
PIRMAS
BANDYMAS

Kada dar Europos Valstybėse 
gyveno didesnės lietuvių koloni. 
Jos, jos Ir atskirai veikdamos pa
jėgė pasiekti' patenkinamų rezul
tatų. Dėl emigracijos ėita būklė 
radikallškai pasikeitė. Šiandien 
likusios dvi didžiausios kolonijos 
Vokietijoje ir D. Britanijoje, ne
sijaučia pakankamai stiprios atski
rai veikdamos, padaryti tai, ko iė 
mūsų, Europos lietuvių, yra lau
kiama.

Ką kalbėti apie kitus, kelis šim
tus lietuvių, išsisklaidžiusius po 
visą Europos kontinentą. Atskirai 
jie nieko pozityvaus negali atlikti. 
Be to,jiems gręsla didesnis nutau- 
tėjmo pavojus, negu gyvenan
tiems didesnėmis kolonijomis.

Europoje dar yra likę per 12.000 
lietuvių, kurie sudaro didelę pa
jėgą. Be to, Europa buvo ir bus 
svarbiausiu kontinentu, Lietuvos 
vadavimo bylos eigoje ir tas kon. 
tinentas privalo būti efektyviai 
mūsų lletuvjų aptarnaujamas.

Iš to seka viena logiška išvada: 
reikia mums visiems bendrai dirb
ti, glaudžiai bendradarbiauti. Ta 
linkme Vokietijos Ir D. Britanijos 
lietuviai Jau kiek anksčiau pada
rė pirmą žingsnj, Įsteigdami vie
ną bendrą knygų leidyklą.

Ką tik Įvykęs PLB pirmininkų 
suvažiavimas yra jau ne žingsnis, 
bet didelis šuolis priekin, jo svar
ba yra didelė Ir Jo pasiekti rezul
tatai turėtų visus nudžiuginti. 
Gaila, kad ne visų Europos kraš
tų lietuviai buvo atstovaujami: 
vieną sutrukdė vizos negavimas, 
kitą lėšų stoka. Tai buvo pirmas 
toks suvažiavimas mūsų emigra
cijos istorijoj, tai pirmas bandy
mas visiems Europos lietuviams 
bendrom Jėgom tęsti darbą toliau.

Tikime, kad ir suvažiavime ne. 
dalyvavusių kraštų bendruomenės 
pritars suvažiavime iškeltoms gra
žioms idėjoms ir prisidės prie mū
sų užsimojimų vykdymo.

Kai kam gal atrodys, kad suva
žiavimo reikšmė yra nedidelė, at
siekti rezultatai maži. Tiesa, Jie 
yra be gražių frazių, bet yra kon- 
krėtūs uždaviniai, kurie yra ben
druomenių kompetencijoj ir ga 
lioj atlikti.

PLB pirmininkų suvažiavimas 
nutarė nerašyti Jokių gražiai 
skambančių rezoliucijų, neįsakinė
ti kitiems ką daryti ar nedaryti, 
bet konkrečiai atlikti tuos naudin. 
gus darbus, kuriuos mes, Euro
pos lietuviai, galime Ir turime 
Įvykdyti.

Pirmiausia buvo pasikeista in
formacijomis apie būklę Įvairiuo
se kraštuose, kas ten yra daroma 
ir kas būtų galima padaryti. To
liau buvo svarstomos Įvairios dar
bo šakos ir surasti konkretūs už
daviniai mūsų ateities veiklai. Du 
buvo svarbiausi dienotvarkės 
punktai: suaktyvinti propogandą 
už Lietuvą ir sustiprinti tarpusa
vio Europos bendruomenių ben. 
dardarbiavimą. Tie ir buvo svar
biausi uždaviniai dėt kurių Įvyko 
suvaž'avimas.

Suvažiavimas davė progos įval. 
rių kraštų lietuviams pasimatyti, 
susipažinti ir užmegsti draugiškus 
santykius. Suvažiavime buvo at
stovaujami Vokietijos, Italijos, 
Švedijos Ir □. Britanijos lietuviai. 
Raštu sveikinimus ir pranešimus 
atsiuntė Šveicarijos ir Belgijos 
lietuviai. Iš D, Britanijos koloni
jos suvažiavimo dalyvavo PLB 
Valdyba, Centro Valdyba. ,,Bita- 
nijos Lietuvio“ redaktorius Ir Na
mų B-vės direktoriai, svarstant 
Jiems aktualius klausimus.

Suvažiavimą galima skaityti- nu
sisekusiu visais atžvilgiais ir at
siekusiu savo tikslo. Todėl, ne. 
nuostabu, kad visi dalyviai nutarė 
nepasitenkinti tuo pirmuoju ban. 
dvmu, bet daryti tokius suvažia
vimus kartą metuose, o, reikalui 
esant, ir ’’ažnlau. Sekantis Įvyks 
kitų metų vasarą, Vokletijole. 
Tikimasi. kari ten bus atstovau- 
lamos visos llet"vin 
nės Europoje. M. BAJORINAB.

PLB SUVAŽIAVIMAS ? DIENOS
Šių metų pavasarį Vokietijos 

Krašto Valdybos pirmininkas P. 
Zundp, viešėdamas Londone ir 
tardamasis su DBL Sąjungos pir
mininku M. Bajorinu dėl glau
desnio lietuvių bendradarbiavimo 
priėjo nuomonės, kad būtų ge
riausiai šitai atsiekti, sukviečiant 
visų Europos Bendruomenių su
važiavimą. Tuo reikalu buvo pa
sitarta su PLB pirmininku P. 
Varkala ir raštiškai su kitų Eu
ropos kraštų lietuvių bendruome
nių pirmininkais. Gavus jų šiam 
sumanymui pritarimą, š.m. rug
sėjo 13-14-15 dienomis šis pirma
sis Europos PLB pirmininkų su
važiavimas įvyko Londone, Lietu
vių Namuose.

Suvažiaviman atvyko: D. Bri
tanijos PLB pirmininkas P. Var
kala, Vokietijos PLB p-kas P. 
Zunde, Italijos PLB p-kas S. I.o. 
zoraitis (jun.), Švedijos PI.B 
p-kas J. Pajaujis, DBL S-gos pir- 
mninkas M. Bajorinas, DBLS vi- 
ce-pirmininkas prof. S. Žymantas 
ir DBLS Centro Valdybos nariai. 
Šveicarijos ir Belgijos kraštų lie
tuvių bend'riiomehĮu pirmininkai 
negalėję atvykti dėl vizų susitruk- 
dymo. Jie prisiuntė išsamias ži
nias apie jų kraštuose gyvenan
čių lietuvių būklę ir taip pat pri
tarimą šitam pirmajam Europos 
lietuvių bendruomenių pirminnkų) 
suvažiavimui!

SUVAŽIAVIMĄ SVEIKINO:
VI.TK‘0 Pirmininkas Prel. M. 

