prenumeratorius, 
prenumeratos mokes-

Neseniai dažniausias Europos geriau
sių naktinių klubų lankytojas, Egipto Ex- 
karalius Faruk‘as, kreipėsi viešai į pašau 
lį su vienu prašymu. Jis neturįs daugiau 
pinigų ir dėl to turįs būtinai surasti nau
ją tarnybą. Žinoma, turėtų būti mokamas 
tik geras atlyginimas.

Pirmas tarnybos pasiūlymas Faruk'ui 
atėjo iš Amerikos. Viena televizijos stotis 
pasiūlė jam gražią sumą dolerių, kad jis 
perimtų vieną rolę. Tur būt šitas pasiūly
mas labiausiai sudomino vieną vokiečių 
firmą, kuri mielai norėtų ex-karalių Fa- 
ruk'ą savo firmos reklamos reikalams pri 
imti tarnautoju.

Tokiu būdu viena Vakarų Vokietijos 
firma, kuri gamina preparatus moterų 
šaltai šukuosenai, pasiūlė Faruk'ui būti 
jos reprezentantu. Pasiūlytos sąlygos 
skamba labai gražiai. Atlyginimas siūlo-

ĮVAIRENYBĖS
Prancūzai savo kolonijoj Kabyle uždrau 

dė šaudyti ar kitokiu būdu naikinti bež
džiones. Kadangi beždžionės vietos ūkinin 
kams pridaro daug visokių nuostolių ir 
išdaigų, tai jie rado sėkmingą būdą pra
lįsti pro įstatymus ir išdykėlėm beždžio
nėm įvaryti baimės. Pagauna jie vieną gy 
vą beždžionę, ją apvelką raudonais dra
bužiais ir prikabinėja visokių skambaliu
kų. Paleistoji keistai atrodanti beždžionė 
taip išgąsdina savo gentis, kad jos visos 
išsidangina į girių tankynes.

1956 metų 
betoli. Visų 
ka tinkamus ... .... __ _ .
didatus būsimoms žaidynėms. Kiek sun
kiau yra su komandinėmis žaidynėmis, 
kur ne tik greitis, šuolis ir jėga yra le
miamas faktorius, bet sugebėjimas įsi
jungti į komandinę veiklą ir prisiderinti 
prie statomų reikalavimų nulemia tinka
mumą. Atrodo, kad ir Australijoje gyve
ną lietuviai turi progos patekti į šio kraš 
to olimpinę ekipą. Šiomis dienomis, bu
vęs Victorijos krepšinio treneris Leonas 
Baltrūnas, kuris trejus metus su pasiseki 
mu išvedė Victorijos rinktinę Australijos 
nugalėtoju, buvo užklaustas Australijos 
mėgėjų krepšinio unijos sekretoriaus, ar 
sutiktų būti kandidatu Australijos krep
šinio rinktinės trenerio postui. Sutikimas 
buvo duotas pastatant tokias sąlygas: 1. 
Kad Australijos rinktinės dalyviai šešias 
savaites prieš Olimpinių žaidimų 
būtų sukviesti ir apgyvendinti 
vietoje Melbourne.

2. Kad butų sudarytos sąlygos 
dimų pradžios, kiekvieną dieną _ 
po pietų treniruotis po dvi valandas. .

3. Kad artimiausiu laiku būtų sukvies
ti į Melbourną visų Australijos valstybių 
krepšinio treneriai ir būtų sutarta dėl 
žaidimo sistemos, idant šie treneriai grį
žę į savas valstybes galėtų jau dabar pra 
dėti individualiai ruošti krepšinio rinkti
nės žaidėjus.

