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AR TINKAMAI KOVOJAME? ATSAKYMAS BULGANINUI 7 DIENOS
Kokią milžinišką įtaką viešoji opinija 

turi demokratinių valstybių politikai, ne
reikia dar sykį įrodinėti. Pakaks jeigu pa 
vyzdžiui paminėsime Roosvelto žodžius Be 
nešui: „Jungtinės Valstybės nėra pajėgios 
ir nė nemano trukdyti galutinio Pabaltijo 
prijungimo prie Sov. Sąjungos, bet jos taip 
pat negali nesiskaitytu su pasaulio viešąja 
opinija ir todėl turi rūpestingai ieškoti bū 
dų ir formų, kaip šią opiniją apeiti“. Vie
toje atsiveria toji bedugnė, kuri kartais ga 
Ii net ir demokratinio krašto politinius va 
dovus skirti nuo tautos. Prisimenant šį pa 
vyzdį, kitoje šviesoje atrodo ir paskutinio 
ji „šypsenų“ konferencija Ženevoje. Šian
dieną būtų sunku patikėti, kad valstybių 
priešakyje stovintieji, turėdami ilgo „šal
tojo karo“ laikotarpio patyrimus, savo eks 
pertų ir diplomatų pranešimus, nesupras
tų pradėto naujo bolševikų žaidimo. Ta
čiau... į Molotovo — vilko prabilusio ėriu
ko kalba — komplimentus, vakariečiai yra 
priversti maloniai šypsotis ir didžiausius 
žmonijos sąmokslininkus kvalifikuoti pasi 
tikėjimo vertais partneriais. Grįžta laikai, 
kada prezidentas to krašto, kuris vadina
mas laisviausias, didžiausią istorijoj žino
mą despotą vadino: „Old friend Joe“. Iš 
kur šis keistas ir naivus draugiškumas? 
Kaip jau minėjome,- mes neprileidžiame, 
kad Vakarų politikai nepermatytų tai. ką 
Sovietų malonios šypsenos Ženevoje ar jų 
plaukiojimai laiveliu, dainavimas liaudies 
dainų bei kitokie nekalti žaidimai — tu
rintieji demonstruoti jų nuoširdumą“, iš 
savo kiauto išėjimą“ —- Bulganino rezi
dencijoje, slepia. Šioje vietoje visą savo 
jėgą ir svarbą parodo „viešoji opinija“. Ją 
gi sudaro masė, kuri, S. de Madariagos žo 
džiais kalbant, yra „nuoširdžiai įsitikinusi 
savo taikos troškimu, nes nori kad ją pa
liktų ramybėje“. Betgi per dešimtį pokari 
nių metų pakankamai buvo, atrodo, progų 
įsitikinti, kad „ramybės troškimas“ nėra 
suderinamas su komunizmo egzistencija, 
arba, kitais žodžiais tariant, nepakanka 
pačiam ramybės’ trokšti, bet reikia, kad ir 
kiti, kaimynas jos trokštų, jeigu tikrai no 
ri ją turėti. Todėl to „žmogaus iš gatvės“ 
nuoširdus tikėjimas įvairiomis Sovietų 
„taikos ofensyvoms“, tas tikėjimas, kad 
Sovietai trokšta taikos, parodo, kad visos 
musų ir kitų bendrojo likimo tautų pas
tangos parodyti tikrąjį bolševikų veidą, ne 
pasiekė reikiamų rezultatų, nežiūrint to, 
kad mūsų balsą, aiškinantį bolševizmo kės 
lūs, uoliai rėmė pati bolševikų agresinga 
laikysena. Todėl pats laikas būtų panagri
nėti ar musų vedamoji propagandos lini
ja yra teisinga, ar kartais mes, norėdami 
Sovietų žmogaus psichologiją perduoti va 
kariečiams suprantama jam kalba ir for
ma, patys nepradėjome galvoti „perdaug 
vakarietiškai“, suteikdami sovietų galvo
senai vakarietiškos mąstysenos aspektus? 
Pažiūrėkime tik antraštes tų straipsnių, 
kurie nagrinėja sovietų buitį._ „Naujojo 
kurso nepasisekimas“, „Krizė žemės ūky
je“, „Planas neįvykdytas“ etc, etc. Ką gi 
konkrečiai mąstąs vakarietis pagalvoja 
panašaus pobūdžio straipsnius paskaitęs? 
Argi gali tokia valstybė, kurios planai ne 
įvykdyti, kurios žemės ūkis pergyvena kri 
zę, o įvairūs naujieji kursai pasmerkti ne
pasisekimams rimtai galvoti apie viso pa
saulio užvaldymą, apie karą? Paimkime 
paprastą mūsų propagandos pavyzdį. Yra 
žinoma, kad nuo karvės, duodančios į me 
tus 1000 litrų pieno, kolchozui, t.y. indivi
dualiniam suvartojimui, paliekama 250 lit 
rų. Yra taip pat žinoma, kad, jeigu karvė 
duoda pieno daugiau, individualiniam su
vartojimui nustatytoji norma -— 250 Itr. 
— nėra pakeliama. Iš to mes ir kiti daro
me teisingą ūkišku požiūriu išvadą, kad 
Sovietų sistemoje, visiškai eliminavus 
„šventąjį egoizmą“, privatų ihteresą, žmo 
nės turi gyventi skurde, be vilties kada 
nors iš jo išsikrapštyti. Nes kasgi, taip 
mus išmokino galvoti politinė ekonomija, 
stengsis primelžti daugiau 1000 litrų pie
no, jei jis vis tiek tegauna tik nustatyta, sa 
vo normą — 250 litrų. Šioje vietoje daro
ma klaida, nes perkeliama vakarietiška 
mąstysena sovietiškoms sąlygoms, štai ne 
seniai Vilniaus radijas pranešė, kad „F“-

mas didesnes už nustatytas normas valsty 
bei ir pan. Štai vokiečių „Sueddeutsche 
Žeitung“ aprašo savo bendradarbio įspū
džius Maskvoje. Vos suspėjus vokiečių 
žurnalistui padaryti gatvėje keletą nuot
raukų, kai jauna mergaitė pakėlė triukš
mą, kad šis užsienietis fotografuojąs objek 
tus, galinančius „Sovietų tėvynę“ diskre
dituoti „kapitalistinės“ visuomenės akyse. 
Teko įsikišti sovietų milicijai, kad besi
karščiuojanti tarybinė pilietė apsiramintų. 
Jeigu augščiau minėtas pavyzdys iš Stali
no srities kolchozų, laisvai paskyrusių py
liavoms 11.170. tūkst. pūdų grūdų dau
giau, negu buvo reikalaujama, savyje sle
pia ir teroro priemones, tai vokiečių žur
nalisto atsitikimas su sovietų mergaite de 
monstruoja savanorišką „revoliucinį bud
rumą“, kuris turėjo pralenkti oficialųjį 
milicijos „norminį“ budrumą. Aišku, kad 
šia kryptimi išsieliejęs laisvo individo reiš 
kimasis, galės tik dar labiau suveržti tą 
kilpą, kuri smaugia sovietų piliečius. Bet
gi visas sovietinis auklėjimas yra šia kryp 
timi vedamas ir vargu ar galima butų tvir 
tinti, kad jis neturi jokios įtakos į žmo
gaus mąstyseną, į jo psichologiją. Žinoma, 
savo esmėje šis „pozityvus laisvės troški
mas“, didesnis angažavimasis kolektyvui, 
negu reikalaujama, o tuo pačiu apgaulin
gas jausmas, kad pats esi šio kolektyvinio 
gyvenimo formuotojas, veda prie tos pa
dėties, kurią Orwelis pavadino „Laisvė 
reiškia vergiją“. Toji tendencija Sovietų 
imperijos sferoje nedvejotinai yra paste
bima. Ji sudaro tikrąjį pavojų ne vien 
mums pavergtiesiems, grąsindama sunive
liuoti musų tautas, bet ji yra aktualuspa 
vojus ir visiems Vakarams, visai musų 
kultūrai. Šioje vietoje gludi didžiausia 
grėsmė Vakarams ir didžiausios perspekty 
vos Sovietų Sąjungai. Šį pavojų vakarų 
visuomenė niekuomet neturėtų pamiršti. 
Jį iškelti ir nuolat priminti yra musų „am 
basadoriavimo“ funkcija. Jeigu mes kalbė 
sime tik apie Sovietų imperijos nedatek- 
lius, apie jos piliečių vargus ir skurdą, 
apie jų priespaudą, mes geriausiu atveju 
sukelsime Vakarų kraštų visuomenėje tik 
užuojautą. Betgi viską galinti „viešoji opi 
nija“ niekuomet nesutiks, kad jų politi
niai vadai atsisakytų pastangų Rytų-Vaka 
rų įtempimui sumažinti, su Sovietais tai
koje gyventi, „koegzistuoti“. Mat, šie ar
gumentai tik puoselėja Vakarų pasididžia 
vimo savo pranašumu jausmą ir neatkrei 
pia jų dėmesio į tikrąjį Sovietų pavojaus 
šaltinį.

Ne skurdas ir vargas yra charakteringos 
Sovietų santvarkos savybės, bet toji So
vietų valstybės galia, kuri pasiekdama per 
atskiro individo pavergimą ir visokeriopą 
jo nužmoginimą. Tai yra realybė su kuria 
Vakarams tenka nuolat skaitytis. Šią rea
lybę Vakarų valstybinininkai, atrodo, ma
to ir organizuoja bei remia priemones, ku 
rios trukdo sovietų „Laisvė reiškia vergi
ją įgyvendinimą (radio transliacijos į pa 
vergtuosius (iš čia sovietų demokratinių 
kraštų laisvojo žodžio baimė!) ir pan). 
Tačiau Vakarų „viešajai opinijai“ dar toli 
iki to įžvalumo. Todėl šioje vietoje yra 
mūsų ir visų kitų egzilų tikroji darbo dir 
va: prieiti prie žmogaus iš gatvės ir jam 
įrodyti, kad Jaltos „appeasment‘ai“ ar Že
nevos „šypsenos“ su status quo legalizavi
mo tendencija yra ne tiek pavojingi pa
vergtosios Europos daliai — ji jau nebetu 
ri ko prarasti — bet tiesioginiai graso jo 
gyvenimo stiliui, mąstysenai, jo išsikovo
tai laisvei ir — nepaskutinioj vietoj — pra 
gyvenimo lygiui. Laimėjus gi „viešą opini
ją“ savo pusėn, mums nebus taip baisu 
net atskirų politikų tarptautinėse konfe
rencijose pasireiškiatieji silpnumai, klai
dos, diplomatų neapsižiūrėjimas, trumpa
regiškumas bei kitokios atskirų individų 
žmogiškos silpnybės. J. T. („E.“)
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pranešė, kad Vak. Vokietijos delegacijai 
lankantis Maskvoje, Sovietų Sąjungos mi- 
nisteris pirmininkas Bulganinas pareiškė 
pretenzijų, jog būtų grąžinti Sovietų pilie
čiai, kurie Vokietijon pakliuvo karo metu. 
Tokių „tarybinių piliečių“ esą daugiau kaip 
šimtas tūkstančių. Jie, Bulganino pareiški
mu, gyveną nenormaliose ir nežmoniškose 
sąlygose arba laikomi net kalėjimuose. Ši
tie piliečiai nors ir netinkamai pasielgę su 
savo tėvyne, bet jis tikįs, kad jie pasitaisysią 
ir grįžbūsią švelniau baudžiami. Gi grįž
ti jiems iki šiol sutrukdžiusi priešinga pro
paganda ir teroras.

Kadangi Sovietų Sąjungos vyriausybė ir 
lietuvius laiko savo piliečiais, Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas dėl šito jos 
reikalavimo pareiškia:

1. Mūsų tautiečiai niekad nebuvo ir nėra 
oxapul BAnjoiq ųud jį sau ‘inijaiiid luaiAog 
jų režiman tik dėl Kremliaus klasta, smur
tu ir jėga įvykdytosios okupacijos.

2. Vakarų Vokietijos lietuviai ir kitų tau
tų asmens nebuvo ir nėra kalinami bei per
sekiojami. Jei naudojasi visiška asmens 
laisve, apsauga ir socialine globa lygiai, 
kaip vietos gyventojai.

3. Nuo pat Vak. Vokietijon patekimo 
pradžios niekas pabėgėliams netrukdė ir 
netrugdo grįžti į savo kilmės kraštus. Prie-

šingai, jie buvo net skatinami, o grįžtan
tiems buvo teikiama medžiaginė pagalba ir 
ji būtų teikiama net dabar. Terorą grįžti 
tenaudojo ir tebenaudoja tik Sovietai.

4. Jei Maskva kalbėtų ir apie amnestijas 
pabėgėliams grįžus ar žadėtų jiems kitų sa
vo patogumų bei malonių, šita žmonių kate 
gorija tuo nepatikės, nes pabėgėliai žino, 
kad Sovietų režimas remiasi melu, apgaule, 
smurtu ir kitomis nežmoniškomis priemo
nėmis.

5. Pirmiau, nei reikalauti pabėgėlius grįž 
ti į savo kilmės kraštus, VLIKas siūlo So 
vietams:

a) grąžinti į gimtinę mūsų tautiečius, ne
kaltai ištremtus į Sibirą ir į kitas to
limas sritis, kur jie mirė ir tebemiršta 
nuo bado, šalčio ir sunkaus darbo;

b) atitraukti iš Lietuvos visas karines pa
jėgas, viešąją ir slaptąją policiją ir iš 
visur kitur savo žmones. Kai iš Lietu
vos pasitrauks Sovietai ir bus atstatyta 
visiška jos nepriklausomybė, tai lie
tuviai, kuriuos Sovietai vadina savo 
piliečiais, ir be raginimo grįš į savo 
tėvynę.

Kol tai nebus padaryta, svetur gyvenąs 
lietuvis paliks Lietuvos pavergimo liudytoju 
ir skelbs pasauliui Maskvos klastą, smurtu 
ir jėga įvykdytą pavergimą, kovos dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

Vak. Vokietijos užsienio reikalų 
papasakojo spaudos konrerenci- 
Maskvoje Bulganinas reikalavęs 
grąžinimo sovietams. Į tai vo-

Bonna. 
ministras 
joje, kad 
pabėgėlių
kiečių delegacija atsakiusi, kad Vak. Vo
kietijoje kiekvienas yra laisvas pasirinkti 
sau gyvenamąją vietą. Delegacija visdėlto 
sutikusi įsileisti sovietų atstovus, kad jie 
susipažintų su padėtimi, tačiau su sąlyga, 
kad ir vokiečių atstovai galėtų nuvykti 
į sovietus ir susipažinti su ten užsilikusių 
vokiečių rūpesčiais.

Paryžius. Prancūzijos vyriausybė vėl at 
sidūrė krizės akivaizdoje dėl savo plano 
įgyvendinti taiką šiaurės Afrikoje. Prem 
jeras Faure yra nusistatęs kartą paklausti 
savo kabinetą, ar šis pritaria tam planui, 
ar ne. Suabejojimo atveju, vyriausybė tu 
rėš atsistatydinti. Pažymėtina, kad palan
kias kortas staiga sumaišė maršalas- Jui- 
nas, buvęs ’ Moroko generalgubernatorius, 
griežtai pasipriešindamas tam planui, nors 
anksčiau jam buvo palankus. Pagal tą 
planą, prie Moroko sultono turėjo būti su 
daryta rinktinių žmonių taryba.

Maskva. Suomija sudarė su 
draugiškumo sutartį, galiojančią 
metų. Tai padaryta po bolševikų 
grąžinti suomiams Porkkalos karinę bazę, 
esančią į pietus nuo Helsinkio.

sovietais 
iki 1975 
sutikimo

Peronas pasitraukė
Šioje Pietų Amerikos didelėje valstybė

je pereitą savaitę vėl įsiliepsnojo pilietinis 
karas, ir šį kartą, atrodo, rimtas. Kalba
ma, kad sukilėlių rankose jau yra ketvir
tadalis krašto, kad pasiųsti kovoti prieš 
maištaujančius kariuomenės daliniai per
eina pas sukilėlius, kad Buenos Aires įvy 
kęs milžiniškas sprogimas, nuo kurio žu
vę 2.000 žmonių.