Krupavičius, Lietuvos Diplomati
jos Šefas S. Lozoraitis, Lietuvos 
Atstovybės Londone vardu — pa
tarėjas V. Balickas, Vykdomosios 
Tarybos Pirmininkas Žalkauskas, 
Belgijos Lietuvių Bendruomenės 
Vardu pirm. P'r. Sekmokas ir 
Šveicarijos PLB p-kas J. Stan

kus.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS IR 
LIETUVOS LAISVINIMO 

DARBAS
Pasaulio Lietuvi!} Bendruome

nė turi du konkrečius ir aiškius 
uždavinius — išlaikyti lietuvišku
mą ir dirbti Lietuvos išlaisvinimo 
darbą — šitokiais žodžiais PLB 
pirmininkas ir pirmosios suvažia
vimo dienos p-kas, P. Varkala, 
atidarė pirmąjį posėdį.- Dėkoda
mas iš Europos kraštų PLB pir
mininkams, atvykusiems Į šį su. 
važiavimą, P. Varkala apgailėsta- 
vo, kad į suvažiavimą negalėję 
atvykti kviestieji garbės svečiai
— Lietuvos Diplomatijos Šefas, 
VLIK'o Pirmininkas ir Vykdomo
sios Tarybos Pirmininkas. Posė
dį atidaręs, pirmininkaujantis pa
siūlė dienotvarkę, kurią suvažia
vimo dalyviai aptarę, priėmė be 
didesnių pakeitimų.

Prieš pradedant svarstyti suva
žiavimo dienotvarkę, atskirų kraš
tų pirmininkai padarė pranešimus 
apie jų atstovaujamuose kraštuose 
lietuvių gyvenimą.

ITALIJOS PLB PIRMININKO 
S. LOZORAIČIO PRANEŠIMAS

Karui pasibaigus Italijoje lie
tuvių buvę keli tūkstančiai. Lie
tuviams įsikurti šis kraštas buvo 
nepalankus, todėl jie čia ilgai ne
galėjo būti. šiuo metu Italijoje 
yra tik 150 lietuvių, ju tarpe 80
— 90 dvasiškių, kurie gyvena 
šv. Kazimiero Kolegijoje ir di
džiąją jų dalį išlaiko Amerikos 
lietuviai. Kiti lietuviai yra įsi
jungę į darbus ir šiandien Itali
jos lietuviams nėra ekonominių 
problemų.

Kultūrini!} reikalų padėtis yra 
sunki, nes dėl mažo lietuvių skai
čiaus ką nors efektingesnio neį- 
manu padaryti. Be to, knygų ar 
laikraščio leidimas yra gana 
brangus ir tokiam neskaitlingam 
ūriui taip pat neįmanomas. Nu

tautėjimo pavojus jaučiamas ir

LONDONE
reikėtų dėti pastangas šį reikalą 
gelbėti, o be kitų, skaitlingesnių 
kolonijų pagalbos, savomis jėgo
mis, atsispirti. Ypatingai sunkio- 
a ir pavojingoje būklėje yra miš.

rios šeimos, kurios, neturėdamos 
lietuviškos spaudos ir ryšio su 
lietuviais, labai sparčiai žengia 
nutautėjimo keliu.

ŠVEDIJOS PLB PIRMININKO 
J. PAJAUJO PRANEŠIMAS

Prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
Švedijos lietuvių koloniją sudarė 
pasilikę pasiuntinybės tarnautojai 
ir lietuviai stipendininkai, studi
javę Švedijos universitetuose. Iki 
1044 m. Švedijoje gyveno vos 10 
lietuvių. Tik 194a m. liepos mėn. „ 
Švedijon atvyko didesnis skaičius 
lietuvių. Tais metais buvo suda
rytas Lietuvių Komitetas, vietoj 
uždarytos Pasiuntinybes.Per šven
tosios uostą atvyko apie 200 Įtė
vių, kurių dalis buvo žvejų šei
mos ir keliolika šeimų nuo' Biržų 

(ir Kauno. Tų pačių metų pabai
goje ir 1045 m. pradžioje, sausu
mos keliu iš Suomijoj ir Norvegi
joj buv. darbo batalijom}' atbėgb 
apie 100 vyrų. Iš Liepojaus apsu
pimo, ižo Viekierijos kapituliaci
jos, atbėgo 20 lietuvių. Vyliau iš 
to skaičiaus 9 lietuvius švedai iš
davė S. Sąjungai. Grupinę imigra
ciją Švedijon užbaigė Štuthofo 
kaceto kaliniai. 1945 — 1948 m. 
bėgyje per Lenkijos uostus Šve£ 
dijon pateko dar apie 10 lietuvių. 
Šitokiu būdu Švedijos lietuvių ko
lonija vienu metu išehaigravo į 
Kanadą ir JAV. Dabartinę Švedi
jos lietuvių koloniją sudaro: 50 
viengungių vyru, 16 grynai lie
tuviškų šeimų ir 21 mišri šei
ma. Mišrių šeimų abu nariai skai
tomi lietuvėj bendruomenės na
riais. Intelektualų, baigusių gim
naziją ar tolygų' mokslą priskai- 
toma 44.

Kurį laiką veikė Lietuvių 
Draugija Švedijoje. Ji leido rota
torinį žurnalą „Pragiedruliai“, 
kuris dėl lėšų stokos sustojo 1949

Maskvos Politbluras rengia Ge
neralinę Gynimo Sąjungą. Pra
dėjo veikti Kariuomenės Štabų Pa
tarėjų Komisijos. Mokslų Akade
mija ir Ministerijų Komitetai 
įjungti į gynimo planus. Komin- 
formo Kraštuose ir Kinijoj irgi 
rengiamos panašios Gynimo Ta
rybos. Stalinas bijo savo Pretori- 
jonų peštynių.

Rugsėjo pirmomis dienomis Vie
ną pasiekė sensacingos žinios, gu
rias atsivežė iš Kijevo atvykęs 
„Koniunkturnyj Institut Vnešnoj 
Torgovli“ bendradarbis, rumunas. 
Tų šaltinių žiniomis, Maskvoje, 
1&52 m. rugpjūčio 15 dieną, įsteig
tas naujas, Politbiuro organizuo
tas — militarinis, — politinis or
ganas, pavadintas „Generaline 
Sovietų Sąjungos Gynimo Tary
ba“. Tai yra ne kas kitas, kaip 
platesnėse ribose reorganizuotas 
Politbiuras, į kurį įjungta; Sau
sumos Kariuomenės, Laivyno ir 
Aviacijos Gen. štabai, Sovietų 
Mokslų Akademijos Prezidiumas, 
ir specialiai organizuoti rugpiū- 
čij mėn. įvairių Sovietų Ministe
rijų Pramonės Mobilizacijos, ža
liavų ir Darbo Kadrų Komitetai.

Sovietų Kariuomenės Štabai, 
Mokslų Akademijos Prezidiumas 
ir Ministerijų Komitetai, Įeina į 
Politbiūrą, kaip „Patariamieji Or- 
•ganai“. Mokslų Akademijos „filia. 
lai“ ir skyriai įvairiose SSSR res
publikose, sudaro „Techniškos 
Mokslo Gynimo Komisijas“, ku
rioms vadovauja Mokslų Akademi

ni. Vėliau buvo leistas bendruo
menės neperiodinis biuletenis. 
Lietuvių reikalams tvarkyti Drau
gija buvo išsirūpinusi švedų lė
šomis apmokama taip vad. ar
chyvinį darbininką. Prieš metus 
sumažėjus kolonijai, švedai nu
traukė mokėjimą šitokiam lietu
vių reikalus tvarkančiam parei
gūnui.

Švedijoje gyveną lietuviai yra 
išsimėtę po visą kraštą ir dideli 
atstumai visiškai apsunkina lie
tuvių susibūrimus. Taip, pvz., 
Stockholme gyvena 48 lietuviai, 
o už 750 klm. nuo sostinės, Goe- 
teborge, p lietuviai. Yra ir pavie
niai gyvenančių mažesniuose Šve
dijos miesteliuose.