Nei kiek neabejojama, kad į Australi
jos olimpinę krepšinio komandą žaidėjais 
pateks ir du lietuviai: Ignatavičius iš Ade 
laidės ir Darginavičius iš Melbourno. Ga 
limas. dalykas, kad ir kitų valstybių krep
šinio komandų sudėtyse rasime lietuvių, 
ypatingai prisiminus pereituosius olimpi
nius žaidimus, kur Sovietų Sąjungos krep 
šinio rinktinėje radome net keturis mū
sų tautiečius.

pradžią 
vienoje

iki žai- 
prieš ir

,M. P.“

apsigalvoti. Faruk'as, kaipo tos fir- 
reprezentantas, turėtų nuolat su sa- 
vedžiotis vieną Leopardą. Tam esan 
dvi priežastys, būtent: a) leopardas

pa-

Ita 
tuo

« * •
„Tėvynėn grįžimo sovietinis komitetas“ 

šią savaitę jau išsiuntinėjo ir antrąjį nu
merį tuo pačiu vardu rusišką atsišaukr- 
mą — laikraštį. Tie laikraščiai yra siun
čiami uždaruose vokuose ;š Berlyno, Drez 
deno ir kitų okupuotų ryt. Vokietijos 
miestų. Lietuvių kalba „kvietimai“ šio 
krašto lietuviams, kurių komunistų agen
tai sumedžiojo adresus, ekspedijuojami iš 
Londono.

Vienas lietuvis, gyvenąs Londono cent
re, gavo iš Vokietijos rusiškąjį laikraštį, 
siųstą iš Drezdeno, šitaip adresuotą: 
Herm M. K... 26, X sreet, London W.1, 
USA. Matyt, kad ekspeditoriai yra tokio 
„augšto išsilavinimo“, jog Londono jieš
ko Amerikoje. O gal jau Kremlius numa
to Angliją padaryti 49 JAV respublika? 
Laiškų adresai, ..siunčiamų iš Vokietijos, 
rašomi ranka, o iš Londono — mašinėle. 
Ranka rašytuose adresuose dažnai daro
ma šitokia klaida: vietoje raidės „r“, ra
šoma „p". Iš to aiškėja, kas juos rašo ir 
į kokią „tėvynę" pabėgėliai kviečiami...

Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll

Š.m. gegužio 14 d., 7,30 vai. 
rengiamas

BALTŲ VAKARAS
Gros džazas. Veiks bufetai.

š.m, gegužio 15 d. 3 vai. p.p. 
rengiami

Popiečio šokiai
Plokštelių muzika ir kava.

Sekminės artėja, o su jomis ir nauja 
problema — kur gauti išsinuomuoti pa
lapinę? Lietuvių Namų B-vės skelbimas, 
kad visų svečių, atvykusių į Lietuvių So
dybos atidarymą, negalės apnakvindinti, 
verčia pačiam pasirūpinti kokia priemo
ne nakties trumpam polisiui, nes juk tokį 
kelią sukoręs, negi grįši tą pačią dieną, 
juo labiau, kad ir pirmadienis — šventė. 
Todėl tie (gali būti ir tos), kurie turėtų 
palapinėje vietos, prašomi rezervuoti 
man, viengungiui. Dėl sąlygų susitarsime 
vietoje.

Apskritai, mane pasiekė tokie gandai, 
kad į Sodybos atidarymo iškilmes su
plauks 10.000 lietuvių, o pati centro cent
rinė valdyba žada atskristi helikopteriu. 
Girdi, tuo tikslu jau ir pirmieji bandy
mai padaryti: pats pirmininkas, neseniai 
vykdamas į Ketteringą su savo automobi
liu, bandė pakilti į orą, tačiau, pasirodė, apskr., o 1944 m. Švedijoje, 
kad automobilio vairas ore neveiksmin- žiną ką nors apie pajieškomuosius, ar- 
„ . ___ ba jie patys, prašomi atsiliepti šiuo adregas ir, žinoma, .teko nutūpti žemen. Aukų su; JMr j p /24a/ Luebecki Marlistr. 
nebuvo. 101 Block 8/74 Germany.

Naujas rinkinys lietuviškų plokšte
lių.