Paprastai, tokiais atvejais gandų ir spė
liojimų netrūksta, tuo labiau, kai susisie
kimas sutrinka, o cenzūros žirklės prade
da veikti be kompromisų. Susidaryti apy
tikrį sukilimo apimties ir eigos vaizdą 
sunkina ir priešingų stovyklų prieštarau
jantieji skelbimai apie pasisekimus ir per 
gales, šiaip ar taip, faktas yra, kad Argen 
tino j e vyko ginkluotas nepatenkintųjų 
sukilimas prieš Perono diktatūrą. Taip 
pat jau tikra, kad sukilime dalyvauja iš
tisos įgulos, generolų vadovaujamos, ka
rinis laivynas ir dalis aviacijos. Buenos 
Aires miestas kiekvieną momentą yra 
bombardavimo iš oro ir jūros grėsmėje, 
todėl diktatoriaus šalininkai
drastiškų priemonių gelbėti režimą, o tuo 
pačiu Perono ir savo kailį. Palankūs dik
tatūrai darbininkai paskubomis apginkluo 
jami. Siūlo savo patarnavimus ir peroni- 
ninkių moterų sąjunga. Vyriausybės žinio
je esančioms karinėms pajėgoms vadovau ji- dingo. Jo kapituliaciją buvo, perskaity

ta per radiją tarp valdžios pranešimų apie 
pergales. Pasitraukė ir jo vyriausybė. Jos 
vietoje susidarė trijų generolų junta, ku
ri' įsakė peronininkams liautis besiprieši
nus, o sukilėliams pasiūlė taikos derybas. 
Vienas sukilėlių laivas paleido kerštp ir 
garbės salvę. Perono paveikslai plėšiami 
nuo sienų ir deginami, o statulos nuver
čiamos ir velkamos gatvėmis.

Štai kokio galo susilaukė ekskumunikuo 
ti valdovai katalikiškame krašte. Kokie 
asmenys dabar išplauks į paviršių ir kaip 
toliau tvąrkysis Argentina po devynerius 
metus trukusio diktatūrinio režimo, ne-

ja smarkusis gen. Lucero, o sukilėlių va
dovybė krašto centre esanti gen. Juliaus 
rankose. Svarbiame Belgrano karo uoste 
šeimininkauja sukilėliai. Cordoba taip pat 
jų žinioje. Tame rajone jau vyksta kovos. 
Vyriausybė jau pasigyrė išvijusi iš ten su 
kilėlius, o jos kariuomenė buvusi ten su 
tikta su gėlėmis, tačiau vėliau vėl prisipa
žinta, kad „šlavimas“ dar nebaigtas.

Pačioje sostinėje imamasi visų atsargu 
mo priemonių. Įsakytas valstybinių įstai
gų aptemdymas; gatvėje draudžiama pa
sirodyti net poromis; jieškoma ginklų net 
pas jaunas mergaites, žodžiu, Buenos Ar
res šiandien gyvena nervingumo ir baimės 
ženkle. „Jūs neturite gailėtis jokių pastan 
gų, net savo gyvybių, gindami valdžią ir 
kovodami su' išdavikais“, šaukia šešių mi 
lionų darbininkų federacijos vadas Hugo 
Hector di Pietro, o ar tas šauksmas padės 
Peronui išsilaikyti soste, parodys kruvini 
Įvykiai.. Sukilėliai gi iš savo pusės skr 
ultimatumą: arba Peronas kapituliuoja, 
arba ant Buenos Aires pradės kristi bom-

griebiasi bos ir patrankų sviediniai. Kalbama, kad 
mėginamasis sostinės bombardavimas jau 
įvykęs. Tokios buvo naujienos iki lemia
mo lūžio.

Vėliausiai gautomis žiniomis, Argenti
nos diktatorius gen. Peronas atsistatydino

Londonas. Danijos karaliaus Frederiko 
vyresnioji duktė, 15-kos m. amžiaus prin
cesė Margrethe, atvyko į Angliją mokytis. 
Ją privaičiar atlydėjo pats karalius ir ka
ralienė Ingrid. Ji mokysis North Foreland 
Lodge, prie Basingstoke, Hampshire, mo
kykloje ir bus vienodai auklėjama su ki
tomis mergaitėmis.

New Yorkas. JAV pateikė Jungtinių 
Tautų Organizacijai savo karinių pajėgų 
sumažinimo ataskaitą. Amerikos delegatas 
Harold Stassenas pasiūlė sovietams pada
ryti tą patį. Jis pareiškė,' kad Amerika su
mažino savo karo meto armiją šešiais mi- 
lionais vyrų, o dabar turi tik 2.900.0(10 
žmonių po ginklu.

Teheranas. Į Teheraną atvyko Turkijos 
prezidentas Bayaras, lydimas dvylikos pa 
tarėjų. Vizito tikslas yra aptarti su Persi
ja susisiekimo ir apsaugos reikalus. Per
sai įspėjo turkus, kad jokių sensacingų su 
sitarimų apsaugos atžvilgiu jie nesitikėtų,, 
nes tarptautinė padėtis verčianti būti at
sargiais.

Londonas. Britų parlamento rūmuose 
prasidėjo apskritojo stalo konferencija, ku 
ri turės pasisakyti, ar Malta bus visiškai 
prijungta prie D. Britanijos ir ar turės 
savo atstovus britų parlamente. Pilno pri 
sijungimo reikalauja dabartinė Maltos vy 
riausybė. Konferencijoje dalyvauja visų 
partijų atstovai, o jai pirmininkauja lor
das kancleris Kilmuir.

PO ADENAUERIO VIZITO
Dr. Konradas Adenaueris parsivežė nąjį bloką. Priedui, Bulganinas „sutiko“ 

____  ______ . _ ,Sta- iš Maskvos du dalykus — susitarimą už- pąlikti R. Vokietijoje 300.000 vyrų sovietų 
lino srities darbo žmonės apskaičiavę sa- megzti su sovietais diplomatinius santy- armiją — pakankamą šiam kartui primini 
vo galimybes, nutarė pristatyti valstybei kjus ir Buiganino pažadą žodžiu paleisti mą Bonnai, kad komunistinė Vokietijos virs piano 11.170.000 pūdų gručių . Kurio- v . ..... , . . , . . . ...................... ,je valstybėje galėtumėm rasti panašių pa- namo užsilikusius vokiečių karo belais- dalis turi irgi nesupuvusj globėją ir kad
vyzdžių? Joks anglas, amerikietis ar vokie vius. Dėl diplomatinių santykių užmezgi- 
tis nemokės valstybei didesnių mokesčių, mo laisvojo pasaulio spauda ir augštosios 
negu iš jo reikalaujama, kad ir kaip pat- įstajg0s nėra vienodos nuomonės. Vieni 
ffiaki^iosev“suomenėseltategracijosarmetu ^iko Bonn(>s vyriausybės pripažinimu, 
—■ pąnšių pavyzdžių sunkiai Vakaruose ga atseit, sovietų nuolaida ir Adenauerio lai- 
lėtumėm rasti. „Tėviškė padeda frontui“ mėjimu, o kiti žiūri į tai, kaip į apipavi- 
ir panašūs šūkiai, nors savo esme ir bu- dalintą ir įteisintą sovietų troškimą kolei 
vo labdarybe pridengti papildomi mokes- kas turgj dvį Vokietijas ir anie jas, jau 
ciai, bet juos mokąs tenkino savo labdary J - į
bės polinkį, jeigu jis nesijautė tikrai atlie kaipo atskiras valstybes, kalbėti busimose 
kąs solidarumo pareigą savo artimajam ar konferencijose.

■ bent gerai pažįstamajam fronte. Sovietuo- ....................
se yra kitaip. Minėtas laisvos pyliavos pa- Vos tik kancelris spėjo išlipti iš lėktu- 
didinimo pavyzdys aiškiai rodo, kad Sovie vo ir pranešti miniai linksmą žinią apie 
tų valstybė ir^nepuoselėdama privataus in belaisvius> Maskvos radijas i am. pavymui 
tereso yra pajėgi patenkinti savo reikalą- , , ... . , .vimus. Šiam tikslui pasiekti ji turi visą suskubo pranešti,. kad jo atsisveikinimo 
skalę priemonių, nuo švelnaus paskatini- laiške Bulganinui padartyos užuominos 
mo (garbės lentos, pirmūnų, aktivistų ir sovietų vyriausybei yra niekalas. Mat 
pan. titulai, soclenktynės) iki grubaus te- Adenaueris Maskvoje stengėsi pabrėžti, 
roro (bausmes normų neatlikusiems — . ... . . . . ,, ... • „„sabotažininkams“, deportacijos etc), ku- kac* -11S turjs teisę kalbėti visos vokiec ų 
rios viena su kita suderintos tikrai pajėgia tautos vardu ir kad rytinės Vokietijos sie- 
Sovietų valstybei, nežiūrint mažo ūkio pa nos bus nustatytos laukiamosios taikos 
jėgumo ir viešpataujančio chaoso, duoti konferencijos, štai ka nuneigė Maskva, 
tai, kas jai reikalinga savo galybei stipnn primindama Rytų Vokietijos liaudies res-

Be to, tenka nepamiršti dar vieno labai Publikos gyvavimą ir Potsdamo konferen- 
svarbaus aspekto. Vakaruose tikima žmo- c'j°s nutarimus Vokietijos sienų reikalu, 
gaus laisvės troškimo „dogmai“, šis lais- Iš tikrųjų gi toje konferencijoje buvo su
vės troškimas suprantamas, kaipo individo tarta žemes už Oderio ir Neisės bei Ryt- 
gynimąsis nuo valstybės, nuo kolektyvo prQsius iaikinai leisti administruoti so- 
pastangų žmogų visiškai sau pajungti, jį • T_ ....
integruoti.-T.y. negatyvus žmogaus lais- vlelarns lr Lenkijai, lai buvo pirmas ki- 
vės definavimas, Sovietų sistemoje šiam biras šalto vandens ant optimistų galvų, 
natūraliam žmogaus pasireiškimui vietos Tą pačią savaitę Kremliuje atsirado Rytų 
nėra. Individo laisvės troškimą komunistai Vokietijos vyriausybės atstovai. Ju valdo- 
šaš? “f™”" «* «•
mi. Individas negalėdamas sukilti prieš priklausomybę , pažadėdamas panaikinti 
valstybę, bet nenorėdamas jaustis vergu, sovietų augštojo komisaro postovį ir pa- 
nukreipia savo laisvą iniciatyvą jam palik skįrti ambasadorių. Nuo šiol Rytu Vokieti 
tu atviru keliu: didindamas gamyba, per- ............... , .. , . ,
Viršydamas plario reikalavimus, atiduoda- jos karines pajėgos bus Įjungtos i raudo-

niekas tenemano taip lengvai sujungti jau 
dvi nepriklausomas valstybes.

Apie vokieičų belaisvių paleidimo žy
gius dar nieko negirėti ir tai Bonnoje ke
lia nerimą. Sovietai į tai duoda nutekintą trukus paaiškės. Kolei kas tik girdėti mi- 
atsakymą: „Mes neturime pagrindo abe
joti dėl maršalo Bulganino garbės žodžio, 
nors jis nebuvo užrašytas ant popieriaus“.

Baigiant verta supažindinti su „Cleve
land Plain Dealer“ laikraščio nuomone 
apie diplomatinių santykių užmezgimą. Ji joje padidėjo keturis kartus. Šeimų ne
trumpa ir aiški: „Sovietų šnipai savo veik
lai turi turėti bazę. Sovietų ambasada' Bon 
noje užkiš tą spragą ir atliks tai, kas at
liekama kituose kraštuose“.

nia šaukiant: „Pagaliau, laisvė, laisvė!“/

Londonas. Paskelbta, kad, palyginus su 
1939 metais, išsiskyrimų skaičius Angli-

santaikos svarbiausią priežastis esanti mo 
terš ir vyro lygybė, panašių pareigų atli
kimas ir kitti galai, o tuo pačiu ir dides
nio savarankumo pasireiškimas.

Kairas. Egipto vyriausybė atmetė JTO 
įgaliotinio paliaubų reikalams gen. Burn- 
so planą užkirsti kelią nuolatiniams susi
dūrimams tarp Izraelio ir Egipto pasienio 
dalifiių. Izraelio vyriausybės nusistaymas 
dar nežinomas, tačiau užsienio stebėtojai 
baiminasi, kad padėtis gali būti kritiška. 
Kaikūrie elementai Izraelyje tuo atžvilgiu ' 
laikosi labai agresyviai.

Atėnai. Graikų užsienio reikalų minist
ras išskrido į.New Yorką, kur jis stengsis- 
įjungti į JTO pilnatįes posėdžių’ darbo
tvarkę Kipro salos'llkimo klausimą. Grai
kijoje paskelbtas pusvalandžio gedėjimas 
dėl įvykusių riaušių Turkijoje prieš grai
bus. • ' 1

Vašingtonas. Amerikos valstybės sekre
torius Dulles kreipėsi į Turkijos ir Grai
kijos ministrus pirmininkus Kipro salos 
priklausomybės ginčo reikalu, ragindamas 
juos nekelti nereikalingo erzelio, nedidin
ti priešingumų, o tuo pačiu nesilpninti At
lanto pakto organizacijos. Į jo įspėjimą 
Londone žiūrima labai palankiai.
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EUROPOS LIETUVIS

SPAUDOJE PASIDAIRIUS
KETURIOS NUOMONĖS

„kfeteivio“ 34 nr. aptinkame įdomius 
samprotavimus, kodėl moterys, nors ir ne 
visos, nori būti vyrais. Tuos samprotavi
mus, arba pačių moterų pasisakymus, ap
jungė O. Petraitienė, pati pareikšdama, 
kad ji nė už milioną dolerių nesutiktų bū
ti vyru. Štai keturių moterų nuomonės:

1. Vyrams gyvenimas yra daug lengves 
nis. Nežiūrint, kad šiandien moterys skai
tomos lygios su vyrais, bet jau nuo senų 
laikų įsigyvenusi tradicija statyti vyrą pir 
moj vietoj šiendie gyvenime visur dar reiš 
kiasi. Vyrui karjera yra savaime supran
tamas dalykas, o moteris, jeigu ji nori pa 
daryti karjerą, turi dažnai atsisakyti nuo 
šeimos gyvenimo. Gi jeigu ji pasiekia gy
venime ko nors, iškyla į viršų ir paskui no 
ri sudaryti šeimą, tai labai dažnai jai ten 
ka atsisakyti nuo karjeros ir atsiduoti šei 
mai. Vyrams nėra tokios problemos: joks 
vyras vesdamas neatsisako nuo savo pro
fesijos, gi moteris ištekėdama dažnai tu
ri atsisakyti nuo savo profesijos, jeigu to
kią turėjo.

Kokia prasmė šešius metus arba ketu- 
rius metus studijuoti universitete ir pas
kui pasidėti savo diplomą į stalčių ir tik 
retkarčiais, dulkes šluostant, į jį pažiūrė
ti? Šeima ir vaikai priverčia moterį užmir 
šti mokslus ir būti šeimininke, tuo tarpu 
tuzinas vaikų nieko nereiškia vyrui: jei
gu jis kokį mokslą išėjo, įgijo profesiją, 
šeima jam nekliudo, o padeda toje profe
sijoje dirbti.

2. Viena dar jauna moteris, taip pasis
kundė:

Mūsų visuomenėje vyras yra privilegi
juotas žmogus. Jis visuomet renkasi. Jam 
priklauso teisė rinktis, o mes, moterys, tu 
rime stengtis daryti viską, kad tik jiems 
patiktume ir jie mus pasirinktų. Vyras ga 
Ii pasirinkti žmoną iš kelių milionų mo
terų, o moteris gali pasirinkti vyrą tik iš 
tų kelių vyrų, kurie jai pasiperša. Ne tiek 
daug yra laimingų moterų, kuriom per 
gyvenimą pasiperša keli vyrai. Dažniau
siai moteris išteka už pirmo pasipiršusio 
vyro, nes antro gali nebesulaukti...

Vyrai kartais pasijuokia iš mūsų tuštu 
mo, bet jie labai gerai žino, kad jie mus 
padaro tuščiom lėlėm, o ne kas kitas. O 
jeigu mes nebūsim gražios lėlės, tai lik
sim senos panos, ir tada iš musų juoksis 
ne tik vyrai, bet ir moterys, kuriom pa
vyko ištekėti.

