
TAUTOS DIENA
Nėra žmogaus, nėra ir šeimos, neturinčių

kokio nors savo gyvenime svarbesnio ir at- 
simintinio įvykio. Lygiai nėra tautos, tautos 
norinčios gyventi, neturinčios savo švenčių, 
primenančių istorinius tautos įvykius, su
kaktis, žygius.

Nepriklausomoje Lietuvoje turėjome dvi 
valstybines šventes: Nepriklausomybės Pa
skelbimo —- Vasario 16 d. ir Tautos Šventę 
.— Rugsėjo 8 d. Tos dvi šventės kiekvienam 
lietuviui mieles ir vertingos tuo, kad jų me
tines sukaktis švęsdami, mes prisimename 
brangius mums įvykius ir kaip valstybei ir 
kaip tautai. Jei pavienis žmogus, šeima, 
švenčia savo svarbesnių įvykių sukaktis, tai 
juo labiau reikšmingos turi būti mums mū
sų tautos šventės. Tauta, neturinti tradici-' 
jų, nepaisydama savo preities, nešvęsdama 
ir neminėdama žymesnių įvykių, yra tik pa-, 
laida masė ir, kaip tokia, pasmerkta išsi
sklaidyti, sutirpti ir mirti, nes ji nerodant' 
gyvybės, tampa negyvu organizmu.

Tautos ar vasltybės istorinių įvykių su
kaktis švęsdami, bent kartą metuose n 
atitrūkstame nors trumpai valanlai nuo gy
venimo kasdienybės ir, susirinkę didesniais 
ar mažesniais būreliais, prisimename, jog 
esame vienos skaitlingos šeimos, vienos tau
tos, sūnūs ir dukros, turį tas pačias tradi
cijas ir papročius, gyveną ir dirbą tiems pa
tiems tikslams ir uždaviniams. Tautos Šven
tė yra kiekvienam lietuviui brangi ir svar
bi, nepaisant ką jis bedirbtų, kokio jis am
žiaus bebūtų, kokios jam pažiūros ar įsiti
kinimai būtų arčiau širdies.

Nepriklausomoje Lietuvoje Tautos Šven
tė — Rugsėjo 8-oji buvo švenčiama, kaip 
tautos gyvybės ir džiaugsmo, pasigėrėjimo 
tų darbų demonstravimo diena. Istorinė tos 
dienos kiltis susijusi su Vytauto Didžiojo 
planu tapti Lietuvos karaliumi ir, prita
riant Vokietijos imperatoriui Sigismundui 
ir kitiems to meto Europos karaliams bei 
kunigaikščiams, vainikuotis Vilniuje 1430 
metais, RUGSĖJO 8 DIENA- Tačiau, kaip 
žinome, kada visa buvo paruošta vainika- 
vimosi apeigomis, kada imperatorius Sigis
mundas buvo išsiuntęs pažadėtuosius kara
liaus vainikus Vytautui ir jo žmflbai, šiam 
planui priešingi mūsų kaimynai — lenkai, 
sutrukdė. Lenkai, negalėdami Vytauto su- 

* tnunymo" kitaip suardyti, savo pasienyje su 
kariuomenės būriais tykojo vokiečių pasiun 
tinių, vežančių Vytautui karaliaus vainikus. 
Užpuolė iš pasalų, pagrobdami vainikus. 
Vainikavimas buvo atidėtas mėnesiui, ta
čiau tos dienos nesulaukęs, Vytautas Didy
sis mirė kelioms dienoms anksičau, spalio 
27 d.

Tokia yra Tautos Šventės, Rugsėjo Aš
tuntosios, istorinė kiltis.

Jau penkiolika metų šią’ Tautos Šventę 
minime, neturėdami nepriklausomo gyveni
mo ir vienuoliktąjį kartą gyvendami už sa
vo Krašto ribų. Švenčiame ją be didelių pa
radų, be didelių iškilmių, bet dideliame su- 

, sirūpinime ir susikaupime, turėdami prieš 
akis savo tautos, gyvenančios vergijoje, sun
kią dalią ir mūsų visų nežinomos ateities 
likimą.

Tačiau nors ir skausmo suspaustomis šir
dimis, mes privalome rinktis į Tautos Šven- 

» les ir tokiomis progomis atsigaivinti, atsi
gauti ir sustiprėti. Be šitokių paguodžiančių 
atsigaivinimo momentų būtų dar didesnio 
pavojaus apkerpėti ir kasdienybės dulkėse 

i paskęsti. Tol, kol vieningai rinksimės minė
ja' ti tautos sukaktis, tol, kol laikysimės tautos 

tradicijų ir papročių, kol patys kalbėsime ir 
savo vaikus kalbinsime mūsų tėvų kalba, 
tol išliksime kaip gyva tauta, turinti teisę 
būti laisva ir neprikalusoma, kaip ir kiek
viena kita, nepaisant kokia ji būtų skait
linga ir galinga.

Mūsų Kraštą apgaubusi naktis, vėliau ar 
anksčiau, praeis. Praeis, kaip ir visos kitos 
praeityje Lietuvą gaubusios naktys. Mūsų 
pareiga ruoštis Aušros Dienoms ne tiek pa
tiems, kiek tuos, kurie, Aušrai patekėjus; 
turės tęsti tautos ir valstybės tradicijas.
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS LONDONE
š. m. rugsėjo mėn. 10 d. (šeštadienį) visų Londono lietuvių 

organizacijų rengiamas didesno masto TAUTOS ŠVENTĖS mi
nėjimas — koncertas.

Koncertų atliks šv. Cecilijos Škotijos Lietuvių Mišrus Cho
ras, vadovaujamas p. A. Varnaitytės-Mullen, Londono Lietuvių 
Vyrų Choras, vadovaujamas p. V. Mamaičio, ir solistas p. B. Po- 
vilavičius.

Minėjimas-koncertas įvyks ,,20th Century Theatre“ salėje, 
Westbourne Grove, London, W.ll —visai netoli Lietuviu Namų.

Minėjimo pradžia — lygiai 7 vai. p.p. Pavėlavę f salę bus 
įleidžiami tik pertraukų metu.

Visi Londono lietuviai, o taipgi ir artimiausios lietuvių ko
lonijos kviečiami atvykti į Tautos Šventės minėjimą. Platesnio 
masto minėjimams, į kuriuos kviečiami taipgi kitataučiai, vyks
tant tik kas keleri metai, parodykime savo lietuviškąjį solidaru
mą ir nė vienas, galįs į minėjimą atvykti, jo neapleiskim.

DBLBendruomenės Bendrinių Tautinių 
Švenčių Minėjimams rengti Komisija

KUR IR KAIP SUŠAUKTI SEIMAS ?
Neseniai Vliko Lietuvybės Išlaikymo 

Tarnyba pranešė lietuvių bendruomenėms, 
kad numatanti šaukti pasaulio lietuvių sei
mą. Šis klausimas buvo nuodugniai apsvars 
tytas Europos lietuvių bendruomenių pir
mininkų suvažiavime Šveicarijoje ir buvo 
prieita vieninga nuomonė, kuri tačiau kiek 
skiriasi nuo Lietuvybės Išlaikymo Tarybos 
samprotavimų. Suvažiavimas seimo šauki
mo idėjai pritarė, bet su rezervais. Pirma' 
reikėtų žinoti, ką toks seimas galėtų ir ture 
tų atlikti, nuo ko jis priklausys, ar iš viso 
yra prasmė jį šaukti. Antra, seimui šaukti 
turi būti sudarytas visų kontinentų lietu
vių komitetas. Trečia, šernui reikia gerai pa 
sirengti ir ketvirta, ekonominiai sunkumai 
bei su jais susijęs klausimas, kur toks sei
mas turėtų posėdžiauti.

Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba yra nusi
stačiusi seimą šaukti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, nes ten esanti didžiausia ir tur
tingiausia lietuvių kolonija. Kadangi iš Eu
ropos nebus galima ten pasiųsti atstovų, 
LIT siūlo Europoje sušaukti regionalinį sci 
mėlį, kuris išrinktų Europos kraštų sekreto 
riatą. Didįjį gi seimą, pagal LIT, turėtų su 
šaukti arba pats LIT, arba Amerikos bend

Amerikos lietuvių bendruomenę. Jei bend
ruomenė ten būtų buvusi organizuojama D. 
Britanijos pavyzdžiu, apjungiant jau esa
mus organizuotus vienetus, galimas dalykas, 
kad ir JAV bendruomenė būtų didžiausia 
ir stipriausia. Dabar gį svarbiausi lietuvių 
veiksniai Amerikoje, kaip ALTAS, BAL- 
FAS, Lietuvos Laisvės Komitetas, partijų 
centrai ir pan. į bendruomenę neįeina, bet 
veikia atskirai, ir į tos veiklos sritis bend
ruomenė negali kištis. Tai pernelyg sumaži 
na Amerikos liet, bendruomenės autorite
tą ir galią. Ten bendruomenė dar nespėjo 
parodyti aktyvumo, ir vargiai ar ji daug ga 
lės ateityje nuveikti, turint galvoje čia su
minėtus suvaržymus.

Štai dėl ko abejojama, ar būtų tikslu 
šaukti pasaulio lietuvių seimą Amerikoje, 
kur bendruomenės balsavimuose dalyvavo 
tik 7.000 lietuvių. Europoje turime nemažės 
nes, seniai susiorganizavusias ir veiklias ben 
drUomenes, turime lietuviškas institucijas .. 
Vokietijos Vasario 16-tos gimnaziją, o D. 
Britanijoje Lietuvių Sodybą, kur, atrodo, 
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PLB EUROPOS KRAŠTŲ V-BŲ
ruomenė. Europos bendruomenių p-kų su
važiavimas buvo kitokios nuomonės, bū
tent, kad seimui sušaukti turi būti sudarytas 
visų pasaulio lietuvių LOKas (Laikinas Or
ganizacinis Komitetas), kuris ir seimo su
sirinkimo vietą nustatytų. Europos lietuviai 
jokiu būdu nesutinka, kad seimas vykti/ 
Amerikoje. Jie mano, kad Europa yra tin
kamesnė vieta, tačiau sutinka tą klausimą 
palikti spręsti LOKui.

Suprantame, kad pasaulio lietuvių sei
mas būtų žymus įvykis mūsų tremties gyve
nime. Tačiau ar būtų įmanoma tokį seimą 
sušaukti, tenka labai paabejoti, ir tai dė 
dviejų priežasčių. Visų pirma lėšų stoka. 
Europa vargiai galėtų pasiųsti bent vieną 
atstovą į Ameriką, o regionalinis Europcs 
seimelis, šalia pagrindinio seimo Ameriko
je neturės nei tos reikšmės, nei efekto, ko
kį turėtų viso pasaulio lietuvių seimas.

Antra seimo nenaudai priežastis yra po
litinė. Jei sušauktasis seimas tik išrinks pre
zidiumą ar kokią valdybą, pasikalbės vienu 
kilu reikaliuku, pasivaišins ir išsiskirstys, 
tai, žinoma, dėl to neverta būtų prasidėti. 
Mano ir, tikiu, daugelio lietuvių nuomone, 
pasaulio lietuvių seimas turėtų turėti du 
svarbiausius uždavinius: pareikšti viso pa
saulio lietuvių bendrą ir tvirtą nusistatymą 
Lietuvos būklės reikalu ir tą nusistatymą 
įteikti svetimoms valstybėms, ir antra, pa
reikšti lietuvių išeivijos nusistatymą mūsų 
vidaus gyvenimo reikalais, kaip lygiai pasi
sakyti ir dėl mūsų vadinamųjų veiksnių vei 
klos. Jei seimas šito negalės padaryti, nėra 
prasmės jį ir šaukti. O tačiau neaišku, ar 
iš viso tie du punktai galės būti įtraukti į 
seimo darbotvarkę, jei seimą organizuos 
LIT ir šauks Amerikoje. Pagal LIT nusista 
tymą, lietuvių bendruomenės gali rūpintis 
tik kultūros ir švietimo reikalais, tačiau ne
turi kištis į politinius, tariant, į svarbiau
sius mums, tremtiniams, Lietuvos laisvini
mo reikalus. Iš to seka, kad bendruomenės, 
o tuo pačiu ir seimas negali daryti nutari
mus Vliko, diplomatų ar kitų veiksnių rei
kalu, kaip lygiai kreiptis į svetimas valsty
bes Lietuvos bylos reikalu. Faktas yra, kad 
S. Amerikos bendruomenei ten ■ veikiančių 
veiksnių buvo leista organizuotis tik su są
lyga, kad ji rūpinsis vien kultūros ir švieti
mo reikalais. Tad ir seimas, jei ten susirink 
tų, turėtų tuo pačiu apsiriboti.

Tokie apribojimai seimo sušaukimą pa
verstų bereikšmiu įvykiu. Šį klausimą LIT 
turėtų rimtai persvarstyti.

Galima būtų ginčytis dėl seimo sušauki
mo vietos. Nesigilinant galima būtų sutikti 
su LIT, .kad Amerika yra tinkamiausia vie
ta, bet arčiau pažinus būklę, tokia nuomo
nė yra kiek vandeninga. Tiesa, didžiausia 
ir stipriausia yra Amerikos lietuvių koloni
ja, tačiau to negalima būtų pasakyti apie

Sėdi-, prof. Zaikauskas, V.T. p-kas, ponia Thoma (suvažiavimo sekretorė), VLIKo p- 
kas Mons. Krupavičius, M in. E. Turauskas (Prancūzija). Stovi: Dr. A. Gerutis, Švei
carijos liet, b-nės p-kas, Mons. K. Razminas (Austrija). A. Paulaitis (Šveicarija), Dr. B. 
Thoma, Šveicarijos Liet. Šalpos K-to p-kas, Kun. Mincevičius (Italija), Inž. Pr. Zunde 
(Vokietija), DBLS p-kas M. Bajorinas (D. Britanija) ir St. Vykintas, Vokietijos Krašto

V-bos narys.

PASMERKTI NEOFICIALŪS STREIKAI
DARBININKŲ KONGRESAS

Šį pirmadienį Southporte prasidėjo 87-sis 
metinis profsąjungų kongresas. Jame daly
vauja 981 delegatas, atsiųstas 183-jų įvai
rių profesijų darbininkų sąjungų, kurių ei
lėse iš viso priskaitoma 8,106.958 žmonės. 
Nuo pereito kongreso organizuotų darbi- 
n'nkų skaičius padidėjo 13.121.

Svarbiausi kongreso darbotvarkės punk
tai yra: derybų dėl atlyginimo už darbą 
taktikos parinkimas ir nereikalingų bei iš- 
laidingų streikų išvengimo klausimas. Sa
vaime suprantama, kad yra ir daugiau ak
tualijų, kad kiekviena profsąjunga turi sa
vo rūpesčių. Taip pat jau yra įteikta eilė re 
zoliucijų, kurios bus kongreso svarstomos, 
taisomos, priimamos arba atmetamos. Ta
me pačiame kongresse bus pajudintos ir po 
litinės problemos, būtent, užsienio politikos 
klausimai, Rytų-Vakarų Santykiai ir vande
nilio bombos reikaliukai.

