
Adlai Stevensonas Mirė kardinolas Griffin ==» SEPTYNIOS DIENOS
Demokratų oficialusis kandidatas prezi

dento rinkimams, Adlai Ewing Stevenso
nas, gimė Kalifornijoje prieš 56 metus. 
Jis jau kandidatavo rinkimuose 1952 me
tais, kada laimėjo generolas Eisenhoweris. 
Tuomet Stevensonas surinko 27,300,000 
balsų. Tai rodo jo nepaprastą populiarumą.

Stevensonas teisininkas, turįs didelį 
šioje srityje patyrimą, ypač valstybiniuose 
ir tarptautiniuose klausimuose.

Po 1952 metų rinkimų, Stevensonas ke
liavo aplink pasaulį, aplankydamas 30 
kraštų, kur skaitė paskaitas ir darė pra
nešimus apie tarptautinę padėtį ir JAV 
reikalus.

Stevensonas buvo Illinois valstybės gu
bernatoriumi, kai pirmą kartą kndidatavo 
į prezidentus. Gubernatoriumi jis buvo iš
rinktas 1952 metais.

Prieš tai Stevensonas vertėsi teisės prak 
tika. Nuo 1933 metų dirbo Vašingtono ad
ministracijoje įvairiose augštose pareigose. 
Per karą jis buvo Laivyno Sekretoriaus 
specialiems reikalams pagelbininku.

1943 metais Stevensonas buvo paskirtas 
JAV ekonominės misijos pirmininku Ita
lijoje. 1945 metais dalyvavo San Francis- 
ko Tarptautinėje konferencijoje, kaip vals 
tybės sekretoriaus specialus asistentas. 
Tais pat metais jis buvo paskirtas JAV 
ministerių paruošiamąja! JTO konferenci 
jai Londone. Vėliau Stevensonas buvo pi 
muoju JAV delegacijos JTO tarėju ir 
JAV atstovu JTO.

Gimė Los Angeles, 1900 metais. Jo tėvai 
persikėlė į Čicagą 1906 m., kur jo tėvas 
buvo Illinois Valstybės sekretoriumi Ste- 
venso senelis buvo JAV vice prezidentu 
1892-1896 metų laikotarpyje, kad prezi
dentavo Cleveland'as.

Steevensonas baigė Princeto nuniversi- 
tetą 1922 metais. Vienerius metus studi
javo Šveicarijoje. Kurį laiką Stevensonas 
vertėsi žurnalistika, dirbdamas Blooming
ton „Daily Pantagraph“ redakcijoje.

„ILLINOIS© DŽENTLEMENAS“

Nepaisant buvusio Jung. Amerikos V-ių 
prezidento Trumano pasisakymo už Harri 
maną, Čikagos demokratų partijos konven 
cija vienbalsiai išsirinko Stevensoną savo 
kandidatu, š.m. lapkričio mėn. įvyksian
tiems naujo JAV prezidento rinkimams. 
Konvencijoje dalyvavo rinktiniai demokra 
tų partijos atstovai iš visų JAV-ių. Steven 
sonas per pirmąjį balsavimą gavo 905 su 
puse balso, Harrimanui teko 210 balsų. Po 
to, vienbalsiai buvo nutarta kandidatu iš 
rinkti Stevensoną. Už jį pasisakė Harrima 
nas ir Trumanas. Trumanas vienam žurna 
listui pasakė, kad jis, kaip geras ir draus
mingas demokratas, dabar palaikysiąs Ste 
vensono x kandidatūrą ir per rinkimus jį 
paremsiąs. Tokiu būdu amerikiečiai pripa 
žino savo buvusio prezidento sportišką dva 
šią ir visad gerą nuotaiką. Konvencijos 
pradžioje sutiktas garsiais plojimais, Tru
manas pareiškė: „Niekad istorijoje demo
kratams nebuvo taip svarbu laimėti prezi 
dento rinkimus“.

Senatorius Kefaueris išrinktas demokra 
tų kandidatu JAV vice-prezidento parei
goms.

Spauda daug rašo apie demokratų kon
vencijos proga surengtą šventę. Kaip vi
sos, taip ir ši konvencija pasižymėjo dide 
liu triukšmu, muzika, dainomis, šokiais ir 
kalbomis... Konvencija atidaryta įprasto
mis perdėtomis panegyrikomis kandidatų 
garbei. Jų adresu skambėjo tokie išsireiš
kimai: „Garbingas Teksaso kalvų sūnus“... 
„vyras, kuris sustabdo upių bėgimą“... ar
ba, pvz., Stevensono adresu: „Tas, kurio 
batas kiauras, bet širdis karšta“... Po to
kių atstovų pasisakymų, dvidešimt minu
čių kalbą drožia plikis, 72 metų, kieto vei
do, milžiniško ūgio Sam Ryburn. Minia plo 
ja, sirenos švilpia, orkestrai griežia, lei
džiami tūkstančiai balionų.

Vėliau prasideda milžiniška demonstra
cija. Stevensono šalininkai iškilmingai ne
ša jo simbolį — didelį kiaurą batą, o Ha- 
rrimano šalininkai veža miniatiūrinį gar
vežį, primenantį, kad Harrimano šeima sa 
vo laimę sukūrė geležinkeliuose. Tik po 
eisenų, po šokių ir dainų, užsitęsusių 48 va 
landas, prasidėjo rimtoji konvencijos da
lis, kurios herojumi išėjo susijaudinęs, 
karštaširdis Stevensonas, tarp kurio ir 
„Ike“ (Eisenhoverio) už trijų mėnesių 
įvyks lemiamos politinės varžybos. Tos 
varžybos, spėjama, praeis augštame lygy
je, nes dėl savo santūrumo ir nuosaiku
mo Stevensonas jau pramintas „Džentle- 
menu iš Illinois“, kas Amerikoje skaitoma 
didžiausiu komplimentu.

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, 
kad 1950 metais, Sibire, kankinio mir
timi mirė Lietuvos diplomatinėje tar
nyboje dirbęs

KOSTAS NOREIKA
Nuliūdusi sesuo K. Noreikaitė.

Jaunimo ir Skautų stovykla kasmet Anglijos lietuvių tarpe populiarėja, ypač da
bar, kai musų jaunimas turi puikias stovyklavimo sąlygas Lietuvių Sodyboje.

Viršutn. nuotraukoje skautai ir skautės klauso Vadeivos pranešimo „Vėliavos 
aikštelėje“.

Apatinėse: šiais metais skautai buvo įrengę vienoje palapinėje tautodailės ir 
spaudos parodėlę. Atsisveikinimo laužą užkurti pakviesti Londono lietuvių organiza
cijų pirmininkai, sveikinę ta proga stovyklaujančius. Kun. A. Kazlauskas, asis
tuojant inž. Vilčinskui ir A. Kaulėnui, prisilaikant skautiškų taisyklių, privalo už
degti laužą dviem degtukais...

Nuotraukos: F. Jasiulio ir J, Divo.

Mirė Kardinolas Bernardas Griffin, Westminsterio Arkivyskupas 
ir Metropolitas, vasaros atostogose, rugpjūčio 20 d. Jis buvo gimęs 
Birminghame, 1899.2.21. Į kunigus įšventintas Romoje, 1924.11.1; 
konsekruotas vyskupu, kaip Birminghamo vyskupo pagelbininkas 
1938.6.30. Popiežiaus paskirtas Westminsterio Arkivyskupu ir Metro
politu 1943.12.18; pakeltas į kardinolus 1946.2.18. Kol popiežius pa
skirs naują Westminsterio Arkivyskupą ir Metropolitą, šias pareigas 
eina Generalinis Vikaras vysk. George L. Graven.

SUEZO KANALO REIKŠMĖ
KAS ATSITIKTŲ, JEI SUEZO KANALAS BUTŲ UŽDARYTAS?

Svarstant šį klausimą, verta įsidėmėti 
įdomią anglų spaudos paskelbtą statistiką.

1955 metais Britanija importavo 36 5 
miliono tonų naftos ir jos gaminių. Iš to 
skaičiaus 24 milionai tonų įvežti iš Arti
mųjų Rytų. 20,75 milionai tonų atgabenta 
Suežo kanalu ir 3,25 milionai tonų naudo
jantis vamzdžiais, atvestais iš Artimųjų 
Rytų į Viduržemio jūros pakrantę. Liku
sioji nafta atgabenta iš Venecuelos, Vaka
rų Indijos ir JAV.

Iš to 36,5 milionų tonų kiekio, 23,25 mi
lionai tonų naftos suvartota Britanijoje, 
gi likusis kiekis buvo re-eksportuotas.

Kaip tie 23,25 milionai tonų naftos buvo 
suvartoti?

Statistika rodo, kad 1955 metais Brita
nijoje naftos ir jos gaminių suvartojo: 
lėktuvai — 1,7 milionus tonų; privatūs au
tomobiliai 3 milonus tonų; sunkvežimiai 
3,2 milionus tonų,; dizeliniai sunkvežimiai 
1,6 milionus tonų; pramonė — 13,7 milio
nus tonų.

Visa tai rodo įdomų dalyką, kad ne au
tomobiliai, bet pramonė labjausiai nuken
tėtų nuo bet kokių naftos įvežimo suvar
žymo.

Kas atsitiktų, jei Artimųjų Rytų šaltiniai 
būtų nuo Vakarų atkirsti?

Statistika rodo, kad 1952 metais viso pa
saulio naftos gamyba siekė 637 milionus 
tonų. 1955 metais pasaulis pagamino, ne
įskaitant Artimųjų Rytų, 627 milionus to
nų naftos. Tokiu būdu ir be Artimųjų Ry
tų pasaulinė naftos gamyba šiandieną bū
tų beveik tokia, kaip ji buvo 1952 metais, 
įskaitant ir Artimuosius Rytus.

Atseit, jei kiltų konfliktas Rrtimuose 
Rytuose, pasaulis nukentėtų tik tiek, kiek 
padidėjo naftos sunaudojimas nuo 
metų. Ilgainiui, žinoma, reikalai pasunkė
tų, nes, reikia prisiminti, kad iš 26,000 
milionų tonų, esančių žemėje, 17,000 mi
lionų tonų yra Artimų Rytų kloduose.

1955 metais iš Artimųjų Rytų išgabenta 
145 milionai tonų naftos. Įš to kiekio 67 
milionai tonų pervežta per Suezo kanalą 
ir 40 milionų tonų išgabenta naftos vamz
džiais. Tai pačiais metais JAV sunaudojo

1952 galima būtų gabentis iš

406 milionų tonų naftos ir Didžioji Brita
nija 23 milionus tonų. Jei abi valstybės 
sumažintų naftos suvartojimą 10 nuošim
čių, atkristų du trečdaliai naftos, gabena
mos per Suezo kanalą.

Iš to, galima padaryti išvadą, kad pašau 
lis be ypatingos katastrofos galėtų apsieiti 
ir be Suezo kanalo, kaip jau jis savo lai
ku apsiėjo ir be Abadano ir be Persijos 
naftos, komunistui Mossadegh'ui paskel
bus nacionalizaciją Persijoje.

1955 metais Vakarų Europa suvartojo 
117 milionų tonų naftos; Iš to kiekio 94 
milionai tonų atgabenti per Suezo kanalą 
ir naftos vamzdžiais. Amerikai savos naf
tos-nebeužtenka, nes 1955 metais ji suvar
tojo 46 milionus tonų, gi pasigamino tik 
36 milionus tonų. Iš Karibų jūros kraštų, 
Venecuelos ir Vakarų Indijos 1955 metais 
eksportuota naftos- į JAV ir Kanadą 54 
milionai tonų į Pietų Ameriką 20 milionų 
ir į Vakarų Europą taip pat 20 mil. tonų.

Jeigu Artimųjų Rytų nafta pasidarytų 
nebeprieinama, Vakarų Europa turėtų at
sigabenti iš JAV ir Karibų jūros 94 mi
lionus tonų naftos, kurią ji gabeno 1955 
metais iš Artimųjų Rytų per Suezo kana
lą ir vamzdžiais. Taip reikalui susidėsčius, 
kiltų tokios trys problemos: gamybos, 
transporto ir finansų.

Gamybos problema būtų lengviausiai 
išspręsta. Šiuo metu pasaulis naftos atsar
gų neturi. Bet tai tik todėl, kad naftos ga
myba derinama paklausai. Modemiška 
naftos pramonė taip sureguliuota, kad jos 
atsargos laikomos natūraliniame pavidale, 
t.y., po žeme. Išpompuojama tiek, kiek rei
kalinga. Gamybos dydį galima būtų, rei
kalui esant, žymiai padidinti Venecueloje 
Texas‘e ir Albertoje.

Tačiau ir pasigaminus kiek reikia naf
tos, kiltų transporto problema. Prilei- 
džiant, kad uždarius Suezo kanalą, naftą 

Artimųjų Rytų 
kitais keliais. Tada būtų galima padidinti 
naftos pergabenimą turimais vamzdžiais 
nuo 40 milionų tonų per metus iki 50 mil. 
fonų. Jei finansinė problema būtų išrišta 
vienerių metų bėgyje, galima būtų praties
ti pakankamai paralelinių vamzdžių, ku
rie pavaduotų naftos gabenimą Suezo ka
nalu.

(Nukelta į pšl. 4)

KAIP VYKSTA LONDONO 
KONFERENCIJA?

TREČIADIENIS. Rugpjūčio 16 dieną pra 
sidėjusi konferencija Suezo kanalo reika
lams aptarti, rado plataus atgarsio pasau
linėje spaudoje. Visi laukė, ką pasakys iš 
Maskvos su keliasdešimt patarėjų atvy
kęs naujasis užsienio reikalų ministeris, 
Molotovo ir Višinskio įpėdinis, Šepilovas. 
Šepilovas iš karto užėmė proegiptišką po
ziciją, gindamas įvykdytą kanalo naciona
lizaciją ir reikalaudamas, kad būtų su
šaukta ne 24, bet bent 46 „užinteresuotų“ 
valstybių konferencija. Tačiau visų nuste
bimui, Šepilovas pažymėjo, kad jis atvy
kęs tartis jr padarysiąs viską, kad būtų 
prieita susitarimo...