PARDUODAMI NAMAI
14, Peak Hill Gardens, Sydenham, S.E. 

26., London. Parduodamas namas 21 me
tams, 3-jų augštų, susidedąs iš 7 kamba
rių, 3 virtuvių. Gerame stovyje. Mažas 
darželis. Kaina — 700 sv. Duodamas il
gesnis išsimokėjimas. Mokant visus — 
nuolaida. Gera vieta, prie pat Sydenham 
stoties. Prieina autobusai: 12, 186, 108, 
75 ir 194. Teirautis: J. Liobė, 23, Luling- 
ton Rd., Anerley, London, S.E.20

PAJIEŠKOJTMAS
IŠ Sibiro SIMUTIENĖ GENOVAITĖ — 

Vindasius, jieško savo brolių Povilo, gim. 
1907 m. ir Vlado, gim. 1914 m. VINDA- 
SIŲ, anksčiau gyvenusių Ylakiuose. Maž.

mas šitoks: 100.000 markių alga pinigais 
metams, be to, 12-kos kambarių vila jam 
apsigyventi ir geriausia Vakaru. Vokieti
jos auto-mašina „Mercedes 300“ su šofe
riu.

Tame pasiūlyme yra betgi mažas kab
liukas, dėl kurio ex-karaliui Faruk'ui rei 
kia 
mos 
vim 
čios
sudarytų gerą paties Faruk'o apsaugą ir 
b) leopardas yra tos firmos gaminių 
tentuotas ženklas.

Ex-karalius Faruk‘as«dabar gyvena 
lijoje ir iš ten atėjo žinia, kad jis
tarpu esąs kuriam laikui iš Italijos išvy
kęs. Tačiau esą jfs grįžęs su tuo pasiūly
mu manąs sutikti.

Pora dienų vėliau atėjo jam dar vie
nas tarnybos pasiūlymas iš Turkijos. Fa
ruk'ui siūloma 50.000 turkiškų svarų 
(7.000 sv.), jeigu jis pasirašys sutartį su 
Filmų Bendrove Mayer Istambul'e, kuria 
įsipareigos vienerių metų laikotarpyje 
dalyvauti trijose filmose.

Tuo tarpu atrodo, kad. Faruk'as dar ne 
apsisprendė priimti kol kas nė vieno iš 
tų pasiūlymų, ir lūkuriuoja tur būt dar 
karališkesnių sąlygų.

Iš Hollywoodo pranešama, kad Filmų 
akademija jau paskyrė „oscarus“ geriau
siam 1954 m. filmui ir artistams bei fil
mų gamintojams.

Geriausio 1954 m. filmo titulas teko fil
mui „On the. Waterfront“; geriausiu ar
tistu pripažintas tame pat filme vaidinęs 
Marlon Brando, geriausia artistė — Grace 
Kelly, vaidinanti filme „The Country 
Giri“.

Geriausiu artistu antraeilėje rolėje ras
tas Edmond O'Brien filme „Barefoot Con
tessa", geriausia antraeilės rolės artiste 
— Eva Marie Saint filme „On the Water
front".

Filmas „On tthe Waterfront“ gavo aš- 
tuonius „oscarus“: geriausias filmas, ge
riausi du artistai, geriausias direktorius, 
geriausias turinys, geriausias scenarijus, 
geriausias techniškas .pastatymas, geriau
sias meninis apipavidalinimas. Tiek pagy
rimų yra gavęs tik filmas „Gone with tthe 
Wind" 1939 m.

Paryžiaus parkerių firma gavo didelį 
užsakymą iš Indijos pagaminti vien tik 
viršutinę užsukamą parkerio dalį. Indijoj 
esant daug beraščių, rašomoji dalis nerei
kalinga. o parkerį nešiotis įėjo ir i beraš
čių madą.