Šiandien įdomu susipažinti su kongreso 
taip vadinamąja mintimi, kurią išreikšti pa
sišovė pirmin'nkaujantis Chales Geddesas, 
paštininkų profsąjungos generalinis sekre
torius. Savo pradinėje kalboje jis pasiūlė 
tokį „taikos planą“:

1 Įgalioti profsąjungų centro tarybą 
(TUC) pagrindinai ištirti visą pokarinę D. 
Britanijos ekonominę padėtį.

2. Po to sušaukti profsąjungų valdybų 
konferenciją, kuri nustatys bendrą profsą
jungų ekonominę politiką.

3. Padaryti dabartinės tarpininkavimo sis 
temos revizją.

4. Įsteigti apeliacinį tarpininkavimo (gin 
čų ir taikinimo) tribunolą, kuriam galima 
būtų apskųsti žemesnio tribunolo sprendi-
mą.

Jo manymu, darbininkai dabar gyvena 
apgaulingoje padėtyje. Gamyba auga lėčiau 
nei kainos. Žmonės daugiau išleidžia nei su 
taupo. Atlyginimo padidinimo reikalavimai 
graso ekonominei struktūrai. Jei nebus 
griebtasi reikalingų priemonių, susilauksi
me nedarbo.

Antradienio posėdyje TUC vadovybė 
mil tono ir aštuonių šimtų trijų tūkstančių 
baisų persvara gavo teisę interveniuoti 
ginčuose, kilusiuose tarp darbininkų ir 
darbdavių prieš streikui prasidedant ir 
taip pat teisę nutraukti derybas. Profsą
jungų atstovų metinis suvažiavimas South 
porte atskiroje rezoliucijoje pasmerkė ne

būtų tinkamiausia vieta pasaulio lietuvių sei 
mui susirinkti.

Kitas klausimas yra, ar iš viso seimo su
šaukimas yra galimas vienoje vietoje dėl di 
dėlių atstumų ir ryšium su tuo finansinių 
sunkumų. Į tai atsakyti dabar negalima,-bet 
jei vieno seimo idėją tektų palaidoti, gal rei 
kėtų daryti lygiagrečius regionalinius susirin 
kimus ta pačia darbotvarke Europoje, Ame 
rikoje ir Australijoje, ir baigti darbą korės 
pondenciniu keliu. Šį baigmės darbą galėtų 
atlikti atskirų suvažiavimų išrinkti atstovai. 
Tokį kelią pasirinkus, reikėtų ypatingai ge
rai iš anksto pasirengti, -susirašinėjimo bū
du parengti smulkią darbotvarkę bei rezoliu 
cijų tekstus. Būtų gera, jei tie atskiri suva
žiavimai vyktų tuo pačiu laiku, kad būtų 
galima, reikalui esant, susisiekti vieniems 
su kitais telefonu ar telegrafu.

Čia aš nekalbu apie seimo ar regionali
nių suvažiavimų sudėtį. Apie tai irgi reikė
tų rimtai pagalvoti, bet tai jau prašosi at
skiro straipsnio.

M. Bajorinas
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P-KŲ SUVAŽIAVIMO DALYVIAI

oficialius streikus, tiek daug D. Britanijos 
pramonei padariusius nuostolių. Rezoliu- 
ci.h, smerkianti neoficialius streikus, gavo 
pustrečio miliono balsų persvarą.

Prieš pirmąjį suvažiavimo nutarimą bal 
savo elektrotechnikų sąjungos generalinis 
sekretorius, komunistas Frank Foulkes, 
pareikšdamas, jog jis negalįs remti nuta
rimo, kuris patinkąs konservatorių prem
jerui.

Ir šį kartą, kaip matome, sveika logika 
ir išmintis šio krašto darbininkų nugalė
jo, suteikdama geresnių vilčių kratšo atei
ties gerbūviui.

GRĮŽO ESTIJOS IR LATVIJOS 
PREZIDENTAI?

Švedų mažumos Suomijoje organas „Huf 
vudstadsbladet“' skelbia, kad Latvijos pre
zidentas Karolis Ulmanis ir Estijos prezi
dentas Konstantinas Paetsas, po penkioli
kos metų ištrėmimo į Sibirą, gavo leidimą 
grįžti atgal į savo gimtąją žemę.

Šita žinia nėra iš piršto išlaužta. Apie tai 
pranešė Tarpparlamentinės Sąjungos suva
žiavime sovietų delegatas. Šis suvažiavimas 
prieš kelias dienas baigėsi Helsinkyje.

Visdėlto kyla klausimas, kaip iš tikrųjų 
yra. Prieš kurį laiką emigracinėje estų spau 
doje, kaip lygiai ir norvegų laikraščiuose bu 
vo pranešta, kad Paetsas, 81 m. ir Ulmanis, 
78 m.- amžiaus, mirė ištrėmime. Abu jie bu 
vo išvežti į Sibirą po Pabaltijo respublikų 
užgrobimo.

Žinant komunistų begėdiškumą, sovietų 
delegatui nesunku buvo paleisti antį, nes 
neįmanoma yra patikrinti faktus. Pabaltijo 
respublikos vis dar tebėra griežtai draudžia 
moji zona. Antai du Amerikos Atstovų Rū 
mų nariai, atvykę vizito į Maskvą, negavo 

sostinę.
Jiems buvo patarta palaukti „santykių pa
gerėjimo“. Svarstydamas tą draudimą, 
„New York Times“ rašo, kad Pabaltijo res 
publikos yra sklandžiausiai uždarytos sritys 
pašaliniams lankytojams. Vis dar pasikarto 
jančios žinios apie naujus išvežimus ir apie 
tai, kad ištremtų gyventojų vieton atkelia
mi rusai. Todėl sovietų tvirtinimas, kad lie 
tuviai, latviai ir estai yra laimingi įsijungę 
į broliškųjų tautų šeimą, esąs grynas melas. 
Jei taip, girdi, tai kuriems galams esanti 
reikalinga tokia sunki geležinė uždanga?

leidimo nuvykti į Rygą, Latvijos

7 DIENOS
New Yorkas. Pabėgęs prieš kurį laiką 

į Vakarus lenkų saugumo pulkininkas Jo- 
zef Swiatlo paskelbė Amerikos spaudoje, 
kad Boleslaw Piasecki, vadinamųjų „pa
žangiųjų katalikų“ vadas komunistinėje 
Lenkijoje yra pavojingiausias slapčiausios 
Kremliaus žvalgybos agentas. Jis buvo pa
smerktas mirti už bendradarbiavimą su 
Gestapo, bet patyrusios akies pastebėtas 
ir pasigailėtas. Jam tad ir buvo duotas už 
davinys susprogdinti iš vidaus Katalikų 
Bažnyčią Lenkijoje.

Vašingtonas. Pereitų metų pabaigoje su 
si jungė dvi milžiniškos Amerikos darbi
ninkų profsąjungos — AFI ir CIO. Tos 
abi organizacijos turi 15 milionų narių. 
AFI vadas George Meany ir CIO kongre
so pirmininkas Walter Reutheris oficia
liai pareiškė, kad darbininkų jungtinis or 
ganas kovos prieš stambiojo kapitalo po
litinę galią.

* * *
Nikosia. Kipro saloje teroristai išsprog

dino britų aviacijos radio stotį prie Fa
magusta. Kitoje vietoje penki ginkluoti 
užpuolikai sunaikino vienos policijos nuo
vados bylas. Neramesnėse vietovėse budi 
sustiprinti britų kariuomenės patruliai. 
Britų užsienio reikalų ministro pastangos 
baigti krizzę ir kaip nors išspręsti Kipro 
salos problmeą iki šiol nedavė rezultatų. 
Turkų ir graikų pažiūros atrodo nesuderi 
narnos, tačiau ko kią nors išeitis visvien 
turės būti rasta, nes kitaip, kraujaplūdis 
ir naikinimas toje saloje nesibaigs. Tarp 
kita ko, galvojama pasiūlyti Kiprui kons
tituciją ir suteikti gyventojams plačią sa
vivaldybę. * * *

Paryžius, Nieko raminančio negirdėti 
iš Morocco. Nepasitikėjimo atmosfera nė 
kiek nesušvelnėjo. Atskiri teroristų išsi
šokimai tebevyksta. Sakoma, kad trūksta 
tik kibirkšties, kad vėl pasilietų kraujas, 
kad įsiliepsnotų pilietinis karas. Arabų 
nacionalistai pasitarimuose su Prancūzijos 
premjeru M. Faure reikalauja sau vis pla 
tesnių teisių. Europiečiai ir prancūzams 
palankūs vietos gyventojai apginkluojami. « « «

New Yorkas. D. Britanija ir JAV-bėS 
yra nusistačiusios aiškiai paklausti sovie
tus, ar jie turi kokį priimtiną pasiūlymą 
dėl nusiginklavimo inspekcijos ir kontro
lės. Jei sovietai nieko darbingo nepareikš, 
JTO nusiginklavimo pakomisės pastangos 
bus nevaisingos, kaip ir lig šiol.

♦ » *
Kairas. Egipto premjero pavaduotojas 

Gamai Salem pareiškė, kad jo vyriausybė 
yra pasirengusi pirkti ginklus pas sovie
tus, kadangi Vakarai nepajėgė išpildyti 
savo pažadus. » * *

Bonna. JAV valstybės sekretorius John 
Dulles specialiu laišku užtikrino kanclerį 
Adenauerį, kad pagrindinis Vakarų tiks
las yra suvienyta Vokietija. Amerika tai 
laikanti būtina sąlyga betkokio susitari
mo tarp Rytų ir Vakarų. Tame pačiame 
laiške dar sakoma, kad Vokietijos suvie
nijimas ir jos palikimas Vakarų sąjungo
je esąs galimas. « • ♦

Lucerna. Tarptautinis liberalų kongre
sas priėmė baigmės rezoliuciją, kurioje 
sakoma, kad Vakarai turi būti atsargūs 
bičiuliaudamiesi su sovietais, iki pasauli
nis komunistinis sąjūdis kėsinsis sukelti 
pasaulinę revoliuciją. Iki tol ir visa sovie 
tinė karinė pajėga, įskaitant ir satelitus, 
grės laisvajam pasauliui.* * ♦

Detroitas. Stambiausios JAV automobi
lių pramonės organizacijos General Mo
tors direkcija paskelbė, kad rengiamasi 
atnaujinti automobilių išvežimą j sovie
tus ir jų satelitų kraštus. Kolei kas neži
nia, ar Amerikos vyriausybė duos leidimą, 
atseit, ar palaikys tai nestrategine medžią 
ga. * * *

Buenos Aires. Perono režimas Argenti
noje pagriežtintas kaip niekad. Paskelb
tas išimties stovis. Buriuotis daugiau kaip 
penkiems draudžiama. Peiliuko negalima 
turėti su savim ilgesnio kaip 5 centimet
rų. Už nepaklusnumą diktatūrai grasoma 
sunkiomis bausmėmis. Bijodami užpuoli
mų padegimų, vienuoliai persirengę bėga 
iš vienuolynų. Visais būdais, net šūviais, 
tramdoma opozicija.« « •

Bielgaradas. čia prasidėjo Jugoslavijos- 
Vengrijos prekybiniai pasitarimai. Tais 
pasitarimais, kaip ir su sovietais bei ki
tais satelitais, norima likviduoti 1948 me 
tais paskelbtą Jugoslavijai ūkinę blokadą.• « «

Muenchenas. Pranešama, kad Bonnos 
vyriausybė nesikiš nei į Laisvosios Euro
pos, nei į Radio Liberation reikalus, nes 
taip esą sutarta su amerikiečiais.* ♦ *

Taipehas. Raudonųjų kinų artilerija vi
są dieną apšaudė Qiiemoy salą. Kinų na
cionalistų patrankos atsilygino tuo pačiu.
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PRAEITIES VEIDAI IR DALYKAI
VIENYBĖS MĖGINIMAS Centralinis Komitetas ne tik neleido lie-

Prieš dvidešimts metų, rugpjūčio 11-17 
d.d. Kaune {vyko pirmas pasaulio lietuvių 
kongresas. Jame dalyvavo iš šių kraštų at
vykusieji lietuvių atstovai: Anglijos, Šiau
rės ir Pietų Amerikos, Australijos, Austri
jos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Vokieti
jos, Mandžiūrijos, Kinijos ir kt. Viso bu
vo per šimtą atstovų. Jų tarpe iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių net trys komunistai, 
kurių vienas kilęs nuo Vilkaviškio — Ake
laitis. Jis jau miręs, todėl jo pavardę su- 
minim, nes pas kitus tuos buvusius komu
nistus komunizmas jau seniai išgaravo 
Vienas tokių tuomet tiesiai iš Lietuvos nu
vyko pasidairyti po SSSR. Ten ka. matė, 
ką patyrė, taip jį paveikė, kad parvykęs 
i Jungtines Amerikos Valstybes greitu lai
ku nusikratė komunizmu.

Pasaulio lietuvių kongresas buvo nuta
ręs {kurti pasaulio lietuvių sąjungą. Deja, 
karas tą sumanymą sutrukdė. Dabar toji 
mintis PLB formoj Įgyvendinama.

VEIKĖJAS APIE VEIKĖJĄ 

„Likimas jam nieko nedovanojo“ — pa
sakė buv. Lenkijos ministeris pirmininkas 
ir dabartinis „Žaliojo“ Internacionalo pir
mininkas St. Mikolajczykas minint buv. 
Lietuvos respublikos prezidento Dr. K. Gri 
niaus 5 m. mirties sukaktuves. Minėdamas 
Dr. K. Griniaus nuopelnus mūsų tautai 
lenkų politikas atkreipė dėmesį į Snieč
kaus reikalavimą bolševikinę agitaciją 
stiprinti ūkininkų tarpe. Tai esą tik paro
do, kad Lietuvos ūkininkai yra susipratę 
ir nepripažįstą nei komunistinės nei tarybi 
nės sistemos, nes jie esą išauklėti K. Gri
niaus ir jo draugų Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos dvasioje. „Aš tikiu“ 
— kalbėjo Mikolajczykas — „kad mūsų 
tautų ateitis... priklausys nuo to, kaip 
greit ir kokia apimtimi mes sugebėsime pa 
miršti apgailėtinus patyrimus ir kaip greit 
mums pasiseks atstatyti bendradarbiavi
mą tarp mūsų ir mūsų kaimyninių tautų 
šiame augančiame tarpusavės tautų pri
klausomybės laikotarpyje, kuriame tautos 
stengiasi gyventi laisvoj, sujungtoj Euro
poj, apsaugotoj nuo svetimojo imperializ
mo, nuo šovinistinių išsišokimų ir nuo be* 
kokios rūšies vidaus diktatūros. Aš tikiu, 
kad, atsižvelgiant į Jūsų Kazio Griniaus ir 
mūsų Wincenty Witos politines, humanis
tines, socialines ir ekonomines pamokas 
bei savo geros valios patyrimams ir past: 
goms padedant, mūsų sąjūdžių nusistaty
mas ir auklėjimas šiuo atžvilgiu bus la
bai naudingi“.

VILTIES GALIA

Ką tik suėjo lygiai 40 metų, kai 1915 me 
tais rugpjūčio mėnesį Vilniuje buvo suda
rytas Lietuvių Centralinis Komitetas rū
pintis nuo karo nukentėjusiais lietuviais.