Tokį Šepilovo pasisakymą visi inteipre- 
tavo, kaip rusų norą palikti ir avį sveiką 
ir vilką sotų...

Britų užsienio reikalų ministeris, Sel- 
wyn Lloyd'as, pažymėjo, kad Didžioji Bri 
tanija ėmėsi būtinų karinių atsargos prie 
monių, bet Britanija sieksianti, kad klau
simas būtų išspręstas taikingu būdu. Gi 
jėgos pavartojimas būtų tik paskutinė prie 
monė. Pagal S. Lloyd'ą, konferencija turin 
ti pasisakyti dėl tarptautinės Suezo kanalo 
kontrolės, dėl buvusios Suezo bendrovės 
akcininkams atlyginimo ir dėl būdų, kaip 
priversti Egiptą tuos nutarimus vykdyti. 
Selwyn Lloyd'as sugriovė Egipto skelbia
mą teoriją apie suverenumą. Suverenu
mas yra teisė organizuoti valstybės terito
riją ir ekonomiją, pagal tos teritorijos vy
riausybės norus. Tačiau šiandien beveik 
.visos valstybės turi tarptautinių įsiparei
gojimų, kurie suverenumo nepažeidžia. 
Pvz., daug Europos valstybių priėmė tarp 
tautines komisijas, tvarkančias susisieki
mą tokiomis tarpvalstybinėmis upėmis 
kaip .Reinas, Dunojus įr panašiai.

JAV Valstybės. Sekretorius Foster Du
lles pasiūlė konferencijai sudaryti tarptau 
tinę sutartį, užtikrinančią Suezo kanalo 
ateitį. Nesieti kanalo reikalų su politika, 
užtikrinti Egiptui priimtiną dalį pelno, su 
sidarančio iš kanalo eksploatavimo, užtik 
rinti normalų susisiekimą kanalu, kuris tu 
rįs būti tarptautiniu keliu, atviru visoms 
valstybėms, kompensuoti buv. bendrovės 
akcininkus ir gerbti Egipto suverenumą.

CHRUŠČIOVAS ĮVEDA AKORDINĮ 
DARBĄ

KETVIRTADIENIS. Ukrainos anglies ka 
sykių ir pramonės centre, Stalino mieste 
įvyko angliakasių „kongresas“, kuriame 
dalyvavo Ukrainos ministerial, partijos va 
dovybė ir Nikita Chruščiovas. Neapsieita 
ir be dabartinio Rusijos vado kalbos. Jis 
Kvlbėjo kongrese ir mitinge Stalino mies
to „Šachtininko“ stadione, dalyvaujant 
šimtatūkstantinei miniai. Rusų spauda pa 
brėžė, kad mitingas įvykęs po darbo die
nos, vakare. Ir ne be priežasties. Chruščio 
vas išdrožė pamokslą, išbardamas „neran
gius“ Doneco baseino angliakasius, kurie 
labai atsilikę nustatytą planą vykdant. 
Chruščiovas pabrėžė, kad vienos tonos an
glies iškasimas šiame rajone viršija nusta 
tytą savikainą 6 rūbliais.lr 56, kapeikomis; 
Jis kalbėjo apie reikalą nustatyti anglia
kasiams atlyginimą ne pagal išdirbtu va
landų skaičių, bet pagal atsiektus rezulta
tus, nuo iškastos anglies kiekio. Jis taip 
pat pažymėjo, kad daugelis gyvenviečių 
pastatytų angliakasiams, esančios labai blo 
goję padėtyje.

„Tai yra viena svarbiausių priežasčių, 
— sakė Chruščiovas, dėl kurių angliaka
siai bėga iš kasyklų rajono“. Jis reikalavo, 
kad Ukrainos anglies kasyklų statybos mi 
nisterija pagerintų savo darbą. Anglies ka 
sykių statytojai, esą eikvoja medžiagą ir lė 
šas, nekreipdami dėmesio į naujų kasyklų 
statybą.

Chruščiovas reikalavo „pašalinti atsili
kimą“, kuris Doneco rajono kasyklose 
esąs „neleistinoje padėtyje“. Inžinierių ir 
technikų kadrai buvę padidinti, tačiau jie 
visi sėdį biuruose, ir kasyklose jų nematy
ti!

Pagal Maskvos radiją, ši „konferencija“ 
buvusi suorganizuota, ryšium su skaudžiai 
jaučiamu anglies trūkumu Sovietų pramo
nėje...

VOKIEČIAI UŽDARĖ KOMPARTIJĄ

PENKTADIENIS. Pereitą penktadienį, 
Vakarų Vokietijos Konstitucinis Karlsruhe 
teismas uždraudė veikti komunistų parti
jai ir visoms komunistinėms organizaci
joms. Partijos ir organizacijų turtas bus 
konfiskuotas. Motyvuotą teismo sprendimą 
sudaro per šimtą puslapių aktas.

Šis Konstitucinio Karlsruhe teismo 
sprendimas baigia bylą, kuri buvo'pradėta 
prieš penkeris metus — 1951 metų, lapkri 
čio mėnesį. Jau tada Federalinė vyriausy
bė kreipėsi į Konstitucinį teišmą prašyda
ma paskelbti Vakarų Vokietijos komunis

tų partiją (KPD) nelegalią, kaip nekonsti 
tucinę.

Neseniai vidaus reikalų m nisteris, Dr. 
Schroeder oficialiame federalinės vyriau
sybės biuletenyje paskelbė, kad „vyriausy 
bė neturėjo kitos išeities“. Pagal D. Schroe 
der, „Konstitucijos 21 straipsnis įpareigoja 
vyriausybę uždrausti visas nekonstituci- 
nes partijas, kurios savo tikslais ir savo 
narių laikysena siekia sugriauti demokra
tinį Federalinės Respublikos pagrindą“. 
Šis straipsnis buvo pritaikytas ir naujai 
nacių partijai, pasivadinusiai „Reicho So
cialistų Partija.“ Ši partija buvo uždaryta 
po 1949 metų rinkimų, t.y. po pirmųjų po 
karinių rinkimų Vakarų Vokietijoje. Už
draudus kraštutinę dešiniųjų naujų naciu 
partiją, nebuvo tikslu leisti veikti kraštu
tinei kairiųjų komunistų partijai. Tokia 
yra oficiali vyriausybės tezė.

Nors komunistų skaičius Vakarų Vokie
tijoje ir nedidelis, tačiau jų įtaka buvo 
pradėjusi plėstis, ypač darbininkijos tar
pe. Pvz., 1955 metu, lapkričio mėn. 30 die 
ną, Westfalen Hutte įmonėje, Dortmunde, 
įmonės taryboje komunistai pravedė 14 
atstovų prieš 9 socialdemokratus ir du be- 
partinius. Jiems pavyko įeiti ir į kitų įmo 
nių tarybas Hamburge, Essene, kai kurio
se kasyklose ir automobilių fabrikuose. 
Reino-Westfalijos rinkimuose 1953 metais 
jie gavo 2 9 proc. balsų, o 1954 metais 3,8 
proc. Hesse per tą patį laikotarpį komu
nistų nuošimtis pakilo nuo 2,4 iki 3,4 pro?, 
ir Bremene nuo 3,9 proc. 1954 metais iki 5 
proc. 1955 metais.

NEŠVELNINS TONO...

SEKMADIENIS. Valstybės departamen
tas paskelbė, kad JAV sieks visais gali
mais būdais taikingo išlaisvinimo komu
nistų pagrobtų satelitiniu Rytu Europos 
valstybių.

Tai paskelbta Valstybės Departamento 
laiške senatoriui James Eastland, kuris ras 
tiškai kreipėsi į Valstybės Sekretorių Du
lles, prašydamas, kad „Amerikos Balso“ ra 
dijo emisijos nebūtų švelninamos tikslu 
mažinti tarptautinės padėties įtampą.

Tame laiške, pasirašytame Valstybės De 
partamento pasekretoriaus Mr. Roderic O'
Connor, sakoma: „Nėra svarstomi jokie pa 
keitimai mūsų radijo emisijų tono tam, 
kad būtų išvengta Sovietu Sąjungos reak
cijų“.

Penki Connecticut'o Valstybės atstovai 
Kongreso Rūmuose paskelbė jog jie pa
teiks pasiūlymą respublikonų konvencijo
je, San Francisko, imtis visų priemonių iš 
laisvinti visas satelitines valstybes per 
Jungtinių Tautų Organizaciją.

KARDINOLO GRIFFINO PALAIKAI 
WESTMINSTERIO KATEDROJE

PIRMADIENIS. Rugpjūčio 7 d. Kardi
nolas B. Griffinas, Westminsterio Arki
vyskupas Metropolitas, išvyko atostogoms 
į New Polzeath, Komvalijoj. Pereito sek
madienio naktį, 12 vai. 52 minutės, Kar
dinolas mirė, ištiktas širdies priepuolio.

Popiežius, sužinojęs apie kardinolo Gri- 
ffino mirtį, išreiškė didelį apgailestavi
mą viso pasaulio katalikų Bažnyčiai, ne
tekus žymaus jos Tarno, šv. Tėvas, laiky
damas pirmadienio ryte šv. Mišias, mel
dėsi už mirusiojo vėlę.

Mirusio kardinolo palaikai šią savaitę 
bus atvežti Londonan ir pašarvoti West
minsterio Katedroje. Katalikai kviečiami 
atiduoti Jam paskutinę pagarbą. Kardino
las Griffinas buvo didelis užtarėjas pa
vergtųjų kraštų, jų tarpe ir Lietuvos.

Geneva. Pereitoji savaitė buvo viena 
tragiškiausių alpinizmo istorijoje. Įvairio 
se alpių vietovėse žuvo 13 ir sužeisti 6 
kalnų sporto mėgėjai.

*
Bruselis. Garsusis Amerikos laivų ir 

viešbučių savininkas, H. B. Cantor'as, ta
riasi su Belgijos vyriausybe dėl panaudo
jimo Zeebrugge uosto milžiniškiems trans 
atlantiniams laivams. Cantoras, kaip jau 
buvome skelbę, numato pastatyti du 90 
tūkstančių tonų keleivinius laivus — „Can 
tor Peace" ir „Cantor Goodwill“. Tie lai
vai galės vežti po 6.000 keleivių. Jų ilgis 
sieks 1.152 pėdas, greitis 34 jūrų mazgai 
per valandą. Kiekvieno tokio laivo įgulą 
sudarys 1.350 jūreivių. Laivais kelionė į 
Europą ar į Ameriką kainuos 50 dolerių 
ir maistas 4 doleriai. Jei šis planas bus 
įvykdytas, tarp Amerikos ir Europos už
simegs artimesni ryšiai.«

Londonas, šią savaitę Londone atidary- 
toj Radio parodoje žiūrovų dėmesį trau
kia nauji radio priimtuvai be lempų. Lem 
pos pakeistos transistoriais, kurie gamina 
iš neperseniausiai surasto metalo, vadina
mo germanium. Naujieji radio priimtuvai 
daug mažesni. Greitai rinkoje bus galima 
pirkti priimtumus cigarečių dėžutės dydžio.

1
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Pabaltijo valstybės 
dabartyje ir ateityje

Tokia buvo pagrindinė tema šiometi- 
nio Pabaltiečių Studentų Suvažiavimo Vo 
kietijoje, įvykusio liepos 30 d. iki rugp. 2 
d., Stadt Blankenberg, netoli Bonn'os. Ati 
darymo iškilmėse buvo nemažai svečių, 
tiek mūsiškių, tiek ir vokiečių; jų tarpe 
ir žymių asmenybių. Iš lietuvių pusės pa 
minėtini: min. Dr. Bačkis, min. Dr. Karve
lis, p. E. Simonaitis, prof. Z. Ivinskis, so
listė J. Liustikaitė ir kiti.

Prisilaikant aktualios suvažiavimo pa
grindinės temos, jau pirmą dieną buvo pa 
skaityta keletą įdomių paskaitų. Paminė
tina prof. Ivinskio paskaita „Das geschicht 
liche Bild der baltischen Voelker ir der 
neuesten sowjetischen Darstellung“, kuri 
susilaukė gero pasisekimo ir įdomių disku 
sijų. Koncertu, kurio pragramą išpildė bal 
tų menininkai, jų tarpe ir augščiau minėta 
mūsų solistė, buvo užbaigta pirmoji suva
žiavimo diena.

Apeidamas nereikšmingus dalykėlius, 
pateiksiu žemiau kaikurias svarbesnias ir 
aktualesnes paskaitininkų mintis. Pažvel
gus i pagrindinę temą, matosi, kad dau
giausia buvo kalbama apie komunizmą 
dvidešimtojo šimtmečio kolonializmą, nau 
jąją sovietų taktiką, koegzistenciją ir pan. 
Sovietų, tikslas buvo ir yra tas pats: pa
saulinė revoliucija. Dadar jis naudojasi 
kitokia taktika: pirmiausia visuo užmig
dyti, o paskui padaryti staigmeną (min. 
Selter). Vakarai yra tiek naivūs, kad pra
deda ir vėl nematyti tikrųjų komunizmo 
spalvų. Kas jis ištikrųjų yra ir prie ko jis 
priveda, parodė neseniai Poznanėje įvykęs 
darbininkų sukilimas. Todėl ir mūsų trem 
tyje gyvenančių yra pagrindinė pareiga vi
somis prieinamomis priemonėmis parody
ti pasauliui tikrąjį komunizmo veidą. Vie
nas kalbėtojas apeliavo į susirinkusį bal
ių akademinį jaunimą sujusti ir atkreipti 
dėmesį į tai, kad laisvė yra pavojuje, nes 
aktorius, tik įlindęs j avies kailį. Kiekvie
nas grūdelis tiesas apie komunizmą yra 
jau kova už laisvę. „Mes reikalaujame 
gerbti pavergtųjų tautų teisę ir laikytis 
sutarčių. Prie sulaužytų sutarčių priskai- 
toma Atlanto Charta ir UNO Charta“ 
(Min. Dr. Bačkis). Mūsų priešas nesnau
džia ir džiaugiasi tremtyje gyvenančių ry 
tų europiečių nesantaikomis. Laikas būtų 
koordinuotai ir vieningai dirbti, Yra vals
tybių, kurių įtaka ir taip jau nėra dide
lė; būti susiskaldžius tokiose valstybėse 
yra dar blogiau. įvairių partijų bendra
darbiavimas gali mums tik į naudą išeiti, 
darbo yra tikrai daug, bet darbininkų ne
daug.