3. Kelių vaikų motina taip nusiskundė: 
Aš pavydžiu vyrams dėl to, kad jie yra

gamtos sūnūs, o mes esam gamtos poduk
ros. Gamta mus skriaudžia kiekviename
žingsnyje. Ji davė mums gražų kūną, bet 
už jį pareikalavo labai augštos kainos: 
moters grožis yra labai trumpas. Sunkus 
darbas, vaikų gimdymas dažnai iš gražios 
moters padaro tik motiną, neturinčią jo
kių viliojančių fizinių ypatybių. Moterys 
daug greičiau sensta negu vyrai. O kiek 
moteriai reikia pakelti: vaikų išnešioji
mas, gimdymas, visokios ligos nėštumo 
metu, gimdymo komplikacijos — visų ši
tų dalykų vyrai nesupranta ir nežino.

Jie nenori suprasti, kad moters orga
nizmas yra daug sudėtingesnis ir jautres
nis negu vyro ir dažniausiai nenori prie 
to taikintis. Vyras yra laisvas kaip paukš 
tis. Jeigu jis yra sveikas, tai jis iš viso 
nejaučia, kad turi kūną, o moteris, nežiū
rint kad ir sveika būtų, visad jaučia savo 
organizmo visokius kapryzus.

4. Viena pagyvenusi moteris pareiškė.
Visas moters gyvenimas yra laukimas. 

Kol esame mažos mergaitės, laukiame, 
kad užaugtume ir svajojame apie gražią 
meilę. Užaugame. Laukiame, kad ateitų 
toji graži meilė, ir dažnai nesulaukiame. 
Paskui ištekame. Prasideda naujas lauki
mas. Laukiame kūdikio, o kai jis ateina, 
laukiame kol paaugs, paskui ateina ant
ras, trečias, paskui vaikai užauga ir mes 
liekam vienos; jie gyvena savo gyvenimu, 
ir mes vėl laukiame, kada jie mus prisi
mins, kada mes vėl būsim jiems reikalin
gos. Laukti, laukti, laukti — štai kas yra 
moters gyvenimas.

APIE ŽMOGAUS PILNATĮ

„Draugo“ 202 numeryje susipažįstame 
su V. Bagd. mintimis apie prometėjiškų 
kančių žmogų. Savo straipsnyje autorius 
skiria gerumo ir pamaldumo sąvokas, tvir 
tindamas, kad atidengti nepamaldaus ge
rumo išvidinę klaidą nėra lengva. Tarp ki 
ta ko jis štai ką sako:

„Šiais laikais daugelio žmonių idealas 
yra būti geru žmogumi nebūnant pamal
džiu. Ši mintis, įvairiais žodžiais išreikšta, 
glūdi daugelyje moderniųjų sąjūdžių.

Reikia pasakyti, kad atidengti nepamal 
daus gerumo išvidinę klaidą nėra lengva, 
tai padaryti nenorint laikytis pesimistiš
kos pažiūros į žmogų ir manyti, kad žmo
gus savo pastangomis negali nieko savo 
dorumui padaryti. To ir mes nenorėtume 
teigti. Žmogus nėra sugriautos prigimties 
padaras, nustojęs galimybės atlikti doriš
kai vertingus veiksmus.

Taip pat nereikėtų mažai vertinti visų 
techniškų žmogaus laimėjimų. Kiekvienas 
žmogus pagal išgales turi juos pasisavinti. 
Tačiau mes negalime suvokti žmogų vien 
kaip techninį ar ekonominį veiksnį. Jeigu 
taip yra kur daroma, tai reikia į tai žiū
rėti, kaip į skaudų žmogaus pažeminimą. 
Visa totalistinių kraštų patirtis šią pažiū
rą labai patvirtina.

Kai vien technišku ar medžiaginiu bū
du yra suprantamas žmogus, tai susikuria 
toks žmogaus tipas, kuris, nors tariasi 
esąs laisvas, bet yra nuolatiniame arešte. 
Susikuria prometėjiškas tipas, kuris ken
čia nelaisvę. Jis yra belaisvis savo aplin
kos, savo palinkimų, savo darbo, pagaliau, 
savo geidulių. Viskas yra prieš jį, o jis 
pats yra nusikreipęs nuo tų jėgų, kurių 
dėka jis galėtų gyventi nepriklausomu gy 
venimu.

Žmogus yra kažkas daug daugiau negu 
tai, kaip jį supranta kaikurie modernieji 
mokslai. Šalia to, kad žmogus sugeba kai- 
ką padaryti, jis yra būtybė nenykstanti 
savyje; jis turi ryšį su Dievu. Ir apleisti 
žmogui ugdžius jo santykius su Dievu, 
yra tas pat, ką apleisti vieną natūraliau
sių ir vieną žmoniškiausių sričių.

Nepaisant to, kaip kas religinius santy
kius iškreiptų,; nepaisant to, kaip juos ap
šmeižtų, jis visada pasiliks aukščiausia 
žmogaus reiškimosi sritis. Ugdyti žmogų 
gerą, bet ne pamaldų, tai iš viso nėra ug
dyti žmogų, bet tik tam tikrą veiksnį, tin 
karną vienam ar kitam darbui atlikti. Tai 
būtų ugdyti žmogų be gilumos vaizdo, be 
perspektyvos, be ryšio su gyvenimo vers
me.

Nieko nei pridedame, nei atimame, tikė 
damiesi, kad kiekvienas skaitytojas mė
gins palyginti savo nuomonę su šiomis 
krikščioniškomis pažiūromis.

(Ivan Krylov, SOVIET STAFF OFFI
CER, pusi. Falcon, 1951.)

Ankstybą 1941 metų birželio 21 dienos ry 
tą grafas Šulenburgas aplankė Molotovą ir 
tylėdamas jam įtekė karo paskelbimo notą. 
Išbalęs Molotovas be žodžių permetė notą 
akimis, spiovė į ją ir, sudraskęs į gabalus, 
liepė sekretoriui išlydėti šulenburgą pro u. 
pakalines duris...

Tai vienas iš daugybės vaizdų, sklandžiai 
aprašytų J, Krylovo įdomioje knygoje SO
VIET STAFF OFFICER. Toji knyga api
ma laikotarpį nuo 1940 metų gegužio iki 
1945 metų gegužio. Jos autorius, buvęs 
Raud. Armijos general, štabo kapitonas, 
dirbęs karo žvalgyboje viduje ir užsieniuo
se, redagavęs „Raudonąją Žvaigždę“, turė
jęs artimo ryšio su Politbiuro žmonėmis ir 
gerai žinojęs Kremliaus intrygas, su žurna
listiniu įgudimu atskleidžia sovietų karo tiks 
lūs, jų vadų savitarpio santykius-bei intry
gas. Pradėjęs karo metą Maskvos diplomatų 
salionuose, autorius krenta iki puskarinin
kio, dalyvauja mūšiuose, gauna Lenino or- 
deną ir, atgavęs kapitono laipsnį, vėl išne
ria Berlyne. Knygos pasisekimą nulemia 
faktas, kad autorius iš visų karo ir politi
kos aprašomų įvykių nedaro jokių subjekty 
vių išvadų, palikdamas jas pasidaryti pa
čiam skaitytojui

Pirmiausia į akis krenta didelė sovietų 
vadų karo baimė. Stalinas, bijodamas pra
laimėjimo, daro ką tik galėdamas, kad. tik 
karas neprasidėtų. Kai slaptas sovietų agen
tas iš paties Hitlerio štabo pranešė, kad du 
kartu atidėtas Rusijos puolimas turės pra
sidėti dar prieš liepos 1 dieną, Stalinas pasi
ryžo sužinoti tikrą puolimo datą. (Tas slap
tas agentas, autoriaus manymu, turėjęs būti 
Bormanas). Buvo spėjama, kad karas prasi 
dės birželio 22 d., nes tą dieną pagal seną 
kalendorių Napoleonas pradėjo savo žygį 
į Rusiją. Stalinas, kaip ir Hitleris, buvo prie 
taringas ir nutarė atsiklausti žvaigždžių. 
Gruzijoj buvo surastas nuo NKVD nagų 
kažkaip išlikęs senas horoskopas ir atgaben 
tas į Kremlių. Jo spėliojimai sukosi apr 
birželio 19 d. Stalinas norėjo siųsti net spe
cialų pasiuntinį pas Hitlerį, kad tik lemti' 
goji liepos 1 praeitų. Nebespėjo.

Pažymėtina, kad Stalinas, norėdama- 
vengti atsakomybės ir Hitlerio daromų klai 
dų, karui prasidėjus, atsisakė vykdyti savo 
diktatorišką valią. Visi strateginiai karo pla 
nai buvo pavesti generolams, o lemiami nu 
tarimai daromi Politbiure balsų dauguma. 
Tik vėliau, karui pakrypus į gerąją pusę, 
jis buvo padarytas karo genijumi „per prie
vartą“. O tai atsitiko štai dėl ko. Karo me
tu neišvengiamai įsigalėjo taip vadinamas 
bonapartizmas, t.y. paskirų karo vadų ir ge 
nerolų iškilimas. Pagal partijos liniją karą 
turėjo laimėti ne generolai, o visa tarybinė 
liaudis. O kadangi 90 procentų tos liaudies 
tebesanti persisunkusi herojų garbinimo 
prietarais, tai ir buvo nutarta tam garbini
mui paaukoti „geriausią bolševiką“ Staliną. 
Jis vienintelis iš civilių gavo maršalo titulą 
ir buvo paskelbtas tikruoju karo laimėtoju. 
Stalinas, žinoma, šią garbę „tėvynės labui“ 
priėmė.

Nebuvo sovietų vadai tikri ir dėl savo 
valdomų tautų ištikimybės karo atveju. 
Ypač, pasirodo, daug baimės jiems teikė 
ukrainiečiai, kuriais labai nepasitikėjo mar
šalas Budionyj. Vos tik karui prasidėjus, 
kai kurie ukrainiečių pulkai nužudė savo 
politrukus ir pasidavė vokiečiams. Nepaklus 
niųjų malšinimas buvo labai žiaurus. Pav., 
Kubanėj, kur buvo sukilusios kelios Ukrai
nos kazokų divizijos, buvo sušaudyta kas 
trečias žmogus, tuo būdu likviduoiant 15. 
tūkst. vyrų. Charakteringa, kad laike karo

YMCA SUKAKTIS
Neseniai Paryžiuje, savo sukaktuvinėje 

konferencijoje, YMCA atšventė savo veik
los 100-to metų jubilėjų.

YMCA, kurios pilnas vardas yra Young 
Men's Christian Association, yra viena ne 
valstybinių organizacijų, kuriai Jungtinės 
Tautos yra suteikusios patariamąjį balsą 
Ekonominės ir Socialinės Tarybos veiklo
je. Tokį pat statusą čia turi ir Pax Roma
ną, katalikų jaunimo organizacija, ir kt.

Iš to matyti, kad JT skiria daug dėme
sio YMCA-os organizacijai, kuri Jungti
nėms Tautoms yra daug talkininkavusi.

Prieš šimtą metų, taipgi rugpjūčio mėn. 
Paryžiuje buvo susirinkę 99 atstovai iš de 
vynių kraštų. Tada jie suformavo nevals
tybinę organizaciją federatyvinio pobū
džio. Šitie jauni vyrai, maždaug apie 22 
m. amžiaus, buvo susidomėję problemomis 
jaunimo, kuris daugelyje kraštų industri
nės revoliucijos tapo išrautas iš gimtosios 
pastogės. Pasirodė, kad jie ne tik toli nu
matė, bet ir daug nuveikė. Šiandien, kaip 
oficialiuose pranešimuose sakoma, YMCA 
turi per tris milionus narių visuose pa
saulio kampuose.

Pirmoji YMCA prasidėjo Londone 1844 
m. Taipgi tame pačiame Londone, tik 1855 
m., pradėjo veikti ir YWCA, mergaičių ir 
jaunų moterų panaši organizacija. Ji tik 
1894 m. buvo paversta tarptautine oragni- 
zacija, bet dabar Paryžiuje dalyvauja abie 
jų oragnizacijų atstovai. Tačiau YMCA ir 
YWCA išlaikė savo paskirą charakterį, 
nors tebedirba glaudžiai bendradarbiauda 
mos.

SOVIETAI NORI GAUTI NOBELIO 
LITERATŪROS PREMIJĄ ...

„Latvija“ Nr. 33 praneša, kad Sovietų 
Mokslų Akademija pasiūliusi „Ramiojo Do 
no“ ir kt. bolševikinių veikalų autorių Mi- 
chail šolochov kandidatu Nobelio literatu 
ros premijai.
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I STALINAS ŽtGHOJASI Į 
s i Didžiausias Įsakymas

toj pačioj Kubanėj buvo sustreikavę ir dar
bininkai: Tačiau buvo greit numalšinti ir iš 
siųsti į Sibirą.

Aautoriaus nuomone, vienintelis tikras < 
lykas, garantuojąs vokiečiams laimėjimą l 
tų buvęs visiškas žemės ir turto grąžini n 
užimtų kraštų gyventojams. Šito, pasirodo, 
Kremlius labiau bijojo, negu marijonetinių 
vyriausybių. Tačiau vokiečiai vykdė savo 
„tuščios erdvės“ politiką, neatsižvelgdami į 
gyventojų norus ir todėl buvo priversti 
trauktis.

Iš viso, tautinio išsilaisvinimo sąjūdis So
vietų Sąjungoje karo dienomis buvęs labai 
išsiplėtojęs. Žmonės tikėjosi laisvės ir demok 
ratinės santvarkos. NKVD tai žinojo ir la
bai įdomiais būdais žmones sekė. Tačiau 
karui vykstant, masinių suėmimų dėl to ne 
vykdė. Pats knygos autorius dalyvavęs vie
name, sudarytame tik iš karininkų, slapta
me rately, kurio tikslas „laisva, demokratiš 
ka visų Sovietų Sąjungos tautų federacija“.

Priklausydamas karo žvalgybos skyriui, 
autorius aprašo daugybę tikrai įdomių už
kulisinės diplomatijos ir šnipinėjimo epizo
dų. Ypatingai šios rūšies veikla pagyvėjo ka 
ro metu. Pav., japonai, manydami, kad jų 
ašies partneris karą pralaimės, deda visas 
pastangas, kad būtų pasirašyta separatinė 
vokiečių-rusų taika. Sovietai visais užkulisi 
niais būdais veikia Roosveltą, kad jis atsisa 
kytų nuo Churchillio plano — sudaryti ant 
rą frontą Balkanuose. Rusai laikė Balkanus 
svarbiausiu šio karo tikslu ir buvo pasiryžę 
jokia kaina jų neužleisti anglams. Dėl Bal
kanų, greičiausiai rusai būtų sudarę su H 
leriu atskirą taiką ir bendrom jėgom iš 
prieš anglus. O tatai baimino ne tik Roos 
veltą, bet ir Churchillį.

įdomus Curchillio triukas, kaip jis per sa 
vo pasiuntinį Vašingtone apgavęs Hitlerio 
agentus. Jiems buvę duota suprasti, kad pro 
vokiškas Lloyd George turįs daug galimy
bių įveikti valdžios daugumą parlamente ir, 
nuvertęs Churchillį, pasirašyti taiką su Hit
leriu. Tai galį įvykti iki rugpjūčio pradžios. 
Hitleris invaziją atidėliojęs, o Churchillis 
per tą laiką pasiruošė.

Patys rusai nesiskaito su jokiom priemo
nėm, norėdami įsigyti naujų draugų ar pa
galbos. Pav., be kita ko Kremliaus virtuvėje, 
NKVD agentai deda į vaišėms skirtą mais
tą specialius narkotikus, kad „lengviau bū
tų susitarti“. Daugiausiai rusai už pagalbą 
turį būti dėkingi Amerikai, be kurios mais
to ir karo reikmenų pagalbos Sovietų Są
junga būtų žlugusi.

Daugely vietų autorius paliečia religini 
klausimą, kuris, pasirodo, Rusijoje tebėra 
aktualus ir gyvas. Užėjęs Velykų rytą į 1 
nyčią jis randa ją pilną žmonių, kurių ir- 
pe ne maža Raud. Armijos karininkų. Jie 
visi meldžiasi, kad „Dievo numylėta Rusijos 
valstybė būtų išgelbėta“.

Gerai išsimokslinusi Maskvos bedievių 
klubo pirmininkė, Nataša Skvarcova, mirda 
ma pripažįsta religijos reikšmę ir jos mistinį 
žavingumą.