Pažymėtinas Lietuvių Centralinio Ko
miteto pasitraukimas iš Vilniaus 1915 m. 
rugpjūčio mėnesį, prie Vilniaus • artėjant 
vokiečių kariuomenei. Dalis komiteto pasi
traukė į Rusiją, kad galėtų rūpintis nuo 
karo pasitraukusiais lietuviais, gi kita da
lis pasiliko Lietuvoje, vokiečių okupuoto
je. Kiek sąlygos leido, buvo rūpinamasi sa
vo tautiečių reikalais, o ypač politiniais 
klausimais, kurių judinimas stiprino tikėji 
mą artėjimu Lietuvai laisvės.

Buvęs Lietuvių Centralinio Komiteto 
pirmininku Rusijoje Martynas Yčas šitaip 
atsiliepė apie komiteto veiklą: „Bendro nu 
siminimo metu, kad rodės, jog lietuvių tau 
ta sustojo ties pražūties bedugne, Lietuvių

Adomas Mickevičius, patsai patyręs ver
gijos dienų tamsumą, tautų teisių laužymą 
ir kultūrinius nuostolius okupacijoje, dau
gelyje savo raštų mėgo iškelti mintį — ge
riau ramiai sutikti mirtį, negu prisiimti ver 
giją Svetimiems viešpačiams. Net lenkų li
teratūros mokovai pabrėžiaf kad šią idėją 
jam bus įkvėpusi Lietuva ir jos padavimai. 
Tos idėjos apipavidalinimą mes atrandami: 
„Konrade Valenrode“, Pilėnų kunigaikščio 
Margio apdainavime.

Adomo Mickevičiaus didysis kūrinys „Po 
nas Tadas“ vaizduoja dvi Lietuvos magna
tų šeimas: teisėjo Soplicos ir grafo Horesz 
ko. Rašydamas apie Soplicus Mickevičius 
prieš akis turėjęs Naugarduko apylinkės 
dvarą Combrov, mūsų poeto motinos tė
viškę jaunystėje. Čia ir pats A. Mickevičius 
mėgo augdamas praleisti laiką.

Gi „Pone Tade“ aprašomoji Horcškų pi
lis buvusi ne kas kitas, kaip Radzvilų nuo
savybė Mir. Jos savininkas kunigaikštis Do 
mininkas žuvo 1813 metais traukdamasis 
nuo Maskvos. Miro pilies vietoje senovėje 
buvęs krivičių prekybos ir susitikimo cent
ras, jų tvirtovė. į šią vietą iš Kicvo atbėgę 
Swiatopolk — Mirskio ainiai ir jų XV šimt 
mėtyje pastatytoji maža pilis pavadinta Mir

tuviams prisigerti pesimizmo, bet savo vei 
kimo pavyzdžiu įkvėpė kiekvienam lietu
viui vilties, kad iš po pelenų sužeis skais
tesnės rūtos, susiūbuos rugių vilnys, kad 
ant griuvėsių iškils nauji, tvirtesni rūmai 
ir kad lietuvių tauta, vienybėje dirbdama, 
pasieks to, kas prosenuolių buvo taip dai
liai sukurta“.

LAISVĖS STATULOS KŪRĖJAS

Raudonasis komunizmo teroras palaužė 
ir skulptorių Juozą Zikarą, kūrėją Lais
vės statulos Vytauto Didžiojo Kultūros mu 
zėjaus sodelyje. Jis palūžo prieš dešimtme 
tį, nebepakeldamas komunistinio teroro 
siautėjimo, pasitraukdamas iš gyvenimo.

Velionis skulptorius Juozas Zikaras vi
są gyvenimą kūrė meno vertybes, kurio
mis puošė ir kilnino naująją Lietuvą. Kū
rėjo keliu jis ėjo nuo pat mažens, per di
delį vargą prasimušęs į gyvenimo augštu- 
mas. Neseniai Chicagoje miręs meno isto
rikas Ignas Šlapelis savo metu apie Juozą 
Zikarą rašė:

Skulptorius Juozas Zikaras yra iš kai
mo dievdirbių iškilęs į skulptūros meno 
viršūnes. Ligi 20 metų amžiaus kaimo dar 
bus dirbdamas, laisvą laiką skirdavo dro
žinėjimui statulėlių, šventų, kurias parda 
vinėdavo Pušaloto rinkoje po 15 kapeikų... 
Pagaliau nusikrausto į Petrapilį. Čia jo ta
lentas greit buvo įvertintas: po neilgo pas 
rengimo buvo priimtas į Karališką Meno 
akademiją, kur įstoti buvo labai sunku. 
Šią augštąją mokyklą labai gerai baigęs 
gavo išimties keliu caro įsakymu, diplomą 
ir menininko skulptoriaus vardą...

Juozo Zikaro vertybių lobyne iškiliausią 
vietą užima Laisvės statula, kurią augštai 
vertino visuomenė ir patsai kūrinio auto
rius.

Laisvės statuloje bei kituose savo kūri
niuose Juozas Zikaras įkūnijo lietuvių tau 
tos išsilaisvinimo idėją. Tai buvo nusikal
timas raudonųjų atėjūnų akyse.

Antrojo komunistų okupacijos teroro 
skulptorius Juozas Zikaras nebepakėlė ir 
amžiaus 65-tais metais užbaigė gyvenimo 
kelionę. Skulptoriaus tragiška mirtis tai 
dar vienas raudonųjų komunistų santvar
kos žiaurus nusikaltimas.

LIETUVOS ŽEMĖS DVASIA

RELIGIJŲ „KOEGZISTENCIJA”
SOV. RUSIJOJE

Bolševikai į savo „taikingos koegzisten
cijos“ ofensyvą įjungė visas priemones, 
kad jų veidas atrodytų simpatiškesnis. Vie 
ną šių priemonių tenka laikyti ir paskuti
niuoju laiku bolešvikų pastangas pavaiz
duoti pasauliui savo pasikeitusią laikyse
ną religijos atžvilgiu: kard. Mindszenty iš 
kalėjimo paleidimas, pažadas tą patį pada 
ryti su Wyszinskiu, evangelikų dvasininkų 
iš Sov. Sąjungos viešnagė Londone ir pan. 
Krašto viduje tačiau visi šie linijos pakei
timai vargiai ar yra pastebimi. Bolševiz
mas su savo dialektiniu materializmu, ar
ba teisingiau pasakius, leninizmu-staliniz- 
mu liko tokia pat „vienintelė tikroji“ re
ligija, kaip ji buvo ir prieš Stalino mirtį. 
Štai „Tiesos“ vedamasis „Gerinti moksli
nę ateistinę propagandą“. Jame sakoma: 
„Partija, kuri remiasi vienintele teisinga 
pasaulėžiūra, marksizmu-leninizmu negali 
abejingai neutraliai žiūrėti į religiją, kai
po ideologiją, neturinčią nieko bendro su 
mokslu“. Esą, reikia daugiau dėmesio skir 
ti mokslinei ateistinei propagandai etc. Ne 
būtų vaisinga kartoti viso iš 19 šimt. pa
imto bolešvikinio žargono. Seniai tokios 
sąvokos, kaip pasaulėžiūra ar religija ir 
mokslas yra išlukštentos, i šskirtos ir bol
ševikų painiojimasis jose nėra įdomus. 
Šioje vietoje norėjome iškelti tik du nau
jus antireliginės propagandos aspektus: 
a) religinių įsitikinimų tam tikrą „tole
ranciją“, bjreikalavimą antireliginę pro
pagandą vesti augštesniu „idėjiniu ir 
moksliniu lygiu“.

Minėtame „Tiesos“ vedamajame sako
ma: „Žfttų kvaila laikyti tuos tarybinius 
piliečius politiniai abejotinais, dėl jų reli
ginių įsitikinimų“. Tai esanti praeities 
liekana, kuri neturėdama „šaknų nauja
me visuomeniniame gyvenime“ palengva 
išnyksianti. Ar toks „tolerantiškas“ tikin
čiųjų atžvilgiu pasisakymas, reiškia kad 
Sov. Sąjungoj, o ypač Lietuvoj, religiniai 
įsitikinimai yra tik „praeities liekanos“, į 
kurias neverta kreipti dėmesio? Vargu. 
Juo labiau, kad čia pat reikalaujama 
„mokslinę ateistinę propagandą“ pakelti į 
tinkamą lygį. Greičiau peršasi išvada, kad 
„Bezbožniko“ lėkšti pasakojimai.apie „kle 
bonų gaspadines“ išseko ir nedaro įspū
džio. Kitaip išsireiškus, bolševikai įsiti
kino, kad norint vesti kovą su religija, ne-

Danguolė Sadunaitė

TROKŠTU SEKTI AS TAVE

Tu beribis — mano Dieve, 
Ai — maža.
Liūdnoj eglės ašarėlėj. 
Nekaltoje ramunėlėj, 
Aš regiu Tave.
Jeigu karailaitė būčiau 
Viską Tau aš paaukočiau, 
Aauksą, perlus dovanočiau, 
Deimantus po kojų kločiau. 
Tavo viskas — mano Dieve. 
Tu ir skausmas ir daina. 
Ir manam gyvenimo pulse 
Aš jaučiu Tpive.
Vienišais šilelio plotais, 
Ir kalnynais paauksuotais — 
Tyliam gluosnio ošime 
Trokštu sekti aš Tave. 

pagal jų (Mirski) pavardės šaknį. Įdomu, 
kad vienas šios giminės ainis — pulkinin
kas leitinantas yra JAV karinėje akademi
joje West-point.
—Adomas Mickevičius, studijuodamas 
Vilniaus universitete, buvo tampriai suau
gęs su Vilniaus miestu, ypač mėgo lankyti 
jo kapines. Vasarą jos buvo padengtos tirš
tu žalumu. Jų melancholiška nuotaika trau 
kė poetą. Čia jis mėgdavo vaikščioti, svajo
ti apie praeities šio krašto garbę ir semti 
įkvėpimo savo poetinei kūrybai.

pakanka administracinėmis priemonėmis 
apriboti eklezijos veiklą ar ūkiškai ap
sunkinti maldnamių išlaikymą. Tikrasis 
tikėjimas yra puoselėjamas žmonių širdy
se ir jis nebūtinai turi reikštis vienokio
mis ar kitokiomis arganizacinėmis formo
mis. Todėl stengdamiesi pakelti antireli
ginės propagandos „idėjinį ir mokslinį“ 
lygį, bolševikai tikisi galėsią pasiekti ge
resnių rezultatų, negu iki šiol. Tačiau vi
sa bėda su tuo „moksliniu ateizmu“. Mat, 
marksizmą-leninizmą (dabar tetnkinamasi 
tik dvejopu pavadinimu: buvęs dar trečias 
žodelytis „stalinizmas“ jau, ar bent tuo 
tarpu, nebemadoj) nėra taip lengva šiais 
laikais aiškinti ir visus gyvenimo reiški
nius suvesti į klasių kovą. Štai net ir kva
lifikuotas Respublikinio Paskaitų Biuro 
lektorius, kaip „Tiesa“ rašo, bedėstydamas 
marksizmą-leninizmą išaiškino, kad sąmo
nė priklauso nuo žmogaus „buitinio gyve
nimo“. Čia jau kvepia tiesiog egzistencia
lizmu. Pakeiskime „buitinį gyvenimą“ į 
„situaciją“ ir gausime nebe Marksą, o 
Sartre. Tačiau šis epizodėlis vėl mums pa
rodo ne vien tik tai, kad ir izoliuotoje 
nuo pasaulio Lietuvoje oficialusis leniniz
mas nebepatenkina protaujančių piličių, • 
bet ir tai, su kokiu atsidėjimu tebešoka
ma, kad nebūtų nukrypta nuo partinių dog 
mų. Todėl kai kurie spėliojimai bei bolše
vikų sąmoningos pastangos sudaryti įspū
dį, kad Sovietų imperijos įtakos sferoje 
leidžiama reikštis įvairioms religijoms, ne
turi rimto pagrindo. Karalius su karalium 
retkarčiais dar gali sugyventi, bet ne die
vas §u dievu. Šiandieną gi Sov. Sąjungoj 
marksizmas-leninizmas nėra ne tik jokia 
„mokslinė“ doktrina, bet ji nėra net pap
rasta pasaulėžiūra. Savo esmėje vad. mark 
sizmas-leninizmas yra ne- kas kita, kaip re
ligija su savo kultu, kunigais, dogmomis 
etc. Ji tik viena pripažįstama ir leidžiama, 
kaipo vieninteliai teisinga Sovietų imperi
joj valstybinė religija. Bolšeivkai, be to, 
labai gerai žino, kad norint išplėsti savo 
hegemoniją nepakanka racionaliniais argu 
mentais, intelektualiai veikti žmogaus są
monę, bet prie savo doktrinos pritrau
kiant, reikia nuolatinės, kasdieninės prak
tikos. Liberalinės demokratijos kraštuose 
ryšį tarp valstybės ir individo sustiprinti 
retkarčiais ruošiamos iškilmės su paradais 
ir pan., negali patenkinti totalitarinės vals 
tybės. Sovietai griebiasi papildomų prie
monių: dažni mitingai, įvairios „politgra- 
matos“ pamokos etc. Ryšium su tuo įdo
mūs yra sovietų nepaprastas uolumas, ku
riuo jie skatina visose įmonėse, kolūkiuo
se ir kt. organizuoti „garsinius laikraščių 
skaitymus“. Tai daroma ne todėl, kad Lie 
tuvoj butų daug beraščių, ar todėl, kad 
pakelti susidomėjimą komunistine spauda 
(nesant kitokios lektūros, piliečiai privers 
ti skaityti komunistinius laikraščius), o 
todėl, kad šis „garsinis skaitymas“ leniniz
mo religijoj yra pamaldų pakaitalas, ku
rio metu visi kolektyviai gali dar sykį pa
garbinti „visagalinčią, išmintingą partiją“. 
Jeigu prisiminsime, kad tokie „partijos 
pašlovinimai“ dažniausiai atliekami „rau
donajame kampelyje“, gausime pilną reli
ginių apeigų surogatą.

Tad visas bolševikų švelnumas prieš ti
kinčiuosius yra ne kas kita, kaip tos pa
čios Vakariečiams siūlomos „taikios“ ko
egzistencijos kitas pavidalas. Šalia leniniz 
mo pakęsdami kitas „religines liekanas“ ir 
tikinčiuosius ipso facto nekvalifikuodami 
politiniai neištikimais, bolševikai tikisi pa 
siekti geresnių rezultatų, negu aštria ko
va, sukeliančia užsispyrimą bei antagoniz
mą. Tai pravartu įsidėmėti pasaulio galy
bėms, nepaskutinioje vietoje ir Vatikanui, 
kurie daug tyro nuoširdumo parodė ir te- 
berodo tikinčiųjų padėčiai Lenkijoje, 
Vengrijoje ar net Juogslavijoje, bet kurie 
skrupulingai saugosi būti apkaltintais be- 
sikišą į Sov. Sąjungos „vidaus reikalus“, 
jeigu reikia tarti atvirą žodį apie padėtį 
Lietuvoje, štai naujas pavyzdys. Neseniai 
„krikščioniškoji“ Ackermann-Bendruome- 
nė kartu su vokiečių Katalikų Studentų 
S-ga buvo surengusi tarptautinę studijų 
savaitę, kurioje be vokiečių ir svečių iš 
Olandijos, Belgijos, Ispanijos, Anglijos, 
dalyvavo taip pat čekų, lenkų vengrų ir 
rusų atstovai emigracijoj. Tema šių studi
jų — „Eklezijų padėtis anapus geležinės 
uždangos“. Skaitytuose referatuose buvo

LIETUVI, ATIDUOK SAVO TAUTAI 
KĄ PRIVALAI!