Paskutinioji suvažiavimo diena, kaip ir 
visuomet, buvo skiriama tautybių vi
daus reikalams. Lietuvių studentų skai
čius buvo šį kartą gausesnis, negu praė
jusiais metais. Dalyvavo ir anksčiau mi
nėtieji mūsų svečiai. Aptarus einamuosius 
Vokietijos Lietuvių Studentų Sąjungos 
reikalus ir išklausius valdomųjų organų 
pranešimus, buvo išrinkti nauji sąjungos 
valdomieji organai. Naujoji VLSS Centro 
Valdyba ir vėl lieka Bonnoje.

Visuotinis VU-sis VLSS Suvažiavimas 
priėmė du atsišaukimus: 1. Į Lietuvius 
studentus Lietuvoje ir 2. I lietuvių visuo
menę ir lietuviškus veiksnius tremtyje.

Atidarant VLSS suvažiavimą buvo pa

sakyta reikšmingų žodžių. Čia pateikia
mos santraukos. Min. Bačkis: būkime re
zistencinės valios nešėjais. Stengkitės vi
sur būti Lietuvos reprezentantais. Nepa
mirškime mūsų prispaustųjų tautiečių — 
jie negali savo valios pareikšti. Tai mus 
įpareigoja neišleisti savo uždavinio iš 
akių. Sovietai šiandien naudojasi kitokia 
taktika ir reikia pasakyti, kad jie turi pa
sisekimo. Jieškokime ir mes naujų būdų 
ir kelių savo darbui. Pirmoje eilėje mums 
svarbu išlaikyti savo tarpe vienybę ir būti 
kietais. Mums taip pat reikia įsigyti va
kariečių paramą ir pagarbą. Neginčytinas 
faktas, kad entuziazmas mūsuose kasdien 
mažėja. Tam turime visą eilą pavyzdžių. 
Šiuo klausimu reikia mums susirūpinti. 
Būkime solidarūs ir vieningi. Visi atiduo
kime savo jėgas Lietuvai.

Prisidėdamas prie min. Dr. Bačkio nuo
monės, Dr. Karvelis kvietė mūsų aka
deminį jaunimą gržti kuo arčiau prie lie
tuviškų tradicijų ir išeiti iš savo tarpo į 
visuomenę. Bet tai daryti tik iš savo vi
dinio įsitikinimo. Šiuo metu vyksta laisva
jame pasaulyje idėjų persilaužimas. Aka
deminis jaunimas gali į tai . turėti daug 
įtakos. Panaudoti prieinamus viešus pa
rengimus savo nuomonei pasakyti. Ypač 
Vokietijoje yra galimybė mums kalbėti į 
plačiąją vokiečių jaunimo masę. Reaguo
kime į neigiamus atsiliepimus spaudoje 
apie lietuvius. Nepamirškime kokia dva
sia vyrauja mūsų tautiečių tarpe Sibire 
(Čia Dr. Karvelis pacitavo keletą pavyz
džių apie lietuvių laikyseną per sukilimą 
Sibiro vergų stovyklose.).

Prof. Z. Ivinskis paprašė visų įsisąmo
ninti savo, kaipo akademinio jaunimo 
reikšmę, tikėti į Lietuvos ateitį ir tuomi 
kitus užkrėsti. Toliau profesorius konsta
tavo faktą, kad labai maža lietuvių stu
dijuoja humanitarinius mokslus. Kvietė vi 
sus susidomėti šia sritimi ir imtis tų moks 
lų studijuoti.

Šis pabaltiečių studentų suvažiavimas 
turėjo kur geresnį pasisekimą, negu 
praėjusiais metais, nežiūrint į tai, kad bu
vo ir kai kurių trūkumų.

K. Dikauskas

LIET. KOMUNISTINIAI RAŠYTOJAI 
KELIONĖJE APLINK EUROPĄ

Liepos pabaigoje Sovietų Sąjungos tu
ristų grupė išvyko motorlaiviu „Pobieda“ 
kelionėn aplink Europą. Turistų tarpe bu
vo komunistų patikėtinių ir iš pavergto
sios Lietuvos: Guzevičius, Mieželaitis, V. 
Reimeris, ir Švedas.

ARTIMIAUSIŲ LONDONUI LIETUVIŲ KOLONIJŲ DĖMESIUI.

Tautos Šventės minėjimas rengiamas š.m, rugsėjo mėn. 8 d. (šeštadienį) 
6,45 v.v., Londone, XX-th Century teatre, Westbourne Grove (netoli Lietuvių 
Namų)

Minėjimo programoje: „Londono Vaidila" suvaidins A. Rūko „BUBULĮ ir 
DUNDULĮ“ su pralogu ir tautiniais šokiais.

Artimiausios Londonui lietuviškos kolonijos kviečiamos surengti ekskursi
jas į šį Tautos Šventės minėjimą. Apie ekskursijų surengimą ir atvykstančiųjų 
skaičių prašoma ligi š.m. rugsėjo mėn. 4 d. pranešti DBLS-gai, 1-2 Ladbroke 
Gardens London, W.ll.

PLB švenčių Rengimo Komisija.

BOLŠEVIKINIAI LIETUVOS
Šiais metais Maskvoje buvo išleistas lei

dinys „TSRS liaudies ūkis". Jame patei
kiami duomenys ne tik apie Sovietų Są
jungos ūkį, bet taip pat ir apie gyventojų 
skaičių. Pateikiama duomenų ir apie So
vietų pavergtąsias šalis. „Komunisto“ šių 
metų 7 numeryje ekonomikos mokslų kan
didatas K. Meškauskas vertina „TSRS liau 
dies ūkio“ pasirodymą. Vertinime pažymi
ma, jog šiuo metu Lietuvoje esama 
2.700.000 gyventojų, arba 200.000 ma
žiau, negu 1940 metais“. Pokariniais me
tais esą Lietuvoje gyventojų skaičius bu
vęs sumažėjęs „maždaug 500.000-600.000 
žmonių“. Sumažėjimas įvykęs dėl to, ka
dangi karo metais hitlerinis okupantas 
„žvėriškai nužudė“, o taip pat prievarta 
išvežė į užsienį kelis šimtus tūkstančių 
žmonių“.

Šituo aiškinimu siekiama pavergtosios 
Lietuvos žmones įtikinti, jog komunistai 
nieku dėti dėl gyventojų skaičiaus Lietu
voje sumažėjimo.

Ritas klausimas, ar paskelbtieji duome
nys apie Lietuvos gyventojų skaičių yra 
tikslūs. Jų netikslumu tikėti duoda pagrin 
do eilė faktų. Bolševikinėje spaudoje iki 
pastarojo meto buvo skelbiama duomenų, 
davusių pagrindo išvadoms apie pavergto
sios Lietuvos gyventojų skaičių. Tačiau 
kiekvienu atveju bolševikiniai duomenys 
vedė vis prie skirtingo gyventojų skai
čiaus. Antai šių metų „Tiesos" 130 nume
rio vedamajame buvo rašoma apie pa
vergtosios Lietuvos jaunimą ir nurodoma, 
jog vien tik augštąsias mokyklas lanką 
22.700 asmenų, arba „iš 10.000 gyventojų 
augštąsias mokyklas lanko 60 žmonių“. 
Taigi tie duomenys, kad pavergtosios Lie
tuvos augštąsias mokyklas lanko 22.700 
asmenų ir kad „iš 10.000 gyventojų 60 mo 
kosi augštosiose mokyklose’sudarė sąlygas 
išvadai, jog Lietuvoje turėtų būti 
3.784.000 gyventojų.

Šita pagyra, kad pavergtoje Lietuvoje 
„iš 10.000 gyventojų 60 mokosi augštosio
se mokyklose“, „Tiesoje" buvo skelbiama 
kaip tik jau pasirodžius statistikos leidi
niui „TSRS liaudies ūkis“.

Kiti gi bolševikų duomenys davė pa- 
rindo išvadoms, jog Lietuvoje šiuo metu 
tegali būti gyventojų apie 2.500.000.

Dėl to „TSRS liaudies ūkis“ leidinio 
duomenys apie Lietuvos gyventojų skai
čių kelia kai kurių abejonių. Tas abejo
nes sustiprina ,ypač pastaraisiais metais 
Lietuvoje vykusieji rinkimai ir skelbtasis 
balsuoti turėjusių teisę skaičius. E.

GIMIMŲ SKAIČIUS LIETUVOJE BUVO 
SUMAŽĖJĘS 50%

Pavergtoje Lietuvoje 1955 metais buvo 
išleista S. Pupeikio ir J. Kavaliausko kny-

GYVENTOJŲ DUOMENYS
gėlė „Liaudies švietimas Lietuvoje“. Toje 
knygelėje pateikiami duomenys, kiek jau
nimo lanko bendrojo lavinimosi mokyk
las, o taip pat kiek mokosi augštosiose 
mokyklose.

Iš minėto leidinio patiriama, kad 1955 
metais Lietuvos pradinėse mokyklose mo
kėsi 93.902 mokiniai, o V-XI klases lanke 
320.097 moksleiviai.

Pavergtoje Lietuvoje pradinės mokyk
los yra keturių skyrių. Taigi jei visose 
pradinėse mokyklose 1954-55 mokslo me
tais mokėsi 93.902 mokiniai, tai kiekvie
nai klasei teko apie 23.400 mokinių. Apy
tikriai skaičiuojant, maždaug toks mokinių 
skaičius pastaraisiais metais atėjo į pir
muosius pradinių mokyklų skyrius.

Lietuvos laisvės laikotarpyje kiekviene- 
rių mokslo metų pradžioje į mokyklų pir
muosius skyrius ateidavo mokinių, kurių 
skaičius svyravo tarp 47.000 ir 50.000. Šis 
skaičius siejosi su atitinkamų metų gimi
mų skaičiumi, atėmus iš gimimų skaičiaus 
vaikų mirimus iki mokyklinio amžiaus.

Pavergtosos Lietuvos pradinėse mokyk
lose 1955 metais mokėsi gimusieji 1948, 
1947, 1946 ir 1945 metais.

Taigi jei į pirmuosius pradinių mokyk
lų skyrius atėjo, apytikriai skaičiuojant, 
apie- 23.400 mokinių, tai augščiau nurody
tais metais gimimų skaičius ribojasi tarp 
27.500 ir 29.000, arba pokariniais metais 
gimimų skaičius pavergtoje Lietuvoje bu
vo sumažėjęs apie 50%, palyginus su Lie
tuvos laisvės meto gimimų skaičiumi. Šio
je išvadoje galėjo rastis paklaida, kurios 
dydis yra lygus apimčiai ištremtų lietu
vių su vaikais, gimusiais 1945-1948 metais.

. E.

Lietuvos Istorija pakeliui 
pas skaitytojus

Dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės parašyto 
ji Lietuvos istorija, kuri, kaip antroje ant
raštėje pažymėta — pavaizduoja Lietuvą 
amžių sūkuryje, jau išspausdinta ir siunti 
nėjama prenumeratoriams ir knygynams. 
Tas Tėvynės Mylėtojų draugijos leidinys 
yra stambus — daugiau kaip 950 pusi., iš 
leistas tai draugijai švenčiant 60 m. sukak 
tį (įsteigta 1896 m.). Autorė įžangoje pažy 
mi, kad šis veikalas „nėra originalus, vien 
pirmaisiais šaltiniais pagrįstas tyrinėji
mais, o tik pastangos patiekti plačiajai vi
suomenei svarbesnius ir būdingesnius mū 
sų praeities įvykius, surenkant, kiek tai są 
lygos leido, naujesnius, ypač lietuvių isto
rikų darbo vaisius, išmėtytus po įvairius 
veikalus, žurnalus, periodinius leidinius“. 
Vietomis nutolstama nuo tradicinio faktų 
vertinimo. Platus Lietuvos proistorės sky 
rius, peržiūrėtas dr. J. Puzino.

Autorei teko nemažai skubėti, nes kny
ga buvo pradėta spausdinti rankraščio tik 
pusę dar teparuošus. Autorė pasinaudojo 
medžiaga, esančia keliolikoje Chicagos bi
bliotekų ir kaiką parsitraukė iš toliau su
sirašinėjimo keliu._ Knygoje išplečiami 
spalvingesni Lietuvos praeities epizodai, 
įvedama istorinių anekdotų ir posakių. 
Veikalas turi šiuos skyrius: Lietuvos pre- 
istorė, Lietuvos valstybės įkūrimas, Lietu 
vos įsigalėjimas, Lietuva Vytauto Didžiojo 
viešpatavimo laikais, Lietuva išsilaiko sa

„KARAS IR TAIKA“ EKRANE

Šio mėnesio pabaigoje, New Yorke, pir
mą kartą kinuose pasirodys L. Tolstojaus 
veikalas „Karas ir Taika", šio filmo pa
statymas kaštavo 6 milionus dolerius ir jo 
pagaminimas užtruko 2 metus. Didžioji 
dalis nuotraukų padaryta Italijoje. Masi
nėse scenose dalyvavo 15.000 italų karių, 
kurie buvo aprengti prancūzų ir rusų uni
formomis, kaip dalyviai karo Rusijos su 
Napoleonu. Šveicarų sagų fabrikas 2 sa
vaites gamino vien tik tiems ano meto ka
riams sagas, gi 90 siuvėjų per 7 mėnesius 
siuvo jas prie įvairiausių munderių. Karo 
veiksmų nuotraukoms padaryti reikėjo 
8.000 arklių ir 3.000 pabūklų.

KAI ARTĖJA RUDENĖLIS...