(atkelta iš puslapio 3-čio) 
smegenų. Pradedant rusais ir baigiant 
lenkais, visoms slavų tautoms mes galim 
tik užuojautą pareikšti, kad joms niekad 
neteko džiaugtis auksinėmis Dievo dova
nomis: laisve ir tikrojo gvvenimo pažini
mu. Visad jos buvo primuštos prie žemės, 
jei ne svetimųjų, tai savųjų. Negalėda
mos pačios iš purvo pakilti, visuomet ir 
mus į purvą traukė.

Kas iš to, kad mes Lenkijai davėm ka
ralius, prezidentus, maršalus, literatūros 
genijus? Ar mokėjo už tai atsidėkoti ir jų 
dėka gautą laisvę branginti? Šiandieną 
mes esam davę kieliems jų daliniams, Vo 
kietijoje, administracijos personalą . ir jų 
dalinių ligoninėms, Prancūzijoje, gydyto
jus. Ko gero, ateity mes turėsim jiems po 
licininkus ir seniūnus duoti.

Kai visos tautos po Pirmojo Pasaulinio 
karo keldamosios naujam gyvenimui iš
leido nuostabaus grožio žiedus, tai paly
ginti gana skaitlingoj lenkų tautoj ir ga
na plaičoj Lenkijos valstybėj neatsirado 
žmonių, kurie valstybę iškeltų į pažangių 
jų valstybių tarpą. Anot Samuel Sharp 
veikalo „White Eagle on a Red Field", iš
leisto JAV Užsienio Reikalų Ministerijos, 
to meto Lenkija pasiliko viena labiausiai 
atsilikusių Europos valstybių.

Osv. Nagelė

PIRMOJI KELIONE
sviesto dėmelėmis išsikaišiusi varškė, sun
kus, plačių skeveldrų rūgštus pienas ir ga- 

atplevena gegužis su lakštingalų suokesiu, ruojantis dubuo šutintų bulvių.. Sodybos 
su kvapsnim

Iš sapnų, iš tolybių, kaip pasilgtasai gan
das,

kai nerimsta

kaip svajonėm, su dienelėm, 
kur juokias, 

keleivis, žemėj vietos neran
dąs...

M. Vaitkus

spinduliai rausva varsa dažėSaulėlydžio 
smulkučiais lapeliais pasipuošusius berže
lius, kai siauru tamsaus asfalto keleliu pa
sukau Lietuvių Scdybon, palikęs triukšmin 
gąjį didmiesčio gyvenimą. Staigus vienišas 
atsiradimas pavasario burtų prikeliančios 
gamtos prieglobsty, ausis sprogdinanti ra
muma, jūra pakelėje žydinčių kadugių, 
vos sprogstą alksniai, lazdynai, klevai jie- 
vos ir tolimas tik. tik girdimas gegutės pir
masis ku-ku, valandėlei priverčia stabtelė
ti, ir įsitikinti ar visa tai nėra regima ir iš
gyvenama sapne. Iš kelmyno purptelėja 
strazdas ir, lyg girios sargybinis, pašokė
jęs ant šakos, garsiai įspėja nematomus miš 
ko gyventojus apie artėjantį pavojų... Omai 
prisiminimų bangos tvinsta, užpūstydamos 
dabartį. Dabartis pasilieka taip tolima, taip 
nereikšminga, lyg seno ir sunkaus sapno 
šmėkštelėjimas. Nežinomos rankos jėga nu 
kelia į išsiilgtosios tėviškės takus, kuriais 
grįžti Sekminių atostogoms. Ir dabar jau 
skubi nepavėluoti vakarienei, nes ten lau
kia mama, uždengusi balta staltiese stalą, 
o ant jo pūpso šviežias sūris, gelsvomis

darže jau saulės įdegtu veidu, vienmarški
nis tėvas, užgulęs arklą, verčia tiesias siau
ras lysves, o paskui jį, sijonus pasikaišiu
sios su daigų kraitėmis skuba klegėdamos 
trys mano sesės. Ant kartinių vartų supa
si šešiametis brolis, nekantriai laukdamas 
grįžtančio iš miesto svečio ir lauktuvių...