Tačiau paprasti žmonės, dėl religinio auk 
Įėjimo stokos, skęsta pasakose ir pramanyto 
se istorijose. Pav., vienas sužeistas karys pa 
sakoja, kaip giliai religingas Stalinas paža
dėjo leisti išsirinkti patrijarchą ir pats, nu
sikratęs jį supančiais bedieviais, prašyti jo 
palaiminimo. Už tai ortodoksų bažnyčia įį 
turėsianti kanonizuoti, kaip Aleksandrą Nev 
skį ar Vladimirą Didįjį...

Pats Stalinas iš tikėjimo darė parodiją ir 
jį naudojo politikos reikalams. Pav., pasi
rašęs su Jugoslavija sutartį jis persižegnoja 
ir pabučiavęs jos atstovą, pareiškia ištiki
mybę bendram provoslavų tikėjimui. Myko 
janas neiškentęs pradėjo net garsiai prunkš 
ti. Arba vėl, prisiimdamas maršalo titulą

KRISTUS šio sekmadienios Evangelijo
je j mokslininko fariziejo klausimą, kuris 
yra didžiausias įsakymas įstatyme, atsa
ko: „Mylėsi Viešpatį savo Dievą visa šir
dimi, visa siela ir visa savo mintimi. Tai 
yra didžiausias ir pirmasis įsakymas. 
Antras gi į jį panašus: Mylėsi savo arti
mą, kaip pats save, šiais dviem įsaky
mais remiasi visas įstatymas ir pranašai“.

Meilė yra įstatymo pagrindas ir dva
sia. Meilė tai ne kaž koks humaniškumas, 
bet dieviška dorybė. Be Dievo autoriteto 
pripažinimo, be visiško Jam atsidavimo, 
meilė negali būti ne tik įgyvendinta, bet 
ir suprasta, nes Dievas yra Meilė. Moder
nusis mokslas, kuris išranda galingiausius 
ginklus tvirtovėms griauti, nesuranda prie 
monių sienoms sugriauti tarp priešų. Tik 
meilė yra stipriausia ką Dievas galėjo su 
kurti. Tik meilė duoda gyvenimui vertę ir 
šilumą, pasiaukojimą ir džiaugsmą. Tautų 
Apaštalui šioji Dievo ir artimo meilė yra 
vertesnė už visus mokslus, už visus dva
sios gabumus. „Jei aš išdalinčiau visą sa
vo lobį beturčiams pavalgydinti Ir jei iš- 
duočiau savo kūną sudeginti, bet neturė
čiau meilės, nieko man nepadeda“! Krikš
čionybė yra Meilės religija. Iš Evangelijos 
dvelkia gaivinanti šiluma. Ir Kristus sa
vo atsisveikinimo kalboje iš naujo pakar
toja: „Tai mano įsakymas, kad mylėtumė
te vienas kitą, kaip aš jus mylėjau. Nie
kas neturi didesnės meilės kaip ta, kad 
kas guldo savo gyvybę už savo prietelius. 
Jūs mano prieteliai, jei darysite ką aš 
jums įsakau.“

Svarbiausias Kristaus į pasaulį atėjimo 
tikslas, kad žmones gyvūninius padarytų 
šventais dieviškais. — Nes ta yra Dievo 
valia kad jūs būtumėte šventi! Bet šian
die taip trūksta artimo meilės, nes kaip 
maža tų, kurie Dievą visa širdimi ir viso
mis jėgomis myli. Kartą maža mergaitė 
ant nugaros nešė kitą vaiką. Praeivis pa
klausė: „Mergyt, ar ne per sunku nešti?“ 
ši atsakė: „O ne, čia jokia našta, tas vai
kas mano brolis.“ Maža mergaitė jau tu
rėjo meilės savo širdyje!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
BRADFORD — spalio 2 d., 12,30 v.
HALIFAX — spalio 2 d., 3 v. p.p.

Danguolė Sadūnaitė

VIEŠNIA IS SIAURĖS

Kodėl už rankos tyliai tu mane imi 
Ir vasaros išdžiūvusiais takais vedi!
Ar nematei, tavo palangėj rožės ašarojo — 
Už mus rausvais žiedais jos žemį klojo. 
Nevesk manęs už vartų, už klevų — 
Ten kur seni pušynai ošia — man neramu-, 
Neskink, nelaužk pasvirusių laukinės obels

Žiedų —
Vai nekaišyk manų plaukų.
Tavų namų aš pamylėti niekad negaliu. 
Nė vasarojų šių vėšlių.
Ak, aš menka praeivė čia — 
Iš tolimos šiaurės viešnia.

Stalinas pareiškė: „Jeigu Rusijai yra pavo
jus, sutinku būti išrinktas visos Rusijos pat- 
rijarchu ir laikyti mišias Kremliaus katedro 
je“. Jam kaž kas.prikiša, kad tai turėtų 
ti raudonos mišios. „Nieko čia ypatingo. 
Juk mes žinome juodas mišias, tai kodėl aš 
negaliu įvesti raudonas“, atsakė Stalinas. 1

Baigiant dar verta paminėti rusų intelek
tų ir kariškių filosofiją, pagal kurią istorijos 
ratas šiuo metu esąs augščiausiai iškėlęs 
Rusijos imperiją. Esą atėjęs laikas tą impe
riją išplėsti ir sukurti „pax russica“ — rusų 
taiką, paremtą ne laisvų žmonių apsispren
dimu, bet komunistinio imperializmo meto 
dais.

J. L.

KETURI BR. DAUBARAS

TRAKĖNAI
(ARKLIO ATSIMINIMAI)

(Dvyliktas tęsinys)

šiltas ir tvankus liepos mėnesio vakaras 
geso lėtai. Saulėlydžio balzgana šviesa bu
vo nudažiusi rausvomis varsomis pamiškės 
medžių viršūnes. Ten, į man nepažįstamą 

mišką vedė smėlėtas kelias, kuriuo mudu 
su Bijūnu tempėm sunkųjį vežimą. Prieky
je, varsnos atstume, pilkėjo augštu galu My 
kolo kariška dėžė ant ratų, ir jos sukeltos 
tirštos dulkės ilgai kabojo abipusiai krūmais 
apaugusiame ganyklų kelyje.

Priekinis vežimas dažnai stabtelėdavo, ir 
tada mūsų akiniuotasis vežėjas sutraukda
vo vadeles, bijodamas įvažiuoti į tą dulkių 
kamuolį, kuris vis sekė ir sekė Bangos ir 
Smilgos velkamą krovinį. Pėstieji vyrai, pa 
keitę vyteles į vėžius, pabirai žygiavo ga
nyklų dirvonais, rankiodami apvytusias že
muoges ar dar neprinokusias juodavietes. 
Nelygių rastų, pamestų per čiurlenantį grio
vį, tiltelį pervažiavę, vos rodiklio gaju ne- 
atsitrenkėm į Mykolo vežimą, ūmai sustoju 
sį tuoj pat už tiltelio.

— Pavažiuoki Matai, kad grąžulo galas 

kibiran sulindo, — šaukė mūsų vežėjas My 
kolui, kuris jau buvo iššokęs iš vežimo.

—- Smilga nebepaeina! Pašėlo kumelė — 
piestu stoja, o vežimo nebetraukia, nors tu 
jai ugnį po pilvu užkurk, — tempė už pa
vadžio Mykolas Smilgą, kuri muistėsi išsi
nėrusi iš viržių.

— Naravista, ot kas yra! Sakiau, kad su 
tais trakėnais tik po Laisvės Alėją gali man 
dravoti. Tokiais keliais, tai tik su žemaitu
kais gali išbristi, — peikė mūsų veislę aki
niuotasis, rioglindamasis nuo sėdynės.

— Išlipkite! — įsakė Mykolas kelei
viams. Iš vežimo pabiro dulkėtomis nuga
romis moterys ir vaikai.

Susirinko ir pėstieji vyrai. Smilga vėl bu 
vo įsprausta tarp viržių, bet vos tik Myko
las palietė vadeles, ji pasistojo piestu ir šūs 
telėjusi paskutinias kojas per viržes, vėl sto 
vėjo skersa, garsiai prunkšdama ir nervin
gai kramtydama žąslus.

— Duok joms pailsėti, — patarė Myko
lui mūsų vežėjas, švelniais žodžiais kalbin
damas Smilgą.

Jaunosios keleivės — mergaitės, peršoku-

sios griovius, rovė žolę ir mažomis saujalė- 
mis kišo ją prie Smilgos nasrų. Kai ji nespė 
davo nuryti, jos draugė — Banga, griebda
vo už išsikišusių stagarėlių, pešdama savo 
pusėn.

>— Alkani, todėl ir nebeina, — užtarė ku 
meles mūsų vežime sėdinti Liora.

— Ne alkana, o naravista! Ją tik geras 
botagas gali išgydyti, — pagrūmojo Smilgai 
vėzdu vyriškis, sėdėdamas ant griovio kran

. to.
Mykolas tylėdamas tvarkėsi, nuvaręs mer 

gaites su parautomis žolėmis.
— Pastūmėkite, vyrai, — vienas pats f 

damas į vežimą, paprašė Mykolas.
Keliolika didesnių ir mažesnių porų ran

kų įsirėmė į šonines ir galines vežimo len
tas. Jis lėtai pajudėjo iš vietos. Mykolas 
garsiai paragino kumeles, mosikuodamas 
botagu. Apspitę vežimą ūmai išlakstė į ša
lis: sužvangėjo priraišioti skardiniai kibirai 
ir špižiniai puodai, ir vežimas nudardėjo 
pirmyn.

Visų veidai nušvito. Jaunesni pasileido 
tekini įkandin. Ristele ir mes patraukėm 
ton pusėn, nenorėdami atsilikti.

— Ir vėl Smilga nebetraukia! — rapor
tavo mergaitė nusiminusiu balsu, pasitiku
si mus kelio užsisukime.

Ir iš tikrųjų, prisiviję, radome ant grio
vio kranto rūkantį Mykolą. Smilga stovėjo 
skersa, dažnai ir sunkiai kvėpuodama.

— Reikia arkliams duoti poilsio, — nu
sprendė akiniuotasis, mano didžiausiam 
džiaugsmuii

Tuoj kilo armideris. Vieni šaukė, kad jau 
tik keli kilometrai beliko iki nakvynei nu
matytos vietos, kiti, kad jau užeinanti nak
tis ir miške sustoti ilgiau pavojinga, nes to
kiose vietose knibžda numesti bolševikų pa 
rašiutimnkai.

— Knibžda, ar neknibžda, bet jei arkliai 
nebetraukia, turime kurį laiką čia pasilik
ti, — viršininko tonu pasakė Mykolas, vis 
dar piktomis akimis žvilgčiodamas į Smilgą.

Temo. Dešinėje kelelio pusėje driekėsi iki 
pat pamiškės plati pieva. Virš jos jau buvo 
pakilusi reta miglelė ir dryžais tyso iki pat 
krūmų, pro kurių skynimėlius švietė vos be 
sirepečkojąs mėnulio rėtis. Mūsų sukeltos 
dulkės jau buvo nulupusios. Sutupę ir pauk 
ščiai į savo lizdus ir gūžtas. Aplinkui buvo 
ramu ir tylu. Kartais žvangtelėdavo kakli
ninko retežius, kai kuris nors mūsų ūmai 
pasukdavome galvą, besgindami nuo tyliai 
zirzenčio uodo, traškėjo mūsų dantyse sau
si dabilai. Priekiniame vežime motina kal
bėjo vakarinę maldą ir jos žodžius tyliai 
kartojo klūpanti maža mergytė, netekusi 
baltos lovelės, pirmą kartą savo gyvenime 
besirengianti nakvynėn po augštai mirgan
čiomis žvaigždėmis. Greitai baigėsi jos 
trumpa malda. Jau atsigulusi tarp vežime 
pūpsančių gniužulų, ji kiek balsiau paklau
sė motinos:

— Kada, mamyte, mes grįšime namo?...
Prie Smilgos tešmens prilipusi Mėta ir, 

sukaliodama į visas puses trumputę uode
gėlę, žindė, visiškai nepaisydama ten pat 
stovinčių vyrų ir moterų, kurie taip tyliai 

tarp savęs kalbėjosi, lyg jie bijotų, kad ga
lu nugirsti jų pokalbį. Niekas jų nesirengė 
gulti. Bijūnas nubraukė į mano kaklą ant 
jo kaktos nulupusį kraugerį uodą ir vėl pil 
na burna pakabino gniūžtę dobilų. Akimir 
kai sustojęs kramtyti, nugirdau Mykolo žo 
džius:

— Aleksai, — pašviesk man. Pluoštelis 
gelsvų spindulių apšvietė Smilgos koją, ku 
rią pakėlęs laikė Mykolas.

— Su jos koja kažkas netvarkoje: ji ir 
stovėdama vis ją laiko pakabinusi. Gal to
dėl ji tokia nevalyva pasidarė. Ji niekad 
anksčiau šito nedarydavo, — knabinėdamas 
apie pasagą kalbėjo Mykolas, užtardamas 
Smilgą, kuri iš tikrųjų savo elgesiu 'mūsų, 
trakėnų giminei, nedarė didelės garbės.

— Duok reples! — šūktelėjo šį kartą 
'Mykolas, nepaleisdamas kojos, lyg jis ten 
būtų po pasaga auksą radęs.

Dabar aš prisiminiau to gauruoto vyriš
kio, pasirodžiusio šiaudų prėsme, įsakymą 
seniui — apšlubinti mus. Džiaugiausi, kad 
Mykolas susiprato apžiūrėti Smilgos koją, 
kuriai anas nedoras vyras spėjo įkalti vinį.

— Gontinis vinis įvarytas! Vargšė Smil
gelė! Pastovėk ramiai, tuoj, tuoj tau bus ge 
riau, — guodė švelniais žodžiais Mykolas 
kumelę, kurią visi ratu apstojo, kalbėdami 
užuojautos žodžius, glostydami kaklą ir šo 
nūs.

— Užgesinkite šviesą! — tokiu balsu su 
šuko prie manęs stovinti Liora, tarsi jai bū 
tų kažkas į padus tą sekundę sukalęs vinį.

(b. d.)
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LIET. SODYBOJE, HEADLY PARK

Šį šeštadienį, rugsėjo 24 d„ 3 v. p.p. 
Lietuvių Sodyboje prasideda DBLS Cent
ro Valdybos organizuojama skyrių valdy
bų atstovų ir svečių konferencija. Rugsėjo 
24 d., 12 vai. iš Londono išvyksta specia
lus autobusas, kuris paims konferencijos 
dalyvius iš Londono ir svečius iš provin
cijos, važiuojančius per Londoną.

Konferencija pasibaigs sekmadienį; rug
sėjo 25, d., 2 vai. p.p.

ĮSISTEIGĖ MEŠKERIOTOJŲ draugija

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, Lietuvių Na
muose, Londone, įvyko Meškeriotojų Drau 
gijos steigiamasis susirinkimas. Išrinkta 
laikinoji D-jos valdyba, kurią sudaro: pir
mininkas — Br. Daunoras, iždininkas — 
T. Vidugiris, sekretorius — A. Petrikonis, 
valdybos nariais — F. Neveravičius, J. 
Bendorius ir S. Skibiniauskas.

Lietuvių Namų B-vės valdyba sutiko 
naujai įsisteigusiai Meškeriotojų Draugi
jai perleisti teisę globoti Sodybos ežerą ir 
jame esančias žuvis.

Steigiamajame susirinkime buvo nutar
ta pirmoje eilėje apvalyti ežero krantus 
ir juos pagilinti, šiam darbui atlikti nu
matyta pasamdyti vikšrinį traktorių. Eže
rą aptvarkius, numatyta rūpintis ten jau 
esančiomis žuvimis ir taip pat padidinti, 
geidžiant naujų įvairių rūšių žuvų perų. 
Metinis D-jos nario mokestis — 21 šilin
gas. Iš tos sumos ir, numatoma atlikti aug- 
ščiau pažymėti darbai. Visi steigiamajame 
susirinkime dalyvavę jau sumokėjo nario 
mokestį, kuris skaitomas nuo š.m. spa’ 
1 d. iki 1956 m. spalio 1 d. Draugijon įsto
jusios ponios ir panelės, laikomos garbės 
narėmis ir nuo mokesčio atleidžiamos.

Speciali D-jos komisija parengs įstatė- 
lius. Numatyta, kad ateityje Sodybos eže
re galės meškerioti tik Draugijos nariai.