Lietuvių materialinė padėtis 
yra gera. Daugumas lietuvių dir
ba savo profesijose ir jų atlygini
mas yra lygus švedų uždarbiui. 
Humanitarinių ir teisinių mokslų 
akademinio lygio intelektualams, 
taip pat ir auktesnio laipsnio ka
riškiams, švedų valdžia suteikė 
taip vadinamą archyvinį darbą 
prie mokslinių institucijų. Vyres
niojo amžiaus lietuvių intelektua
lams Švedijoje netęko dirbti sun
kaus fizinio darbo. Paramos rei
kalingiems lietuviams, tiek Sve- 
dijoje, tiek Vokietijoje, ^Bendro- 
menęs valdyba renka pašalpas 
per Baltiška Humanistiska For- 
bundet — (Pabaltiečių —- švedų 
draugijai iš švedų visuomenės. 
Lietuvius šitoje draugijoje atsto
vauja pp. Urbonas, lingis ir Pa
jaujis.

Ateities perspektyvos organi
zaciniam darbui nėra labai gied
rios, tačiau turima organizacija 
tikimasi išlaikyti, turint galvoje, 
kad dabartinis lietuvių skaičius 
yra pastovus.

Nutautėjimo pavojus šiai gene
racijai nėra pavojingas, tačiau 
vaikų, padėtis, ypač mišriose šei
mose, yra kritiškas. Būtina šito
kias šeimas aprūpinti lietuvišką
ja spauda ir knygomis.
(Tęsinys kit. „Br. Lietuvio“ Nr.)

ANAPUS UŽDANGOS
(Oro Paštu, Viena, 1952 m. rugsėjo mėn.) 

jos Prezidiumas Maskvoje. Taip 
pat, prie Teritorinių „Vojokrug“, 
pvz., Lietuvoje, Baltgudijoje, 
Ukrainoje ir kit., organizuoti yra
„Respubl. Gynimo Komitetai“.

Tie „Respublikiniai Gynimo 
Komitetai“ tuo įdomūs, kad jie 
susideda iš trijų „Sektorių“. CK, 
KP/b I-mų Sekretorių, Vidaus 
Saugumo (MGB) Ministerių ir 
naujo „Partijos Kontrolės Komi
teto SSSR“ įgaliotinių Vadina
si. tie Resp. „Gynimo Komitetai“ 
nieko bendro neturi su militarinio 
gynimo reikalais, o jų vyriaujan- 
tis ir vienintelis tikslas bus vi
daus politinis saugumas. Kitaip 
sakant, „Resp. Gynimo Komite
tai1 sudaryti kovai su pogrindžio 
judėjimais pavergtuose Sovietų 
kraštuose, kaip Lietuva, Latvija, 
Estija, Ukraina, Kaukazas ir kit.

Tuo pačiu laiku, 1952 m. rug
pjūčio mėn. Varšuvoj ir Budapešte 
pradėta rengti „Tautos Gynimo 
Tarybas“, kurių sudėtis panaši į 
Sovietų „Generalinę Sąjungos Gy
nimo Tarybą“. Pekine, gi, jau 
rugpjūčio 10 d., pradėjo veikti 
„Organizacinis Azijos Kraštų Gy
nimo Komitetas“, į kurį įjungta 
yra ne tik Kinija, bet Pakistanas, 
Indija ir net Arabų Kraštai ir Šiau
rės Afrika.

Artimieji Rytai ir Afrika, suda
ro tam tikrus „Org. Gynimo Ko
mitetus“, veikiančius slaptai nes 
tuose kraštuose Kompartijos yra 

(nelegalios.

Belgradas. Britų užsienio reika
lų ministeris Edenas atvyko Jugo. 
slavijon. Penkių dienų vizito metu 
ministeris Edenas bandysiąs ap
tarti Jugoslavijos ir Italijos ginčą 
dėl Triesto. Jugoslavijos spauda 
pažymi kad šis Britanijos ministe- 
rio vizitas atneš abiems kraštams 
daug naudos ir palengvinsiąs iš
spręsti įvairias tarptautines prob
lemas.

Prieš tai ministeris Edenas buvo 
sustojęs Strasburge, kur kalbėjosi 
su italų premjeru de Gasperi dėl 
Triesto.

New Yorkas. Atominės Energi
jos Komisijos pirmininkas, Dur
ham pranešė, kad netrukus ame. 
rikiečiai išbandys'tokį sprogimų, 
kurio dar pasaulio istorijoje net/, 
vę. Kalbama, kad tai bus pirmasis 
bandymas su vandenilio bomba. 
Durham pareiškė, kad naujasis 
bandymas atidarysiąs pasauliui: 
rimčiausią eirą.

Thorshaven. Apie 60 didelių ru
sų žvejų laivų buvo sugrupuoti 
apie Saroe salas, Atlanto vande- 
nyne, prie tos vietos, kur vyksta 
NATO laivyno pratimai. Pastebė
ta, kad nuo kelių rusų laivų nuleis
ti narai, tačiau niekas, išskyrus 
rusų, nežino jų tikslo.

Tokio. 104 amerikiečių „Sa 
bre'y“ lėktuvai oro kautynėse nu
mušė 9 sovieų MIG lėktuvus. 
Dviejų dienų bėgyje Korėjos fron
tuose įvyko n oro susidūrimų. 
Sąjungininkų štabo žiniomis per 
rugsėjo mėn. amerikiečių aviaci
ja numušė 41 sovietų lėktuvą.

Londonas. Mossadeko grasini
mams nutraukti diplomatinius ry
šius su Londonu, D. Britanija ne- 
nusileisianti. Žibalo blokada bus 
tęsiama tol, kol Mossadekas neat
šauksiąs savo grąsinimų.

Maskva. Sovietų kariškas laik
raštis „Krasnaja Zviezda“ įs
pėjo Daniją ir Norvegiją, kad jos 
sudužusios 1949 m. pažadus, 
duotus S. Sąjungai, dalyvaudamos 
Baltijos jūroje vykstančiuose ka
riniuose pratimuose. Visas iš to 
išplaukiančias pasekmes turėsian
čios pakelti tų kraštų vyriausy
bės, grasina sovietinis organas.

Visi tie pasirengimai, susiję su 
1952 m. spalio 5 d. Partijos Kon
gresu, Maskvoje ir Azijos Tautų 
Taikos Kongresu“ Pekine. Rei
kia laukti, kad 1952, kartu su Pre
zidento rinkimais, Sovietai su Ki
nija ir Satelitais, spręs ne tiek gy
nimo kiek — ofenzyvos planus, 
nukreiptus prieš Vakarus. Ar tai

(Nukelta į 4-tą psl.)

JIE GRĮŽTA SEKMADIENI LONDONAN

KOVIF.CIŲ DEŠIMTUKAS, ISVYKES PRANCŪZIJON

„KOVO“ kapitonas G. Glat- 
kauskas šį ketvirdadienį prisiun
tė „Br. Lietuvio“ Redakcijai 
trumpą telegramą iš Prancūzijos:

„Pirmąsias rungtynes pralaimė. 
jome 52 : 46“. Grįžtame sekma
dienio vakare. Lietuvių Namuose 
užtruksime 4 valandas“.