— Lietuviais išliks tiktai karingieji 
lietuviai. Bailiai nutrupės nuo savo 
tautos. Todėl reikia nepalaužiamo at
sparumo, nepaliaujamo dvasinio ka
ringumo, savai kalbai ir kultūrai.

Prof. Dr. K. Pakštas

VYTAUTAS DIDYSIS savo karūnacijos 
dieną išsirinko rugsėjo 8 — švenč. Mari
jos Gimimo šventę, kad lietuvis ir džiaugs 
mo ir skausmo valandą žinotų kur jieškoti 
galingą Užtarėją. Ši diena pasidarė mūsų 
Tautos šventė. Viduramžių Didžiosios Lie 
tuvos Kunigaikštijos globos šaukėsi net 
totoriai. Gudai net ir šiandien labai no
rėtų pasisavinti mūsų istoriją._ Tai rodo 
mūsų protėvius turėjus tvirtą būdą ir tau
rią dvasią, kad savo darbais švietė ir to
limoms tautoms.

Tautos šventės proga nepakanka vien 
tik prisiminti didingą praeitį ir žinoti, kad 
Lietuvos sienos siekė Baltijos ir Juodąsias 
jūras. Nepriklausomybės metais Kaune, 
Karo Muzėjaus sodelyje, prie Neižnomo 
Kareivio kapo ant simbolinio Laisvės Au
kuro granito buvo iškalti lotyniški žo
džiai: Redde quod debesį — Atiduok ką 
privalai! Štai mūsų dabartinė pareiga Tė
vynei! Mūsų pavergtieji Broliai ir Sesės 
tęsia kovą už gimtąją žemę ir Tikėjimą. 
Jie yra mūsų tautos ir žmonijos kanki
niai, nes kovoja už teises, kurias Dievas 
įdiegė į žmogaus prigimtį. Jų kančios mus 
įpareigoja, kad ir mumyse būtų gyva par
tizaniška dvasia. Atiduok ką privalai!

Mūsų tremties jaunimui dar nėra gali
mybės su ginklu kovoti už Tėvynės Lais
vę, išvyti plėšikus iš Tėvų namų, tačiau 
kiekvienam yra savanoriška galimybė 
prasiveržti į kultūros frontą, kad savo 
moksliniais laimėjimais sukeltų pagarbą 
Lietuvai. Partizanams niekas algų neža
da. Jie jaučia didelį reikalą ir gina Tiesą, 
nesigailėdami aukų. Jų pavyzdys teskatl- 
na n uolat jaunimą siekti mokslo šviesos!

— Krikščioniškasis Tikėjimas yra mū
sų stiprybė ištremtiems toli nuo Tėvynės, 
— Belgijoje per Liežo gatves masinėse ei
tynėse lietuviai nešė šį šūkį, nes tik iš 
Kristaus kyla viltis, kad Tiesa laimės. Jo 
žodžiai skamba nemirtšama tiesa: „Visų 
pirma jieškokite Dievo Karalystės ir jo tei 
sybės, o visa kita bus jums pridėta“.

P. Dauknys MIC

Amerikos sąjunga saugotojų, kurie pri
siima pagloboti tėvų paliekamus laikinai 
vaikus, pakėlė atlyginimą už patarnavi
mus, nes pereitais metais eilė sąjungos na 
rių šioje profesijoje nuo vaikų skaudžiai 
nukentėję: 31 buvo uždaryti į šaldytuvus; 
8 buvo bjauriai įkąsti; 14 buvč npdėglllll 
karšta koše; 200 buvo sužeisti akmenim.

Daugiau kaip už tris milionus dolerių 
bus statoma augštesnioji mokykla Phila- 
delphijoje. Toje mokykloje tilps 6.000 mo
kinių — berniukų ir mergaičių. Berniu
kams ir mergaitėms klasės bus atskiros. 
Tai bus didžiausia mokykla pasaulyje, ši 
mokykla bus pavadinta kardinolo Dough
erty vardu.

minimos visos krikščioniškos eklezijos, bu 
vo kalbama net apie tas eklezijas, kurias 
Maskvai pavyko sau pajungti (ortodoksų 
per patriarchą Aleksejų, ar katalikus Len 
kijoj, Vengrijoj ir Albanijoj), minėjo ir iš 
kalėjimo paleistą Mindczenty. Tačiau 
kankiniu mirtimi dėl tikėjimo žuvusieji“ 
ne tik eiliniai lietuviai, bet ir mūsų vysku ■ 
pai nebuvo prisiminti. Taip kunigai ir pas 
toriai laisvėje vertina savo konfratorius 
„ten, anapus Nemuno“. (J. T.).

Elta

KETURI
TRAKĖNAI

(ARKLIO ATSIMINIMAI)
(Dešimtas tęsinys

Abejuose Aleksoto tilto galuose stovėjo 
vokiečių sargyba. Tiltą pervažiavę, pasuko
me į Marvelės priemiestį. Netrukus mus 
apsupo dulkių debesys, kai įbėgome į smė
lėtą, negrįstą vieškelį, Nemuno pakrantėje. 
Pasroviui pūkšnojo garlaivis, kurio denyje 
knibždėjo keleiviai. Irklinės valtys, it gar
laivio palydovės, supėsi sukeltose bangose, 
skubėdamos ta pačia kryptimi: į vakarus. 
Tai paskutinieji bėgliai iš miesto, kurį ir 
mes prieš pusvalandį palikome.

Ties Marvos dvaru pasukome kairėn. 
Vešlių medžių pavėsyje kiurksojo keli vo
kiečių tankai su atsikišusiais patrankų vamz 
džiais. Apie juos sukaliojosi būrelis paaug
lių, smalsiai sekdami kiekvieną plieno pa
baisos judėsį. Giliai žemėn susmegusio ku
metyno palangėse augalotas vyras drobinė- 
tan vežiman kinkė perkarusį kuiną.

— Mozūrai, argi ir pats rengiesi bėgti? 
— klūstelėjo nuo ožio mūsų šeimininkas, 
sutraukęs vadales.

— Metus kolchoze jau atidirbau. Negi 
lauksiu, kad Marvos dvare vėl bus raudo
nas kampelis, į kurį kasvakarą teks eiti 
klausytis pamokslo apie Stalino „saulėtą gy 
venimą“. Užsiliko iš kažkur dvaro laukuo
se širmiokas, tai it patrauksiu su visais.

BR. DAUBARAS

Kaip bus, taip, bet ir kumečiu būdamas, 
kolchozų nebenorėčiau matyti.

Pro žemas kumetyno duris išlindo mote
ris su plačia gelda.

— Nesigriozdink tu su ta pliauškė — 
barėsi vyras, kai ji įkėlė vežiman gelsvo 
medžio rakandą.

— Kame gi vaiką numazgosi? Išmesti 
visada galėsi, o pasiimti tik dabar, — prie
šinosi kumečio žmona, ne nepaisydama vy 
ro pastabų.

Bijūnas slinktelėjo arčiau širmokėlio. Šis 
suglaudė ausis ir piktai atkišo didelę galvą, 
rodydamas pageltusius dantis.

— Gal susitiksime pasienyje? Ar pro Vir 
balį važiuosite? — teiravosi mūsų vežėjas 
Mozūro.

— Patrauksiu pasienin, pas gimines, o 
ten jau pamatysiu. Jei visi važiuos Vokieti
jon, — neatsiliksime ir mes.

Ankštame darželyje, priaugusiame bijū
nų ir kitokių gėlių, vaikai triukšmingai gau 
dė gaidžius.

— Sušaukite priemenėn! Nepagausite 
laukuose! — barė vaikus Mozūro žmona, 
kai per tvorą peršokę paukščiai pasileido 
dulkėtu vieškeliu į pagriovio dilginės.

Kietesnių keliu mes sparčia ristele ko- 
pėm į kalną. Abipus kelio, stačiuose skar

džiuose, augo tankus miškas. Ten, tame 
miške, burzgė tankų motorai, it jie būtų su 
kritę vilkduobėm Pačioje įkalnėje, lygioje 
šlaito aikštelėje, švytėjo baltų lentelių kry
žius, papuoštas vokišku šalmu ir pernykščių 
ar užpernykščių sudžiūvusių gėlių vainiko 
stagarais. Vos jį pravažiavę, pasukome lau
ko keleliu į čia pat esančią naujų pastatų 
sodybą.

Mus pasitiko aštrus svilėsių, deginamų 
plunksnų ir šerių kvapo mišinys. Mudu su 
Bijūnu ėmėm prunkšti ir baugiai dairytis 
naujoje vietoje, kurioje pastatų durys buvo 
plačiai atidarytos, bliovė karvės, lojo prie 
tvarto pririštas šuo, verkė gonkose vaikai. 
Visur matėsi netvarkos žymės, visur pūpso 
jo ryšuliai, prikimštos kuprinės, apraišioti 
lagaminai.

Įdardėjome tiesiog klojiman, kur, mūsų 
džiaugsmui, išvydome ir Bangą su Smilga, 
neiškinkytas iš karinio vežimo, apie kurį 
sukaliojosi keli jauni vyrai, moterys, vaikai, 
jų tarpe ir Mykolas.

— Eržilams vežimas jau parengtas. Ga
lus išraizgiau virvėmis, drobinas sutvirtino 
me vielomis, — raportavo prie mūsų priė
jęs Mykolas, o drauge su juo visu būriu ne 
pažįstami veidai apspito mus. Vieni jų 
džiaugėsi ir gyrė mūsų išvaizdą, kiti kritiš
kai kalbėjo:

—■ Tie trakėnai ne tokiai kelionei: jie 
tinka tik karietai, bet ne sunkiems veži
mams. Reikia būtinai stipresnių pakinktų... 
Su tokiais toli nenuvažiuosi: timptelės — 
ir susproginės viržės...

— Pabandyk pertraukti, — gynė viržes 
Mykolas, iškinkydamas mus iš puošniosios 
karietos.

—• Veskite juos tiesiog prie vežimo ir

stipriai pririškite! Atitraukite toliau nuo 
kumelių! — šaukė mūsų vežėjas.

Į pailgą skardos vonytę naujasis šeimi
ninkas įpylė kibirą avižų. Buvome labai al
kani ir puolėm prie jų, nepaisydami, kas 
aplink mus vyksta.

— Jie gali susirgti nuo tiek avižų! — 
bauginosi akiniuotas vyriškis, po pažąstimi 
laikydamas išsipūtusį portfelį.

— Žiūrėk, kaip jie gražiai valgo! — gro 
žėjosi akiniuoto vyriškio parankės besilai
kydama jauna moteris, tikriausiai pirmą 
kartą savo gyvenime taip iš arti matydama 
avižas žėbiančius arklius.

— Neik, neik taip arti! Tu ma.ai, kai' 
jie pyksta! Dar įspirti gali, — traukė atgal 
akiniuotąjį mergina, kai šis norėjo iš arčiau 
mus apžiūrėti.

— Jei arkliai taip jau spardytųsi, tai nė 
vieno gyvo žmogaus nebebūtų, — atsikirto 
išsipūtusio portfelio savininkas, tačiau vos 
tik pakėliau nuo avižų šnerves ir kryptelė
jau jo pusėn galvą, jis atšoko nuo' manęs, 
užgriūdamas merginą:

— Matai, koks nevalyvėlis pikteiva!...
Greitai tuštėjo mūsų skardinis indas, ap

tuštėjo klojime ir ūmai čia susirinkę žmo
nės. Augštas, raupuoto veido senyvas vy
ras tepė kariško vežimo ašis. Drauge su juo 
dirbo ir mūsų šeimininkas.

— Tavo, ponas Makevičiau, žinioje pa
lieku viską. Tvarkei Rimgaudus iki šiolei, 
tvarkyk ir toliau. Geresnius daiktus, jei su
skubsi, paslėpk. Išmintingiausia bus. jei juos 
užkasi šlaite. Žmona pačiam įduos dar kai- 
kuriuos mūsų iš Kauno atvežtus daiktus, 
kuriuos drauge paslėpk. Kas žino, gal ir 
greit grįšime, o gal ir niekad...

— Grįšite, ponas, ką čia bekalbėti. Ka
ras jau ilgai neužsitęs, o kai jis baigsis, tai

ir grįšite visi, — guodė šeimininką senis.
— Grįšime ar negrįšime, sunku dabar 

spėlioti. Manau, kad bolševikams atėjus, 
jums dar geresnės dienos atsivers. Girdėjau, 
Antaną vokiečiai paleido, o jis juk už ko
munistus laikė ir už juos nukentėjo. Ko ge 
ra, dabar jis bus paskirtas Kauno burmis
tru. Gaila, kad šią karietą pažadėjau Lin
kiui : jūsų Antanas galėtų ja pasivažinėti, 
tapęs burmistru, — gnybtelėjo senį šeimi
ninkas, užstumdamas ant priteptos ašies te
kinį.

— Koks jis komunistas, ot įkišo kas lie
žuvį ir pasodino nekaltai. Ar daug dabar 
reikia. Ir jei ne jūs, tai tikriausiai ir vokie
čiai būtų jo nepaleidę, o išvežę kur dar
bams, kaip ir daug tokių išvežė.

— Padariau, ką galėjau. Matote, iš vo
kiečių galima dar ir išsipirkti ir išsisukti. 
Nemanau, kad jūsų Antanui pavyktų mane 
išpirkti iš komunistų, jei aš jiems pakliū- 
čiau.

— Mes jūsų niekad nepamiršime, — at
siliepė senis, stumtelėjęs kumelėms dobilus.

— Gerai, gerai, ponas Makevičiau. Gal 
dar ir susitiksime. Dabar pats prikrauk į 
abu vežimus šiaudų, o aš bėgsiu tvarkytis 
su keleiviais, — atsakė šeimininkas ir tuoj 
išskubėjo iš klojimo.

Klojime likome mes, keturi trakėnai, Mė 
ta ir senis. Jis priartėjo prie augšto šiaudų 
prėsmo ir tyliai pasakė:

— Ar tu girdėjai ,ką jis kalbėjo?
Iš prėsmo atsiliepė taip pat tylus balsas:
— Užkišk arkliams po pasagomis uknolį... 

jei galėsi, apgadink vežimų tekinius. Neati
duok niekam karietos... Pasakyk motinai, 
kad slėptų nuo jų geresnius daiktus ir ji® 
jų nesuskubs išsivežti...

(bits daugiau)
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ ĮVYKSTA 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

LONDONE

Londono ir provincijos lietuviai kviečia
mi šį šeštadienį, rugsėjo 10 d., rinktis 
Tautos šventės minėjimui į Londoną.

Minėjimas įvyks 7 vai. vakaro 20 Cen
tury Teatre, Westbourne Grove, W.ll. Ke 
Uos minutės kelio nuo Lietuvių Namų. 
Minėjimo vieta pasiekiama šiais autobu
sais: 15, 52, 7, 27, 28, 31 ir 46. Požemio 
traukiniais važiuoti iki Ladbroke Grove 
ar Notting Hill Gate stočių, o nuo čia vos 
5 minutės kelio iki salės.

Programoje KONCERTAS, kurį išpildys 
Škotijos lietuvių šv. Cecilijos choras, Lon
dono vyrų choras ir solistas B. Povilavi- 
čius.