Steigiamo susirinkimo dieną D-jon įsto
jo 20 narių, jų tarpe septynios ponios ir 
viena panelė. Provincijoje gyvenančius 
meškeriotojus ir meškeriotojas, taip pat 
ir tuos, kurie gali prisidėti prie tinkamo 
aptvarkymo Sodyboje esančių ežerų, ma
loniai kviečiame jungtis Meškeriotojų 
Draugijon. Nario mokestį siųsti tiesiog 
Draugijos iždininkui pulk. T. Vidugiriui, 
1, Ladbroke Gardens, London, W.U.

Laikina Meškeriotojų D-jos Valdyba

SUNKIAI SERGA ELENA ADAMONIENĖ

Jau trys metai, kai sunkiai serga Co- 
ventryje gyvenančio Inž. A. Adamonio 
žmona — Elena Adąmonienė. Paskutiniuo 
ju laiku ji kurį laiką gulėjo Bradfordo li
goninėje. Šią savaitę motinos ir vyro bu
vo atvežta į Londoną pas privatų gydy- 
toją-specialistą. Dabar paguldyta Vokiečių 
Ligoninėje, Dalstone, ryt. Londone. (E.8.) 
Lankymo dienos kasdien, išskyrus pirma
dienio ir penktadienio.

PABĖGĖLIAMS PADĖTI 4 METŲ 
PLANAS

Palengvinti pabėgėlių įkurdinimui JT 
pilnatis įgaliojo JT Augštąjį Komisarą Pa 
bėgėlių Reikalams Vokietijoje Dr. G. J. 
van Hoeven-Goedhartą paruošti 4 metų 
planą. Valstybės ir įvairios organizacijos 
turi sudėti savo noru į specialų fondą 70 
mil. DM. Iki 1958 m. numatoma iš jo iš
leisti apie 50 mil. galutinai pabėgėliams 
įkurdinti ir 20 mil. — padėti pirmosios bė 
dos ištiktiesiems. Iki 1954 m. pabaigos bū 
tiniausiems tos rūšies reikalams buvo iš
leista apie 1 mil. DM. Šiuo metu vien tik 
Europoje apie 75.000 pabėgėlių tebegyvena 
dar stovyklose. Jų padėtis pamažu gerė
janti. JAV prezidentas paprašė, kad kong 
resas sutiktų pabėgėlių reikalams paskir
ti 1.400.000 dolerių. Gauta aukų ir iš kitų 
kraštų. Prisidėti žada ir tos valstybės, ku
rios pabėgėlius priėmė.

Vokietijai atgavus suverenumą, kaip pa 
žymi JT Augšt. Komisaras Pabėgėlių Rei
kalams savo viešajai informacijai skirta
me biuletenyje Nr. 8, vokiečių vyriausybė 
pabrėžė, kad okupacinio režimo panaikini 
mas nieku neatsilieps į dabartinę pabėgė
lių padėtį Vokietijoje. Fed. Vokietijos vy
riausybė ir toliau sąžiningai vykdys savo 
įsipareigojimus šioje srityje, rūpindamasi 
nevokiečių pabėgėlių įjungimui į normalų 
gyvenimą.

Tam tikri mokestiniai palengvinimai nu 
matomi taikyti taip pat benamiams užsie
niečiams — ne tik atsiradusiems Vak. Vo 
kietijos teritorijoje iki 1953.1.I., bet ir po 
1954.XII. 31 trejiems metams. Tam tikslui 
atskiri kraštai pažadėjo išleisti spec, pa
tvarkymus. Vaikų priedai pažadėti taikyti 
užsieniečiams tokie pat, kaip ir Vokieti
jos piliečiams, Fed. darbo ministerijos iš
leido reikalingus patvarkymus.

SKELBIMAS
Vienam jaunesniam lietuviui miškinin

kui Vokietijoje yra galimybė gauti darbą 
savo specialybėje. Suinteresuotieji prašo
mi tuojau pat kreiptis į PLB Vokietijos 
Krašto Valdybą adresu: Litauisches Zent- 
ralkomitee, Weinheim a.d. Bergstr., Post- 
fach 233.

JEI SKAITOTE EUR. LIETUVĮ, 
PASIŪLYKITE TAI DARYTI

IR TIEMS,
KURIE JO NEPRENUMERUOJA.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

P.L.S.S. Anglijos Rajono 1955 m. Stovyklos
PINIGINĖ APYSKAITA

Pajamos
1. D.B.L.S. skyrių aukos 100-16-5i
2. Pavienių asmenų aukos 14-19-0
3. VLIKo auka 26-00-0
4. D.B.L.S. Centr. V-bos 30-00-0
5. Mokestis iš stovyklaut. 108-00-0

Viso 279-15-5J

Išlaidos
1. Maistas stovykloje 168-ll-8į
2. Palapinių nuoma ir pervež. 36-11-6
3. Nepasturinčiųjų kelionės išl. 29-00-8
4. įvairios kit. išlaidos 7-12-9

Viso 241-16-7Į
Pelnas 37-18-10

Balansas 279-15-5J

PASTABOS:
1. Iš viso stovyklavo 93 asmenys.
2. Visiškai atleista nuo stovyklinio mokes

čio 32 asm. po 2 sv, sumoje 64 sv.
3. Dalinai atleista nuo stovykl. mokesčio 

asm. įvair. sum. sumoje 12 sv.
4. Apmokėta kelionės išlaidos nepasiturin 

tiems 15 asmenų sumoje 29 sv.
5. Stovyklos pelno 37-18-10. Dalis bus pa

naudota pirkimui "rašomosios mašinė
lės, kuri būtinai reikalinga leidimui Ra 
jono laikraštėlio „Budėkime“ ir kita da 
lis bus įnešta į ateinančių metų stovyk
los Fondą.

PADĖKA
VLIKui, DBLS Centro Valdybai, S-gos 

Skyrių Valdyboms ir Miliems Aukoto
jams, kurie savo aukomis įgalino šiais me
tais stovyklauti rekordiniam skaičiui skau 
tų ir lietuviško jaunimo, tariame nepapras 
tai širdingą skautišką Dėkui!

ATSIPRAŠOME
Per neapsižūrėjimą nebuvo paskelbta 

„E. Lietuvyje“ Leicester skyr. auka, sumo
je 2-15-6. Malonius leicesteriečius dėl šios 
klaidos atsiprašome.

Sktn. K. Vaitkevičius

NOTTINGHAMAS
DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba 

rugsėjo 3 d. surengė Nottinghame Tautos 
Šventės minėjimą, į kurį atsilankė apie 
150 tautiečių vien iš Nottinghamo. Gražią 
paskaitą skaitė rašytojas R. Spalis, apibū
dindamas tos dienos reikšmę mūsų tautai. 
Po paskaitos buvo bendras pobūvis. Šo
kiams grojo P. Venskus.

ĮSISTEIGĖ MOTERŲ DRAUGIJA
Nottinghame gyvenančios lietuvės mo

terys įsteigė Moterų Draugiją, kuri veiks 
bendrai su DBLS Nottingamo skyriaus 
valdyba. Priimti įstatai. Draugija pasiėmė 
šitokius uždavinius: ligonių lankymas, 
aukų nelaimėn patekusiems tautiečiams 
rinkimas ir tam tikslui pobūvių rengimas. 
D-jos narės jokiais mokesičais neapsikro
vė, pasiaukodamos vien dirbti. Numato
ma, kad ir DBLS skyrius tam reikale tal
kininkausiąs. Išrinkta valdyba, kurion 
pateko: Ručienė — pirmininkė,. Fidlerie- 
nė — sekretorė, iždininkė — p. Zavatskie- 
nė, valdybos narės — p. Matulaitienė ir 
p. Matulevičienė.

Reikia tikėtis, kad šios jaunos ir ener
gingos ponios tiek labdaros darbe, tiek 
ir kultūriniuose parengimuose pralenks 
visas iki šiol veikusias valdybas, kurias 
daugumoje sudaro vien vyrai.

Vyturėlis

MANCHESTERIS
KOVAS — ROCHDALES YMCA

Pereitą šeštadienį, Manchesteryje, Lie
tuvių Klubo aikštėje Kovas žaidė draugiš 
kas krepšinio rungtynes su Rochdalės 
YMCA.

Pastaroji komanda, sudaryta iš anglų 
ir latvių žaidėjų, tiek paskirais žaidėjais, 
tiek savo žaidimo lygiu neprilygo kovie- 
čiams, kurie laimėjo rungtynes be dides
nio vargo.

Koviečiai, žaisdami pirmąjį kėlinį, smar 
kiu tempu ir staigiais prasiveržimais su
ardė YMCA-os zoninį gynimą ir laimėjo 
kėlinį 44:17.

Antrame puslaikyje, dėl nuovargio, ar 
būdami tikri laimėsią, koviečiai neparodė 
didesnės energijos ir noro, visiškai neden 
gė priešo žaidėjų, o tuo pasinaudojo YM 
CA, bandydama sušvelninti rezultatą.

Paskutinėse minutėse koviečiai atgimė 
ir išvystė gražų žaidimą. Jei panašiai bū
tų žaista ilgiau, rezultatas būtų pasiekęs 
astronomiško skaičiaus. Rungtynės baigė
si 71:38 Kovo naudai.

Šiose rungtynėse Kovas tesugebėjo iš
statyti 5 žaidėjus — įprastas Kovo koman 
doje reiškinys.

Kyla klausimas, kaip tai atsilieps atei
tyje, ypač žaidžiant su stipriomis koman
domis, kai pakaitalų reikalingumas galės 
nulemti visą rungtynių eigą.

Kovo komandoje žaidė ir taškus pelnė: 
Puzinas —16, Tamoliūnas — 24, Staba- 
činskas — 12, Verbyla 11, Aleknavičius
— 8.

Rochdalės YMCA: Millward — 4, Gre- 
bors — 18, Nira — 6, Hott — 4, Oldham
— 4, Holt — 2, Aney — 0.

Žiūrovų buvo apie 50.
Spalio 1 d., 5 vai. toje pačioje aikštėje 

Kovas susitiks su Halifaxo latviu sporto 
klubu „Venta“.

DERBY
Derbyje Tautos šventė paminėta rug

sėjo U d. Minėjimas praėjo kukliai, be 
meninės programos. Pasitenkinta paskai
ta ir lietuviška muzika. Derbiečiai jau iš 
anksto rengiasi Kariuomenės šventės mi
nėjimui. Tam tikslui bus pastatytas nau
jas veikalas.

CORBY
Pereitą sekmadienį Tautos šventės mi

nėjimas praėjo dvasiniu atsigaivinimu. Ta 
proga buvo suruotšos lietuviškos pamal
dos už Tautos Laisvę. Širdžiai taip mielos 
savos giesmės lydėjo dievišką auką ir tik 
ros Tėvynės meilės žodžiai vertė kiekvie
ną susimąstyti. Pats minėjimas įvyko po 
pietų. Kun. Dauknys savo paskaitoje žvel
gė į tremties prasmę, iškėlė atsitikimus, 
kada tautos dalys istorijos bėgyje buvo 
priverstos palikti savo žemę ir vykti į 
svetimas šalis „ir tuos žavinčius pavyz
džius, kada_ grįždavo į gimtąją šalį tautiš 
kai ir kultūriškai net sustiprėjusios. Kas 
ištikimas Dievui — tas itšikimas ir Tėvy
nei! Istoriniai pavyzdžiai patys už save 
kalbėjo! Vargo mokyklos mokiniai, vado
vaujami savo mokytojos Perminienės pa
dainavo liaudies dainų, pašoko tautinių šo 
kių. Anot prelegento, pas mus netrūksta 
partizaniškos dvasios žmonių, kurie sava
noriškai dirba Tėvynės garbei.

Į pamaldas ir minėjimą buvo ir iš pla
tesnės apylinkės atvykusių svečių. Reikia 
pageidauti, kad tokių minėjimų būtų daž
niau suruošiama. Dabar DBLS skyriui pir 
mininkauja Vereika.

Vytautas Pal.

MANSFIELDAS
Rugsėo 11 d. buvo DBLS skyriaus me

tinis susirinkimas, kurį atidarė sk. pir. Ka 
ralius, susirinkimui pirmininkauti pakvie
tęs Nottinghamo apygardos sekretorių p. 
Matulaitį. Nors ir neskailingas skyrius, 
bet metų bėgyje surengė net du minėji
mus: Vasario 16 ir kariuomenės šventės. 
Mansfieldo vyrai — pirmieji įrengė Sody
boje vieną kambarį, tam tikslui sumetę 
40 svarų. Susirinkime apgailestauta, kad 
Mansfieldo kambarys Sodyboje apstaty
tas prastais baldais. Išrinkta nauja valdy
ba, kuri pareigomis pasiskirstė: S. Na- 
dzelskis — pirmininku, Ješmantas — sek
retorium, Koliukas — kasininku. Linki
me sėkmės naujai ir energingai valdybai.

Vyturėlis

AUSTRIJA

PASIKEITIMAS AUSTRIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VALDYBOJE

Au.L.B. Valdyba ir vėl liko nepilna, š. 
m. rugpjūčio 25 d. Vokietijon pastoracijos 
darbui persikėlė musų Valdybos Iždinin
kas ir Tautos Fondo įgaliotinis kun. K. 
Kuzminskas. Jis ilgą laiką uoliai reiškėsi 
Ausrtijos lietuvių veikloje ir visur rodė di
delio pasiaukojimo. Austrijos Lietuviai 
širdingai dėkoja jam už bendradarbiavi
mą ir linki geriausios sėkmės naujose pa
reigose.

Persikeldamas Vokietijon Iždininkas 
Au.L.B. iždą laikinai perdavė Valdybos 
pirmininkui, o Tautos Fondo kasą Ig. Lap 
šiui. TF Valdyba nauju Įgaliotiniu Austri
jai paskyrė ir patvirtino Ig. Lapšį (Kuf- 
stein D.P. Lager) į kurį ir prašoma visais 
TF reikalais ateityje kreiptis.

BALF PIRMININKAS AUSTRIJOJE

PRANEŠIMAS NORINTIEMS KELTIS 
VOKIETIJON

Dr. J.B. Končius aplankė Salzburgo lie
tuvius ir padarė susirinkusiems platų pra 
nešimą apie BALF‘o veiklą. Austrijoje be
likus nedideliam lietuvių skaičiui BALF'- 
as negali lengvai išvystyti didesnį pašalpų 
teikimą maistu, kaip Vokietijoje, kur 
BALF'as turi sudaręs sutartį su vokiečių 
valdžia dėl maisto transporto ir padalini
mo, turi savo įstaigas ir gali gausiai pa
remti lietuvius. Austrijoje BALF‘o šalpa 
tvarkoma Msgr. K. Razmino ir jo uolių 
padėjėjų p. Vokietaitytės ir kun. Pupinio 
Salzburge, p. Blaudžiūnaitės Linze ir Dig- 
rio Vienoje. BALF Pirmininkas džiaugėsi 
lietuvių vieningumu Ausrtijoje ir ragino 
visus, kurie tik gali, ruoštis ir daryti žy
gius emigracijai į USA. Tuo reikalu jis 
daro ypatingai daug žygių Vokietijoje, kur 
BALF'as kaip savarankiška organizacija, 
pati tvarko dokumentaciją per savo em 
gracijos biurus įsteigtus Hamburge, Frank 
furte ir Muenchene. Austrijos emigraci
jos reikalus tvarkyti pakviesta kun. V. Pu 
pinis (Salzburg, Neutorstr. 19a). Visi Aus
trijos lietuviai emigracijos reikalais dabar 
prašomi tiesiog kreiptis į kun. Pupinį.

Kan. Končius aplankė ir Linzo lietuvius, 
susirinkusius Blaudžiūnaitės bute, kur pa
darė pranešimą apie BALF'ą ir atsakė į 
visus iškeltus klausimus ir dar kartą ra
gino pasinaudoti visus paskutine teise be 
kvotos emigruoti.

Atsakydamas į klausimus BALF'o pir
mininkas pabrėžė, kad kas jau pradėjo 
emigracijos bylą per NCWC — dokumen
taciją turi vesti ir toliau per NCWC. Jei 
reikia kam darbo ir buto garantijų, jas pa 
rūpins BALF'as.

BALF'as duoda ilgalaikę be procentų 
paskolą emigruojantiems į visus kraštus 
laivokartės apmokėjimui už kelionę.

Gavusieji darbo ir buto garantijas tuoj 
kreipiasi į USA konsulatą Salzburge ir 
pradeda tuoj tvarkyti reikiamus dokumen 
tus. Tame klausime padeda kun. Pupinis 
ir B. Vokietaitytė-Ivoilov.