Mūsų krepšininkai Prancūzijo
je turėjo 8-rias rungtynes.

Londonas. Šios savaitės pirma
dienio vidudienyje 212 britų lėk
tuvų perskrido per Londoną pa
gerbdami žuvusius paskutinio 
karo metu lakūnus, kovojusius su 
vokiečių aviacija, puolusia D. 
Britaniją.

Hamburgas. Dr- Schachtas, aš- 
tuonias dienas konferavęs su dr. 
Mossadeku, grįžo į Vokietiją. 
Apie savo pasikalbėjimus su Mos
sadeku Schachtas laikraštininkams 
nieko nepapasakojo. Jis pažymėjo 
tik faktą, kad Persija norinti pa
gyvinti prekybos ryšius su Vakarų 
Vokietija.

New Yorkas. Gen Eisephoveris 
dvylikos dienų bėgyje . aplankys 
dvyliką valstijų ir per šį laiką 
pasakys 70 kalbų. Gen. Eisenho- 
veris keliauja specialiu traukiniu, 
susidedančiu iš 18 vagonų. JĮ 
lydi 100 laikraštininkų ir jo spe
cialūs patarėjai ir Sekretoriai.

Londonas. Londono priemiesty
je Croydon nukrito privatus lėk
tuvas į Staffordo gatwę. Nuo ki
lusio gaisro nukentėjo bažnyčia. 
Lakūnas žuvo.

Maskva. Ryšium su įvykusia 
S. Rusijoje tankų švente, sovie
tų spauda paskelbę, kad ne britai, 
bet rusai pirmieji išrado tankus, 
tik ju gaminti caras neleidęs...

Heidelbergas. Karinė JAV vy
riausybė Vokietijoje paprašė So
vietų štabo Rytui Vokietijoje, kad 
jis atšauktų tris sovietų aukštuo
sius karininkus iš karinęs misijos, 
esančios Frankfurte.

Roma. Vatikano žiniomis šią sa
vaitę staiga susirgo Popiežius. Ry
šium su Popiežiaus liga autšauk- 
tos visos audiencijos-

ROMELIO KARIŲ .ĮSPĖJIMAS*
Pereitą sekmadienį, Stuttgarte, 

Rommelio gimtosios provincijos 
sostinėje, susirinko 8 tūkstančiai 
jo armijos karių ir karininkų.

Iš visų miestelių ir provincijų, 
specialiais papigintais traukiniais 
ir autobusais,, suvažiavo karo ve
teranai.

Miesto aikštėje, džiūgaudama ir 
šūkaudama minia įspėjo Britus ir 
Alijantus:

„Mes nesame samdiniai naujai 
vokiečių armijai“, — šaukė prū- 
sas generolas Ludwig Cruewell. 
„Nė venas mūsų vyras nekariaus, 
kol nebus išlaisvinti, taip vadina
mi, vokiečių karo kriminalistai“.

Generolas Cruewell kreipėsi i 
aliajntus: „Dabar jūs žinote ką 
reiškia kariauti prieš komunizmą 
Korėjoj, Indo-Kinjoj, ir Malajuose. 
Žinote, kokia tai kieta, žiauri ir 
negailestinga kova. Dabar žinote, 
kad partizanų karas nėra vokiečių 
išradimas- Nežiūrint to, jūs laikote 
žmones, kurie nėra papildę jok o 
krimnalo, už vielų, giliausiose po
žemiuose.“

Londono lietuvių visuomene 
kviečiama į Lietuvių Namus šį 
sekmadienį, 7 v,v. sutikti grįž
tančius iš Prancūzijos mūsų spor
tininkus. Ta proga L. Namuose 
įvyks pobūvis ir šokiai, grojant 
geram akordeonistui.

Visų rungtynių aprašymą spaus
dinsime kitame „Br. Lietuvio“ 
numeryje.
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CHURCHILIS
APIE BALTIJOS KRAŠTUS

W. Churchillis išleido jau penk. 
tąjį atsiminimų tomą. Juose vie
tomis kalbama ir apie Baltijos 
valstybes. Kągi Churchillis apie 
jas sako? Čia pateikiama keletas 
Ištraukų iš visų penkių atsiminimų 
tomų.

Vos prasidėjus vokiečių rusų 
karui, 1941 m.. Churchillis pasakė 
per radiją, kad per pastaruosius 
dvidešimt penkeris metus niekas 
nebuvęs nuoseklesnis komunizmo 
priešas kaip jis, ir kad jis neat
šaukiąs nė vieno apie komunizmą 
pasakyto žodžio. (III, 371). Jis 
rašo, kad Baltijos valstybės bu
vusios „labiausiai priešbolševiki- 
niai kraštai Europoje“(I,485)ir su
dariusios „Europos tvirtoves prieš 
bolševizmą“ (III, 694). Jis taip pat 
teisingai sako, jog Baltijos valsty
bės nesižavėjusios perspektyva, 
kad jas sovietai išvaduotų iš na- 
čių, (I, 390).

Churchillis taip pat pakartoti
nai pabrėžia, kad Baltijos kraštai 
kadaise Buvę užkariauti Rusijos 
Petro Didžiojo ir sudarė carinės 
imperijos dalį (I, 485; III, 694). 
Churchillis kviečiasi į talką netgi 
„baltųjų rusų) admirolą KolČa- 
ką, kuris nurodinėjęs santarvinin
kams, kad Rusijai esąs gyvas rei
kalas turėti karines bazes Baltijos 
kraštuose ir Suomijoje Petrapiliui 
apsaugoti (I,'583).

Tokie teigimai buvo padaryti ne 
prieš šį karą, bet pastarųjų kele- 
rių metų būvyje (pirmasis „The 
Second World War" tomas pasiro
dė 1948 m.). Tačiau Churchillisne 
kitaip kalbėjo ir prieš dešimtį ar 
penkioliką metų. Sakysime, jis bu
vo vienas tų, kurie 1939 m. pava
sarį ragino tuometinę britų vyriau
sybę (Chamberlaino) susitarti su 
rusais, reikalavusiais teisės „ap
saugoti“ Baltijos valstybių neutra
lumą. Jam atrodė, jog rusams te
rūpėjo, kad Baltijos valstybes ne
patektų į nacių nagus. „Tai gyvy
binis reikalas", jis stengęsi įtikinti 
parlamento narius (I, 394).

Tuo pačiu metu spaudoje (pvz., 
„The New York Herald Tribune") 
Churchillis atvirai pritarę rusų ke
liamiems strateginiams argumen
tams. Tačiau apie tai jo atsimini
muose nėra nė žodžio. Stalino nusi 
grįžimas nuo britų bei prancūzų ir 
susidraugavimas su Hitleriu 1939 
m. vasarą turėjo būti Churchilliui 
be abejo dvigubai nemalonus.

Todėl Baltijos valstybių okupa
ciją jis vėliau pasmerkė kaip agre
sijos veiksmą, įvykdytą gėdingai 
susimokius su Hitleriu; britų vy
riausybė Jos nepripažinusi kitaip 
kaip tik de facto (III, 695). Tai 
buvo pasakyta 1942 m. pradžioje, 
nors ?uo laiku užsienų reikalų mi
nistras Edenas sėdėjo Maskvoje ir 
tarėsi dėl britų rusų sutarties.