KUN. ANT. KAZLAUSKAS 
IŠVYKO ROMON

Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažny
čios rektorius, kun. Antanas Kazlauskas 
MIC, pereitą savaitę išvyko porai mėnesių 
į Romą. Jį pavaduoja kun. Dauknys MIC.

PAMALDOS SODYBOJE

Šį sekmadienį, rugsėjo 11 d., Lietuvių 
Sodyboje, Headley Park įvyks Škotijos 
lietuvių Šv. Cecilijos choro koncertas. Tą 
dieną Sodybon suvažiuos daugiau lietu
vių, ypač skaitlinga ekskursija iš rytinio 
Londono, kurią organizuoja šv. Onos Drau 
gija. 12 vai. Sodyboje bus laikomos pamal 
dos.

DR. A. GERUTIS ATVYKO ANGLIJON

Pereitą šeštadienį į Londoną iš Šveica
rijos atvyko Dr. Gerutis kelioms savai
tėms atostogų. Dr. Gerutis viešės ne tik 
Londone, bet taip pat aplankys ir kitus šio 
krašto ir Škotijos miestus.

LIETUVIŲ SODYBOS ĮKŪRIMUI . 
PIRKO AKCIJAS:

Stasys Skopas 2 sv., Juozas Trečiokas 
1 sv., Petras Masys 1 sv., Z. Mikalauskas 
3 sv., Domas Jelinskas 2 sv., T irE. Bal
čiūnai 2 sv., P Babinskas 2 sv., Vincas 
Rimkus 2 sv., V. Bumblauskas 2 sv., A.

ov, R R’mi^liniiqknp 25 svu B. 
Totoraitis 4 sv., I. Gylys 10 sv., P. Gugas 
3 sv., J. Dičius 2 sv., J. Strumskis 5 sv., 
K. Urbonas 2 sv., V. Jurevičius 3 sv., J. 
Jankauskas 2 sv. V. Marcinkevičius 1 sv., 
K. Grikinienė 3 sv., K. Paipalas 3 sv. P. 
skauda 5 sv., J. Žičkus 2 sv., A. Paulaus
kas 2 sv., J. Naudžiūnas 2 sv., A. Kadzio- 
nis 1 sv., N. žvirblis 2 sv., A. Mašalaitienė 
3 sv., K. Srebalius 20 sv., J. Luiža 1 sv., 
J. Karla 1 sv., anon. 2 sv. ir 10 sv.

INŽ. DAUGINO DOVANA

Inž. Dauginas atsiuntė Lietuvių Sodybai 
meniškai nupieštą Vytį, o Lietuvių Namų 
barams tris „Putelės“ spalvuotus paveiks
lus su atitinkamais barų nuotaikai įi.įsais.

SUNKIAI SERGĄS GYDYTOJAS 
DĖKOJA UŽ PARAMĄ

f Jau nuo seniai sunkiai sergąs Dr. Puo- 
ižiukas ir jo šeima nuoširdžiai dėkoja vi
siems, ypač Wolverhamptono lietuviams, 
UŽ piniginę paramą.

į DR. VALTERIS GALUTINAI IŠSIKĖLĖ 
IŠ BIRMIGHAMO

Jau nuo .pereitų metų Dr. K. Valteris, 
palikęs ešimą Birminghame, dirbo Conty 
Hospital, Hereforde. Pereitą savaitą Dr. 
Valteris persikėlė su visa šeima i Here
fordą.

PLEČIA PREKYBINĘ VEIKLĄ

Ne tik kituose kraštuose, bet ypač Ang
lijoje, lietuviai sudaro mažiausi procentą 
savarankiško boznio srityje. Prekybininkų 
savo tarpe turime igbai mažai. Rytiniame 
Londone jau anksčiau prekyba vertėsi p. 
Juras, perėmęs Liūdžiu krautuvę, o vėliau 
dar vieną toje Londono dalyje įsteigęs. 
Pjieš savaitę p. Juras įsteigė trečią konti- 
ilentalinių maisto prekių parduotuvę va
kariniame Londone. Naujosios krautuvės 
vedėju yra p. Ribokas.

IR SVIESTO KAINOS DIDĖJA

Daniško sviesto kainos padidėja nuo 1 
iki 2 d. svarui. Kainų pakėlimas teisina
mas sumažėjimu pieno dėl šią vasarą siau 
čiančios sausros. Labai nežymiai pakelia
mos kainos ir iš kitų kraštų importuoja
mam sviestui. Spėjama, kad netrukus pa
brangs ir iš Australijos importuojamo sū
rio kainos.

VYRAMS, VEDUSIEMS SVETIMTAUTES
Neseniai knygų rinkoje pasirodė lietu

viškų valgių knyga anglų kalba, kurioje 
nurodomi receptai, kaip pagaminti lietuvis 
kus valgius. Knyga pavadinta ...Popular 
Lithuanian Recipes“, įrišta lietuviškų raš
tų patvariuose apdarėliuose.

MANCHESTERIS
KOVAS — TRIMDA 46:22

Pereitą šeštadienį, Manchesteryje, Lie
tuvių Klubo aikštelėje KOVAS susitiko 
draugiškose krepšinio rungtynėse su Brad 
fordo latvių sporto klubu TRIMDA.

Latvių komandą daugumoje sudarė jau
ni žaidėjai, kurie neįveikė parodyti gyves- 
nio pasipriešinimo. Koviečiai rungtynes 
laimėjo be didesnių pastangų. Pirmame kė 
linyje koviečiai išvystė labai gyvą spartą, 
daug gražių derinių ir tikslių mėtymų. Kė 
linys baigiamas 30:14 Kovo naudai.

Visiškai priešingai koviečiai žaidė ant
rąjį puslaikį: padrikai, apatiškai, lyg ir 
jieškodami budu apgalvotam žaidimui, 
kas, tiesą pasakius, jiems nesisekė. Nesi
sekė ir mėtymai, nors ir iš labai artimos 
distancijos. Trimdiečiai, kaip ir pirmame 
kėlinyje, žaidė ne kaip darnus vienetas, 
bet daugiau atskirais prasiveržimais, kiek 
vienas sau.

Kovo komandoje žaidė ir taškus pelnė: 
Puzinas — 14, Stabačinskas >— 14, Tamo- 
liūnas — 14, Verbyla — 14, Aleknavičius 
— 0. Latvių komandoje — Olte — 10, 
Bredavs — 8, Atamga — 4, Markevics — 
0, Lazdins — 0, Jefimovi — 0.

Žiūrovų buvo apie 60. Rugsėjo 17 d., 
5.30 vai. Kovas susitiks su Rochdales 
YMCA krepšininkas Klubo aikštelėje. 
Kviečiame atsilankyti.

IŠVYKA Į BLACKPOOLĮ
š.m. rugsėjo 24 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. 

Manchesterio lietuviai rengia išvyką į
Blackpoolį. Ekskursija grįžtanti tos pat 
dienos vėlų vakarą. Norį dalyvauti, pla
tesnių informacijų gaus pas A. Jalovecką, 
Liet. Soc. Klube.

Manchesterio DBLS Skyr. V-ba.

DBLS Boltono skyriaus narį

GUSTAVĄ GROSĄ
ir

Miss IVY WARL
šeimos židinį sukūrusius, nuoširdžiai 
sveikina ir linki laimingo gyvenimo

Batono DBLS skyr.
Valdyba ir nariai :

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

GERIAU DUOTI NEGU PRAŠYTI
Siunčiu dar 20 svarų, nors ir anksčiau 

esu vasarvietės pirkimui davęs. Žinau tik 
tiek, kad duoti visada lengviau, negu pra
šyti. Tikiu, kad atsiras šimtas žmonių, 
skiriančių Sodybos įkūrimui po tiek pat. 
Tikiu, kad šimtas atsiras, suprantančių 
reikalą. Linkiu greit surinkti reikiamą su 
mą — 2000 svarų.

Reiškiu pagarbą
K. Srebalius, Launceston, 

Cornwall

GERB. P. REDAKTORIAU,
Nuo Lietuvių Sodybos įsteigimo mes, še 

ši lietuviai, gyveną 30 mylių nuo Sodybos, 
beveik kiekvieną savaitgalį praleisdavome 
Sodyboje. Tačiau ateityje, jei Sodybos 
tarnautojų elgesys nepagerės, daugiau ten 
nebesilankysime. Paminėsiu kelis faktus. 
Kartą paklausiau virėjo, kas bus vakarie
nei? Atsakyta: — Kaip valgysi, tai ir pa
matysi. šitokio atsakymo man niekad nė
ra tekę išgirsti jokioje valgykloje. Nuėjęs 
baran nusipirkti alaus, ant stalo radau iš
dėstytas dėžes su „light“, „brown“ ir kit. 
Paprašiau šešių butelių „light“. Atsaky
mas: — Imkite iš eilės! Juk matote, kad 
žmonės laukia“... Atseit, reikia imti tokį, 
koks iš eilės išrikiuotas, bet ne tokį, kokio 
pageidauji. Mano supratimu toks elgesys 
yra lengviausias būdas atsikratyti klijen- 
tų.

Vieną sekmadienį specialiai važiavome 
Sodybon pietauti. Pavėlavome. Sutikę p. 
Žukauską prašome, ar nebūtų galima ką 
nors šalto užkąsti? Šis pataria kreiptis į 
virėją, tačiau pastarasis nė į kalbas nesi
leidžia, girdi, kur buvote pietų metu? Da
bar jam neapsimoka pjaustinėti ir sverti. 
Šitokio atsakymo taip pat jokioje valgyk
loje man neteko girdėti. Tą sekmadienį 
namo grįžome alkani.

Su tikra pagarba
Richard Morgan, 

Weybridge, Surrey.

UŽMIRŠTAS LIETUVIO KAPAS
Labai gaila, o gal ir nepateisinama, kai 

lietuvis (uoliai ir sąžiningai) ištarnavęs 
lietuvis, uoliai ir sąžiningai ištarnavęs 
po jo tragiškos mirties nepasirūpinta net 
antkapio sutvarkyti, tai gėda ir apsileidi
mas...

Šių metų kovo mėn. 4 d. dėl susidėju
sių aplinkybių tragiškai žuvo Cpl. RUP
ŠYS, Aleksas. Velionis paliko žmoną sve
timtautę ir du vaikučius. Nors jau po 
A.A. Rupšio, A. mirties 6 mėnesiai pra
ėjo, bet „geroji“ žmonelė nė nemano ap
lankyti savo buvusio vyro kapo if jį tin
kamai sutvarkyti... Visi kuopos vyrai gali 
paliudyti, A.A. Rupšys savo šeimai buvo 
ištikimas ir neišlaidus, nes iki paskutinio 
cento pasiųsdavo žmonai...

Jautresni dalinio vyrai, nuėję i kapines 
aplankyti velionies Ckl. Rupšio kapo, ne
galėjo jo surasti! Pasikvietė kapinių sargą, 
bet ir pastarasis turėjo gerai apšilti, kol 
surado Rupšio kapą, nes jis jau buvo su
lygintas su žeme. Buvusiam garbingam 
kuopos nariui, sąžiningam ir pavyzdin
gam lietuviui turėtų būti sutvarkytas ant
kapis ir pastatytas paminklas su atitinka
mais užrašais, nes jis to vertas ir užsipel
nęs.

Tikėkimės, kad kuopos vadovybė ir kuo
pos nariai tą reikalą sutvarkys ir neleis 
lietuvio kapui išnykti.

Kuopų narys.

sias virtuvei puodas, kėdė ar stalas atsi
rado drauge su vasaroti atvykusiais ir tai, 
reikia pasakyti, ne su pirmaisiais. Lietu
vių Sodyba šią vasarą, pirmąją savo gy
venimo vasarą, buvo geriausias NAUJA- 
KURYSTĖS pavyzdys. Tai patyrė kiek
vienas, atvykęs vasaroti. Ir, tuoj pat rei
kia pridurti, kad beveik kiekvienas vasa
rotojas, matydamas tas sunkias naujaku- 
rystės dienas, suprato ir užjautė, kad tai 
bendrojo visų 'šio krašto lietuvių vaiko 
pirmieji žingsniai, bet geriausiai tai su
prato ir geriausia talkininkė naujakurys- 
tės dienomis buvo SAULĖ, Saulėtos vasa
rop dienos, kaip niekad gal šiame krašte 
nebuvusios, užlopė visas vasarvietės ne- 
dateklio skyles! Gražiosios vasaros die
nos išvadavo Lietuvių Sodybos vadovybę 
jei jau ne nuo kartuvių, tai drąsiai galima 
sakyti nuo daugelio nesusipratimų, kurie 
būtų neišvengiami, jei šį vasarėlė būtų pa 
naši į pernykštę. Oro gražumėlis, nuolati
nė giedra padarė tai, kad ir vasarotojai, 
išvykstą iš Sodybos, išsivežė giedrą vei
duose ir tokią pat nuotaiką, nepastebėję 
nei trūkumų, nei kitų nepatogumų, kiek
vienas tvirtai nusistatęs ne tik pats, bet 
ir savo draugus ateinančią vasarą atsiga
benti Lietuvių Sodybon.

KIEK PIRMĄJĄ VASARĄ SODYBOJE 
ATOSTOGAVO?

Svečių knygoje, (latvio svečio dovana), 
pasirašė 236 vasarotojai, atostogavę ne 
trumpiau, kaip vieną savaitę. Žinia, kad 
anaiptol ne visi joje paliko savo autogra
fus. Tiksliai nepavyko sužinoti tikro skai
čiaus, tačiau apytikriai vasarojo 300, ne
įskaitant tų, kurie atvykdavo savaitgaliais 
ar dviem — trim dienom. Be lietuvių, va
sarojo: lenkų, latvių, estų, ukrainiečių, 
anglų, prancūzų tautybių svečiai. Dvi vieš 
nios kelias dienas vasarojo net iš Ameri
kos.

Išvykdamos jos ne tik pažadėjo kitą va 
sąrą atsiųsti iš tolimo krašto vasarotojų, 
bet Lietuvių Sodybai paliko gražų kraitį 
— dvi naujas lovas ir kitokių baldų 100 
dolerių vertės. Net ir dabar, baigdamos 
savo kelionę po Europos kraštus, jos pa
rašo, vis teiraudamosios apie gražiąją Lie 
tuvių Sodybą, kuri joms palikusi nepapras 
tai gerą įspūdį, kurios jokia pasaulyje 
lietuvių kolonija neturinti.

Trumpiau ar ilgiau Lietuvių Sodyboje 
viešėjo ir lietuvis svetys, atvykęs iš kitų 
Europos kraštų. Lygiai kaip viešnioms iš 
Amerikos, taip ir visiems kitiems ją pa- 
mačiusiems, Sodyba labai patikusi, o žino 
mas spaustuvių įrengimo specialistas p. 
Puskepalaitis, vykdamas iš Amerikos į 
Europą, stabtelėjęs Lietuvių Sodyboje, ši
taip išsireiškė: — Jei savo akimis nema
tyčiau, niekad netikėčiau, kad ką nors pa 
našaus Anglijos lietuviai galėtų turėti. 
Man, žinant jūsų skaičių, kažkas panašu 
į neįtikėtiną stebuklą, — pareiškė jis, ap 
žiūrėjęs vasarvietės namus ir aplinką.

KUO LIETUVIŲ SODYBA VISUS 
ŽAVĖJO?