Ir balti vartai ūmai grąžina tikrovėn. Tai 
naujosios Lietuvių Sodybos kiemas, mano 
trumpos kelionės tikslas. Ir čia taip pat ra
mu. Ir pro juos įėjęs, susimąstai valandė
lei : — juk tai mūsų, lietuvių, netekusių sa
vų gimtųjų kiemų, pirmoji nuosava žemės 
pėda .pirmoji sodyba, į kurią patekęs at
sidūsti, lyg keleivis iš sudužusio laivo, ku
riam visur buvo uždrausta išlipti.." Jausmas, 
kad po kojų turi nuosavos žemės pėdą toks 
stiprus, jog keliai ima linkti atsiklaupti, it 
būtumei sūnus palaidūnas, sugrįžęs po ilgų 
klajonių į tėviškės laukus. Atpratusios nuo 
plačių horizontų akys, bėga per žalias pie
vas į tolumas, tarsi vienu žvilgsniu norė
tum visą iš karto išžvalgyti, pamatyti, pri
sotinti jas tais vaizdais, kurių jos metų me
tais nemato nykiose miesto gatvelėse, dul
kių ir fabrikų kaminų suodžių apsėstose.

Kairėje, jau miško šešėlyje, dunkso mil
žiniškas pastatas. Bet ne ten skubu: lygia 
pieva pasuku prie ežerėlio, kurio lygiame 
veidrodyje atsispindi čia pat auga medžiai 
ir jų šešėliai tiesiasi saulėlydy ilgais brūkš-

niais. Jie keistai deformuojasi, kai nuo 
kranto išbaukštintos laukinės antys, ilgai 
išsibėgėja vandens paviršiumi ir kvarksėda- 
mos pakyla virš medžių viršūnių. Iš nen
dryno cypsėdamos išplaukia vandens viš
telės ir žvaliai tolsta nuo kranto. — Ir jos 
mūsų, — smelktelėja egoistinis jausmas, 
lyg jam būtų maža tų erdvių pievų, miškų, 
dangaus mėlynės ir už namų ir girelės be
sislepiančios gegužės mėnesio saulės

Nei prie vandens, nei iš rytų pusės eže
rėlį supančiame miškelyje neužtinku jokio 
takelio. Tik kur nekur žymu gal dar iš ru
dens nežinomo praeivio pėdos. Čia lyg Af
rikos džiunglėse, nors už mylios plentu 
tūkstančiai automobilių skuba kiekvienas 
savo keliu, kiekvienas savo reikalais. Čia, 
atrodo, viskas nepaliesta civilizuoto žmo
gaus rankos. Gal vien todėl taip ramu, gra 
žu ir paslaptinga. Prie sutrūnyjusio beržo 
kelmo, tarp pageltusių 
čio stagarų, padrikusios 
plunksnos. Lengvučiai 
rauplėtą kelmo žievę be 
nekaltos aukos tebeplakanti širdis. Samanų 
kilime švyti saulės išbaltinti plonyčiai kau
leliai 
žinia 
sios. 
kelia 
kiemo vartų palikau besisupantį šešių me
tų brolį, darže tėvą ir seses, o seklyčioje 
prie balto stalo manęs laukiančią motiną... 
Priklaupęs renku nuo kelmo virpančius pū
kelius, tarsi jie būtų mano tėviškės karve
lio, nužudyto žmogaus — vanago.

Br. Deblkonis
(Bus daugiau)

pernykščių papar- 
melsvo karvelio 
pūkeliai apkibę 

paliovos juda, lyg

— liudininkai baisios tragedijos, ne- 
saulėleidyje ar saulėtekio metu įvyku- 
Plėšraus vanago puotos vieta vėl nu
manė ten, kur ant tėviškės sodybos
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