Atostogoms besibaigiant, prašome ilges 
niems vakarams įsigyti lietuviškų knygų. 
Jau Anglijos skaitytoją pasiekė gen. Rašti 
kio raštai „Kovose dėl Lietuvos“ — 50 ši.; 
J. Savickio — „Žemė Dega“ — 36/8; St. 
Ylos — „Laisvės Problema“ — 14/8; A. 
Merkelio „Tumas Vaižgantas" — 43 ši.; 
Prof. V. Biržiškos — „Šen. Lietuviškų 
Knygų Istorija“ — 14/8.

Anglų kalbą besimokantiems — Lalio 
Žodynas — 104/6. Patiems pasigrožėti ir 
kitiems parodyti — Augustino albumas 
„Lietuva“ — 44/6.

Kas dar neturite lietuviškų plokštelių — 
paprašykite katalogo.

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 
London, W. 4.

Sruogienės LIETUVOS ISTORIJA jau 
pasiųsta iš Amerikos visiems prenumera
toriams.

Šią savaitę gauta H. Sinkevičiaus , Kry
žiuočiai“.

vo išsiskleidimo viršūnėse, Lietuvos pas
tangos savarankumui išlaikyti, Lietuvos 
valstybės silpnėjimas, Valstybės pakriki
mas ir nepriklausomybės galas, visos lietu 
vių žemės svetimųjų valdomos, Atgimusi 
nepriklausoma Lietuvos respublika.

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis 
trumpai tepaliestas, JAV ir kitų šalių išei
vija — dar trumpiau. Galima suabejoti 
ir dėl autorės objektyvumo kaikuriose vie 
tose. Pvz., pusi. 934, kur rašoma apie ti
kybinius reikalus nepriklausomoje Lietu
voje, sakoma: „bažnytiniai santykiai iki 
galo liko neaiškūs, o Vatikanas — Lietu
vai nepalankus“. Kaikurie nesutarimai su 
tuometiniu autoritatyviniu režimu dar ne
reiškia nepalankumo Lietuvai. Teisingai 
sakoma, kad draugą pažinsi nelaimėje. Di 
džiosios Lietuvos nelaimės metu Vatika
nas yra viena iš labai nedaugelių Europos 
valstybių, prie kurios veikia laisvos Lietu
vos atstovybė ir kurios radijo stotis remia 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą bei duoda 
laiko lietuviškai valandėlei.

Prie knygos yra ketvertas žemėlapių: 
Lietuva Mindaugo laikais, Lietuva 15 am
žiuje, Lietuvos Lenkijos valstybė no Liub 
lino unijos ir V. Stulpino išleistas senovės 
žemėlapis, vaizduoją Lietuvą 15 ir 16 šimt 
mėty.

„D“

JURGIS SAVICKIS

KREIVOMIS VILNIAUS GATVĖMIS
Neseniai Europoje ir Anglijoje gyve

nančius lietuvius pasiekė Jurgio Savic
kio knyga ŽEMĖ DEGA, kurią išleido 
Terros leidykla, Amerikoje. Žemiau 
spausdiname ištraukėlę — „Kreivomis 
Vilniaus Gatvėmis“. Knygą autorius pa
rašė dienoraščio forma. Spausdinamoji 
ištrauka atžymėta 1940 metų sausio m. 
22 dienos data. Red.

Atvykti kelioms dienoms Lietuvon iš už 
sienio tai ne juokai. Viskas susijaukia, vi 
si įspūdžiai ir visi reikalai. O tų „labas“, 
„ar ilgam" — begalės. Susitikę žmonės per 
šaltį kepurių nekilsčioja vienas antram. 
Užtai gatve eiti ramiau. Šalčio 36, net — 
40 laipsnių. Kaip kurioje pasakoje.

Kai tik išsižioji ką pasakyti gatvėje ar 
ištarti tą palaimintą „labas!“, tuoj už
šąla burnoje. -— Au! Prisimeni ką tik laik
raščiuose skaitytus, Vilniaus srityje gas
trolėms pasirodžiusius vilkus. Bei — žmo
nes, į ligonines besibeldžiančius savo nu
šalusiomis nosimis ir ausimis. Ir pats grei 
čiau sulendi į apykaklę, kaip sustingęs eže 
lis į rudens lapų krūvą. Kur užeitum į na 
mus, namuose šalta, neprikūrenama.

Ką gi aš Kaune mačiau? Įspūdis užsnig 
to miesčiuko ar — sodžiaus. Jei taip gali
ma būtų pasakyti. Lankau ministerius, ku 
rie svarsto ir pranašauja man valdininko 
ateitį. Podraug matau, kad įstaigose užpa
kalyje manęs stovi nemaža prisirinkusių 
kolegų .eilė, užsienių išsiilgusių.

Šiaip išviršiniai, atrodo, esame labai gra 
žiai susiorganizavę ir mėgstame plačiau ir 
geriau pagyventi. Visi valdininkai turi at 
sparos punktus — naujai įgytus dvarelius 
ar —; namus mieste. Vis tai pagirtihi fak

tai! Ęet kaip dabar, įvykus naujam poli
tiniam momentui: „Vilnius mūsų!", kraus 
tytis į svetimą miestą! Čia jau pati tikro
ji tragedija — kad ir valdininko. Ką dabar 
bedarysi su savo namu Kaune?

Kai kurie džiaugiasi, kad buvo „pasivė
linę gyventi“, sklypų nesuspėję Kaune pirk 
ti ir namų nepasistatę. Tegu anais laikais 
žmonos ir bus papielavojusios juos savo 
mediniais pjūklais! Dabar visi sklypai yra 
atpigę Kaune. Kaip žinoma, lietuvininkai 
nenusipirks sklypo, kol neapžiūrės, visus 
šiuo metu esamus laisvus ir skelbiamus 
sklypus mieste. Žinoma, tokiems atsilikė
liams valdininkams savo metu darbo buvo 
daug ir — nusivylimo: jie buvo pajuokia
mi... Bet dabar jie juokėsi iš kitų. Jie lais 
vi, jie nesurišti jokiomis statybinėmis si
jomis bei kančiomis... Dabar jie gali even 
tualiai statytis Vilniuje! O tai jau gražu ir 
kaip ir suderinama su patrioto sąžine. Pa 
ti vyriausybė pasigrožės tokiais žmonė
mis. Ir Vilnius bus atlietuvinamas iš pat 
pašaknų.

Vienas valdininkas (iš tos kategorijos, 
sklypo Kaune dar neįsigijęs) pasakė man: 
„kad tą Vilnių kur bombos būtų sudrąskiu 
sios! Per jį neturėsime mes iš viso lais
vės“. Nežinau, ką iš tikrųjų žmogus norė
jo tuo pasakyti. Gal augštesnėje politiko
je nusivokė, gyvenimo miražų nesiekda
mas.

Buvau Vilniuje. ,
Niekuomet nemačiau tokios puošnios, 

sekmadieniškai išsipuošusios publikos. Jau 
vagonuose tie visi mano antrosios klasės 
pakeleiviai bei tie visi sekmadienio pili
grimai į Vilnių tai — puošnumėiis, Kiek

viena ponia — tai karakulis. Pirmosios rū 
šies karakulis. Kiekvienas vyras — tai beb 
ro apykaklė. Pirmos rūšies apykaklė. Ko 
kių dabar nėra. Paveldėti iš tėvų tėvų. Ar 
įpirkti už auksinius apskrituliukus dabar, 
kur gerai progelei pasitaikius.

Ir taip perdėm visas vagonas. Matyti, 
nemaža žmonių ir iš provincijos. Bet vis 
lygu. Visi tokie dabar europiečiai. Daug su 
ski. Dabar tokia jau mada įsiveisusi. Po
nios neatsilieka nuo kitų, ir jos su savo 
ski. Vilnius, sako, pakalningas, ir daug 
erdvės yra išsibėgėti.

Į Vilnių atvažiuoji kaip prielektrizuotas. 
Jauti tą švelnų praeities dvelkimą. Ir paga 
liau supranti, kodėl taip mūsų jaunuome
nė jo visą laiką ilgėjosi... Daugiau praktiš 
kos poniutės dar sako: pirmiau niekur iš 
Kauno negalima buvo išvažiuoti, dabar — 
į Vilnių! Tegu gąmtoje šiandien viskas, 
kaip kokiais iškedentais patalais, sniego 
pridengta. Tegu ne vasara, bet kaip malo 
nu į savo sostinę atvykti.

Autobusas švystelia pro Aušros Vartus, 
taiko vis ir slidinėja tomis iš senoviškumo 
kreivomis ir kreivutėlėmis Vilniaus gatvė
mis. Mudu su žmona, kaip tikri piligri
mai, neišlaikome, išlipame iš autobuso. 
Negi autobusais Vilniuje važinėsi. Išplau
kia iš žiemos balto rūko rimta, praeitį sle 
pinti katedra. Gražu. Koks darnumas. O 
po to Napoleono rūmai. Tikriausia, būsi 
moji Prezidento būklė, kur yra kaip ir 
kam pasirodyti. Kilnus senas pastatas. 
Pilsudskį jo „brangiame mieste“, Vilniuje, 
priglobęs savo laiku. Kur ir Napoleonas 
yra vieną mėnesį išgyvenęs, besiruošda
mas į Rusiją meškų šaudyti.

Čia pat ir universitetas.
Mano žmona sako:
— Čia kokybės miestas! v
Lietuvoje mokyklose vaikai drauge su 

savd vakarinėmis maldomis yra prašę 

Dievą grąžinti Vilnių Lietuvai. Dievas, 
matyti, mūsų vaikus yra išklausęs — Vii 
nius grąžintas.

Gedimino pilyje, lenkų administracijos 
kiek atšlifuotoje, plevėsuoja mūsų vėlia
va.

Nelygu 1918 metais, kai irgi plevėsavo 
mūsų trispalvė, patriotinio įkarščio metu 
iškelta į viršų.

Tiek anksčiau buvo prikalbėta apie len 
kų nedorybes, ištrūkusių iš karo ir čia 
Lietuvoje užsilikusių, kad ir dabar lauki 
iš jų ko nors nepaprasto. Bet pirmas įspū 
dis į Vilnių atvykus — Vilnius labai at
lietuvintas. Visi turi noro gražiuoju gy
venti, nėr kada kivirčytis. Nors — vienas 
antras ir norėtų nuraškioti nuo dangaus 
kažkokias žvaigždes.

Restorano tarnas sako:
— Dabar jau gerai. Bet kada bus vi

siems gerai?
— Turbūt, danguje! — jam atsakau, ne 

galėdamas sugalvoti ką geresnio.
— Taip tai taip! Bet kada visi čia ga

lės būti patenkinti? — jis vėl savo.
Tik mieste ant smarkiai apšarmotų mū 

rų vaikiškais pirštais išvedžiota: „Niech 
žyje Polska“. Mieste visi stengiasi pramok 
ti- lietuviškai. Kalbos . šiuo metu mūsų 
įsteigtuose kursuose mokosi 1800 žmonių. 
Tai Vilniuje! Be to, yra įsteigta ar 300 
kursų krašto mokyklose. Ir veik visur tie 
kursai organizuojami mūsų naujų moky
tojų. Žodžiu, ne iš tos pusės gresia pavo
jus Lietuvai. Lojalumo iš lenkti pusės ga 
na. Bet visi klausia, kad ir nenoromis, kiek 
mes tą Vilnių šį kartą išlaikysime. Kad 
tik rusai nesujudėtų.

— Kaip jie atrodo, rusai?
— Kas jie?
— Jų eisena, jų povyza?
Vieną mačiau iš po Aušros Vartų atei

nantį. Tųks puikorėliš, kaip iš reglamen

tinio kariškiams madų žurnalo išrėžtas. 
Laibas, status ir gerai vilkįs. Būtinai ant 
odinių pasamonų tabalojasi odinė makš
tis. Kas joje? Turbūt, Švenčionių srities 
žemėlapis ten. Kaip tie kariškiai mėgsta 
nustebinti mus. tokiais daiktais! Nė nespė
si. Ėmė ir nužygiavo. Kitas, eidamas po 
Aušros Vartais, kur, kaip žinoma, visas 
pasaulis turi nusilenkti Motinai švenčiau 
siajai ir nusiimti kepurę, žydų ir karaimų 
neišskiriant, — rusų karininkas visai su
klydo, Jis visai nežinojo kaip pasielgti. 
Tai kilstelią karininko kepurę, tai vėl už 
sideda ir eina kepurėtas. Vienas. Du! Taip 
ir prašmugeliavo visą kelią pro stebuklin
gąją Motiną švenčiausiąją.

Mano geri draugai, karininkai lietu
viai, daug dalykų man paaiškino, kaip ru 
sų gyvenama Lietuvoje. Žinoma, tai ne
garbė Lietuvai šiedu rusų garnizonai, 
įvesti į Lietuvos žemę. Iš kitos pusės mes 
turime progos akivaizdžiai prisižiūrėti šių 
žmonių būklę ir jų mintis spėti. Atrodo, 
ne taip gerai esti su jais! Kaip kokius 
triušius, laboratorijoje uždarytus, mes ga 
lime studijuoti juos iš arti, su visu savo 
Maskvos galiįojimu ir įpročiais čia atvy
kusius.

Tarp Lietuvos vyriausybės ir tarp šių ru 
sų garnizonų esama ryšių karininkų. Vis 
tai mokyti mūsų vyrai ir didelį stažą iš
ėję. Žinoma, studijas begilinant, neapsiei
nama ir be šnapselio. Bet būna ir nusižu 
dymų. Ar, tikriau, — nužudymų. Per vie
ną puotą Lietuvos Karininkių Ramovėje 
vienas įsibėgėjęs Sovietų karininkas vie
šai pasisakė, kad tik dabar jo akys bus 
atsidariusios: kaip gera Lietuvoje! Jis ne
turįs noro daugiau grįžti namo. Bet to po 
kylio metu jis buvo rastas negyvas.