Kalbant apie lietuvių, mačiusių Headley 
Park vietovę, pasisakymus, galima drą
siai daryti vieną išvadą: be išimties visi 
pasisakė, kad pirkinys yra nusisekęs, kad 
jis įgytas už labai pigią kainą. Neteko iš
girsti nė vienos nuomonės, ne vieno posa
kio, kam Lietuvių Sodyba būtų nepatiku
si. Pirmą kartą ten patekusį sužavi tiek 
pats gamtovaizdis, rūmai ir, svarbiausia, 
neribota laisvė! Gamtovaizdžio grožis ir 
ši "laisvė, kaip tik ir. yra tos pagrindinės 
priežastys, nuteikiančios kiekvieną teigia
mai pasisakyti, nesigilinant į techniškuo
sius vasarojimo sąlygų trūkumus, kurie, 
kaip jau minėta, pirmąją vasarą buvo ne 
išvengiami. ~

KARPIUS BEGAUDANT
MEŠKERIOTOJO PASTABOS SODYBOJE

Kas rytas minute kita vis vėliau „sau
lė budina svietą“. Vakarais greičiau ji 
dingsta už augštų Sodybos medžių, ku
riuose vis daugiau ir daugiau atsiranda 
gelsvų dėmių — artėjančio rudens spalvų. 
Kiekvieną savaitgalį tirpsta vasarvietės 
svečiai. Naujų paskutiniąją savaitę beveik 
nebeatvyko. Pasibaigė vasara, o su ja dau 
geliui ir lauktos poilsio dienos. Vasarvie
tė, kelias savaites turėjusi būrius svečių, 
rugsėjo pradžioje galutinai ištuštėjo, lauk
dama atskirų progų, laukdama kitos va
saros, kuriai ji bus tinkamiau pasiruošusi, 
daugiau patyrusi, negu šiais pirmaisiais 
metais, kada vasarai įpusėjus, neturėta 
nei stalo, nei kėdės, nei lovos. Neturėta 
nei patirties, nei bent provizorinio spėlio
jimo, kiek tų svečių — vasarotojų gali at
vykti? Atidesniam stebėtojui nesunku bu 
vo matyti, kad kiekvienas vasarvietėje at
liekamas darbas vykdomas karštligės fo
ne, paskubomis. Nepaslaptis, kada svečiui, 
atvykusiam savaitei atostogauti, reikia
ma lova buvo nupirkta, bet dar neprista
tyta, ką bekalbėti apie kitus, taip būtinus 
vasarvietei reikmenis! Ne vienas būtiniau

RŪPESTIS

Sodybos atidarymo dieną, šimtus čia at 
vykusių, sveikino stambių raidžių užrašas: 
SVEIKI SAVO ŽEMĖJE! Taip jautėsi čia 
kiekvienas lietuvis, atvykęs vasaroti. To
dėl nenuostabu, kad ir išvykstant, beveik 
kiekvienas išsivežė ne tik saulės nubron- 
zintą veidą, bet ir mažesni ar didesnį rū
pestėlį širdyje, jies jis savo akimis pama
tė, jog tai Sodybai reikia dar labai daug. 
Reikia labai daug darbo, sumanumo ir, 
svarbiausiai, kapitalo. Nepritekliai jau per 
daug buvo ryškūs kiekviename žingsnyje, 
kad jų nebūtų galima pastebėti. Gal nuo
savos žemės pajutimas po kojomis, gal 
anksčiau kelti mėgėjo matytas pro vasar
vietės langus saulėtekis pavergė kiekvie
ną taip, jog jis ir išvykdamas negalėjo at 
sikratyti klausimo ir rūpestėlio : — Kaip 
Lietuvių Sodyba atrodys kitais metais? 
Kaip ji versis žiemos metu? Kas joje gy
vens, kai baigsis vasara? Kas sudarys tin 
karną planą pradėti ją tvarkyti? Iš kur 
bus gauta taip reikiamas tam tikslui ka
pitalas? Su šitokiais maždaug klausimais 
išvyko kiekvienas, su panašiais gyvena ir 
dar jos nematę, bet prisiklausę grįžusiųjų 
pasakojimų.

Senesnio amžiaus žmonės, ypač neturį 
„užnugario“, nei artimų giminių, paviešė
ję Lietuvių Sodyboje, išsivežė taip pat rū 
pestėlį ir klaustuką! Tas rūpestėlis ir klau 
stukas liečia juos pačius, jų pačių ateities 
dienas. Ne vienas jų pareiškė, jog čia, So 
dyboję, jis pasirenkąs vietą, kai už metų 
kitų jis nebeįveiksiąs atlikti to darbo, ku 
ris ir dabar sunkiai jam bepąkeliamas. 
Tie lietuviai, gal jų ir nedaugiau, kiek 
abiejose rankose pirštų, išsivežė viltį, kad 
Lietuvių Sodyba — jų senatvės dienų prie 
globstis. Vienas paskutiniųjų vasarotojų, 
koventrietis lietuvis, nors iki senatvės pen 
sijos jam ir trūksta dar gabaliuko metų, 
bet sunkios ligos kankinamas, išvykdamas 
pareiškė: — Ateinančiais metais aš jau 
čia būsiu nuolatinis gyventojas! Prieš jį 
buvę jau ir kampelį sau nužiūrėjo. Atseit, 
Sodyba turi tuoj pat ir šiam reikalui ruoš 
tis, nes ir perkant ją šis tikslas buvo vie
nas pirmųjų, šitokiam uždaviniui atlikti 
jau dabar reikia ruoštis, reikia aiškaus ir 
tobulo plano ir, žinoma, tam planui įgy
vendinti, vėl tų, taip sunkiai surenkamų, 
svarų.

Darbštesnieji, neįpratę ir atostogų me
tu „saulės voniose“ gulėti, matydami Sody 
boję kalnus darbų, nuo pat pirmos dienos 
tvėrėsi

TALKOS

Beveik neįmanu išvardinti tų visų va
sarotojų, kurie nuoširdžiai, ką įveikdami, 
dirbo atostogų metu: tiesė takelius, kirto 
krūmus, lygino aikšteles, įrengė krepši
niui aikštę, pastatė vaikams supynęs, nu
valė ir išlygino aikštelę prie maudyklės, 
surado paskendusius ežere laivelius, juos 
sutaisė, iškapojo apie sodybą piktžoles, 
nušienavo patvorius. Vieni jų dirbo kelias 
valandas, kiti kelias dienas, o vienas pas
kutiniųjų vasarotojų, stambusis akcinin
kas K. Žeimys, net visą savaitę nuo pen
ktos valandos ryto iki sutemų dirbo su 
kastuvu, kirviu ir pjuklu, tvarkydamas 
Sodybos sode užsilikusius vaismedžius ir 
„džiunglėmis“ virtusius daržus. Tą savai
tę atostogavęs inž. A. J. Dauginas taip pat 
buvo vienas darbščiųjų talkininkų šulas. 
Suprantama, kd toji talka, oalygin.ant su 
reikiamais atlikti darbais, lašas jūroje. Be 
abejo, jei iš anksto būtų aiškus planas, 
jei būtų numatyta, jei būtų nurodyta ir 
tokiems atostogautojams talkininkams, kas 
daryti ir kaip, rezultatas būtų žymiai na 
šesnis ir nauda didesnė. Tokią geros va
lios atliktino darbo talką reikia numatyti 
ir reikia, kad jai kas nors vadovautų, nu
rodytų ir paaiškintų, kas daryti ir ko ne
daryti. Tokiems talkos darbams ateityje 
turėtų vadovauti ne kas kitas, bet Sody
bos administracija.

MALONUMAI

Atostogos — poilsio ir malonumų die
nos. Lietuvių vasarvietės atspausdintas 
vadovas, (kai kieno nuomone jis atspaus
dintas vieneriais metais peranksti), reikia 
pripažinti buvo truputėlį nekuklus, pavaiz 
duodamas tuos malonumus, kurie Sodybon 
atvykusį vasarotoją užgrius. Prisipažin
kime, kad tų malonumų griūtis nė vieno 
vasarotojo neužgulė. Bet, kita vertus, va
sarotojai jų kažkaip ir nepasigędo. Gal ir 
iš viso būtų malonumų klausimas vasaro 
tojų tarpe neiškilęs, jei... būtų užtekę van 
dens. Vandens klausimas, ypač liepos pa
baigoje ir rugpjūčio pradžioje, buvo pats 
didžiausias baubas Sodybos administraci
jai. Nemažesnis baubas ir vasarotojams, 
Vandens trūko. (Vieną vakarą trūko ir 
alaus!) Paskutiniąsias rugpjūčio savaites 
maudyklėje buvo tokia pat sausra, kaip 
ir krepšinio aikštelėje (dabar maudyklėje 
vėl galima maudytis!). Dienos, kaip žino-

me, buvo karštos ir maudytis mėgėjų taip 
pat būta daug. Sausa maudyklė buvo vie
na didžiausių trūkumų, kurią išgyveno tas 
savaites atostogavę. Tiesa, ir čia buvo pa 
čių vasarotojų rasta išeitis: jie ėjo maudy 
tis į sraunųjjį upelį.

Vienas didžiausių Sodybos vasarotojams 
malonumų, (lyg tyčia beveik nenumatytų 
vasarvietės vadove), — tai meškeriojimas 
ežerėlyje. Apskaičiuota, kad dviejų mene 
šių bėgyje meškeriojo apie 200 vyrų ir 14 
moterų. Tomis pat statistikos žiniomis, 
šie du šimtai keturiolika meškeriotojų, iš 
traukė 480 karpių, neįskaitant kilbukų ir 
ešerių. Skaitant,' kad mažiausiai kiekvie
nas meškeriotojas stebėjo plūdę ne trum
piau, kaip 24 valandas, gausime PENKIS 
TŪKSTANČIUS ŠIMTĄ TRISDEŠIMT 
ŠEŠIAS DIDŽIOJO MALONUMO VA
LANDŲ!

Tie, kurie meškeriojo, tikiuos, neprieš
taraus, jog tai tikra tiesa, nebent būtų 
meškeriojimo valandų vidurkis kuklokas! 
Nepaslaptis taip pat, kad meškeriojimo ais 
tra traukia ir trauks Sodybon tuos, kurie
kada nors savo amžiuje laikė meškerę ir 
tuos, kurie meškeriojo — naujoko dienas 
pergyveno Lietuvių Sodybos ežerėlio kran 
te!

Girdėjau, kad jau tveriasi užuomazga 
naujos, gal ateityje pačios skaitlingiau
sios ir galingiausios šiame krašte — meš
keriotojų draugijos. Ji, toji draugija, ke
tinanti globoti likusias, neišžvejotas šią 
vasarą ežerėlyje žuvis ir patį ežerą, kuris, 
sausrai siaučiant, pasigailėtinai nuseko. 
Nujaučiu, kad tuo klausimu netrukus pa
sisakys meškeriotojų tūzai, turį ant savo 
sąžinės po puskapį pagautų karpių, nors 
kai kurie, atskleidę žuvų enciklopedijas, 
tvirtina, kad tai ne karpiai, ne cyprinus 
carpio, o kažkokia kita žuvų rūšis. Girdi, 
normalūs karpiai neturį ūsų, gi sodybiški, 
nors bendra išvaizda ir laikysena primena 
tikruosius, tačiau su ūseliais. Liet. Namų 
b-vės valdybos „priešai“ ir čia tuoj sura
dę pateisinimą: girdi, karpiai prisitaikė 
prie bajoriniškų ūselių... Šiaip ar taip, jie 
tiek tikri ar netikri karpiai, cyprinus, ar 
citrinus carpio, buvo vienas didžiausių 
malonumų ir tiems, kurie meškeriojo ir 
tiems, kurie su šypsena klausėsi meškerio 
tojų istorijų apie ežero pabaisas, nutrau
kusias meškerę, apie paslaptingus paukš
čius, išskrendančius auštant, apie žuvis, 
kimbančias ant nuorūkų, vakare prie stik 
lo alaus...

Apie kitus, paskutiniųjų vasarojimo die 
nų nusidavimus, papasakosiu kitą savaitę. 
O jų, net ir tada, kai liko tik keli vasaro
tojai, būta.

" Meškeriotojas

SUOMIAI APIE PABALTIJĮ
„Rusų kalba Estijoj vyrauja, materiali

nė estų padėtis yra sunki, tačiau „liau
dies kultūra“ žydi. Tai yra svarbiausi įs
pūdžiai suomių socialdemokratų delegaci
jos, kuri neseniai turėjo progos aplankyti 
Estiją“, praneša „Frankfurter Neue Pre- 
sse“ savo š.m. rugpjūčio 11d. laidoje Ta
linas, remiantis tuo pranešimu, atrodąs 
nuskuręs, nors jame šiandieną yra 260.000 
gyventojų (prieš karą jis turėjęs 140.000 
gyv.). Oficialiai suomius sveikinę dviem
— rusų ir estų — kalbomis. Savo kelio
nės metu suomiai girdėję kalbant daugiau 
rusiškai, negu estiškai, nors, kaip oficia
liai suomiams buvę patikinta, rusų kalbą 
estai nėra verčiami vartoti.

šią žinutę reikia priminti su tam tikru 
rezervu, nes yra žinoma, kad „svečius iš 
užsienio“ sovietai moka priimti ir neju
čiomis juos apsupti savo žmonėmis. To
dėl ir įspūdis dėl rusų kalbos paplitimo 
galėjo susidaryti klaidingas. Būtų sunku 
patikėti, kad Pabaltijo kraštuose vietiniai 
gyventojai būtų nustumti į mažumą.

Ryšium su tuo tenka paminėti ir suo
mių leberalų partijos organą „Helsinki 
Sanomat“ š.m. rugpjūčio 15 d. tūpusį 
straipsnį, kuriame Helsinkyje įvykusios 
taikos konferencijos proga rašoma: „Joje 
pasikeista mintimis apie buvusius ir da
bartinius Pabaltijo valstybių gyventojus
— tema, kuri mums, suomiams, yra arti
ma ir apie kurią, bent paskutiniu laiku, 
buvo mažai kalbama“. Minimoj konferen
cijoj esą buvę tvirtinama, kad tarp Suo
mijos ir Pabaltijo kraštų nesą jokios ge
ležinės uždangos, kuri galėtų trukdyti tar
pusavio šių kraštų santykius. Anksčiau, 
Pabaltijo nepriklausomybės laikotarpiu, 
rašoma straipsnyje, tarp Suomijos ir Es
tijos, Latvijos bei Lietuvos buvę labai gy
vi abipusiai ryšiai: apie susisiekimą lai
vais, lėktuvais ir kt. priemonėmis liudija 
atitinkami statistikos daviniai. Buvę už
megzti draugiškumo ryšiai ne tik tarp pre 
kybininkų, mokslininkų ir pan., bet ir 
tarp atskirų šeimų. Suomiams buvę žino
ma kiekvienas malonus ir liūdnas įvykis 
broliškuose kraštuose. Dabar gi „šeimy
niški ryšiai nutrūkę, paštas tarp priva
čių asmenų nefunkcionuoja, mokslininkai 
negali vienas su kitu pasitarti, izoliacija 
yra visiška“. Tos žinios, kurios pasiekia 
Suomiją, esančios menkos ar nieko nesa
kant propaganda, gi suomių reti apsilan
kymai dažniausiai būna daromi priklau
sančiųjų komunistų partijai ir todėl, jų 
pranešimai nesą patikimi.
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(Tąsa iš pereito numerio
Mano bičiulio Liudviko sūnus Liudvikė

lis nekantriai laukė grįžtančių tėvų, kai 
krautuvininkė liovėsi jį šaukusi prie tele
fono. Laukiau ir aš.