Kas nori persikelti gyvenimui į Vokieti
ją su šeima ar pavieniai, tiems Kan. Kon
čius pasižadėjo daryti atitinkamus žygius 
pas vokiečių valdžią, tik prieš tai jam rei
kalinga tikslios žinios apie norinčius per
sikelti Vokietijon, būtent vardai ir pavar
dės, amžius, užsiėmimas ir ką norėtų ar 
galėtų dirbti Vokietijoje, kokią pilietybę 
kas turi, kur norėtų apsigyventi? Visi no
rintieji persikelti Voiketijon turi šias ži
nias iki š.m. galo pranešti BALF Įgalioti
niui bei nurodyti visus jau padartyus žy
gius persikėlimo reikalu.

Australijos lietuvių auka: 1.100 šilingų 
gauta per kun. P. Butkų ir padalinta Aus
trijos lietuviams, kurių adresai buvo pa
skelbti Anglijoje išeinančiame katalikų 
laikraštyje „Žibintas“ Nr. 2. Minėtą auką 
sudarė Australijos lietuviai susirinkę švęs 
ti p. Braželių vestuves. Visi gavusieji šir
dingai dėkoja Broliams lietuviams Aus
tralijoje, kad jie savo džiaugsme nepamir
šo tremtinių skurdo. Tai gražus ir kįlnus 
artimo meilės pavyzdys!

BAIKIME SODYBOS
ĮKŪRIMĄ

Lietuvių Sodybai akcijoms pirkti pini
gai plaukia lėtai, perdaug lėtai. Iki šiolei 
gauta tik 218 svarų. Gal tai yra todėl, kad 
visuomenė neįvertina būklės rimtumo.

Iš pirmos vasaros patyrimo galime drą
siai sakyti, kad Sodyba galės verstis, jei 
jai duosime reikiamas priemones. Pajamų 
turėta iki rugsėjo 1 d. 3126 svarai. Pir
mam ir trumpam sezonuzi tokią sumą rei 
kią laikyti patenkinama. Išlaidos bus tiks 
liai apskaičiuotos metams pasibaigus (spa 
lio 31 d.), kai bus patikrintos maisto ir gė 
rimų atsargos. Tačiau jau ir dabar iš apy
tikrių apskaičiavimų matyti, kad už jnais 
tą, gėrimus, algoms ir kitokioms bėgamo 
verslo išlaidoms Išleista beveik tiek, kiek 
turėta pajamų. Tas reiškia, kad iš pirmo 
sezono prekybos pelno nebus. Pirmais me
tais kitaip ir laukti nebuvo galima, nes iš 
laidas teko daryti tupj po Sodybos nupir
kimo (algoms, mokesčiams ir p.), o vasa
rotojai pradėjo atvykti tik po kelių mėne
sių. Nepilnas Sodybos įrengimas ir admi
nistracinis nepatyrimas pirmam sezone ir
gi prisidėjo prie pajamų sumažėjimo ir 
išlaidų padidėjimo.

Tačiau iš praėjusio sezono duomenų ,ga 
Įima apytikriai spėti, jog Sodybą gerai 
įrengus, padarius reikiamą propagandą 
lietuvių ir svetimtaučių tarpe, per pilną 
sezoną turėtų būti tarp 4 ir 5000 svarų 
pajamų, nuo tokių pajamų apie 20 proc. 
t.y. apie 1000 svarų galėtų būti pelno, iš 
ko būtų galima padengti bėgamas išlai
das ne sezono metu.

Smulkaus ūkio šakos (daržovės, vištos, 
kiaulės) irgi galėtų prisidėti prie išlaidų 
sumažinimo. Greitų, laiku, numatoma suda 
ryti specialistų komisiją, kuri paruoštų 
Sodybos eksplotavimo planą.

Šitaip galėtų ir turėtų verstis Sodyba.

VOKJETDA
METINIS KRAŠTO TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS

Š.m. rugpjūčio mėn. 27-28 dienomis Va 
sario 16 Gimnazijos patalpose susirinko 
metiniam posėdžiui Lietuvių Bendruome
nės Vokietijoje Krašto Taryba. Posėdyje 
dalyvavo visi 12 Tarybos narių ir svečiai, 
kurių tarpe Vliko Vykd. Tarybos narys 
M. Gelžinis ir Baltų Draugijos Lietuvių 
Sekcijos pirmininkas J. Bataitis.

Tarybą žodžiu pasveikino abu minėti 
svečiai ir raštu Vliko pirmininkas prel. 
Krupavičius ir Lietuvos Diplomatijos še
fas niin. St. Lozoraitis.

Posėdžio prezidiumą sudarė tarybos na
riai, E. Žilius, pirmininkas, kpt. Apyrubis 
ir šlenteris, sekretoriai. Krašto Taryba iš
klausė Krašto Valdybos pirmininko Pr. 
Zundės pranešimą apie valdybos veiklą ir 
iždininko Glemžos pranešimą apie finansi
nę bendruomenės būklę. Ji priėmė Kraš
to Valdybos pateiktą metinę apyskaitą ir 
1955/56 metams sąmatą.

Kontrolės Komisijos vardu pranešimą 
padarė Šukys, Hannover, paskaitydamas 
patikrinimo aktą ir pasiūlydamas Krašto 
Tarybai pateiktą apyskaitą priimti. Gar
bės Teismo vardu pranešė Jaks-Tyris. Gim 
nazijos Kuratorijos vardu pranešė jos pir
mininkas Damijonaitis. Jo pranešimo iš
vadose Krašto Taryba tiksliau aprėžė Ku
ratorijos, kaip patariamojo organo, kom
petencijas.

Krašto Taryba apsvarstė ir priėmė sta
tuto pakeitimą, priėmė Krašto Tarybos rin 
kimų taisykles, pagal kurias sudaroma Vy 
riausioji Rinkiminė Komisija, savarankiš
kai pravedanti Tarybos rinkimus! Nutarta 
naujus Krašto Tarybos rinkimus pravesti 
teismui patvirtinus Statuto pakeitimus, bet 
ne vėliau, kaip šos Krašto Valdybos ka
dencijos bėgyje. Naujosios Krašto Tary
bos narių Skaičius padidinamas iki 15. Ta
ryba taip pat priėmė Garbės Teismo dar
bo tvarkos nuostatus.

Kitiems veiklos metams Krašto Taryba 
išrinko naujus bendruomenės organus. Į 
Krašto Valdybą išrinkti Pr. Zunde, Erdm. 
Simonaitis, J. Glemža, kun. d-ras Aviža ir 
I Apyrubis (kandidatai Raišys, Vykintas 
ir Jaks-Tyris). Kontrolės Komisijon išrink 
ti A. Žukauskas, Bad Godesberg, V. Šu
kys, Hannover ir Fr. Šlenteris, Wehnen. Į 
Garbės Teismą išrinkti J. Bataitis, Reut
lingen, A. Survila, Hanau ir J. Jaks-Tyris, 
Tuebingen.

NEUSTADT/HOLSTEIN APYLINKĖJE
Šios apylinkės lietuviai netikėtai susi

laukė brangių svečių. Kun. Šarkai ir kun. 
Kaleckiul vadovaujant, atvažiavo 50 žmo
nių ekskursija. Ekskursija išvažiavo iš 
Wehnen, paėmė svečių iš Hamburgo ir 
Luebecko ir atvykusi į Neustadtą buvo ap- 
nakyydinta stovykloje. Kadangi lietuviai 
visų negalėjo priimti, tai pasisiūlė ir ke
lios latvių bei jugoslavų šeimos jiems pri
imti į nakvynę.

Po bendros vakarienės visi susirinko 
prie laužo, uždegto prie mūsų mylimos Bal 
tijos juros. Gražų įspūdį padarė mūsų sve 
čiai skautai savo dainomis ir šokiais. Ant 
rą dieną po pamaldų ir pusryčių svečiai 
išvyko į Timmendorfą, o iš ten namo.

Hanau apylinkėje
Šiais metais Tautos Šventę Hanau m. ir 

apylinkės lietuviai minėjo rugsėjo 11 d. 
Minėjimas prasidėjo pamaldomis, kurias 
katalikams atlaikė Sielvados Vadovas T. 
A. Bernatonis, o evangelikams — kun. Ši- 
mukėnas. Iškilmingas minėjimo aktas įvy 
kO 15 vai. „Nordbanhof“ viešbučio salėje.

Deja, šiuo metu tai yra tik svajonė ir ji 
liks svajone (o gal dar blogiau), jeigu ne 
baigsime jos įkūrimo, jeigu neduosime So 
dybai reikiamų tam priemonių. Ir čia tu
rime grįžti prie Sodybos pirkimo ir jos 
apibaldinimo išlaidų, kurios neįeina į aug 
ščiau minėtas verslo išlaidas. Gi tos išlai
dos kaip tik mus ir baigia smaugti..

Jau pačios Sodybos nupirkimui trūko 
257 svarų. Baldų nupirkta už 950 svarų 
ir remontui išleista 235 svarai. Atseit, tiek' 
išleista pinigų, kurių neturėjome. Iš kur 
juos gavome? Gi iš anksčiau minėtų per 
sezoną surinktų 3126 svarų. O tas jau reiš 
kia, kad neliko pakankamai pinigų Sody
bos bėgamoms išlaidoms apmokėti ir dėl 
to šiandien turime neapmokėtų sąskaitų 
už maistą, gėrimus ir kit. 1172 svarų su-
mą. Toms sąskaitoms apmokėti nėra pini
gų ir galite visi suprasti, kas gali atsitik
ti, jei mes greitai negalėsime jų apmokė
ti? Be to, dar nemaža dalykų reikia Sody 
bos įrengimui (baldų, užuolaidų, linoleu
mo ir p.). Reikia užveisti daržus, reikia 
pirkti kiaulių, vištų ir t.t. Tam irgi reikia 
kapitalo.

štai kodėl rašėme, kad Sodybai reikia 
dar 2000 svarų ir tai yrą minimumas. La
bai mažas skaičius kol kas yra prisidėjęs 
prie vajaus. Reikia tikėtis, kad ir kiti, su 
pratę padėties rimtumą, paskubės Sodybai 
į talką, kurios ji taip reikalinga. Svaras 
ar kitas, nors su juo ir sunku skirtis, ne
padarys mūsų neturtingesniais, bet iš 1000 
žmonių suplaukę, jie sudarys didelę sumą, 
išgelbės Sodybą iš nepaprastai sunkios 
būklės ir įgalins ją savarankiškai verstis.

Pradėję — baikime darbą, visi prie to 
prisidėdami.

Lietuvių Namų B-vės Valdyba

Lygiai 15 vai. salė buvo perpildyta. Minėji 
mą atidarė ir tai dienai pritaikintą turi
ningą paskaitą laikė A. Survila.

Po minėjimo toje pačioje salėje įvyko 
metinis Hanau apyl. narių susirinkimas. 
Susirinkimui vadovavo dr. A. Damijonai
tis,sekretoriavo M. Meškauskienė.

Metinę veiklos apžvalgą padarė apyl. 
valdybos pirmininkas A. Survila. Iš prane 
Šimo paaiškėjo, kad nors apyl. valdyba tu 
rėjo nelengvas darbo sąlygas, bet atliktas 
gražus lietuvybei išlaikyti darbas. .

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 1954/55 M. 
APYSKAITA

Krašto Tarybai pateiktoje apyskaitoje 
gimnazijos metinės pajamos ir išlaidos su
vestos 300.000 DM sumoje. Didžiausioji pa 
j amų pozicija yra rėmėjų būrelių įnašai ir 
aukos 268.000 DM sumoje. Iš šios aukų su
mos gauta būrelių įnašų per Balfą 121.000 
DM, betarpiškai 85.000 DM, maisto pro
duktais 31.000 DM ir inventorium 30.000 
DM. Pažymėtina, kad maisto produktų di
džiausioji dalis gauta iš Balfo. Pajamos 
inventorium ir apyskaitiniais metais buvo 
tokios žymios todėl, kad gauta iš US armi
jos aviacijos vyr. būstinės didelė auka in
ventorium, kaip lovomis, čiužiniais ir lo
vų bei kitais baltiniais bendros 30.000 DM 
vertės. Likusią pajamų sumą sudaro įsi
skolinimas,_ siekiantis 26.000 DM, pajamos 
iš kiaulių ūkio ir bulvių derliaus, iš moki
nių tėvų įnašų ir pereitų metų pradžios 
saldo kasoje bei einamojoje sąskaitoje. Pa 
žymėtina, kad įsiskolinime yra gimnazijos 
skola Krašto Valdybai per 6.000 DM ir sko 
la finansų įstaigai už inventorių apie 3.500 
DM. Tikimasi, kad vokiečių finansų įstai
ga šių metų bėgyje inventorių perleis ga
lutinai už 500 DM ir tuo būdu įsiskolini
mas sumažės 3.000 DM.

Išlaidų pozicijose žymiausią dalį suda
ro mokinių maitinimas, kuras, šviesa, šva
ros ir sveikatos palaikymas, mokinių kelio 
nės, auto eksploatacija bei eiliniai remon
tai bendroje 107.000 DM sumoje. Adminis
tracinės išlaidos, kaip atlyginimai, mokes
čiai, socialinis draudimas, mokinių drau
dimas nuo nelaimės, spauda, informacijos, 
raštinės, pašto, telefono ir kt. išalidos su
daro 129.000 DM. Likusią sumą sudaro 
buhalterinis pervedimas paaukoto 30.000 
DM inventoriaus į turto s-tą. likučiai gry
nais kasoje ir einamoje sąskaitoje, nesu
naudoto kuro ir maisto likučiai viso 28.000 
DM sumoje ir 5.000 DM įvairių išlaidų.

Augšta maisto likučių suma susidaro 
todėl, kad suaukotas maistas yra daugiau
sia riebalai, pienmilčiai ir kiaušinių ■ mil
teliai, t.y. tokie produktai, kurių suvarto
jimas ilgiau užsitęsia. Šiaip skolos už mė
są, duoną, pieną, kurą ir kt. produktus, 
sudarančios apie 16.000 DM neturi ryšio su 
maisto .sandėlio ištekliais, nes tai yra trum 
palaikės skolos už kasdieninį ir būtiną su
vartojimą, kurios turi būti greit išlygin
tos, bet kurioms išlyginti pajamų nuolat 
stokoja.

Gimnazijos tautinių šokių būrelis 
lietuvių darbo kuopose

Darbo ir sargybų kuopos šiemet iškil
mingai minėjo Rugsėjo 8 d. šventę. Tos 
šventės meninei programai papildyti ir 
pravesti buvo kviečiama gimnazija. Jos 
tautinių šokių būrelis, vadovaujamas Skei 
valienės, davė tautinių šokių spektaklius.

Visose vietose gimnazijos mokiniai šo
kėjai buvo pavaišinti ir apdovanoti. Ypa
tingai gražiai jie buvo priimti Mainzo kuo 
poje, įteikusioje gimnazijai dovaną. Nu
matomas šokėjų pasirodymas dar Schwetz 
ingeno kuopoje. Jų pasirodymai turi di
delį pasisekimą ir gražiai rekomenduoja 
gimnaziją.
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PLUNKSNAQRAUŽIO IS KO
PAMIŠĖLIŲ PROPAGANDA užsiimą vadon, negali šio mastelio praktikoje pri- 

kai kurie lenkai, gyveną šioje pusėje gele taikyti. Ką bekalbėti apie mūsų brolius 
žinės uždangos. Prieš kuri laiką vienas australiečius... 
bičiulis parodė man atviruką, kuriame at
spausdintas busimosios Lenkijos žemėla
pis. Atrodė, kad jis buvo atspausdintas dar 
tuo laiku, kai vyko Antrasis Pasaulinis 
Karas. Nustebau, kai šią savaitę man pa
rodė nuo tos pačios klišės naujai atspaus
dintą busimosios Lenkijos žemėlapį (taip 
pat atvirukas), mano bičiulis anglas — 
Mr. George. Žemėlapyje busimoji Lenki
ja užima ne tik Vilnių, bet visą Pabaltijį, 
Rumuniją, Vengriją, Suomiją, Berlyną, Ko 
penhagą, žodžiu visą Europą, išskyrus D. 
Britanijos salas ir gabaliuką Prancūzijos. 
Iki kokio beprotybės laipsnio priveda kai 
kurių lenkų šovinizmas, vaizdžiai parodo 
jų skleidžiamas prastos rūšies popieriuje 
atspausdintas „būsimosios Lenkijos“ žemė 
lapis.