Rusai, į Lietuvą atvykę, turi kažSoEl 
specifinį tikslą, kurį slepia labai nuo žmo 
nių. Būtent — į Lietuvą įsibrauti gaiutk 
nai ir čia pasilikti!
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SEPTINTAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 
D. BRITANIJOJE

Prieš kuri laiką Londone pasirodė Lie
tuvių Profesinių Sąjungų Grupės Egzilė- 

•jė Biuletenis DARBININKŲ BALSAS. Šio 
mis dienomis to biuletenio atspausdintas 
2 numeris. Biuletenio metrikacijoje sako
ma, kad „Darbininkų Balsas“ numatomas 
leisti reguliariai kas mėnesį. Redaguoja — 
Redakcinė komisija, red. sekretorius J. 
Vilčinskas.

Šiuo metu Britanijoje išeina šie periodi
niai leidiniai: „Išeivių Draugas“, (Škoti
joje), „Europos Lietuvis“, „Santarvė“, 
„Žibintas“, „Budėkime“, .Tėvų Žemė“ ir 
„Darbininkų Balsas“. Pastarieji trys spaus 
dinami rotatoriumi.

VIEŠĖJO LIETUVIŲ NAMUOSE
Nors vasaros atostogos jau baigiasi, ta 

čiau atostogaujantieji lietuviai dažnai at
vyksta kelioms dienoms viešnagėn į Lie
tuvių Namus, Londone. Šią savaitę Na
muose viešėjo: J. Ambraziūnas, Maniušis 
Liudas, Juodeika Jonas. Pastarieji du 9 
dienas atostogavo Lietuvių Sodyboje, at
vykę net iš tolimos Škotijos. Kelias dienas 
svečiavosi jaunas lietuvis Algis Pečkaus- 
kas, kuris tarnauja JAV aviacijoje. Jo da 
linys jau ilgesnį laiką yra Anglijos bazė
je. Malonu, kad jaunas lietuvis domisi lie 
tuvių gyvenimu ir lietuviška spauda. Už 
6 mėnesių jis jau baigia savanorišką tar 
nybą kariuomenėje. Grįžęs Čikagon, kur 
gyvena jo tėvai, broliai ir sesuo, ketina 
tuoj pat kibti į mokslus. Trumpai viešna
gei iš Sodybos šį trečiadienį atvyko inž. 
Dauginas.

Vykdamas į Paryžių, Lietuvių Namuose 
lankėsi Z. Šalkauskas.

ĮSTOJO VIENUOLYNAN
Londone gimusi ir augusi lietuvaitė Ele 

na Šteinytė, žinoma senųjų išeivių veikėja, 
šiomis dienomis išvyko į Ameriką, kur 
įstojo į Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyną.

BAIGĖ MOKYTOJŲ SEMINARIJĄ
Žinomo Londono lietuvių veikėjo Petro 

Bulaičio duktė, Genė Bulaitytė, baigė mo
kytojų seminariją su labai gerais pažy
miais. Paskutiniais mokslo metais G. Bu
laitytė pasižymėjo keramikos darbais.

NUSIŽUDĖ LIETUVIS

Jonas Andriušis, 30 metų amžiaus, ras
tas pasikoręs savo kambaryje, Morriston 
Industrial Hostel, Clasemont. Tragedijos 
priežastis nežinoma. Velionis buvo kilęs iš 
Šakių apskr., Baltrušių kaimo.

PADĖKA GBROS ŠIRDIES LIETUVIAMS
P. S. Sarapinienei, p. Levinskui ir Derby 

lietuviams nuoširdžiai dėkoju už piniginę 
paramą. Ta proga reiškiu viešą padėką se 
nam savo bičiuliui Dr. J. Mockui ir Po
niai, kurie mane remia ir guodžia kas mė
nesį mane aplankydami šu brangiomis do 
vanomis.

Dr. St. Puodžiukas ir šeima.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

STOVYKLAI AUKOJO Automatizacija ir mes SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

GERBKIME NUSIPELNIUSIUS

Suomija tikrai visą žiemą bus sukTTu- 
džiusi rusams pasislinkti toliau. Jei ne 
Suomija, tai kažin kas būtų ir su mūsų 
katalikiškąja Lietuva. Lietuvių ryšių ka 
rininkai patys yra matę, kaip rusų karei
viai yra mokomi... lietuvių komandos! 
Kam tai daroma — suprasti labai lengva.

Tegu Kremliaus tėvai ir bus įtikinėję 
mūsų diplomatus prie kaviaro ir kauka- 
ziško vyno, kad Lietuvos, kaip tokios, jie 
nepaliesią. Tačiau mūsų žvalgai yra su
rinkę žinių, kad už Lietuvos sienų, lietu
viškuose Švenčionyse, yra grupuojami lie 
tuviai komunistai. Dažniausia iš Sovietų 
gilumos importuojami čia.

Nors šie rusų^ garnizonai Lietuvoje — 
yra pati geriausia propaganda prieš ru
sus. Žmonės Lietuvoje gauna patys prisi
žiūrėti, kokia tai yra menkystė, ta rusų 
dabartinė armija. Organizacijos, mitybos 
ir susiklausymo požvilgiu. Mūsų žmonės 
labai lengvai gali įsivaizduoti, kokiomis 
sąlygomis gyvena rusai savo šalyje. Už
tai nemaža mūsiškių, karštų komunistų, 
yra nustoję idealizavę tuos rusų komunis 
tus. Šiaip rusams (šiuo atveju — kariams, 
žinoma) uždrausta bent su kuo ir kada 
nors kalbėtis. Kai šioji kantrybė sprogsta, 
geraširdžiai ruseliai sako lietuviškam klau 
šeivai: „kalbėkis gegriau su juo!“.

Vadinas, su šalia kareivio stovinčiu ci
viliu rusu — politiniu agentu.

Taip yra saugoma rusų kariuomenė.
O toji bravūriškoji kariuomenė — ge

rai apvilkta ir gerai išmokslinta, mano 
matytoji Vilniuje ar — esanti kitur, — bai 
šiai brangiai atsieinanti sovietams. Tie
siog žudanti jų biudžetą.

Bet kiek laiko Suomija dar atsilaiky- 
- slant!?

Mūsų karininkai, su kuriais dabar nian 
teko tartis, riė vienas neabejoja, kad pa
vojui ištikus, jiems teksią stoti į karą. 
Taip pat manoma ir sodžiuje.

Kettering skyrius 3-11-6, Londono Cen
trinis skyrius 2-5-1, Londono I-sis skyrius 
8-1-10, Mansfieldo sk. 3-16-6, Mancheste- 
rio sk. (papildomai) 1-00-00, Derby sk. 1- 
7-6, Corby sk. 1-9-6, Buxton sk. 1-10-00, 
Great Horton sk. 00-14-00, Northampton 
sk. 1-10-00, Coventry sk. 6-00-00, Bradfor- 
do LAS skyrius 1-10-00, p. Byla 1-00-00, 
kun. Dauknys 1-00-00, ponas X 1-00-00.

Pamaldų metu skautų stovykloje vasa
rotojai suaukojo: pirmą kartą, atvykstan
čių iš Vokietijos skautų kelionei apmokėti 
7-17-4Į ir antrą kartą stovyklai paremti 
18-15-4į.

Pono Bendoriaus pastangomis buvo su
rinkta Lietuvių Sodyboje 10 sv„ kuriais ap 
mokėta kelionė autobusu skautų ekskursi 
jai į Windsoro pilį. Manchesterio Sociali
nis Klubas, kiekvienam Manchesterio skau 
tui, vykstančiam į stovyklą, išmokėjo po 
25 šil. kelionpinigių.

DBLS, LAS ir LRS skyrių vadovybėms 
ir nariams, Manchesterio Socialinio Klubu 
vadovybei, kun. Kazlauskui, kun. Dauk
niui, p. Bendoriui ir visiems mieliems au
kotojams, savo aukomis parėmusiem mūsų 
stovyklą, visų skautų-čių vardu didelis šir 
dingas DĖKUI !

šeši DBLS skyriai dar vis negrąžino 
jiems pasiųstus aukų lapus. Maloniai pra 
šomi tie skyriai, kaip galint greičiau tuos 
aukų lapus (nors ir tuščius) grąžinti V. 
Fidleriui, 48, Henrey Rd. West Bridgeford, 
Nottingham. Jie reikalingi prie daromos 
stovyklos piniginės apyskaitos, kuri kelių 
savaičių bėgyje bus paskelbta visuome
nės žiniai.

APYSKAITA

Pastaba: Nesurinkus pakankamą sumą 
pinigų, į stovyklą buvo atsikviesta tik du 
skautai iš Vokietijos (vieton keturių) ir 
vienas skautas iš Šveicarijos.

Pajamos

1. Suaukota 11-kos aukotojų 29-6-00
2. Suaukota laike pamaldų 7-17-4į

Viso 37-3-4*
Išlaidos

1. Apmokėta dviem skautams iš Vokieti
jos kelionė ir išlaidos 29-3-6

2. Apmokėta vienam skautui iš Šveica
rijos kelionės dalis 7-14-00

3. Kišenpinigiai jiems 00-5-10J
Viso 37-3-4Į

PADĖKA

Ponams: Bubliui, Štarui, Plukui, Šatei
kių!, Kaminskui, Gervelių!, Tamašauskui, 
Ivanauskui, Akelaičiui, Vareikai ir Vincu 
kūi, savo aukomis įgalinusiems mus atvyk 
ti į Anglijos lietuvių• skautų vasaros sto
vyklą, kurioje mes praleidome dešimt ne
užmirštamų dienų, tariame širdingą skau
tišką dėkui.

Te Dievas laimina Jus, už Jūsų gerą šir 
dį.

Edmundas Jurkšas, iš Vtkietijos.
Romas Zdancevičius, iš Vok'Mijos.
Algi'mantas Gegeckac, iš Šveicarijos.

DERBY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS DERBY

Š. m. rugsėjo mėn. 1 dieną Derby LAS 
ruošia Aštunto Rugsėjo minėjimą. Prog
ramoje: meno, drožinių ir tautodailės pa
roda. Paskaitą tai dienai pritaikytą skai
tys J. Kaulėnas. Po oficialios dalies, šo
kiai ir žaidimai iki 12 valandos. Veiks bu
fetas.

Derby ir apylinkės lietuvius prašome 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti.

Rengėjai

KETTERINGAS
šį sekmadienį, 12 vai., ketteringiečiams 

lietuviams pamaldas laikys kun. A. Kaz
lauskas, MIC. Vietos ir apylinkės lietuvius 
skaitlingai kviečiama pamaldose dalyvau
ti.

Technikinė pažanga smarkiai pradėjo 
kilti 19 šimtmečio pradžioje, kai garo ma
šinos išradimas atidengė neribotą akmens 
anglies energijos išnaudojimą ir davė pra 
džią šią naują, pigią ir paklusnią jėgą pri 
taikinti naujiems mechanizuotiems proce
sams gamyboje.

Pavienių amatininkų dirbtuvėlių vietoje 
ėmė steigtis fabrikai su šimtais ir tūks
tančiais darbininkų. Fizinis — raumenų 
darbas vis daugiau buvo perimamas fab
riko mechaninių variklių. Darbininkai pa 
laipsniui virto mašinų prižiūrėtojais, atlik 
darni tik tą darbo dalį, kur reikėjo galvo
ti,- protauti.

Šis mechaninių variklių įvedimas tiek 
pakeitė visą pramonės veidą ir krašto gy
venimą, kad, pvz., Anglijoje šis laikotarpis 
vadinamas Pramonės Revoliucija.

Paskutinio šimtmečio bėgyje pramoni- 
ninkų-technologų pastangos daugiausiai ir 
buvo mechanizuoti gamybą, kuo didžiau
sią darbo dalį pavesti mašinoms jas tobu
linant didinti darbo našumą.

Naują automatizacijos idėją esmėje ga
lima laikyti tų nuolatinių mechanizavimo 
pastangų tąsa. Skirtumas, gal būt, glūdi ta 
me, kad ir darbininkp-prižiūrėtojo vaid
muo dabar drastiškai mažinamas. Dabar 
įmanomą' pastatyt’! elektroninius aparatus, 
kurie pagal išanksto nustatytus duomenis, 
turi „atmintį“ ir net gali „galvoti“ — da
ryti sprendimus. Nors šie pastarieji suge
bėjimai „galvoti“ yra kiek riboti, bet apa
ratų greitis, veiksmų tikslumas ir tikru
mas viršija žmogaus galimybes. Šios rū
šies aparatai pagal duotas jiems instrukci 
jas kontroliuoja pavestų mašinų grupę, de 
rina jų veikimą ir išlygina pasitaikančius 
mažus nesklandumus. Didesnių kliūčių at 
vėjuje išjungia suklydusią mašiną signa
lizuoja budinčiam technikui ir dažniausiai 
nurodo net ir kliūties rūšį.

Automatizacija šiub metu gali būti pato 
giausiai taikoma ten, kur vyksta nuolati
nis nenutrūkstantis medžiagos apdirbimo 
procesas: popieriaus, cemento, tekstilės ga 
myboje, taip pat atskirų vienodų dalių ga 
myboje, pvz., vinių, vielos, skardas, auto
mobilių pramonėje.

Transportą, statybos darbus, žemės ūkį, 
anglies kasimą, automatizacija galėtų pa
liesti tik tolimesnėje ateityje.

Kai kurie raštinės darbai, sąskaityba, ai 
gų skaičiavimas, kartotekų tvarkymas, kai 
kur jau pradėta irgi automatizuoti. Ypač 
didesnėse įstaigose yra galimybių automa 
tų pritaikymui.

Apskritai naujos automatų išnaudojimo 
galimybės peršoka mūsų vaizduotės ribas. 
Turime teisę manyti, kad esame išvakarė
se antrosios Pramonės Revoliucijos eros, 
kuri, duodama mums didelių vilčių, taip 
pat stato ir naujas problemas.

Ką atneš ta naujoji era mums, visų pir 
ma darbininkams, Darbo Unijų nariams?