— Matyt, kad susirado ir susitiko, — 
raminau įvairų ginklo rūšių jaunąjį savi
ninką, apskrovusį stirtomis tokiais tomais 
„komikų“, kurių jam, tikriausiai, ir pats 
Dr. Valteris pavydėtų.

— Ar lietuviškų knygų neskaitai? — 
klustelėjau, kai abu įsigilinę vartėm jo 
spalvuotąjį lobyną.

•— Tokių nėra...
— Bet pats skaityti lietuviškai moki?
Į mano klausimą jis neatsakė, tik neig.’a 

mai pakratė galvą ir puolė aiškinti „Bino“ 
nuotykį. t

— Tai kodėl nemoki?
— Nežinau, — patraukė jis pečiais.
— Ir į šeštadienio lietuvišką mokyklą 

neini?
— Ne.
— Ir tėveliai tau nieko nesako?
— Ne.
— Ir tu' neturi nė vienos lietuviškos 

knygutės?
— No...
Sėdėjome Liudvikėlio tėvų valgomaja

me. Jo apstatymas nebuvo paskutinysis 
mados šūkis, tačiau tokius baldus ir ne 
kiekvienas ano meto Kauno departamento 
direūtorius turėjo. Deja, net ir Nidos Kny 
gų Klubo leidinių Liudvikų bute neužti
kau. Žiūrėjau į butelio etiketėje parašytą 
draugui sveikinimą ir galvojau, kažin, ar 
jis dar supras, ką aš čia parašiau?..

Cingtelėjo trumpas durų skambutis.
— Mamyte! — šūstelėjo nuo komikų 

Liudvikėlis.
— Ar tėvas grįžo? — puolė vaiką piktas 

balsas.
— Yra
— Na 

kruvinus
pasisveikinusi.

— Gal aprišti? ;— pasisiūliau, matyda
mas iš tikrųjų iki kraujo nutrintas kojas.

— Tris valandas išklampojau sutartoje 
vietoje, o jo kaip nėra, taip nėra! Jr tai, ar 
pirmas kartas!? Ir kiek žmogus pergyveni: 
gal kur po automobiliu pateko, galvoji, ar 
kas atsitiko?

Ilgas durų 
Liudvikienės

— Tėvelis!
Ponia sestelėjo gale stalo ir, abiem ran

kom parėmusi smakrą, žiūrėjo pro langą į 
tamsią naktį. Laukė...

sta-

it kirviu kirto

— piktai, kar-

Liverpoolio sto-

vienas ponas...
tik pažiūrėkite! '— atkišo man 

kulnis ponia Liudvikienė, užuot

Susitari, lauki...
skambutis nutraukė ponios 

aimanas.
— pradžiugo Liudvikėlis.

— Ačiū uz kiną! — padegė benzino 
tinę atėjusis, matyt, neįspėtas Liudvikėlio 
apie mano atvykimą.

— Nutarkavai kojas, tai nors širdies ne 
tarkuok! Pats valkiojaisi velniai žino kur, 
o aš turiu pusdienį jo laukti ir svilinti 
akis ne tik prieš laikraščių pardavėją, bet 
ir prieš kiekvieną valkatą... Tau juk ne
svarbu, kad laukiu! Ir dar prie svetimų 
žmonių jis man dėkos už kiną!..

— Kur tu laukei?! — 
Liudvikas.

— Ten, kur susitarėm! 
meniškai, atsikirto ponia.

— Nuo šešių iki dabar
tyje išstovėjau sutartoje vietoje! — koš- 
damas kiekvieną skiemenį, rodė į „wasser 
dichtą“ Liudvikas, net jam žandikauliai 
braškėjo.

— Na, ką tu pasakysi?.. Nėra žodžių! — 
stvėrėsi už galvos moteriškė tokiu skau
dulio balsu, lyg jai kas būtų sūrimo užpy
lęs ant šviežiai nutrintų kulnų.

Kas akimirką mano padėtis sunkėjo. 
Matyt, kad Liudvikas pastebėjo mano ne
pavydėtiną būklę, o gal ir butelis su pri
paišyta etikete jam grąžino lygsvarą, žo
džiu, jis tik mostelėjo žmonos pusėn ran 
ka ir priartėjo prie manęs.

— Tu ten iš viso nebuvai! — drebte'ėjo 
žmona, it karštu blynu per veidą.

Liudvikas pačiupmėjo drebančiais pirš
tais butelio kaklą ir „išspelino“:

— Pa-kar-tok!..
Ponia Liudvikienė nepakartojo. Nepa

kartočiau ir aš. Atmosfera pasidarė visiš
kai nebeženeviška. Pagailo man ponios 
nutrintų kojų, kūkčiojančio ant komikų 
stirtos Liu, Liudviko vardinių ir senąja 
kaina pirkto butelio. Jau buvau besiruo
šiąs tarti svaresnį žodį ir trenkti durimis.

— Ponia laukėt Liverpoolio požemio 
stotyje viršuje, ar apačioje? — mandagiai 
paklausiau, kiek atvėsęs.

— Aišku, viršuje.
— Beprotė — burbtelėjo vyras.
— O pats? — kreipiausi į Liudv ką.
— Apačioje...
— Durnius... Jis laukė manęs apačioje!

— tokiu pasityčiojančiu balsu ji tai pasa
kė ir tuoj pat prapliupo juoku.

Prie atkimšto butelio Liudvikų susiti
kimo „tragedija“ galutinai išaiškėjo: juos 
abu tris valandas skyrė tik lubos. Tą va- . 
karą apie lietuviškas knygas neužsimi
niau. Tiesą pasakius, tai nebebuvo joks 
vakaras, o toks metas, kada Lietuviu. So
dybos vasarotojai kėlėsi meškerioti...

Geros valios programa
Jungtinės Amerikos Valstybės turi savo 

specialų nusiginklavimo sekretorių, arba mi 
nistrą, šį kartą Haroldą Stasseną. Jo užda
vinys nėra tuoj planuoti Amerikos ginkluo 
tųjų pajėgų mažinimą. Jis greičiau yra pa
skirtas tirti nusiginklavimo galimybes ir 
laikytis tos idėjos tarptautiniuose sambū
riuose. Savaime aišku, kad ginklavimasis 
sunkiai slegia ne tik Europą, bet ir Ameri
ką, kuri dar įsipareigojo padėti visiems so
vietų grėsmėje atsidūrusiems kraštams. Jei 
nebūtų komunizmo, nebūtų nei tos naštos; 
milionai žmonių už geležinės uždangos ga
lėtų laisvai naudotis visomis 
je pagamintomis gėrybėmis, 
jų pagamintomis gėrybėmis 
tis Vakarai.

Dabar vykstančiuose JTO 
mo pakomisės pasitarimuose 
sėdi sudėjęs rankas, tačiau ne taip lengvai 
atsiveria priešingoji pusė — Kremliaus pa
tikėtinis draugas Sobolevas. Kaip paprastai, 
valstybininkai savo principus išdėsto kur 
nors kitur, norėdami su jais iš anksto supa
žindinti tiek savuosius, tiek tuos, su kuriais- 
tenka imtis. Panašiai padarė ir Stassenas, 
kalbėdamas Bostone, karo veteranų 56-me 
metiniame susirinkime. Jis pareiškė, kad, jo 
manymu, nepaliaujamas žygiavimas taikos 
keliu gali būti užtikrintas tik tada, jei bus 
ištikimai laikomasi šių vienuolikos princi
pų:

1. Saugus metodas, palydimas inspekci
jos, turi būti rastas baigti vis smarkesnes ir 
smarkesnes ginklavimosi varžybas.

2. Susivaldymas ir kantrybė turi būti 
praktikuojami kiekvienos tautos, tuo la
biau galingos.

Žemės rutuly 
kaip lygiai ir 
galėtų -naudo-

nusiginklavi-
Stassenas nc-

3. Nė viena tauta neturi stengtis sava
naudiškai išnaudoti kitos tautos nenorą ka
riauti, arba troškimą išvengti karo.

4. 
save 
norą

5.
ryti pažangą, kad būtų pakeltas jų gyveni
mo standartas, ir tai taikos sąlygomis, pa
jungiant tam reikalui ir atominę energiją.

6. Amerikos ūkis turi būti sveikas ir 
stiprus, tolydžio gerindamas žmonių gyveni 
mo sąlygas.

7. Amerikiečiai turi būti ištikimi savo 
asmeninės garbės idealams, žmogaus lais
vei ir Dievo duotoms dvasinėms vertybėms.

8. pasikeitimas patyrimu, nekarinėmis 
prekėmis ir kultūros samprata tarp pasaulio 
tautų

9. 
kantį

10.
bos ir bendravimo dvasia.

11. Vietoj ultimatumų, grasinimų karų 
ir karo baimės turi būti rastas tiesiogių de
rybų bei tarpininkavimo metodas.

Kaip matome, programa plati, principai 
sveiki. Tačiau Stassenas nieko sensacingo 
nepasakė. Daug kas ir anksčiau, ir išganin 
gesnių planų buvo pateikęs, o jie taip ir li
ko popieriuje. Beje, politikai tam ir yra kad 
kalbėtų. Antra vertus, galime manyti, kad 
tai yra dabartiniai Amerikos taikos princi
pai. Ar jie patiks sovietams, tenka paabe
joti. Sovietai neblogiau už amerikiečius mo 
ka kepti taikos planus, deja, laisvajam pa
sauliui gana pavojingus.

Amerika turi būti pakankamai stipri 
apsiginti ir pakirsti betkokios tautos 
pradėti puolimą.
Visos tautos turėtų turėti progą da-

turi būti plečiamas.
Jungtinių Tautų Organizacija per se- 
dešimtmetį turi būti labiau remiama. 
Turi būti gaivinama vienas kito pagal

PO SUTARTIES - TANKAI
Malonu buvo pranešti, kad Amerikos 

valstybės vyrai pradeda blaiviau galvoti. 
Atrodo, jog jiems išsipagirioti po meilingo 
pasimatymo Ženevoje padeda patys komu
nistai, niekaip negalėdami nuslėpti savo ag 
resivaus charakterio, savo imperialistin ų 
tikslų. Štai Pietų Korėjos vyriausybė oficia
liai paskelbė itin nemalonius dalykus ne 
tik sau, bet ir Vašingtonui. Pietiečiai ap
skundė šiauriečius sulaužius paliaubų sutar 
tį. Perbėgėlių suteiktomis informacijomis, 
Seule patvirtintomis, Šiaurės Korėjoje da
bar yra trys sovietų divizijos ir viena mon
golų. Be tos svetimos kariuomenės, Š. Ko
rėjos komunistai žymiai padidino savo ka
rines pajėgas. Jie turi 2.709 tankų, pas'ap- 
tingai atsiradusių tame krašte po paliaubų 
sutarties pasirašymo.. Jie pastatė, ar jau bai 
gia statyti 48 aeodromus ir sukombinavo 
468 naujus lėktuvus, kurių 300 yra sovieti
niai MIGai, o 30 — sovietų produkcijos ke 
turmotoriai bombonešiai.

Komunistai, sulaužydami paliaubų sutar-

AR ATOMAS SULAIKYS KARUS ?

tį, ne tik padidino savo žemės ir oro kari
nes pajėgas, bet ir kar'nio laivyno neuž
miršo. Savo uostuose jie dabar turi 46 lai
vus, tarp kurių yra ir povandeninių.

Staigmena yra tai, kad JAV žvalgybiniai 
lėktuvai pastebėjo Beringo jūroje sovietų 
karinių laivų flotiliją, sudarytą iš 38 viene
tų. Fldtilija juda Vladivostoko link. Toje 
grupėje yra du Sverdlvo klasės kreiseriai, 
kiekvienas po 11.000 t.onų, o kiti mažesni, 
pokarinės statybos Jaivai. Tokiu būdu. To
limųjų Rytų sovietų laivynas bus sustiprin
tas taip, kaip niekad nebuvo po 1905 me
tų karo su Japonija, deja, nelaimingo.

Žinoma, tokio skaičiaus karinių laivų per 
metimas iš Baltosios jūros į Vladivostoką 
šiandien dar yra mįslė. Šiaip ar taip, sovie
tai, nors ir kalbėdami apie Ženevos konfe
rencijos atmosferos malonų kvapą, neužm r 
šta parūpinti Baltiesiems Rūmams naujo 
rūpestėlio. Ką gi, politinės vasaros atosto
gos juk negali trukti be galo — laikas pra
dėti maišyti kortas naujam pokeriui. Krem 
liaus gaivalų rankos bene ir bus tam 
lui mikliausios.

PAVERGTOJE TEVYNEJE
DERLIAUS NUĖMIMAS LIETUVOJE
Pasiklausius bolševikų propagandos, at

rodytų, kad visas kolūkiuose darbas tu
rėtų būti vykdomas mašinomis — kiek gi 
prikalbėta apie „tarybinę pirminę techni- j 
ką“. Deja, tikrumoje atrodo kiek kitaip. ' 
Štai Vilniaus radiofono korespondento 
įspūdžiai apsilankius modernių baudžiau
ninkų farmose. „Pirmaujančiose artelėse 
trukumų nesijaučia“ — tvirtina korespon
dentas. „Buvome užsukę į Kosciuškos var
do kolūkį. Dešimtys darbininkų švytravo 
dalgiais“. Štai ir pirminė technika. Dar
bininkai švytruoja dalgiais, kaip „pik
čiausiais buržuaziniais“ laikais. O ką gi 
veikia garsiosios MTS su savo mašinų par 
ku? žvilgterkime kartu su korespondentu 
į Novosilkos ūkį. Gale lauko sėdi darbi
ninkai be darbo tuo laiku, kada, pagal se
ną lietuvių priežodį, ir „akmenukas juda". 
Kodėl? „Koks čia darbas“ — skundžiasi 
kolūkiečiai — „jeigu visą dieną prisieina 
dirbti su viena arklių pora“. Esą arklių 
užtektų, bet valdyba juos kitiems dar
bams naudojanti. Javapjovių šis kolūkis 
turįs 4, bet dirbanti tik viena, kitos re
monte. Šienapjovių kolūkis turįs net 6, ta
čiau nei viena nenaudojama ir t.t.