NETURINT STATISTIKOS DUOMENŲ 
sunkų pasakyti, ar D. Britanijos lietuvių 
kolonija didėja, (turiu galvoje naujagi
mius), ar mažėja? šiuo metu išvykstan
čiųjų į dolerinius kraštus jau labai reta. 
Ypač Kanadon. Nors vis dar pasitaiko. Pe 
reitą savaitę išlydėjau vieną tautietį, gar
bingo grybo pavardę turintį, Montrealin. 
Kuriais tikslais jis ten išvyko — neteko 
patirti, bet atsisveikinant, šitokį epizodė- 
lį jis papasakojo iš savo pergyvenimų, kai 
jis keleris metus plaukiojo jūroje, versda
masis jūrininko profesija. Girdi, viename 
Kanados uoste, jis susipažinęs su mergai
te, rodos skandinave, dirbusia taip pat lai
vo virtuvėje. Pažintis po kurio laiko išsi
plėtusi į draugiškus ryšius ir nežinia kaip
būtų visa pasibaigę, jei... ne jo pasas, ku
riame buvo atžymėta, jog jis gyvenęs ke
lis mėnesius Holand Park, Londone. Pasi
rodo, kad ši mergina, jam nematant, per
žiūrėjo jo dokumentus. Po to ji jam pa
rašiusi: — Mielasis, su vyrais, kurie net 
kelis mėnesius gyvena Londono parke ne
noriu nieko bendra turėti. Aš žinau, kokie 
vyrai gyvena parkuose, juo labiau Londo
no parkuose, kuriuos esu pati mačiusi“...

Dabar šis vyras savo pase išsivežė įra
šą, jog jis gyveno Ladbroke Gardens. Bau- 
ginuos, kad, jei jam ir pavyktų sutikti 
aną, parkų nemėgstančių skandinavę, ar 
ji nepabėgs, sužinojusi, kad jis gyveno 
„daržuose“... . .« * •

PEREITĄ SEKMADIENĮ girdėjau per 
BBC transliuojamą x kunigo pamokslą, 
kuriame šis dvasiškis ragino britų visuo
menę parodyti daugiau širdies svetimša
liams, suprasti jų nedalią ir juos užjausti. 
Tai buvo gražūs man nežinomo pamoks
lininko žodžiai, tik abejoju, ar jie krito 
geron dirvon. Visiškai kitas reikalas, jei 
kalba liestų nelaimėn patekusius katinė
lius. Aną dieną, bevalydamas seną parko 
sandėlį, užtikau karo meto laikraštį, ku
riame Londono dienraštis apeliuoja į vi
suomenę, aukoti sovietnės Rusijos ark
liams, sužeistiems karo metu. Manau, kai 
tam tikslui buvo susidaręs ir atitinkamas 
komitetas. Kažin, koks būtų pasisekimas 
atsišaukimo, jei kas nors paskelbtų rink
liavą Sibiro taigose mirštantiems nuo žaiz 
dų ir bado milionams pasmerktųjų...» * *

KAIP NUSTATYTI IŠSIGĖRIMO MAS
TĄ papasakojo vienas tautietis, kurį be 
reikalo užsipuoliau, kad jis jau yra pasie 
kęs normą.

— Girtas aš esu buvęs tik vieną kartą 
ir tai atsitiko Lietuvoje. Čia, tremtyje, 
niekad nesu pasiekęs tokio lygio.

Girtumo mastelį jis ištaip apibūdino: — 
Kartą, prieš Kalėdas, kiek ilgėliau užsisė
dėjau su draugais restorane. Grįžtant rei
kėjo pailsėti. Kai atsipeikėjęs norėjau at
sikelti, pasirodė, kad mano apsiausto 
skvernai ir rankovės prišalusios prie že
mės. Tada įsitikinau, kad buvau girtas...

Gaila, kad Anglijoje tokie silpni šalčiai, 
ir mūsų tautiečiai, patekę už girtumą nuo-

NORINTIEMS TURĖTI 
GEN. S. RAŠTIKIO ATSIMINIMUS!

Gen. Raštikio atsiminimų I tomas tuoj 
pasirodys. Antras baigiamas. Norį juos 
gauti, prašomi tuoj pat užsisakyti, įmo
kant už I-mą tomą 36/8. Tokia kaina gau
na tik užsisakiusieji.
Jau pasirodė gražiai atspausdinta T. Žiū
raičio, O .P. nauja knyga „žodis ir Gyve
nimas".
Geriausia N. Mazalaitės knyga — NEGES- 
TIS,
Kun. V.J. Bagdonavičius MIC — ŽMONI
JOS LIKIMAS,
Savickio — ŽEMĖ DEGA,
Dostojevskio — PAŽEMINTIEJI IR NU
SKRIAUSTIEJI,
Tai knygos, kurias verta paskaityti ir tu
rėti savo bibliotekose.
Taip pat primenama, kad neatsiskaitę, at
silygintų už VI tomą „L. Enciklopedijos“. 
D. Daunoraitė,' 49, Thornton Ave., Lon
don W.4.
Kalėdoms bus lietuviškais vaizdais ir lie
tuviškais parašais kalėdiniai sveikinimai.

AUSTRALIJĄ prisiminus, reikia pasa
kyti, kad ten mūsų „ambasadoriai“ met 
iš metų stipriau tvirtinasi. Net ir australų 
spauda jau dažniau teigiamai atsiliepia 
apie naujuosius ateivius. Nemažas skai
čius jų verčiasi savarankiškai, vis giliau 
šaknis leisdami į biznius ir pramonę. At
siranda jau ir tokių, kurie žada ateinan
čiais metais atvykti atostogoms Europon. 
Tų atostogų svarbiausias tikslas -— parsi
gabenti gyvenimo draugę, nes Australijo
je moteris — auksas. Kad Australijoje vy 
rai gerbia moteris, parodo ir šitoksai „The 
Messenger“ laikraščio „Fifty-fifty“ sky
riuje vyro skeblimas: „Savo žmoną pasku
tinį kartą mačiau prieš 20 metų, kada ji 
su keliais jūreiviais išvyko laivu, pamoju
si man atsisveikinimui. Dabar gavau iš jos 
advokato raštą, kuriame ji reikalaujanti 
apmokėti už jos pragyvenimą per tuos 
paskutiniuosius 20 metų. Ar aš turiu ap
mokėti šią sąskaitą?“ — klausia skaity
tojų patarimo džentelmenas.

Antras to paties skyriaus skaitytojas 
taip pat nežinąs ką daryti, per „Fifty-fif
ty“ skyrių jieškodamas pagalbos: „Mano 
žmona, su kuria jau dešimt metų gyvenu, 
tvirtina, kad radusi savo brolį, kurį būti
nai norinti apgyvendinti mūsų bute, nors 
tas atrastasis brolis į ją panašus tiek k;ek 
žirafa į vėžlį. Patarkite, kur turėčiau su
žinoti, ar tai tikrai jos brolis?“

I tokį pagalbos šauksmą, tūlas- skaityto
jas pataria, kad nelaimingasis tuoj pat su 
sirastų seserį...

KAD MĖSA BŪTU MINKŠTA..,
ATSIMINIMŲ PABIROS

Pereitam „Europos Lietuvyje“ skaitau 
tokią žinutę:

„Anglas veterinarijos gydytojas su
rado paslaptį, kad kiekvieno gyvulio 
mėsa būtų minkšta. Tam tikslui, prieš 
skerdžiant gyvulį, reikia jo nesuerzin
ti arba vaistais nuraminti sukilusius 
nervus“.

Ryšium su tuo, aš papasakosiu apie tuos 
vaistus — ne iš knygos ir ne iš veterina
rijos gydytojo receptų, bet iš tikro atsiti
kimo Lietuvoje.

Prieš 30 su viršum metų Lietuvoje Ang
lijos pasiutiniu buvo Sir Ernest Wilton, se 
nyvas žmogus, senas kavalierius ir geras 
Lietuvos draugas. Sykį pasikvietė jis ma
ne pas save pietauti. Girdi, nieko daugiau 
nebūsią, galėsiva pasikalbėti. Pietums bu
vo paduotas didelis keptas kalakutas, su 
visokiais tinkamais kalakutui priedais.

Anglo-saksišku papročiu šeimininkas 
„servino“ kalakutą pats, ilgu peiliu ir ne- 
trumpesne šakute pjaudamas kalakuto rie 
kės ir dėdamas jas ant lėkštės svečiui. Pra 
dėjova valgyti. Kalakuto būta puikaus: 
mėsa burnoje tiesiog tirpo...

— „Well, how do jou like it?“—staiga 
paklausė šeimininkas.

—• „Most exellent“ <— atsakiau nemeluo 
damas net ir iš mandagumo.

— „Tai matai, — tęsė toliau šeimininkas,
— o šitas kalakutas yra lietuviškas, pirk
tas „markete“, čia pat Kaune. Jūs, lietu
viai, turite puikių kalakutų ir, apskritai, 
turite fine products. Tik, atleisk man 
Tamsta už atvirumą: nekuriuos dalykus 
jūs nevisai mokate paruošti“... Sakysim, 
imkim, kad ir kalakutus, arba viščiukus, 
arba kitą paukštieną. Nesykį valgydavau 
jūsų lietuviškuose namuose. Mėsa puikiau 
šia, nes paukščiai kaip reik gerai išaugę, 
gerai maitinti... Bet kai paimsi į burną, 
mėsa kieta, kai pintis, ar gyslų kamuolys, 
O šita, žiūrėk, minkšta, švelni, pati bur- 
non prašosi...

— Tai kame paslaptis? — paklausiau 
šeimininką.

— Well, — tarė Sir Ernestas, (Dieve 
duok jam dangų, nes jau seniai jis miręs).
— Paslaptis labai paprasta. Nors ir mano 
virėja jos ligi Šiol nežinojo. Ji, kaip žino
te, yra lietuvė, labai gerai verda, bet šitos 
mįslės, ot, ir nežinojo“... Ve, būdavo, kaip 
patėmijau, nusiperka ji kalakutą kelioms 
dienoms anksčiau. Laiko jį kieme, paše
ria grūdais ir pienu pagirdo. Bet kai atei
na kalakuto „Sudna Diena“, tai, žiūriu, 
mano virėja kokį pusvalandį nabagą ka
lakutą po kiemą vaikosi su peiliu, ar kir
viu rankose, kol jį pagauna. O pagavus, 
tempia už kojų per kiemą prie kaladės. 
Paskui, pasigriebus paukštį tarp kojų, tie
sia jo kaklą ant kaladės ir tik tuomet pa
galios jam galvą nukerta, arba peiliu nuzu 
liną... Per tą laiką nelaimingas paukštis, 
būtų kalakutas, ar viščiukas, taip išsigąs
ta, kad kraujas jam gyslose sustoja, rau
menys išsitempia... Ogi tas pats būtu, ir su 
manim, arba ir su Tamsta, jeigu kas su 
kirviu mus taip pasivaikytų — ar ne? Ne- 
dyvai, kad po tokios operacijos kalakutas

Liet. Žuranlistų S-gos pirmininkas 
V. Rastenis, gyvenąs Amerikoje, šią 
vasarą viešėjęs Europoje, trumpai bu
vo sustojęs ir Londone. Savo įspū
džius jis parašė „Dirvoje. Čia persi
spausdiname V. Rastenio straipsnį 
.Amerikos prieangyje“, kuriame jis 
prisimena mus, Anglijos lietuvius.

Red.

Dabar jau būsiu du kartus keliavęs iš 
Europos į Ameriką, ir abu kartus per Ang 
liją. Anglijoje gyvenantieji greičiausiai 
užsigaus dėl to krašto prilyginimo prie 
Amerikos prieangio, nes visi jie laiko sa
ve Europoje gyvenančiais ir europiečiais. 
Bet iš tikrųjų, atsidūrus Londono gatvėse, 
ypač šį kartą, man jau buvo sunkoka 
spręsti, ko čia daugiau: ar europietišku
mo ar amerikietiškumo... Visų pirma kal
ba, parašai ir visa eilė išviršinių požymių 
daug kuo primena Ameriką. Tik čia dau
giau senų laikų palikimo.

Visiškai suprantama, kodėl yra to pa
našumo. Juk Amerikos gyveniman dau
giausia papročių ir stiliaus yra atnešę emi 
grantai iš Anglijos, tiksliau tariant, iš Di
džiosios Britanijos. Tik naujų aplinkybių 
ir susimaišymo su kitais emigrantais įta
koje čia susidarė visa eilė naujų bruožų, 
kurių Anglija neįgijo ir pasiliko daugeliu 
požiūrių artima ir Europai. Pagaliau, juk 
ir pati Amerika ne taio jau ypatingai nuo 
Europos skiriasi, ypač, kad daugelis išvir
šinių (ir gal net gilesnių) Amerikos gyve
nimo bruožų pastaruoju laiku skubiai per 
simeta ir į visą Europa, neišskiriant net 
tokių senovės kultūros židinių, kaip Roma 
arba Atėnai...

Visdėlto yra ir skirtumų tarp Amerikos 
su Anglija. Per kelias dienas visko negi 
palyginsi, bet vienas skirtumas ypatingai 
krinta į akį susitikus su Anglijos nauja
kuriais lietuviais. Tai pragyvenimo sąly
gos, ypač uždarbiai. Kai jie ima minėti už 
darbius, kai pamini savaitinius uždarbius, 
vis kažkaip sunku iškęsti nepaklausus: 
kaip? Ar aš gerai supratau? Ar per savai
tę tiek? Ne per dieną?

Nedrįstu minėti tikslių skaičių, net ne
užsirašinėjau jų, tačiau man atrodo, kad 
dažniausiai girdėjau minint uždarbius — 
penki, septyni svarai... Ir nesu tikras, ar

virsta nelyginant iš medžio ištašytas... 
Mėsa kieta, neskani, it seną kaliošą mė
gintum krimsti... — užbaigė šeimininkas.

— Kas gi padaryta su šiuo kalakutu? 
Ar su sveika galva jis iškeptas? Kokią 
operaciją jis turėjo, kad štai toks deli
cious? — paklausiau šeimininką, jau tik
rai susidomėjęs tuo sekretu.

— Aha! Norėtumėt žinoti, ar ne? Čia jo 
kio sekreto nėra. Reikia tik žinoti, kad jei
gu ką darai, vis vien, ar tai būtų didis, 
ar mažas dalykas, pasirūpink sužinoti, 
kaip reik tą dalyką gerai padaryti — any
thing you do, do it right! Tai labai svar
bu gyvenime...

Senasis viengungis, didesnę savo gyveni 
mo dalį praleidęs Tolimuose Rytuose, k:- 
nų ir kitų orientalų tarpe, mėgstančių pa
filosofuoti, pradėjo dėstyti savo pažiūras 
į gyvenimą, kinietiškomis patarlėmis pa
gražindamas išvedžiojimus. Jis buvo lab' 
įdomus pasakotojas, tačiau man vis r.’ 
jo jo nebaigta istorija apie kalakutą. Il
gėliau taiksčiausi, kol man pagalios pavy
ko jį užvesti vėl prie kalakuto istorijos, 
kurią jis man šitaip išdėstė:

— Matai, kai kalakutas buvo nupirktas 
turguje prieš kelias dienas, liepiau jį šer
ti ryžiais virtais piene. Kalakutas puikiai 
jautėsi: jis kiaurą dieną vaikštinėjo po kie 
mą, gurklį išpūtęs, garsiai klykaudamas. 
Paskutiniąją savo gyvenimo dieną jis gavo 
ir grūdų, kiek tik lindo, bet... gerame kon
jake mirkytų. Mano kalakutas prilesė kiek 
norėjo, buvo sotus ir laimnigas, nes ir 
konjakas padarė savo. Jautėsi, kaip lordas 
po gerų pietų. Pradėjo snūduriuoti ir sap
nuose, matomai, svajoti apie savo kala- 
kutišką rojų... Tada aš liepiau jį gražiai, 
švelniai paimti į glėbį, neskubant nunešti 
prie kaladės, kur laukė aštrus kirvelis... 
viena akimirka ir kalakutas mirė svajo
damas, laimingas besijaučiąs, nesikankin- 
damas, be baimės, be kraujo sustingimo. 
Ir, Tamsta matai, koks skirtumas! — bai
gė šeimininkas, rodydamas pirštu į pusė
tinai jau apdorotą kalakutą, gulintį ant 
stalo. Tiesa, ir po mirties jis buvo taip 
gardus, kaip gyvas būdamas, jis buvo gra
žus.