Baimė, kad automatizacija gali atnešti 
nedarbą, yra suprantama. Padidėjusi ga
myba su mažesniu darbininkų skaičiumi 
gali palikti daugelį žmonių už fabriko var 
tų. Tačiau praeities praktika parodė, kad 
planingai didinama gamyba gali būti su
naudota padidėjusio suvartojimo. Tuo bū 
du, paliekant dirbti esamąjį darbininkų 
skaičių, automatizacijos išdavoje žymiai 
pašokusią produkciją, tikimasi; bus išpirk 
ta dėka tos pačios automatizacijos atsira
dusio augštesnio pragyvenimo lygio. Lygs 
varai tarp gamybos ir sunaudojimo išlai
kyti taip pat galės būti dirbamos trumpes 
nės darbo dienos.

Nors ir atrodo, kad automatizacijos įve
dimas nesudarys priežasties nuolatiniam 
nedarbui, betgi yra galimi laikini nedarbo 
reiškiniai, ypač pereinamuoju laikotarpiu.

Automatizaciją daugumoje pradeda įsi
vesti didesnės įmonės, kurios visuomet ga 
Ii atliekamus darbininkus paskirstyti į sky 
rius, tebedirbančius senąja tvarka. Beto, 
automatizacija domisi pirmoje eilėje pra
monė gaminti prekes greitai besiplečian
čiai rinkai — televizijos, radijo, automobi 
lių, cheminė pramonė ir pan. Vis didė
jąs prekių pareikalavimas, atrodo, dar il
gai galės suimti visą dėl automatizacijos 
padidėjusią gamybą.

Planingai įvedama automatizacija, nors

ir nesudarys nedarbo, be abejo pakeis da
bartini dirbančiųjų pasiskirstymą kvalifi 
kacijomis. Esamų automatinių fabrikų 
praktika rodo, kad čia yra daug didesnis 
priežiūros ir techninio personalo procen
tas, negu anksčiau, dirbant paprastu bū
du. Pvz., Fordo fabrikuose, Clevelande, 
kur visas darbas automatizuotas, vienas 
prižiūrėtojas tenka 18 darbininkų. To pa
ties Fordo Detroito fabrikuose, kur tebe
dirbama senais ■ metodais, vienas prižiurę 
tojas tenka 31 darbininkui.

Taip pat mašinų apžiūra ir remontas 
pareikalaus proporcingai didesnio kiekio 
žmonių, nes, dirbant automatiniu būdu, 
kad ir mažiausios vienos mašinos darbo ei 
gos sutrukdymas, gali priversti sustoti vi 
są fabriko skyrių ir sudaryti didelių nuos
tolių gamyboje.

Pvz., anglų plieno liejyklose, įvedus au 
tomatizaciją, remonto darbininkų procen
tas pakilo iš 4 iki 10.

Naujas mašinų personalas nebūtinai tu 
ri būti iš žmonių su augštu technikos moks 
lu. Vieną ką jie privalo žinoti, tai jų pri
žiūrimų mašinų veikimą ir atliekamą dar 
bą. Suteikiant papildomą apmokymą dabar 
tiniam mašinas aptarnaujančiam persona
lui, galima jį lengvai paversti pilnai kvali 
fikuotu dirbti naujose sąlygose.

Kiek daugiau žinių reikalinga turėti au-* 
tematinės raštinės ir skaičiavimo maši
noms operuoti. Britų firma „J. Lyons“, 
kuri palaipsniui pereina prie raštinės dar 
bų automatizavimo, pasirinkdama šiam 
darbui kandidatus, reikalauja gero mate
matikos, ypač, algebros žinojimo, patyri
mo darbo organizavimo metoduose ir aps
kritai logiško galvojimo, greitos orienta
cijos.

Žinoma, augštesni įmonių postai, kaip 
skyrių vedėjų, gamybos organizatorių, pla 
nuotojų pareikalaus didesnio skaičiaus in 
žinierių technologų, gi įmonių personalo 
techninis išsilavinimo lygis turės būti augs 
tesnis.

Nemėgiamas dalykas dabarties fabrikuo 
se — nuolatinis pasikartojantis darbas, ap 
tarnaujant vieną mašiną, išnyksta automa 
tintuose fabrikuose. Mašinų prižiųrėtojo 
darbas čia yra sekti tarp tikrais tarpais 
bendrą veikimą kontrolės lentoje. Darbo 
valandos ir atlyginimo sistema irgi turės 
keistis. Akordinis uždarbis nebetiks, nes 
gamybos našumas priklausys ne tiek nuo 
atskiro žmogaus pastangų, kiek nuo bend
ro fabriko darbo organizavimo.

Darbo valandų skaičius turės tendenci
jos trumpėti, bet neišvengiamas įvedimas 
pamainų, dažnas visos įmonės uždarymas 
mašinoms tikrinti ir remontuoti, žymiai pa 
keis dabartinę darbo santvarką.

Darbas automatiniuose fabrikuose suda 
rys mažiau pavojaus sveikatai ir gyvybei. 
Pvz., darbas prie chemikalų, ar karštose 
vietose bus atliekamas automatų atskirto
se patalpose, kontroliuojant gamybos pro 
cesą iš tolo.

Suglaudžiant, reikia pasakyti, kad auto
matizacijos įvedimo sustabdyti neįmano
ma. Tam ir nėra jokio reikalo. Darbo Uni 
jų uždavinys yra, kad dirbantieji gautų 
pilną naudą iš padidėsiančios gamybos ir 
tėji nauda būtų tinkamai paskirstyta vi
soje dirbančioje bendruomenėje. To tiksle 
atsiekus galima laukti automatizacijos iš 
davoje geresnių darbo sąlygų, trumpesnės 
darbo dienos, geresnio uždarbio, žodžiu, ge 
resnio gyvenimo.

R. Baublys („Darbininkų-Balsas“)

Londonas,. Iš Johannesburgo atskridęs 
Višcount keleivinis lėktuvas su 37 kelei
viais, Londono aerodrome, nutūpdamas pa 
virto ant šono. Nei keleiviai, nei įgula ne
nukentėjo.
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Prieš kelis mėnesius Lincolne mirė sava
noris kūrėjas, Vyčio Kryžiaus kavalierius, 
kapitonas Tumas. Palaidotas Lincolno R. 
Ktalikų kapinės.e

DBLS Lincolno skyriaus pirmininkas p. 
Vasiliauskienė pareiškė, kad garbingąjį 
karį neskaitlinga Lincolno lietuvių kolo
nija palaidojo kiek įveikdama gražiai, su 
visomis bažnytinėmis apeigomis ir kapi
nėse velionies palaikams išpirko sklypelį. 
Nors vietiniai lietuviai labai norėtų pa
statyti mirusiam Lietuvos kariui pamink
lą, tačiau visa tai yra neįmanoma labai 
kukliam lietuvių būreliui.

AfA kpt. Tumas, kiek apie jį žinau, 
yar kilęs iš Utenos apskr., Aluntos vals
čiaus. 1919 m. stojo savanoriu į besiku
riančią Lietuvos kariuomenę. Vėliau baigė 
Karo Mokyklą ir tarnavo kavalerijos ir 
ulanų pulkuose.

1947 m., atvykęs Angiijon, įstojo į DBLS 
Centrinį skyrių, vėliau buvo Lincolno sky 
riaus nariu.

Manau, kad švenčiant DBLS organizaci 
jos dešimtmetį, verta būtų nepamiršti nu
sipelniusio Lietuvos kario ir neleisti jo ka
pui apželti piktžolėmis, bet rimtai apsvar
sčius, paremti medžiagiškai mažąjį Lin
colno skyrių ir pastatydinti atitinkamą pa
minklą. K. Deveikis

Pavergtoje Tėvynėje
ANYKŠČIŲ BAŽNYČIA SU VIENU 

BOKŠTU
< 

Iš Lietuvos pranešama, kad š.m. vasarą 
nėra karšta, lietinga ir dažnai pasitaiko 
audrų. Liepos 1 d., sekmadienį, buvo smar 
ki audra. Žaibas uždegė Anykščių bažny
čios bokštą. Nors ir mūrinis bokštas, bet 
degė iki vidurnakčio. Bokštas labai augš- 
tas, todėl vietos žmonėms sunku buvo jis 
užgesinti. Dabar puošnioji Anykščių baž
nyčia liko su vienu bokštu ir, žinant ver
gijos sąlygas, sunku bus nukentėjusią baž 
nyčią atstatyti.

LIETUVOS PAVERGIMO MINĖJIMAS

, Rugpjūčio 3 dieną bolševikinė paverg
tosios Lietuvos spauda ir radijas paminėjo 
prieš 16 metų įvykdytą Lietuvos įjungimą 
į Sovietų Sąjungos „.socialistinių respub
likų šeimą“. „Tiesa“ ta proga ' pakartojo 
komunistinės propagandos netiesą apie 
Lietuves suverenumą, čia pat pažymėda
ma, jog šiais metais „išplėstus respubliki
nių organų teisės“. Teiginys apie teisių iš
plėtimą kaip tik griauna bolševiku, skel
biamą pavergtosios Lietuvos suverenumo 
mitą.

RUGIAPJŪTIES RŪPESČIAI

Praėjusių metų rudenį pavergtoje Lie
tuvoje buvo žiemkenčiais užsėta 600 000 
hektarų. Tai pirmas atvejis, kada žiem
kenčių pasėta tiek, kiek buvo šia kultūra 
užsėjama Lietuvos laisvės metais. Paverg
toje Lietuvoje rugiapjūtė šiais metais pra
sidėjo liepos pabaigoje. Nusiskundžiama, 
jog lietus trukdo žiemkenčių nuėmimo dar 
bus. Eilė rajonų nebuvo pasiruošę žiem
kenčių nuėmimui. Taip pat eilė MTS lai
ku nesuremontavo kombainų ir kitų ker
tamųjų.

NAUJA SPORTO ORGANIZACIJA

Pavergtosios Lietuvos ministerių tary
bos ir komunistų partijos centro komiteto 
nutarimu sudaryta „vieninga kaimo lais
vanoriškoji sporto draugija NEMUNAS“. 
Ši sporto draugija jungsianti kolchozų, 
sovehozų, MTS, vartotojų kooperacijos ir 
valstybinių įstaigų darbuotojų sporto ko
lektyvus. Draugijos veiklai vadovauti su
darytas organizacinis biuras, kurio pirmi
ninku paskirtas M. Leonavičius.

SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

Vilnonės medžiagos, Įvairių rūšių oda, 
. megstiniai, vilnos ir šilko skaros, ava

lynė, vaistai, maistas
lO metų patyrmas ir nusavi turtin

gi sandėliai garantuoja geriausi pa
tarnavimą jūsų giminėms 

ir draugams krašte.
Garantuotas siuntinėlių pristatymas
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Tazab House, 22 Roland Gardens, 
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PLUNKSNAQRAUZIO

Ūmai turėjau nutraukti karštos ir sau
lėtos vasaros atostogas, paskaitęs „Euro
pos Lietuvyje“ Dr. Valterio skubų prašy
mą, liečiantį „liaudies karpas“. Iš to prašy 
mo supratau, kad, ko gera, jis skubiai pa 
kviestas į Kremlių Chruščiovui nuo nosies 
nugydyti karpą. Žinoma, patarti sunku, 
tačiau, vakarų spaudos žiniomis, draugo 
Chruščiovo nosis gana jau pamėlynavusi, 
todėl užtektų padvigubinti vodkos normą, 
ir nosis su visa karpa nukristų... Jei ši
tas receptas negelbėtų, galima panaudoti 
liaudies emblemas: kūjį ir pjautuvą. Jei 
kiltų užkalbėjimo klausimas, patartume 
tuo reikalu kreiptis į artimiausj agitpunk- 
tą.

Kaip žinome, mūsų žmonės karpoms gy 
dyti vartoja ašotus, tačiau šio vaisto pla
čioje tėvynėje sunku dabar gauti, turint 
galvoje Chruščiovo ūkiškus sugebėjimus, 
kuriuos įgyvendinus, ne tik Sovietų Rusi
joje, bet ir Lietuvoje neliko nei arkliu, nei 
ašotų. Yra dar viena liaudies vartojama 
karpoms gydyti priemonė — svilinimas. 
Matyt, kad Chruščiovas žino šį gydymosi 
būdą, nes paskutiniuoju laiku jis būtinai 
nori įkišti nosį į pačią karščiausią vietą — 
Egiptan...

Lietuvoje likusieji .liaudies karpomis“ 
vadina „prezidentą“ Paleckį, Gedvilą, 
Sniečkų, Šimkų, Guzevičių ir visą eilę ma 
žesnių karpų. Yra „liaudies karpų“, atga
bentų ir iš „plačiosios tėvynės“. „E. Lie
tuvio“ skaitytojams bus labai įdomu pa
tirti, kokiomis priemonėmis Dr. Valteris 
šias karpas gydys? Laukiame.

Anglijos lietuvių jaunimas, išvykęs į Vo 
kietijos Krašto Valdybos suorganizuotą 
Jaunimo Stovyklą, prisiuntė tėvams tele 
gramas, kuriose visi prašo skubiai atsiųs
ti: „Tarptautinių ir nesuprantamų žodžių 
žodyną“, Platono ir Sokrato raštus, Kan
to ir Hėgelio veikalų analizė 20 amžiaus 
šviesoje. Trumpą paaiškinimą apie Ein
šteino reliatyvumo teoriją, Šopenhauerio 
ir Spinozos minčių santrauką. Darvino evo 
liucijos teoriją anglų kalboje. Telegramos 
pastaboje pažymėta, kad tie visi veikalai 
būtinai turį būti įvynioti į ... angliškus 
komikus paskutiniosios savaitės. Pastaroji 
„literatūra“ būtinai reikalinga apsaugoti 
jų smegenys nuo perdidelio skalavimo.'