Taigi su mašinomis blogai. Taigi kol
ūkiai „planui bei partijos suvažiavimo 
nutarimams įvykdyti“ jieško kitų priemo
nių. Lentvaryje „Už taiką“ kolūkyje tiki
masi, kad derlių nuimti padės... fabriko 
darbininkai, kurie šį kolūkį šefuoja. Kitur 
vėl į talką vyksta mokiniai. Tuo budu, tuo 
metu kai vieni laukogalyje sėdFbe darbo, 
kitti iš fabrikų ar mokyklų vežami į der
liaus nuėmimo talką. Argi nuostabu, kad 
esant tokiai darbo orgnizacijai sovietiš
koji tiek žemės ūkio, tiek pramonės ga
myba yra atsilikusi, gi mokyklose moks
las nepasiekia Vakaruose įprasto lygmens. 
Sovietai dėl to visą kaltę suverčia nepa
kankamam „masiniam politiniam darbui“. 
Vargu ar čia „šuo pakastas“. Juk ir atmin 
tinai išmokęs „politgramatą“ komunistas 
nedaug kuo galės prisidėti, kad javapjo
vės laiku būtų suremontuotos ar žemės 
ūkio darbai tinkamai suorganizuoti. Prie
žastį tenka jieškoti kitur. Ją nesunku bū
tų pastebėti ir patiems komunistams, jei 
tai nebūtų uždrausta. Vilniaus radijas mi
nėdamas tikrąją visų bėdų priežastį, sten
giasi jei suteikti net „romantiškumo“ cha- 
rakaterį: „Netrukus pradės gausti kulia- > 
mosios. Į valstybių paruošų punktus iš
vyks pirmieji sunkvežimiai su derliumi“. 
Štai kur visos desorganizacijos, mažos ga
mybos ir visokeriopo trūkumo tikroji prie 
žastis. Kol, vos sugaudus kuliamajai, va
žiuos sunkvežimiai į paruošos punktus, pa 
likdanri dirbantiesiems badmirio normą, 
tol veltui konfunistų partijos CK plenu
mas skelbs nutarimus: „Didelį dėmesį 
skirti derliaus nuėmimui laiku ir be nuos
tolių“. Baudžiavos gi sistema niekuomet 
nepasižymėjo dideliu produktingumu.

rei k a

Atominiai bei vandenilio ginklai yra 
baisūs, jų naikinamoji jėga didelė. Bet 
kad tokie ginklai galėtų sulaikyti karus 
ir juos ateity padarytų* nebegalimus, o tuo 
pačiu tarptautinė padėtis turėtų pasilikti 
tokia, kokia ji šiandien yra, sunku tam 
patikėti. Nors karas kaip sankcija tarp
tautinei tvarkai palaikyti yra netinkama 
priemonė, nes dažnai agresingos valstybės 
karais suardo pasaulyje tvarką, tačiau ne
sant kitos priemonės sudrausti nusikaltu
sią valstybę, tai noroms nenoroms reikia 
sutikti su tarptautine sankcija karu.

Jeigu karas pasidarytų nebegalimas, o 
teisė ir teisingumas pasiliktų visame pa
saulyje neįgyvendintas, tai būtų panaikin
ta vienintelė esanti efektyvi sankcija 
prieš nesilaikančias teisinės santvarkos 
valstybes. Nesant jokios sankcijos, butu 
dar daugiau žalojama tarptautinė ir net 
valstybinė teisė ir jų nuostatai nustotų 
reikšmės. Visi matome, kad tarptautinė ir 
valstybinė padėtis, toli gražu, ne visad ir 
visur tvarkoma teisės bei teisingumo pa
grindais. Tačiau, žmonija vis dar turi vil
tį, kad tas nenormalumas bus pašalintas, 
kad ir karo priemone.

Taigi, pasidarius karui nebegalimam, o 
kitos sankcijos nebesant, Maskvai pasida
rytų visiškai laisvos rankos veikti pas sa
ve viduj ir kitur netrukdama! (nors ir da
bar mažai kas trukdo). Ji dar daugiau iš
naudotų kaip dabar išnaudoja laisvojo pa
saulio nuolaidumą ir nerangumą. Ji galėtų 
drąsiai ruošti kitur perversmus ir stai
giais žygiais prisijunginėti, kad ir mažes
niais plotais, kitų teritorijas. Ir taip nuo
lat kartojant ji vis vien atsiektė savo tiks 
lą, net be didesnių savų nuostolių. Ir kaip 
keistai atrodo, kad keli milionai komu
nistu terorizuoja kelis bilionus prieš ko
munizmą nusistačiusių žmonių. Pasaulis 
daug metų jieško ir nesuranda būdų tam 
nenormalumui pašalinti ir net leidžia 
blogybei plisti ir stiprėti pasaulyje.

dota, kur yra pažeista teisingumo pagrin
dai, tai karai kaip vyko taip ir vyks. Ko
munistai nepabijojo pradėti Korėjos, Kini 
jos ir kitų karų, kada atominius ginklus 
turėjo tik Ąakarai ir net Vakarai, kad ir 
turėjo tik Vakarai ir net Vakarai, kad ir 
laimėjo. Taigi, kaip rodo patyrimas ato
mai karų nesulaikys. Ar tie ginklai busi
muose karuose bus naudojami, tai yra ki
tas klausimas.

tada niekas nepasiteisintų, kad mes norė
jome su jumis sugyventi. Tik tas galėtų 
sakyti norėjęs sugyventi, kuris varė kraš
tui pražūtingą darbą. Taigi, veltui kalbos 
apie sugyvenimą ir bendradarbiavimą 
abiejų frontų, kol anapus uždangos nebus 
pakeistas rėžimas ir tuo pačiu atstatyta 
pavergtų valstybių nepriklausomybės.

Petras Bloznelis

7 DIENOS

Tiu- 
būli

tai

Kodėl nevartojo dujų?
I ir II Pasauliniuose karuose nevartojo 

dujų ir kitų baisesnių ginklų, net matyda
mi, kad karus pralaimės ir bus nubausti. 
Bet ar tų priemonių nevartojo vien dėl to, 
kad nenorėjo priešo pusėje padaryti didės 
nių noustolių, tai yra iš pasigailėjimo. Vi
sai ne. Tam buvo kitos priežastys ir išskai 
čiavimai. Tų priemonių nevartojo dėl bai
mės. Taigi, tik baimė sulaikė tų priemonių 
pavartojimą. Žinojo, kad jeigu kas pavar
tos tokias priemones, tai ir prieš juos bus 
pavartota tokios pat priemonės ir jiems 
padarys didesnių nuostolių, kaip jie prie
šui gali padaryti.

Atominių ginklų gamyboje abiejose pu
sėse vyksta lenktyniavimas, kitaip sakant, 
Maskva vejasi Vakarus. Ir kol ji dar ne
prisivijo Vakarų ginklavime, ji prisibijo 
leistis į didesnes viešas avantiūras, ypatin 
gai Europoje, kaip Vakarų jautresnė) vie
toj. Bet jeigu jai pasisektų Vakarus pri
sivyti arba net pralenkti, tada jau ji ne
sakytų, kad karas prie atomo ginklų ne
begalimas. Jeigu Vakarai, kad ir turėdami 
atominius ginklus, kada Rusija jų dar ne
turėjo, darė nuolaidą po nuolaidos, tai ką 
bekalbėti, kada Rusija jaustųsi lygi Va
karams.

Išsigando savo išradimo

Atomas — nepaskutinis išradimas
Vakarai išrado atominę bombą ir patys 

jos išsigando ir jau jieškoma atomams 
tarptautinės kontrolės. Civilizaciniame gy
venime atomo energija nėra reikalo kont
roliuoti, ją gali pritaikyti gyvenimui kaip 
kas sugeba. Žmonijai dėl to pavojaus ne
bus. O kariškuose reikaluose, kad ir bū
tų tokia kontrolė, jos visvien Maskva ne
silaikytų, o būtų tik naujas tarptautinis 
nesibaigiantis ginčas įvestas. Maskva kar
tais ir bando rodyti gerą valią, bet visada 
po ja yra paslėpta apgaulė.

Reikia nepamiršti, kad Maskvai lygiai 
toks pat priešas Amerika, Anglija, Vokie
tija ir kt. kaip ir jos okupuotų kraštu gy
ventojai, kurie nesutinka su jos rėžimu. 
Tik ji šiandien dar negali prie šių kraštų

Savo laiku šaunamo bei sprogstamo 
ginklo išradimas buvo baisus dalykas. Dar 
baisesni ginklai buvo tankų ir lėktuvų iš
radimai. O dujos dar ir šiandien prilygsta 
atominiams bei vandenilio ginklams. Ta
čiau tos visos priemonės nesulaikė karu 
Taigi, negali sulaikyti karu ir atomai. P'-: 
kia nepamiršti, kad atomai, tai dar^ nėra 
galutiniai išradimai, dar bus daug išrasta 
baisesnių ginklų.

Jeigu pasaulis nesivadovaus teisingumo 
ir teisės pagrindais ir neturės gerai orga
nizuotos tarptautinės sankcijos arba kad 
ir turėtu tokią sankciją, bet jei ji nebūtų prieiti ir įvesti savo rėžimo, bet ji to sie- 
lanksti ir nebūtų visur ir visada panau-kia atkakliai. Lai ji įkeltų kur nors koją,

Detroit’®. Buvęs JAV prezidentas 
manas pareiškė, kad jis nebesutiks 
kandidatu į Amerikos prezidentus, Jis pa 
aiškino, kad kraštui tarnavęs 30 metų, ir 
to, jo manymu, užteksią. JAV prezidento 
rinkimai įvyks ateinančiais metais.*

Ottawa. Sovietų žemės ūkio delegacija, 
dabar važinėjanti po Kanadą, aplenks To 
ronto, nes spauda paskelbė, kad to miesto 
valdžia nutarė nedaryti jokių oficialių p:i 
ėmimų, nors ir neįgnoruoti.*

Vašingtonas. Kas dvylika minučių vie
nas amerikietis žūna susisiekimo nelaimė 
je. Ypač pasibaisėtini tuo atžvilgiu yra 
savaitgaliai. Tuo metu krašte kursuoja

ISTORIJOS KIASTOJIMAS
„Stengdamasi sutrukdyti liaudies ma

sių ruošimąsi ginkluotam sukilimui ir ati
traukti ją nuo revoliucijos, lietuviškoji 
buržuazija suorganizavo suvažiavimą Vii- j 
niuje, pavadindama iiDidziuo.iu Vilniaus • 
Seimu“ — taip aiškina istoriją Vilniaus 
un-to vyr. dėstytojas Kapočius.* Šiam su
važiavimui, šio „istoriko“ žodžiais, buvę 
prirašoma visa tai, ką Lietuvos darbo žmo 
nės savo kraujo ir gyvybės kaina buvę iš
plėšę iš carizmo. Tačiau ne vien tik Lietu 
vos istorija prievartaujama.’ Orwelio at
vaizduotoji „Teisybės Ministerija“ Sovie
tuose pradėjo veikti žymiai anksčiau, ne
gu anglų rašytojas pranašavo. Laisvųjų 
Juristų Tyrimo Komisija praneša, kad ru 
sų zonoj iš bibliotekų yra išimtos šios kny 
gos: Jouvel: „Tito — išdavikų maršalas“, 
Kjosseff: „Tito be kaukės — Rajk ir jo 
bendrininkai patraukti Liaudies Teisman“ 
Meyer: „Amerika kryžkelėje — dokumen 
tai apie priešišką JAV veiklą, nukreiptą 
prieš Vengrų liaudies respubliką“. Dietz 
Leidykla: „Proletariatų diktatūra“, Gri- 
gorgasi: „Leninizmo strategija ir taktika“ 
ir kt.

Taip pat iš bibliotekų yra išimti Dr 
džiosios Sovietų Enciklopedijos kai kurie 
sąsiuviniai. Iš istorijos serijos išimti šie 
sąsiuviniai: „Vengrija“, „Bulgarija“, „Aus 
trija“, „Graikija“, „Didž. Britanija“, „So
vietų Sąjungos tėvynės karas“ ir „Kai ku 
rios imperialistų agresijos priemonės“. Įa

Iš serijos „Pasaulio kraštai“ išimta: „Al 
banija“, Didž. Britanija“, o taip pat vis
kas, kas lietė Sov. Sąjungos politiką Ju- | 
goslavijos atžvilgiu 1948-1955 m.

Elta

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
VOS NENUPIRKO NAMUS

Rugpjūčio 28 d. įvykusiame Sydnėjaus 
Lietuvių Namų Tarybos posėdyje pagrin
diniu darbotvarkės klausimu buvo na
mams vietos parinkimas. Tarybai susipa
žinus su patiektais pasiūlymais, buvo ap
sistota prie parduodamų namų su dvigubu 
sklypu 59-61 Liverpool Rd., Summer Hills.

Po posėdžio didžioji Tarybos narių dau
guma tuojau nuvyko šio namo apžiūrėti ir 
vietoje ištirti jo tinkamumą. Vieninga 
nuomonė buvo ta, kad objektas yra tin
kamas ir prašoma kaina (12.000 sv.) atitin maždaug 25 milionai automobilių, 
ka faktiškąją vertę. ___ — *

Deja... Tarybos narių entuziazmas ir ge .
ri norai sudužo prieš žiaurios tikrovės mū Bielgradas. Graikijos karalius Paulas su 
rą, nes su 1.100 svarų, kuriuos pasisekė karaliene Frederika atvyko į Jugoslaviją, 
iki dabar surinkti, šiandien nedaug ką te- juos oficialiai pakvietė diktatorius Tito, 
galima nuveikti ir tinkamu namu net uz- T, . ... , . „ ,.pirkt neįmanoma. O pinigai plaukia labai Karaliskostos poros vizitas truks 8 dienas, 
lėtai — kiekvieną svarą reikia prašyte iš- *
prašyti, o daugelis tautiečių vis aiškina, 
kad kai namai bus nupirkti, tada ir jie .
prisidės. Šis atsitikimas parodė, kad be viename restorane prie Potsdamo pareiga 
pinigų, arba su keliais išmtais, namų ne- lavo degtinės, bet jiems buvo 
įsigysime.

„M. P.'

Berlynas. Trys girti sovietų karininkai

atsakyta.
Tad jie išsitraukė revolverius, pradėjo 
šaudyti ir nudėjo du vokiečius.

♦

KNYGOS, MALDAKNYGĖS, GAIDOS

Lietuviu

Jeruzalė. Nors su paliaubomis sutiko 
abi šalys, susidūrimai tarp žydų ir egiptie 
čių vis dar tebevyksta. Izraelio krašto ap
saugos ministras David Ben-Gurionas įscė 
jo arabų valstybes, kad, jei kils karas, žy

Nauja Valgių*Knyga. Paruošė M. Michel- 
sonienė — 11 ši.
Vaikams Maldaknygės, par. Kun. Ylos,
ATLAIDŲ ŠALTINIS (didelė, gražiai įriš dai kausis smarkiau ir sumaniau, nei sep
ta maldaknygė) — 25 ši. 8 p. tyneris metus atgal.
KALĖDŪ GIESMĖS (su gaidomis) — 5 ši.-
Pasiskaitymui:
N. Mazalaitė — NEGESTI,
Alė Rūta — TRUMPA DIENA,
Vaičeliūnas — TĖVYNĖS SARGYBOJE 
ir šimtai kitokių.
Prašoma atsiskaityti už L. Enciklopedijos 
Vl-tąjį tomą.
D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave. London, 
W.4.

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Sov. Sąjungos kp eilinis 20-siš suvažia
vimas šaukiamas ateinančių metų vasario 
14 d. Skelbiama, kad vienas atstovas siun 
čiamas su sprendžiamuoju balsu 5.000 par 
tijos narių ir vienas atstovas su pataria
muoju balsu — 5.000 kandidatų.

Elta

KLUBAS
1, LADBROKE GARDENS.

LONDON, W.ll

Š.m. rugsėjo mėn. 10 d. 7.30 vai. 
rengiami

ŠOKIAI
Klubo narius ir jų svečius maloniai 

kviečiame atsilankyti.
Pradžia 7.30

Jau atidarytas ir klube veikia jau
kus „RAGO“ baras. Klubo ‘narius 
kviečiame atsilankyti.
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