Dažnai aš prisimenu tuos pietus pas Sir 
Ernestą. Bet ypatingai jo išvadą ir gerą 
pamokymą:

■— Whatever you do, do it right! — Ką 
nebedarytum, padaryk gerai!

Dzūkas

Londonas. Kiekvienais metais tam tikra 
komisija parenka karališkojo seanso fil
mą. Tokį išskirtą filmą ateinantį mėnesį 
žiūrės karalienė Elizabeth. Šįmet ta laimė 
teko Alfredo Hitchcocko filmui „To Catch 
a Tief“ su Grace Kelly ir Cary Grant. Y 
ir nepatenkitų tokiu parinkimu.

*
Teheranas. Policija turėjo numalšinti 

triukšmaujančią 1000-čio persų eilę, lau
kiančią registracijos į anglų kalbos kur
sus.

JIE GYVENA ?
teko susitikti daugiau kaip porą asmenų, Jau ir šią vasarą kelios dešimtys lietu- 
minėjusių (savo ar kitų) uždarbį, išreiš- vių ir net kitataučių praleido tenai atosto- 
kiamą dviženkliu skaičiumi (dviženkliu, gas, nors ir čia, kaip namuose, vyrauja tas 
kurio pirmasis ženklas yra 1, o ne 2 ar3...) pats provizoriumas. Galbūt, čia reikalin- 
Turint galvoj, kad 10 svarų yra apie 27 ga ir ekspertiška akis su patarimais, kaip 
doleriai, išeina, kad retas kas iš mūsų tau- būtų geriausia tą vietą ekonomiškai su- 
tiečių tenai uždirba tiek, kiek Amerikoj tvarkyti, žinoma, jei čia pasireikštų nors 
bedarbio pašalpos vienam asmeniui moka- truputis panašaus dosnumo, kokio sušilau 
ma... O k'ai pasižiūri į kainas ir doleriais kia savi ir net mums svetimi vienuolynai, 
išverti, tai jos toli gražu ne tiek daug gt- tai jokios problemos nebūtų. Bet tuo tar- 
silieka nuo amerikinių kainų,, arba kaikur pu... Daugelis, išgirdę, kad šį rudenį bene
net priešingai: ne tik neatsilieka, o jas net 
gi pralenkia. Tai kaip gi jie ten išsiverčia?

Prisipažinsiu, man tai pasiliko mįslė, 
kurios per šešias dienas, ir tas pačias ne 
ekonominėms studijoms paskirtas, nei ne
bandžiau atspėti. Tik mačiau, kad kažkaip 
verčiasi. Tiesa, automobiliais labai maža 
kas tevažinėja, o jei vienas kitas ir važiuo 
ja, tai tik „blusomis“ (atseit, Volkswage- 
nais ar kitais panašaus tipo automobi
liais), kurios yra užviešpatavusios ir Pran 
cuzijos, ir Šveicarijos, ir Italijos, ir Vo
kietijos ir žymia dalimi Anglijos gatves 
bei kelius. (Tik Graikijoje vyrauja didieji 
amerikiniai automobiliai). Bet namai — 
„nuosavi“ (nuosavi kabutėse, nes kiek ant 
jų stogų yra skolų užgulusių — kam gi 
klausti ir nuotaiką gadinti!) — nėra rete
nybė.

Bėgo iš čia geresnių ekonominių sąlygų 
jieškodami daugelis, ir daugelis jau išbė
go, daugelis ir dabar dar galvoja bėgti, bet 
lyg ir jau nebe taip skuba, vadinasi, gal
voja pagalvodami: gal bėgsim, o gal ir čia 
kaip nors išsilaikysim... Bet kaip išsilaiko 
su tais uždarbiais — pašaliečiui vistiek lie 
ka mįslė, o tiems išsilaikantiems — meniš 
ka specialybė.

* * *
Ir visdėlto, Anglijos Lietuvių Bendruo

menė, skaičiumi prilygstanti vidutinę Ame 
rikos vieno miesto lietuvių koloniją, suge
bėjo įsikurti sau du židinius, tokius, ko
kių nesugeba įsikurti net kaikurios gana 
nemažos amerikinės lietuvių kolonijos. At
sirado tenai pakankamai entuziastų, pasi
ryžėlių, kurie sugebėjo įsteigti — įgyti vie 
tos lietuviams namus Londone ir vasaros 
sodybą užmiestyje. Ir tai ne šiaip kokias 
landynėles-pašiures, o namus ir sodybą, 
kad yra ko pažiūrėti! Ypač iš lauko. Na
mai Londone iš lauko atrodo lyg kokia tur 
tuolio reizdencija! Viduj, tiesa, dar daug 
ko reiktų. Tenai tebevyrauja su. visokiais 
trūkumais atkakliai kovojanti improvi
zacija. Bet galimybės didelės. Čia ir redak 
cija, ir organizacijų centrai, susirinkimų- 
pobūvių salės, ir viešbutis-pensionatas, ir 
valgykla, ir — pačioj gelmėj — „Rago Ba
ras“. Visur kur dar reikia taisymo, atnau
jinimo, atšviežinimo, tinkamesnio apstaty
mo ir, žinoma, papuošimo — menininko 
rankos (o, kad būtų jėgų nukelti į ten ke- 
letai mėnesių V. Andriušį su Bričkum iš 
Bostono, kurie išpuošė ALTS skyriaus na
mus!).

Labai būdinga (ir kartu kiek gaila...), 
kad „Rago Baras“ turi būti dar žymus eko 
nominio pamato akmuo namams išsilaiky
ti. Jis ir glūdi „pačiame pamate“. Jį ir dai 
lininko ranka yra atitinkamai palietusi. 
Pagalvoji: nejaugi gerklė yra vienintelis 
kanalas musų tautiečių pinigui nukreipti 
lietuviškiems kultūriniams reikalams? Na, 
bet jeigu jau šis „kanalas“ yra vienas iš 
sėkmingųjų, tai gal geriau, kad per jį ir
gi pinigas nueina lietuviško židinio nau
dai, negu daugelyje vietų jis nueina į sve
timų karčiamninkų kišenes... Tokios min
tys ateina žiūrint į dailininko tame bare 
patiektus vaizdus, skatinančius sekti „pro
tėvių pavyzdžiais“, kurie rodo, kaip tie 
protėviai linksminosi alų-midų maukda
mi...

Išeivijoje taio verktinai reikalingi lietu 
viški pasaulietiški visuomeniniai židiniai 
turi du stiprius konkurentus: karčiamos ir 
bažnyčios su vienuolynais. Aš čia nesiren
giu pasisakyti nei prieš vienus nei prieš 
kitus, ir juo labiau nelyginu jų naudin
gumo visuomenei ar paskiriems žmonėms. 
Tik viena yra aišku, kad tiems trims reika 
lams mūsų žmohių skiriama proporcija nė 
ra teisinga. Būtent, ir karinamoms ir baž
nyčioms mūsų žmonės daug. lengviau ir 
dosniau atiduoda dalį savo uždirbamų pi
nigų, negu lietuviškiems pasaulietiškiems 
visuomeniniams-kultūriniams židiniams. 
Nei karčiamos nei bažnyčios neturi vargo 
aiškinti pinigų davėjams, kur kada ir kaip 
jie katrą dolerį sunaudos, ir niekas nerei
kalauja iš jų apyskaitų, niekas nedaro re
vizijų, o pinigus visgi gausiai neša. Joks 
kitas lietuviškas reikalas tokių privilegijų 
iš lietuvių visuomenės nesusilaukia. Čia 
reikia daugybės aiškinimų, įtikinėjimų, 
graudenimų, sąmatų, apyskaitų, revizijų, o 
rezultatas — sulūžę skatikai, už kuriuos 
beveik kiekvienas, kas jais operuoja, su
silaukia pelnytų ar nepelnytų, bet labai ne 
malonių priekaištų ir pasmerkimų... Ot, 
kad taip įsivyrautų musuose dėsnis: da
linti tas lėšas lygiomis trims poreikiams. 
Jeigu kas nori ir melstis ir išgerti, tai kad 
paskaičiuotų taip, kad jeigu doleris pra
gertas, tai po tiek pat skirti ir bažnyčiai ir 
pasaulietiškiems visuomeniniams - kultū
riniams reikalams. Jei kas negeria, tai per 
pusę — bažnyčiai ir visuomenei. Jei kas 
nesimeldžia, bet geria — irgi per pusę... 
Jei kas negeria ir nesimeldžia — viską vi
suomeniniams reikalams, bet ne mažiau, 
negu kiti visiems, trims dalykams išleidžia. 
Tada ir pasaulietiški visuomeniniai židi
niai atsigautų!

Britanijos lietuviai, atrodo, bene bus, 
bent jų dalis, kiek arčiau prie to dėsnio 
priėję. Negirdėjau, kiek jie tenai bažny
čių bei vienuolynų pastatė, bet turi lietu
viškus namus ir lietuvišką sodybą! Neži
nau, kiek ir į karčiamas jie nuneša, bet te
ko matyti, kad bent dalį prageriamųjų at
neša į tuos pačius namus bei sodybą. Gal 
tik reiktų dar keletą žingsnių toliau ta pa 
čia linkme...

Sodyba — gyvų diskusijų objektas Ang
lijos lietuvių visuomenėje ir spaudoje. Bet 
ne tik jos įsigyjimo rėmėjai, o ir skeptikai 
bei kritikai, apsilankę joje, užsikrečia ro
mantišku entuziazmu ir noru ta sodybą 
lietuviams turėti bei išlaikyti. Atrodo ji 
net efektingiau, kaip Vasario 16 Gimnazi
ja: ir rūmai, ir natūralinis gero valako plo 
to parkas, ir ežeriukas ir maudymosi ba- 

. seinas, ir... 200 metų amžiaus apleistas 
malūnas su neapskaičiuojamomis galimy
bėmis ekscentriškai fantazijai...

apsilankysiąs Anglijoj J. Bačiūnas, mano 
būtinai jį nusikviesti į tą sodybą ir jam 
parodyti. Nemanykite, kad jie toki akyplė > 
šos ir prašys pinigų! Ne, jie mano, kad 
geriausia dovana sodybai iš p. Bačiūno 
gal būtų jo ekspertiškas padėties įvertini
mas ir patarimai, kurių iš to prityrusio to 
kių vietų tvarkytojo tikisi tikrai išganin
gų. Ir apskritai jie tenai prašė perduoti 
nuoširdžiausi kvietimą visiems Anglijoj 
besilankantiems Amerikos lietuviams bū
tinai užsukti į Lietuvių Namus Londone, 
o iš ten skirti keletą valandų laiko apsi
lankyti ir Lietuvių Sodyboj. Tie židiniai, 
sukurti lietuvių, gyvenančių ekonominėse 
sąlygose, kurios mums, gyvenantiems Ame 
rikoj, yra mįslė, iš tikrųjų yra dar didesnė 
mįslė. Ir ne tik mįslė, bet ir malonus su
sijaudinimo dvelktelėjimas, akivaizdžiai 
parodąs, kad lietuviška ugnelė dar vieto
mis karštai rusena.* ♦ ♦

Paminėjus Londoną, reta kam neprisi
mena ir Lietuvos vėliavos saugotojas toje 
didžiausioje Europos sostinėje, ministeris 
Balutis. Kaip jis? — jau klausė daugelis, 
išgirdę, kad lankiausi Londone. Prisimenu, 
nuo pereitų metų dažnai tekdavo sutikti 
jį asmeniškai pažįstančius ir nepažįstan
čius, liūdnokai galva palinguojančius. Ži
nia, kad ministeris Balutis ligos pririštas 
prie lovos, nelinksmai visus nuteikė. Ir 
eidamas į 17 Essex Villas pats spėliojau: 
kažin, ar teks su juo matytis prie lovos, 
ar gal pataikysiu tokiu momentu, kad bus 
pakilęs bent kiek pavaikščioti po kambarį. * 

Bet buvau maloniai nustebintas, kai į 
pasiuntinybės oficialųjį kambarį, kur kal
bėjomės su p. Balicku, įėjo p. ministeris 
Balutis — kaip niekur nieko, apsirengęs 
„pilnoj formoj“, ir su kaklaryšiu, ir su 
švarku... Joks ligonis! Kalbėjomės apie 
tris valandas... Kitą dieną dar matėmės, ir 
tas pasimatymas užtruko net... 5 valandas, 
o po to p. Balutis net 3 ar 4 blokus palydė 
jo mane iki autobuso. Tatai pasakoju, no
rėdamas visus kiek galima vaizdingiau • 
įtikinti, kad p. Balutis, anot jo betariant, 
gana gražiai iš savo ligos „išsilaižęs“, nors 
ir turįs būti gana atsargus. Gerokai pri- 
jaudintas gausių sveikinimų jo jubiliejaus 
proga, jis toliau kukliai, tyliai, atsargiai, 
bet budriai tebeina sargybą prie Lietuvos 
vėliavos ir visiems jį prisimenantiems siun 
čia nuoširdžiausius sveikinimus su geriau 
siais linkėjimais.

V. Rastenis

SOVIETAI APLEIDŽIA
TURĖTĄ BAZĘ SUOMIJOJ

Nežinia po keliais raktais Maskvoje lai
komi pasaulio užkariavimo planai, tačiau 
taikos armoniką ten gauna ne tik pamaty
ti, bet ir patampyti kiekvienas — nuo pra
džios mokyklos mokinio iki paties Niki
tos Chruščiovo, o ką jau bekalbėti apie 
maršalus. Šį kartą estradoje pasirodė 
garsusis Žukovas ir beveik taip taikingai 
nusiteikęs, kaip anąsyk uogaudamas su 
Amerikos augtšo diplomato žmona Bulgą- 
nino vasarvietėje. Dalykas toks, kad so
vietai nutarė palikti Porkkala, Suomijos 
karinę bazę, kurią Maskva, sudarydama 
taikos sutartį su Suomija, pareikalavo sau 
50-čiai metų.

Kokiais sumetimais vadovaudamiesi so
vietai ryžosi atsisakyti tos bazės, šian
dien dar nežinoma, tačiau savo žygį jie ne. 
užmiršo palydėti taikos propaganda. Mar
šalo Žukovo pareiškimu, tai esąs pavyz
dys kitiems kratšams, o ypač Amerikai, 
pradėti daryti panašiai. Kalbos apie tai- * 
ką, girdi, turinčios būti paremtos veiks
mais. Kaip tik tai sovietai ir darą. Ame
rika, Žukovo patarimu, turinti likviduoti 
bazių žiedą apie sovietiją, raudonąją Ki
niją ir kitas liaudies respublikas. Atvirai 
kalbant, šitos jankių bazės yra tiesiog pa
baisa Kremliui.

Dabar tos bazės. Jos labai grėsmingos. 
Iš jų patogiai galį būti vykdomas sovietų 
strateginių punktų ir pramonės centrų 
naikinimas. Ilgai laukti negalima. Reikia 
mėginti veikti Vakarų visuomenės opini
ją, kad ji kartą rimtai atsigręžtų prieš sa
vo galvas ir pareikalautų daryti taip, kaip 
sovietai daro. Tad kodėl nepaaukoti vieną 
ne taip jau reikšmingą bazę ir imti tran
kiau kalbėti apie taiką? Maršalas Žuko
vas tai ir daro, pasikliaudamas dar tebe- J 
dvelkiančia ore Ženevos dvasia. Sovietų 
nelaimei, ta dvasia jau nebe taip svaigina 
vakariečių galvas, kaip prieš porą mėne
sių.

Milanas. Trejus metus kalėjęs sovietų 
darbo stovyklose vokiečių rašytojas Schol- 
meris laisvės ir kultūros kongrese pareiš
kė, kad milionai priverčiamojo darbo sto- 3 
vykių vergų karo atveju yra pasirengę su 
kilti. )

Pekingas. Kinų komunistų kariuomenė 
bus aprengta sovietų pavyzdžiu.

Londonas. D. Britanijos premjeras sir 
Anthony Edenas jau sveiksta, ir šį savait
galį pirmininkaus ministrų kabineto po
sėdžiui. Tikimasi, kad sekančią savaitę jis į 
paskelbs pagrindinį vyriausybės pertvar
kymą.
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