Skaitytojai gali įsivaizduoti, kad ten iš 
tikrųjų vyksta smegenų skalavimas iš Jau 
nimo Stovyklos paskelbtos paskaitų prog
ramos. Jaunimas laiškuose nepaprastai ap 
gailestauja, kad į Vokietijos Stovyklą neat 
vyko prof. S. Žymantas, kurio paskaita — 
. Lietuviškojo liberalizmo atsakymas ko
munizmui taikaus sambūvio perspektyvo 
je“, jiems būtų viena suprantamiausių. 
Tiesa, jie turi vilčių atsigauti paskutiniąją 
stovyklavimo dieną, besiklausydami pulk. 
J. Lanskoronskio paskaitas — „Europos 
apsijungimo perspektyvos ir lietuviai fe-

PASAULIO KEISTENYBES
Redaguoja

NUOGALIŲ VIEŠBUTIS

Nuogalių (nudistų) judėjimas visame 
pasaulyje, atrodo, plečiasi. Kaip žinom, 
nuogalių organizacijos vyrai ir moterys 
maudosi ir saulės atokaitoj šildosi kartu 
ir visai nuogi. Iš esmės tai yra girtinas 
elgesys, bet kolkas šis judėjimas turi, pa
lyginamai, nedaug sekėjų.

Nuogaliai jau nebesitenkina nusinuogi- 
nimui šiltomis saulėtomis vasaros dieno
mis. Amerikoj,New Jersey, nuogaliai stei
gia viešbutį, kuris veiks apskritus metus 
ir jo svečiais ■— įnamiais, aišku, galės bū
ti tik tie, kurie priklauso nuogalių , parti
jai“...

patenkintas savo darbu

Vienas vyrukas Pape Towrie, Pietų Af
rikoj, bijodamas operacijos, ligoninėj — 
bandė pats save operuoti skutimosi peiliu
ku namie. ^Besioperuodamas" jis save pa 
vojingai sužeidė, kad greitąja pagalba bu
vo nuvežtas ligoninnė, kur chirurgui pa
vyko išgelbėti jo gyvybę. Pasveikęs šis vy
rukas visiems gyrėsi, kad geriausią ope
racijos dalį jis pats padaręs...
GYDYTOJAI — NE PRANAŠAI

BRANGI PASLAPTIS

GUDRUS MOKYTOJAS
Tai buvo Aschaffenburg‘e, 

Vieną savaitgalį iš mokyklos Vedėjo triu
šių narvo dingo kelį triušiai. Suerzintam

Gydytojai daugeliu atvejų gali nusaky-________
ti ligonio likimą bet, kartais, įvyksta Bou-Bou. Šis vyrukas savo vizitinėj korte- 
„stebuklai“: ligonis arba netikėtai miršta lėj po oavarde įrašė „Zanzibaro Valstybi- ,
arba pasveiksta. nio Geležinkelio Direktorius“. Kartą šis sprendžiamos tankerių problemos. Suorga-

Štai viena moteris, kuriai prieš 20 me- „direktorius“ vyko Anglijon atostogų pro nizavus reikalingus kapitalus, tankerių 
tų buvo gydytojų numatyta gyventi tik Japoniją ir Jungtines Amerikos Valstybes, statyba galima būtų žymiai praplėsti. Pri- 
viena savaitė— dabar pradėjo dirbti kaip San Franciske (Amerikoj), jis įteikė savo „iminkirnp kari amerikietis Henrv Kai- duobkasys Bloofilld‘e, Ontario, Kanadoj, vizitinę kortelę geležinkelių prezidentui. slminKlme- kaĄ ameriKieus nenry n.ai 
Kas žino, gal ji dar iškas duobę ir savo To pasėkoj jis visur buvo vaišingai ir iš- zerls Per DldĮJį karą masiniai state Liber- 
gydytojams, pranašavusiems jai greitą kilmingai priimtas ir jam buvo paskirtas ty laivus. 10.000 tonų Liberty laivą ame- 
mirtį prieš 20 metų?! specialus vagonas nemokamai. Čikagos ge rikiečiai pastatydavo per vieną savaitę.

ležinkelių direktoriai jam iškėlė šaunią ge to vyriausybė turi atsargoie lai- 
puotą, kurios metu „direktorius“ išdrožė , ... ' , . , . . , ,
padėkos kalbą, kurioj palygino keliavimą komą dideli tankerių laivyną, gi dabar 

Apskritai vyrauja pažiūra, kad moterys Amerikos ir Zanzibaro geležinkeliais. Ame jau statomi milžiniški.iki 100,000 tonų tal- 
nemoka laikyti paslapčių. Jei tai yra tai- rikos geležinkeliai buvo įvertinti palan- pos tankeriai, kurie gali vežti aplink Afri- 
syklė, tai, vis dėlto, yra išimčių, štai kiai, o puotos rengėjams buvo suteikti ka pjgįau, nei per Suezo kanalą kuriuo 
viena žmona pasakė savo vyrui, kad po Bou-Bou-Bou geležinkelio garbes titului.— , . . ... , . .. . ’jos mirties jis žvilgterėtų tam tikron vie- tomo ayazio laivai negali is viso plaukti,
ton. Vyras, ištyręs tą slaptavietę, buvo Beprotnamis aptvertas geležinių virpstų Vlsi sle apskaičiavimai gundo manyti, 
maloniai nustebintas, radęs neatplėštus tvora. Tos tvoros dalis prieina prie gatvės, kad. ko gera, Nasseras gali persigalvoti ir 
penkiolika metų algų vokus! kuria vaikšto sveikieji. Vienas žingeides- be yptingo spaudimo pasidaryti išvadas,

nių oacijentų prieina prie tvoros ir švilp- i°g jo apskaičiavimai pasiglemžti kanalą 
terėja praeinančiam piliečiui ir paslaptin- ir pasipinigauti, gali pasirodyti visiškai 

Vokietijoje. _ai pakiausė: klaidingais. Tokiu atveju nuo įkandimo
inn. mirtų ne praeivis, bet šuo..,

deralistai“ ir nė kiek nemažiau atsisveiki 
nimo paskaitoje, kurią skaitys p. J. Jaks- 
Tyriš. Jo paskaitos tema tokia: „Ekonomi 
niai Europos apsijungimo motyvai ir Lie
tuva“.

Penkiolikmetis paskaitų klausytojas at 
siuntė Anglijon mamytei tokią 
mą: „Mummy, aš šiandien turėjau 
two pounds slyvas“...

o o o
Amerikoje gyveną lietuviai yra 

rastai išradingi. Štai, neseniai, du 
viai „išrado knygą“, kurią pavadino „Juo 
kai iki ašarų“. Paskaičiusiam tuos „juo
kus“, tikriausiai nukris graudi ašarėlė tik 
ne juoko sukelta, bet šleikštumo, štai vie 
nas toje knygoje atspausdintas rinktinis 
juokas:

— , Ar tiesa, kad Jūsų senukas po biš- 
kį neprigirdi“

— „Tik trupučiuką. Bet iš kur tai ži
nai“?

— Matote, “vakarinei maldai jam pasi
taikė atsiklaupti ant katės ir tol nepalei
do, laikė prispaudęs, kol nepabaigė.

„Vargšas gyvulėlis, pusiau suplota, dū
mė tada į krūmus, net uodegą užrietus. 
Aišku, ne tik pati saugosis, bet ir savo vai 
kams pasakys laikytis atokiai nuo to kvai 
lio“.

Iš tokios „juokų“ knygos yra tik viena 
išvada: — atokiau nuo tokių kvailysčių.

o o o
Ne vienas mūsų nusistebėjo, kodėl kan

didatas į JAV prezidentus, A. Stevenso- 
nas, pavadintas „Illinois“© džentelmenu“?

Pasirodo, kad Amerikoje džentelmenų 
ne tiek jau daug. Tai liudija toks atsiti
kimas.

Kartą sukirto derybas anglas su ameri
kiečiu, kuris jų geriau pameluosiąs. Ang
las pradėjo: — Kartą, New Yorke, suti
kau amerikietį džentelmeną...

— Rungtynes laimėjote, — nutraukė pa 
sakojimą amerikietis.

Pasirodo, kad amerikiečiui geriau pa
meluoti buvo sunku.

telegra- 
pirkti

nepap 
lietu-

Nikita Chruščiovas, nupėstinęs Staliną, 
taip sumaišė Lietuvos komunistams kor
tas, kad ir mirusieji turėjo pasisakyti ki
taip. Stalino gadynės laikais, raudonieji 
Lietuvos rašytojai šitaip liepė ..pasakyti“ 
legendarinei Marytei Melninkaitei paskuti 
nj sakinį:

— Tegyvuoja Stalinas! — sušukusi 
prieš sušaudant.

Dabar, Stalinui kritus, komunistinėje lie 
tuvių literatūroje jau parašyta, kad Mel- 
ninkaitė sušuko:

—■ Tegyvuoja 
tija!..

Reikia tikėtis, 
spausdinamuose 
dovėliuose, 
čiovo...

Taip pat pasirodė informacijų apie eilės, 
kolchozų sujungimą į vieną. Nemaža bu
vo atvejų, kad į vieną stambų kolchozą 

kad šio rudens naujai buvo sujungtos eilės kaimų žemės. Kai 
sovietinės literatūros va- kurie kolchozai apjungė 10-18 kaimų. Pa- 

ji neužmirš jau ir Chruš- čių bolševikų duomenimis, stambiesiems 
kolchozams priskirta žemės iki 3.000 ha, 
tačiau buvo kilchozų, turinčių per 4.000 
hektarų žemės.

Kolchozų stambinimo motyvas: — smul 
kios žemės ūkio artelės neproduktyvios.

Kolchozų stambinimas pavergtojoje Lie- 
K. Rimtelis . tuvoje, pradėtas vykdyti 1950 metais, tru-
dėl šio įvykio mokytojui ūmai kilo įdomi ko 1955. Jau 1953 metų pabaigoje bol- 
mintis. Pirmadienio rytą jis liepė visiems ševikinė spauda skelbė Lietuvoje esant 
mokytojams duoti visoms klasėms rašto 2.300 kolchozų. 1955 metų pradžioje Šu- 
darbą tema: „Mano sekmadienio pietūs". mausko pareiškimu Lietuvoje buvo 1.809 Du vaikai apraše, kaip jie skaniai valgė , y - . . . . . . .
jų motinų skoningai paruoštą triušieną.— stambus ūkiai. Tačiau stambinimas 

chozų ir toliau buvo tęsiamas, nes 
APSIMOKĖJO PASIGIRTI metų vasarą jau buvo pranešti nauji duo-

Pasigirti visi mėgsta, bet pagyrūnai nė- menys. esan?a 1-795 sustambintų kol- 
mėgiami. „Pagyrų puodas netaukuotas“ — chozų. Gi tų pačių metų rudenį is 1.795 
sako sena lietuviška patarlė.

D.P. stovyklose, Vokietijoj turėjom ga
na daug tautiečių, besidangstančių įvai
riais skambiais titulais ar besiginančių 
tūrėtom augštom užimamom vietom. Vos 
pradžios mokyklą lankę vadino save stu- - , . „ _ . .. .,- ,dentais, puskarininkiai ir net grand’niai vhsa naftą reiktų gabenti jura, kiltų 
pakėlė save į karininkų laipsnius, šaltkal- tankerių problema. Reikia atsiminti, kad 
viai, mūrininkai ir kitokį amatininkai vir- į§ perijos įlankos iki Didž. Britanijos per 
to inžinieriais, felčeriai ir net sanitarai štai Suezo kanal yra 6 000 mylių atetumas, 
ga pasijuto esą daktarai, o mokytojai, , , . . _
prancūzų pavyzdžiu, ėmė save vadinti pro 0 plaukiant aplink Afriką, kelias pailgėtų 
fesoriais. — Bet ne mes vieni mėgstam iki 11,000 mylių. Tuo tarpu iš Venecuelos 
dangstytis skambiais titulais. Tokių yra į Britaniją yra „tik“ 4,000 mylių.
visur. Kai kam tas apsimoka. Štai vienas Galima skaičiuoti taip, kad du vieno 
o s pavyz ys. dydžio laivai, vienas plaukiąs iš Persijos

Vienas britas Zanzibare administravo 11anko„ anlink Afrika kitas iŠ Venecuelos elektros, jėgainę ir bene mažiausią pašau- Ilankos aplink Afriką kitas iš Venecuelos 
ly (15 mylių ilgumo) siaurą geležinkeliuką galėtų atgabenti, į Didž. Britanija, tiek 
su traukinuku, kuris vežiojo vietinius gy- pat naftos per tokį pat laiką, kaip du tokie 
ventojus ir prekes tarp Zanzibaro ir^Bou- pat iaivai, plaukią per Suezo kanalą. Su

ezo kanalo uždarymas nesudarytų neiš-

Leninas! Tegyvuoja par-

— Pasakyk man, kiek jūsų ten yra?

Alžiro svoris PASAULYJE
Suezo kanalo krizė Alžire atsiliepė la- yra milžiniški Sacharos plotai, kurie slepia I 

bai skaudžiai. Jei prieš kurį laiką jau bu- neapskaičiuojamas naftos ir- mineralų at- 
vo pradėta aiškiai kalbėti apie reikalą sargas. Nuo jų priklausys Prancūzijos pra
tartis su arabų sukilėliais, šiandien tokie 
planai ir vėl atidėti neribotam laikui. 
Egiptas parodė, kaip elgiasi arabų valsty
bės, kada joms duodama pilna nepriklau
somybė. Prancūzai numalšino sukilimus 
Maroke ir Tunise, garantuodami tiems 
kraštams nepriklausomybę priklausomybė 
je... Tokia gana neaiški priklausomybės 
forma ateityje sukels aršius ginčus. Nors 
Tupisas ir Marokas ekonominiai priklauso 
Prancūzijai, nėra jokios abejonės, kad šie 
kraštai norės visiškai atsipalaiduoti nuo 
juos globojančio krašto. Draugiški ryšiai 
su šiais dviem kraštais neįmanomi, kol 
Alžiro klausimas neišspręstas, kol Alžire 
vyksta karas.