Churchillio pareiškimui progą su
teikė Stalino reikalavimas tuojau 
pripažinti Rusijai teisę į 1941. VI. 
22 d. sienas. Churchillis tada vie
šėjo Washingtone. Gavęs Edeno 

pranešimą iš Maskvos, jis reagavo 
labai griežtai („violent reaction" 
kaip jis sakosi); „Britų vyriausy
bė laikosi laisvės bei demokratijos 
principų, išdėstytų Atlanto Charto- 
je, ir mano, kad jokiu būdu nega
lima nuo tų principų nukrypti, 
keliant teritorijų perleidimo klau
simą“ (III, 695).

Tuo laiku Washingtone buvo 
svarstoma visiškai nereali mintis 
apie Baltijos valstybių gyventojų 
perkėlimą (kur?). Ir į tai Chur
chillis žiūrėjo nepalankiai. Prie
vartinį perkėlimą jis laikė priešin
gu „visiems principams, dėl ku
rių mes kariaujame", ir manė, kad 
tai būtų sąjungininkams labai ne
garbinga. (III, 629, 630, 695).

Yra pagrindo manyti, kad Chur
chillis šiuo reikalu gal ir nebūtų 
rodęs tiek užsispyrimo, jei nebū
tų žinojęs, kad Amerikos vyriau
sybę pasipriešins bet kuriems te
ritoriniams Sprendimams karui te
bevykstant. „Su tokiais klausi
mais negalima net prisiartinti prie 
Roosevelto", jis rašė Edenui į 
Maskvą (III, 630). Ir neapsiriko. 
Amerikos vyriausybė, painformuo
ta apie Stalino teritorinius reika
lavimus, tuojau reagavo neigia
mai, laikydama juos esant priešin
gus Atlanto Chartai (IV, 327).

šitokią prielaidą lyg ir tvirtina 
faktas, kad, nepraslinkus nė 
dviem mėnesiams, (1942. III. 7) 
Churchillis jau prašė iš Roosevelto 
laisvą rankę („free hand") dery
bose su Stalinu dėl jo teritorinių 
reikalavimų. „Didėją karo1 sunku
mai verčia mane pagalvoti, jog At
lanto Chartos principai neturėtų 
būti taip aiškinami, jog jie atim
tų Rusijai teisę į tas sienas, ku
rias ji buvo užėmusi, kai ją puolė 
Vokietija“, — jis rašę. Tai buvęs 
pagrindas, kuriuo Rusija sutikusi 
prisidėti prie Atlanto Chartos (IV, 
327)-

šis laiškas rodo, kad 1942 m. 
pradžioje Churchillis jau buvo 
aiškiai pasiryžęs pripažinti Balti
jos valstybių okupaciją ne tik de 
facto, bet ir de jure.

Praslinkus aštuoneriems me
tams (toro), jis, lyg ir teisinda
masis dėl tokios laikysenos, ra
šė, kad „kai vyksta mirtinė kova, 
būtų neteisinga užsidėti didesnę 
naštą, negu kovojąs dėl didžiojo 
reikalo gali pakelti“. Jo nuomo
nė apie Baltijos valstybes buvusi 
ir tebesanti ta pati, bet jis jau ne
begalėjęs jos apginti (IV, 327).

Tačiau Washingtonas, ypatingai 
valstybės sekretorius Cordelis 
Hullis laikėsi kietai. Nieko nepa
dėjo nė Molotovo kelionė J Lon
doną. Pasak Churchillio, jis buvęs 
paveiktas amerikiečių bei britų so
lidarumo ir nusileidęs. Draugin
gumo sutartis tarp britų ir rusų 
buvo pasirašyta 1942. V. 26, ne
minint jokių teritorinių klausimų.

Užsiėmęs kariniais rūpesčiais, 
kurie tuo metu tikrai buvo dideli, 
Church’llis niekur nemini Balti

jos valstybių iki 1943 m. rudens. 
Tuo metu Edenas vėl ruošėsi į 
Maskvą, kur turėjo įvykti trijų 
užsienių reikalų ministerių konfe
rencija. Churchillio Edenui duo
tosios instrukcijos (1943. X, 11.) 
buvo pilnos nacius ir fašistus (ži
noma, tik ne jų buvusius draugus 
sovietus) smerkiančių žodžių. 
Baltijos kraštų likimas Churchil
liui nebekelia abejojimų. „Mes 
patvirtiname Atlanto Chartos prin
cipus", jis rašo, „su pastaba, kad 
Rusijos prisidėjimas prie jų yra 
pagristas 1941 m. birželio mėn. 
22 d. sienomis“.

Nuolaidų dvasia peršama Ede
nui dar toliau: „Mes taip pat tu
rime galvoje istorinės Rusijos sie
nas, kurias ji turėjo prieš du agre
sijos karus, pradėtus Vokietijos 
1941 ir 1939 metais“. Tačiau čia 
pat Churchillis pastebi, kad tai ne
liečia Lenkijos, nors ji iki 1941 m. 
irgi buvo šiapus istorinių Rusi
jos sienų. Edenas Maskvoje turįs 
ginti stiprią būsimąją Lenkiją, 
kuri užtikrintų Rusijos vakarų 
sienos saugumą (V, 283).

Netrukus po to, nuvykęs į Te
herano konferenciją susitikti su 
Stalinu ir Rooseveltu, Churchillis 
nieko nebekalbėjo apie Baltijos 
valstybes. Stalinas taip pat tylė
jo. Klausimas atrodė išspręstas jo 
naudai. Dabar jau Stalinui rūpė
jo gauti Karaliaučių, nors karo 
pradžioje jis piršo šį miestą Len
kijai (III, 628). Churchillis prita
rė. „Nieko nėra svarbesnio už 
Rusijos vakarų sienos saugumą“, 
jis pabrėžė 1943 m. gruodžio mėn. 
28 d. posėdyje (V, 361). Rusija 
turi teisę netrukdoma išeiti į lais
vuosius vandenis. (V, 381).

Teherano konferencijos metu 
Churchillio galvoje kilo mintis, 
kad ne tik Baltijos valstybės, bet 
ir Lenkija turi tarnauti Rusijai. 
Vos pasibaigus konferencijai, jis 
jau rašo Rooseveltui, kad versiąs 
Lenkiją sutikti su Stalino siūlo
momis sienomis (be Vilniaus, 
Lvovo ir Karaliaučiaus!) ir pa
skelbti jos pasiryžimą „saugoti 
Oderio pylimą taip, kad Vokieti
ja nebegalėtų užpulti Rusijos" (V, 
452).

Neatrodo, kad Churchillis galėtų 
pasakyti ką nors nauja apie Bal
tijos valstybes dar teberuošia
muose atsiminimų tomuose. Tai, 
ką jis pasakė, sudaro visai aiškų 
vaizdą.

Prof. Dr. Albertas Tarulis.
(„Lietuva“)

DBLS Derby skyriaus narę 
p-lę Rūtą čerkutę ir Adolfą Paš- 
kovą, sukūrusius šeimos židinį, 
sveikina ir linki laimingo gyve
nimo

Skyriaus Valdyba ir nariai.

GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE
Čikagoje „Terra“ neseniai išlei

do kalbininko Dr. Petro Joniko 
knygą „Gimtojo žodžio baruose“.

Jau tremties kai kurie laikraš
čiai Vokietijoje buvo įsivedę gim
tosios kalbos kampelius. Kai kal
bininkai nusikėlė į Ameriką, ten 
didesnieji laikraščiai pradėjo skir
ti kiek vietos lietuvių kalbos prak
tiniams dalykams. Tuos daugiau1 
šia kasdieninius kalbos dalykus 
beaiškindamas „Naujienose" ir ki
tur, D r. P. Jonikas vėliau savo 
aiškinimus surinko krūvon ir, ki
tų raginamas, sudarė iš jų knygą.

Knygos pratarmėje autorius ra
šo: „Kalba yra vienas pačių 
svarbiausių tautybės dėmenų. Dėl 
to ir rūpinimasis mūsų bendrinės 
kalbos kultūra, jos raiškingurnu, 
tikslingumu, taisyklingumu, gry
numu yra svarbus ir šiandieninė
mis. gal tiesiai — ypač šiandieni
nėmis, aplinkybėmis“.

Pradžioje autorius duoda kiek 
įvadinių dalykų — rašo apie ben
drinės kalbos pagrindus, bendrinę 
kalbą gyvenimo baruose (spaudos, 
teatro ir radijo kalba). Toliau jau 
aiškinami kai kurie rašybos ir

GYVENIMO
Nėra jokios abejonės, kad 

atskiri asmenys, pasiskirdami 
sau luomą, turi teisę pasi
rinkti laisvai vieną iš dviejų: 
arba sekti J. Kristaus visiškos 
skaistybes patarimu, arba su
sirišti moterystės ryšiu“. — 

Leonas XIII.
T. Droiseris savo „Sesers Car

rie“ apysakoje (pagal kurią bu
vo parengta ,,Carrie“ vardo fil
mą) vaizduoja vedusį žmogų, ku
ris nusiskundimais ir sunkaus gy
venimo vaizdavimu sukelia Car
rie širdyje užuojautą ir vėliau ku
rį laiką kartu gyvena. Realusis 
gyvenimas tačiau juodu išskiria, 
kai tenka abiems realiai grumtis 
dėl kasdienės duonos kąsnio.

Šitą patį užuojautos sukėlimo 
momentą apdainuoja ir mūsų poe
tas Jonas Aistis „Antrosios mei
lės“ eilėraštyje. Poetas jaučia, kad 
„s'kaisti šviesiaplaukė, pamėlyna
vusiais poakiais“, pasiilgusi jo 
eilių ir meilės, nors jam pačiam 
tai „vėl lyg gyvas sapnas: dar 
vienas meilės nuotykis“. Jis pa
sakoja jai apie širdį, pasruvusią 
kraujo latakais o pats tyliai prisi
pažįsta, kad poetų netikros žaiz
dos ir pramanyti randai.

Tačiau, kai mergaitė vis dėlto 
jo žodžiais pradeda tikėti, atsiran. 
da labai nepoetiškas finalas: 
„Kvailut, aš tik pasijuokiau, o tu 
ir patikėjai“...

TUŠČIA PATETIKA
Ką poetas trumpame devynių 

ketureilių eilėraštyje apdainavo, 
labai dažnai daug dramatiškiau 
vyksta gyvenime.

Jaunimas bendrauja. Vakarų 
vakarus kartu praleidžia. Vyrą 
žavi mergaitės išvaizda, nuošir
dumas, grakštumas šokiuose, 
mandagus elgesys didesnėje drau-

skyrybos nevienodumai, kirčio, 
žodyno dalykai (ypač šiam pasta
rajam skirta nemaža vietos — da
rybinės lytys, žodžių daryba ir 
reikšmė, svetimybės, naujadarai). 
Paskutinysis skyrius — tai tikri
niai vardai. Gale pridėtos dvi 
smulkios rodyklės: žodyninė ir 
asmenvardžių ir vietovardžių.

Kiekvienam, ypač kas turi rei
kalų su raštu, tai miela knygelė 
ir, pasakytume, būtina- Bet ji pa
rašyta taip prieinamai, kad gali 
būti suprantama ir mažo išsilavi
nimo žmogui, besidominčiam kal
bos dalykais. Dr. P. Jonikas nėra 
dogmatas: kiekvieną savo pasiim
tąjį dalyką jis stengiasi paremti, 
įrodyti daugelių pavyzdžių ir paly
ginimų. ir tai atlieka labai priei
nama forma, taikydamasis prie 
labai įvairaus skaitytojų lygio. Bet 
šitokia forma nenustumia auto
riaus iš mokslinio vieškelio: jo įro
dinėjimai pagrįsti kalbos istorijos 
duomenimis.

Knygos 186 psl., kaina 1.50 dol. 
Didž. Britanijoje keli egz. gauti 
„Terros“ atstovybėje (10.6 šil.). 

Išleista tik 500 egz. K. Abr.

DRAUGAS
gėje: mergaitei imponuoja vyro 
tvarkingumas, džentelmeniškumas 
praktiškumas, na, ir netuščia ki
šenė. Juk dovanos — tiesiausias 
kelias į širdį.

Kai vyras su mergaite galų gale 
pradeda kalbęti apie vedybas, kai 
pradeda nustatinėti jungtuvių lai
ką, jie daugiau svajoja apie tų 
iškilmių įspūdingumą, nei apie 
Metas ateities pareigas. Teisin
gai viena pagyvenusi lietuvė mo
teris pasakė: „Moterystė — tikras 
kryžius“.

Patetikos, iškilmingumo daug 
žmonių rengiamose iškilmėse. Ta
čiau pats gyvenimas didžiai pro- 
zaiškas... iki barniui, muštynių, 
nuolatinių skundų ir net skyrybų.

Labai gražiai apie dviejų jaunų 
širdžių susijungimą kietam gyve
nimui kalba šv. Tėvas Pijus XI 
„Casti connubii“ enciklikoje;

„Per santuoką pirmiau ir glau
džiau susilieja ir sutampa sutuok
tinių sielos, negu kūnai. Jie su
sijungia ir sutampa, vedami ne 

kokio nepastovaus jausmų ar šir
džių patraukimo, bet apgalvoto ir 
tvirto valios pasiryžimo. Iš šio 
sielų susiliejimo, Dievui pade
dant, kyla šventas ir neišardo
mas moterystės ryšys.

„Visai skirtinga moterystės su
tarties prigimtis padaro, kad ji 
visu daugumu skiriasi nuo gyvu
lių jungimosi, vykstančio tik aklo 
jų prigimties instinkto poveikyje: 
juose nėra jokio proto ar valios 
apsisprendimo. Ji skiriasi taip nuo 
žmonių palaidų susimetimų, ku
riuose irgi nėra jokio valios ryšio 
ir kurie neduoda jokių teisių į 
šeimos židinį“.

Ką tad turi atsiminti tie, kurie 
rengiasi visam gyvenimui susi
jungti Moterystės sakramento ry
šiu? Man rodos, ne ką kita, o tai, 

ką Bažnyčios daktaras šv. Augus
tinas pasakė:

„Tik šios yra gėrybės, dėl ku
rių santuoka yra gera: vaikai, Iš. 
tikimybė, sakramentas".

MOTERYSTĖS SAMPRATA
Praėjusią savaitę Oxforde bu

vo susirinkę šimtai įvairių kraštų 
atstovų, kurie svarstė, kokiu bū
du palaikyti šeimų pastovią ir 
stiprią moralę.

Prof. David Mace suvažiavime 
pabrėžė, jog pats didysis moder
niosios moterystės motyvas esąs 
meilės kultas: jūs šiandien tuo
kiate®, nes jūs blogai jaučiatės 
be saldaus pašteto (ar šarkos). 
Tačiau tuojau pat profesorius 
perspėjo, kad moterystė, tiktai ši
tuo paremta, negali būti stipri ir 
pastovi.