Šiandien prancūzai turi 450,000 vyrų 
kariuomenę Alžire. Kitais metais tą skai
čių numatoma padidinti dar 50 tūkstan
čių, tačiau susirėmimų pabaigos nematyti. 
Nors tokios kariuomenės išlaikymas Pran
cūzijai kainuoja per 600 milionų svarų 
metams, Prancūzija negali Alžiro išsiža
dėti. Šis kraštas Prancūzijai reiškia dau
giau, negu bet kuri kolonija kada nors 
reiškė kuriai pasaulio valstybei. Alžiras 
yra Prancūzijos tąsa Afrikoje, ir viskas, 
kas ten padaryta, padaryta prancūzų pa
stangų dėka. Klausimas ne vien apie išlai
kymą. Prancūzijos sudėtų į žemės ūki ir į 
pramonę kapitalų.. Kitoje Alžiro pusėje

monės ateitis. Netekusi Alžiro ir Š. Afri
kos turtų, Prancūzija turėtų galutinai iš
kristi iš didžiųjų valstybių sąrašo.

Nepriklausomas Alžiras galėtų atkirsti 
Prancūziją nuo jos toliau esančių Afrikos 
kolonijų. Atsiskyręs nuo Prancūzijos Alži
ras atidarytų kelią Egipto ekspansijai iš
ilgai viso Šiaurės Afrikos pakraščio. O po 
to, jau niekas nebesustabdytų ir komu
nizmo.

Prancūzijos padėtis Šiaurės Afrikos at
žvilgiu yra tokia pat, kaip ir kitų Vakarų 
valstybių santykiuose su mažai ir silpnai 
išvystytais kraštais, šie santykiai anks
čiau ar vėliau turi prieiti prie to, kad 
globojamiems kraštams teks duoti plačiau 
šią autonomiją ir jiems teikti ekonominę, 
techninę, kultūrinę ir gal net karinę pa
ramą. Tokiais pagrindais Prancūzijos vals 
tybės vyrai turi šiendieną pertvarkyti sa
vo santykius su afrikiečiais, užmiršdami 
užkariavimo istoriją.

Egiptas ir Rusija siekia vyravimo mu
sulmonų pasaulyje. To bus išvengta, su
kuriant aiškiai ir tikrai nepriklausomas 
Tuniso, ir Maroko ir Alžiro valstybes, lais
vas nuo Rytų ar Vakarų vyravimo, bet 
surištas draugyste, ekonominiais bei kul
tūriniais ryšiais su Vakarais, kurie įdiegė 
šiems kraštams tautinio atbudimo idėjas, 
atnešė jiems Vakarų civilizaciją.

JAU SKALDO KOLCHOZUS
kiti-
Lie-

Kolchozai pavergtoje Lietuvoje buvo 
pradėti steigti 1947 metais. Tačiau tais 
metais tebuvo vykdomi pirmieji ūkio ko
lektyvizacijos bandymai. 1948 metais kol
chozų steigimas Lietuvoje jau buvo vyk
domas beatodairiškai. Tų metų (1948) va
sario mėnesį įvyko Lietuvos komunistų 
partijos suvažiavimas, kuris priėmė nuta
rimą dėl „ištisinio žemės ūkio kolektyvi
zavimo Lietuvoje vykdymo“. Po šio nuta
rimo prasidėjo- beatodairiškas ūkio jun
gimas į kolchozus. Valstiečiai, kurie nesi
skubino i kolchozus jungtis, buvo tremia
mi į Sibirą ir kitas Sovietų Sąjungos ryti
nes sritis.

Maždaug po vienerių metų žymi dalis
Lietuvos ūkių jau buvo sukolchozinta. Bol vadovauti visuomeniniam ūkiui“.
ševikų leistas laikraštukas „Tėvynės Bal- Sovietų vyriausybės ir komunistų parti- 
sas“ 1949 rudeniop rašė ap.e įsteigimą jos centro komiteto rekomendacijos eiti 
5.500 kolchozų, , kuriuose sujungta dau- prįe kolchozų smulkinimo, Lietuvos komu- 
giau kaip pusė ūkių“, ši informacija duo- nįstų partijos nebuvo skubiai vykdomos.

.. da pagrindo spėti, jog pavergtoje Lietuvo- Bolševikinėje spaudoje pasirodė kai kurių 
11 je, įvykdžius žemės ūkio kolektyvizaciją, kolchozų vadovybių nusiskundimų dėl ne

buvo įsteigta daugiau kaip 10.000 kolchozų, patogumo administruoti didelį kolchozą,
1950 metais bolševikinė spauda jau pra- tačiau j tuos nusiskundimus nebuvo sku- 

dėjo rašyti apie kolchozų stambinimą. tama reaguoti. Ypač Vilkaviškio rajone,
kurio kolchozai esą stambesni už Marijam 
polės (Kapsuko) rajono kolchozus, buvo 
vengiama imtis kolchozų smulkinimo.

Kolchozų steigimas pavergtoje Lietuvoje 
buvo vykdomas būsimo gerbūvio moty
vais. Lygiai tais pačiais motyvais kolcho
zai buvo stambinami. Sustambintų kolcho
zų smulkinimas vykdomas padarytų klai
du atitaisymo motyvu.

O į kolchozus prievarta suvaryti buvu
sieji laisvi Lietuvos ūkininkai iki šiol ne
sulaukė žadėto gerbūvio. Praėjo dešimt 
metų, ir vietoje gerbūvio, tegirdi apie da
rytų klaidų atitaisymus.

kolchozų bepaliko 1.787. Šis skaičių 
mas rodo, jog kolchozų stambinimas 
tuvoje vyko iki praėjusių metų pabaigos.

šių metų vasario pabaigoje „Tiesoje“ 
buvo paskelbtas Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos centro komiteto ir vyriausy
bės nutarimas ,J3ėl prietnonių Lietuvos 
ūkiui pakelti“. Tame nutarime kalbama ir 
apie reikalą kolchozus smulkinti:

„Žemės ūkio ministerija, partijos rajonų 
komitetai ir rajonų vykdomieji komitetai 
privalo imtis priemonių padarytoms stam
binant kolūkius klaidoms ištaisyti ir, rei
kalui sant, visuotiniams kolūkiečių susi
rinkimams sutikus, susmulkinti atskirus 
kolūkius, kuriuose šiuo metu yra sunku

(atkelta iš psl. 1.)

kol-
1955

RUSŲ TURISTAS PASIRINKO LAISVĘ
Rugpjūčio pirmomis dienomis grupė So

vietų turistų lankėsi Danijoje. Vienas iš 
turistų, 34 metų rusas, prisistatė policijai 
ir paprašė teisės pasilikti Danijoje.

PRAŠOMAS ATSILIEPTI

DRIGINČIŲ Juozą, sūn. Domininko, ki
lusį iš Raseinių apskr., Nemakščių valse., 
Vilnelių km. skubiai prašo atsiliepti Ja- 
nutytė-Gaigalienė Irena. Jos adresas „E. 
L'etuvio“ Redakcijoje.

Maskva. Rusai praneša, kad jų TU-104 
sprausminis keleivinis lėktuvas nuskrido 
iš Maskvos į Pekiną per 11 ir pusė valan
dos. Rusai r limena, kad šią 4.318 mylių ii 
gio distanciją jų lakūnas Michail Gromov 
prieš 30 metų (1925 meta s) nuskridęs per 
mėnesį... Nei Europoj, nei JAV sprausmi- 
niai lėktuvai nebenaujiena. Vakaruose nė 
ra kiniečių, kuriuos būtų galima nustebin 
ti su visiems įprasta susisiekimo priemo

li ne. Tačiau įdomu tai, kad rusai paskelb
dami savo pirmąjį skridimą sprausminiu 
lėktuvu j Pekiną spaudoje išgarsino jog 
po kelių metų jie turėsią sprausminį ke
leivinį lėktuvą, galintį vežti 180 keleivių. 
Tokį lėktuvą dabar stato garsūs rusų in
žinieriai Tupolevas, Antonovas ir Ujusi- 

PARDUODAMI NAMAI su baldais pata- nas- Kada ir kaiP rusams pavyks tokį lėk 
lyne, indais ir kit. Kambariai: svečių, vai- tuvą pastatyti, tai ateities klausimas. Vis- 
gomasis, virtuvė, du miegamieii ir įreng- Vašingtone rusų pasigyrimai įimtai 
tas atikas. Rūsys, privatus kiemas. Labai svarstomi ir reiškiama šiek tiek susirūpini 
patogus susisiekimas. Terminas 22 metams mo> kad šiaip ar taip, rusai skirią lėktuvų 
Kaina 495 svarai. R. Pauliukonis, 21 Edin gamybai nepaprastas sumas, 
burgh Str., Nottingham. * *. * .L-lsibuna. Portugalijos vyriausybe siūlo 

JAV pasinaudoti Azonų salomis karinių 
bazių steigimui.

MARY GLITO, gyv. Whitgates Wishaw, 
Edinburg, Scotland, prašoma atsiliepti šiuo 
adresu: Mr. Juozas Kozeris, 1038, Porer- 
court Rd., Toronto 4, Ont. Canada.

ANICETAS DEMENIUS, prieš 7-8 metus 
gyvenęs 11, Norbury Rd., Fallings Park, 
Wolverhampton prašomas atsiliepti . jis 
pats, arba žinantieji jo adresą pranešti: J. 
Klimaitis, 1365 Giddings Rd., Cleveland 3, 
Ohio. USA.

Pajieškojamam turima labai svarbių ži
nių.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ

Vyresnio amžiaus dviejų asmenų lietu
vių šeimai, gyvenančiai Vokietijoje, rei- Reykjavik. Islandijos vyriausybė rengia 
kalinga lietuvaitė šeimininkė. Geras atly- s* reikalauti peržiūrėti susitarim asu JAV, 
ginimas. pagal kurį amerikiečių kariuomenės dali-

Rašyti: Bad Mergentheim, Postschliess- niams buvo suteiktas leidimas naudotis ka 
f ach U, Germany. rinėmis bazėmis Islandijoje,

Bonuai Vokiečių oro susisiekimo bendro 
ve Lufthansa užsakė JAV keturis spraus- 
minius Boeing keleivinius lėktuvus. Pagal 
užsakymo specifikaciją, šių lėktuvų moto
rai turės būti pirkti Britanijoje Rolls Roy
ce firmoje.

Budapeštas. Buvęs Vengrijos ministeris 
pirmininkas, Imre Nagy, priimtas vėl į ko 
munistų partiją. Imre Nagy'buvo nušalin 
tas, kaip nepatikimas komunistas 1955 m. 
balandžio mėn. Pasikeitus Kremliaus poli 
tikai, šiandien nušalintas Nagy‘io didžiau 
sias priešas, stalininės politikos vykdyto
jas Matyas Rakosi, kurio iniciatyva Nagy 
politiškai buvo sulikviduotas.

Varšuva. Sekdama Kremliaus pavyzdžiu, 
Varšuvos vyriausybė paskelbė, kad Len
kijos kariuomenė būsianti sumažinta 50 
tūkstančių vyrų. Tai, esą, būsiąs ,,lenkų 
tautos indėlis taikos ir nusiginklavimo idė 
jos palaikymui“.

Delhi. Indijos ministeris pirmininkas 
Nehru vos nežuvo automobilio nelaimėje. 
Nehru lankė neseniai nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusias Anjar (Indijoje) apylinkes. 
Automobilis kuriuo jis važiavo, apvirto, 
tačiau Nehru išliko sveikas.

Quebec. Keleiviniai laivai .Homerik 
18,563 tonų talpos ir Columbia, 9,424 tonų 
talpos, susidūrė migloje Quebec'o uoste.

Cairo. Judėjimas Suezo kanalu sunkėja 
dėl vairininkų trūkumo. Laivus Suezo ka
nalu veda 200 nuolatinių Suezo bendrovės 
vairininkų. Iš jų 70 atostogauja Europoje 
ir neskuba grįžti dėl dar neišspręsto Sue
zo kanalo likimo. Dėl jų trūkumo i pietus 
einančių laivų vilkstinės sumažėjo pusiau.

Viena. Austrų policija, talkininkaujant 
žandarmerijai ir skautams, atidžiai įieško 
Enns upės krantuose per karą užkasto lo
bio. Tas lobis, spėjama kelių milionų sva
rų vertės, buvo paskubomis sukrautas Į 
didelį šaldytuvą ir užkastas besitraukian
čių iš Australijos Hitlerio asmeninės gvar
dijos dalinių. Du buvusieji SS-nininkai 
papasakoję apie tą lobį Linz‘o smuklėje, 
tačiau tikslios vietos, kur jis paslėptas, 
nenurodę.

Londonas. Laivas Monarch baigė tiesti 
povandeninį telefono kabelį per Atlantą. 
Kabelis nutiestas tarp Škotijos ir Kanados. 
Šį rudenį pradės veikti tiesioginė telefono 
linija, jungianti Londoną su Ottava ir Va
šingtonu. To kabelio nutiesimas atsiėjo 
per 15 milionų svarų.

*
Paryžius. Prancūzų žandarmerijos direk 

cija paskelbė, kad per Žolinės atostogas, 
tarp rugpjūčio 13 ir 16 d., Prancūzijos 
plentuose ir vieškeliuose įvyko 882 auto
mobilių katastrofos, per kurias žuvo 12 ir 
sužeisti 1.358 asmenys. Į šią statistiką ne
įeina automobilių katastrofos miestuose, 
kurie nėra žandarmerijos, bei policijos ži
nyboje.

Nuo šių metų pradžios Prancūzijos ke
liuose žuvo automobilių katastrofose per 
5.000 žmonių, sužeista per 100.000.

Prancūzų spauda pastebi, kad, palygi
nus, Prancūzijos geležinkeliai yra daug 
saugesni: 1955 metais geležinkelių katas
trofose žuvo tik vienas asmuo, o šįmet 14 
keleivių buvo- užmušta ir 46 sužeista.

* * *
Paryžius. Netrukus prancūzai parašiu

tais nuleis poliarinę ekspediciją į Grend- 
landijos ledų dykumas. Penkių asmenų 
komanda atliks parengiamuosius darbus 
1957 metais įvyksiančiai tarptautiniai le
dų tyrimo ekspedicijai, kuriai vadovaus 
garsusis prancūzų mokslininkas ir tyrinė
tojas Paul-Emile Victor. Ekspedicija pasi
liks Grendlandijoje tris metus.
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