„Mes dabar turime turėti nau
ja moterystės sampratą, — paste
bėjo prof. D. Mace. — Tai yra 
kaikas, ką jūs turite pasiekti kan
trybe ir nuolatinėmis pastangomis 
—kartais kaip tik su skausmu, 
saldumu, krauju ir ašaromis".

Tame pačiame suvažiavime lor
das Pakenham'as, buvęs civ. avia
cijos ministeris, katalikas, aštuo- 
nių vaikų tėvas, pasakė:

„Mes tikrai turime pabrėžti, 
kad namų dorybės turėtų būti są
žiningiau iškeltos mūsų auklėji
mo sistemoje. Apie tai vakar dis
kutavau su savo šeima ir ■ šitas 
namų dorybes siūlau: gera nuo
taika, nesavanaudiškumas, toleran
cija Ir dvasia duoti ir Imti".

Tyčia daviau kelių' pasauliečių
— dargi įvairių pažiūrų žmo
nių — nuomonės apie moterystę 
santrauką. Geriausią betgi san
tuokos statutą duoda jau minėtas 
šv. Augustinas, anksčiau iškeltas 
santuokos gėrybes — ištikimybę, 
vaikus ir sakramentą. Jis visai 
atvirai sako:

„Ištikimybė nusako, kad šalia 
santuokinio ryšio nebūtų santy
kiaujama su kitu ar kita; vaikai
— kad jie su meile būtų priima
mi, rūpestingai auginami ir re
ligingai auklėjami; sakramentas 
gi — kad santuoka nebūtų išardo-, 
ma ir kad paleistasis arba paleis
toji nesituoktų su kitu asmeniu 
net vaikų dėlei. Tai yra tarsi koks 
santuokos statutas, kuris vaini
kuoja prigimties vaisingumą ir 
pažaboja palaidumo nedorumą".

BAIGIAMOS MINTYS
Protas ir valia, šv. Tėvo Pijaus 

XI patarimu, turi padėti ap
sispręsti renkantis moterystės 
kryžių.

Teises į šeimos židinį duoda tik 
apgalvotai 'ir tvirtu valios pasi
ryžimu prisiimtas Moterystės sa
kramentas.

Santuokos tartum statutą su
daro: susituokusių ištikimybė iki 
mirties, vaikų gimdymas ir doras 
auklėjimas, sakramentalinis neiš
ardomumas.

Susituokusius turi lydėti valin
gai įsigyjamos namų dorybės: 
gera nuotaika, altruizmas, tole
rancija, didžiadvasiškumas.

J. KUZMICKIS.

BR. DAUBARAS (2)

MĖLYNA
SUKNELĖ

Mylios nukęsta minkštame, gi
liame fotelyje ir, užsidegęs ciga
retę, nerūpestingai išpučia dūmų 
kamuolį. Kurį laiką jis sukalioja 
tarp pirštų nubrauktą degtuką, 
nedrįsdamas jo mesti ant storais, 
lyg jo ganyklų samanomis, kili
mais nutiestų grindų. Rodomuo
ju pirštu Jis atstumia nudrasky
tais kraštais degtukų dėžutę ir 
įdeda nudegusį degtuką ir ten 
pat nukrato cigaretės pelenus.

Po valandėlės prasiskleidžia 
sunkiosios užuolaidos ir lėtu, pla
čiu žingsniu prie jo priartėja gy
vasis manekenas, mėlynoje sukne
lėje. Dabar Mylius vėl nurausta 
ir jis nežino, ar jam reikėtų atsi- 
kėlti iš to žemo, gilaus fotelio, ar 
sėdomis žiūrėti į grakščius par
davėjos judesius. Jis nerangiai 
atsistoja ir jaučia, kaip jo kakto
je atsiranda tokie pat dideli pra
kaito lašai, kaip ten, metalo fa
brike, iš krosnies traukiant įkai
tusią siją.

Tyliais všl lojančiai, pardavėja 
padaro keletą sukinių į kairę ir 
dešinę ir nuo tų jos judesių su
keltas švelnus vėjelis atsimuša į 
aprasojusią Myliąu? kaktą. Kai 

tuos judesius kartodama ji visiš
kai prie jo priartėja, jis mato jos 
šelmiškai linksmas mėlynas akis 
ir nuo šito žvilgsnio jis ūmai pra
deda atidžiai stebėti smulkų suk. 
nelės suklostymą dailią per lieme
nį suveržtą juostą su apvalia, mė
lyna saktele. Mergina dar kartą 
apsisuka ir, paėmusi suknelės 
kraštą, giria Myliui medžiagos 
kokybę. Mylius giliai įtraukia 
baigiančios degti cigaretės dūmą 
ir jo žvilgsnis slystelėja per tie
sias merginos kojas. Jis nedrįsta 
pakelti akių bijodamas susidurti 
su suknelės spalvos jos akimis. 
Dabar jį pagauna jausmas, kad 
ji nuvokia, jį supranta ir žino, 
kad ši sukneFė jam visiškai nerei
kalinga, kad jis neturi kam jos 
pirkti ir jam atrodo, kad ji tuoj 
pat ims balsu kvatoti iš jo neran
gumo ir apgaulės... Valandėlei 
pasidaro keista, kankinanti tyla, 
nuo kurios Myliui pritvinksta 
kaktoje gyslos ir jis nejaučia, kai 
susirinkę prakaito lašai <ima rie
dėti per jo skruostus ir nosį. Ner
vingai bando kišenėje surasti no
sinę ir, kai ją traukia, ant kilimo 
nukręnta neseniai formano įduo

tas vokas, su dviejų savaičių al
ga. Jis šito nemato ir, kai parda
vėja, pakėlusi nuo grindų voką 
duoda jam, jų žvilgsniai vėl su
siduria ir dabar jis mato jos aky
se užuojautą, gailestį ir atlaidu
mą. Nuo šito žvilgsnio Myliui pa
sidaro jaukiai šilta ir gaivinančiai 
drąsu, ir jam ima noras paimti ją 
stipriomis rankomis ir pakėlėti į 
augšfį, taip, kaip jis anuomet, na
muose, iki lūbų išmesdavęs savo 
dviejų metų Genutę... Bei šiuo 
kartu jis tebelaiko rankoje voką 
su pinigais ir suglamžytą, spal
vuotą nosinę ir supranta, kad rei
kia kuoskubiausiai iš čia išeiti ir 
tuo pačiu laiku klausia netikru, 
prikimusiu balsu:

— Kiek ši suknelė kaštuoja?
— Devyni svarai, septynioli- 

ką šilingų ir 9 penai, — labai aiš
kiai tardama skaitlines, sako par
davėja,tarsi norėdama pabrėžti ios 
brangumą, ir jos balse nebėra 
pirmykščio piršimo priegaidės.

— Ačiū. Aš ją paimsiu, — tru
putį drąsiau pasako Mylius, sto
rais pirštais plėšdamas pinigų 
voką.

Kai pardavėja vėl dingo nusi
rengti ir suvynioti suknelės, My
lius saujoje laikė atskaitytus de
šimts svarų, lygiai pusę sumos, 
kurią jis iš fabriko buvo gavęs 
14 dienų atostogoms, kurių jis ne
žino kaip praleisti, taip kaip ne
žino, ką jis darysiąs su nupirktą
ja preke.

— Tai bus labai graži dovana 
jūsų žmonai, — kalba mergina, 
duodama jam rūžavą, dryžuotą 

voką, kuriame įvyniota svari, šil
ko suknelė.

— Žmonai aš jos negaliu ati
duoti...

— Jūs nevedęs ? —
— Mano žmona labai toli nuo 

čia.
— O... Bet juk galite paštu pa

siųsti.
— Krašte, kuriame liko mano 

žmona nėra pašto... Jei aš jai šią 
suknelę nusiųsčiau, ji už tai bū
tų nubausta tiek metų kalėti, kiek 
svarų už ją sumokėjau...

— Nesuprantu, ką jūs turite 
galvoje, — pasakė pardavėja ir, 
tarsi bijodama šitokios jo kalbos, 
ji linksmai pridūrė:

— Gražus oras šiandien...
— Taip. Puikus, — atsakė My

lius, išeidamas pro plačiai pra
vertas parduotuvės duris.

Didžiųjų gajtvių kryžkelėje, 
prie kampinio augšto pastato, 
gatvės muzikantai nemokamai 
koncertuoja praeiviams. Liesas 

žmogelis, medine koja pasirėmęs, 
akordeonu akomponuoja storai, 
žemo ūgio „solistei“, kurios 
stiprus, malonus altas jautresnio 
praeivio -širdį priverčia numesti 
varioką į šalygatvyje patiestą ke
purę. Minios kilnių damų, išsi
puošusių ir kvepiančių, plaukia 
pro gulinčią prie medinės kojos 
kepurę, nestabtelėdamos ir nesu
jaudinamos „solistės“, „O saulė 
mano" daina... Mylius pasikiša 
po pažastimi rūžavąjį voką ir iš 
kelnių kišenės iškrapštęs sikspe- 
nį įmęta kepuręn, Medinkojis mu. 

zikantas linktelėja galva ir, pri
merkęs žvairąją akį, mikliai su
džiūvusias pirštais bėgioja akor
deono baltais klevišais. Myliaus 
įmestas kepurėn sidabriniokas 
saulės nušviestas žvilga tarp ke
liolikos pajuodusių variokų, o jis 
pats, įsiklausęs jam pažįstamos 
melodijos garsų, stovi su brangia, 
paskutinios mados, mėlynąja suk
nele, bereikalinga, kaip ir jis pats 
šitam didmiesčiui.

— Ir jis turi žmoną, — galvoja 
Mylius, žiūrėadmas į suvytusį, il
gais plaukais apdribusį žvairaakio 
veidą. Jie abu vakare grįš namo... 
Suskaičiuos iš kepurės išbertus 
pinigus... Mažoje virtuvėje me
dinkojis patogiai sėdės už stalo, o 
jo storulė, tebeniūniuodama „O 
saule mano“ ruoš jam skanią va
karienę... Mylius mintimis nuse
ka juos iki jų buto ir ten mato, 
kaip ši maža, apvali moteris, luk
telėjusia ranka, braukia nuo žvai
rosios akies užkritusius muzikanto 
plaukus..’. Muzikantas ištiesia il
gas, lyg grėbliakočiai kaulėtas 
rankas, suneria jas ant jos kaklo 
ir prisitraukia jos galvą prie sa
vo suvytusio veido... Daina nu
trūksta. Tik ilgi muzikanto pirš
tai tebelaksto akordeono klevišais, 
kartodami paskutihį dainos lies
iną. Mylius grįžta iš storulės buto 
ir skubiai apsisukęs nueina, tarsi 
bijodamas, kad žvairaakis nesu
žinotų apie jo svetimoterystę...

Nuošaliame milijoninio didmies. 
čio užkampyje, toli nuo gražių 
aikščių, parkų ir puošniųjų gat

vių, bet arti keliolikos dieną ir 
naktį rūkstančių fabrikų, riogso
jo tamsūs, toliumi apkalti cemen
tinių plokščių barakai. Tai My
liaus hostelis, kuriame jis, su dau
gelių kitų Europos darbininkų, 
gyveno nuo pat pirmųjų dienų ka
da jie paliko panašius barakus.Vo- 
kietijos stovyklose.

Didžioji hostelio gyventojų da
lis — vietiniai salos piliečiai, sa
vo ar kitų noru patekę į hostelinį 
gyveriimą. Mažesniąją dalį suda
rė mišinys keliolikos tautybių vy
rų ir moterų, netekusių namų ir 
laisvės.

Smalos ir šlako tamsus plentas, 
apsodintas jaunais klevo mede
liais, skyrė hostelį į dvi dalis: 
kairėje plento pusėje puskapis ba
rakų, sunumeruotų nuo pirmo iki 
trisdešimto numerio, apgyvendin
ta vyrų, dirbančių plieno, traris. 
porto, tekstilės fabrikuose ir ang
lių kasyklose. Dešinėje gi plento 
pusėje buvo išrikiuofa vos septy
ni barakai, atžymėti pirmomis al
fabeto raidėmis. Juose gyveno 
moterys, kurias vyrams buvo lei
džiama lankyti tik prie barako 
langelio. Išmintos prie lango 
aikštelės dydis buvo savotiškas 
„barometras", rodąs kambario 
gyventojos pasisekimus vyrų pa
sauly...

Virtuvės garinis švilpukas šau
kė hostelio gyventojus vakarienei, 
kai Mylius, nešinąs mėlyna šilko 
suknele ėjo tamsiu hostelio plentu.
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GRAŽUS TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS LONDONE

Šiais metais, susitarus DBLS 
Centriniam skyriui su Meno Sam
būriu „Londono Vaidila“, Tautos 
Šventės minėjimas buvo praves, 
tas plačiai ir įspūdingai.

Iškilmės prasidėjo rugsėjo 13 d., 
šeštadienį, Lietuvių Namuose. 
Centr. Skyriaus pirmininkas, inž. 
Baublys, pasveikinęs atvykusius 
is kitų Europos kraštų bendruome
nių pirmininkus ir susirinkusius, 
pakvietė Lietuvos Pasiuntinybės 
patarėją p. Balicką, pavaduojanti 
atostogaujanti Ministerį Balutį, 
tarti minėjimo proga žodį. P. Ba
ilokas, sveikino Ministerio vardu 
susirinkusiuosius ir apibūdinęs 
šventės prasmę ir reikšmę, palin
kėjo tremtyje išlikti lietuviais.

Minėjime dalyvavo i PLB suva
žiavimą atvykę Europos kraštų 
lietuvių bendruomenių pirminin
kai: iš Švedijos p. Pajaujis, Itali- 
jos — p- Lozoraitis (Jun.), Vokie
tijos — P- Zunde ir D. Britanijos 
— p. Varkala. Atvykusieji svečiai 
sveikino D. Britanijos lietuvius 
savo kolonijų vardu ir papasakojo 
apie jų atstovaujamuose kraštuo
se esančių lietuvių gyvenimą, kul. 
tūrinę veiklą ir siekimus.

Sekmadieni, rugsėjo 14 d. lietu
vių bažnyčioje buvo atlaikytos pa
maldos už kenčiančią Tėvynę. 
Mišias celebravo kun. A. Kazlaus
kas, kuris pasakė šventei pritaiky
tą pamokslą, ragindamas daugiau 
melstis už mūsų kraštą ir daugiau 
rodyti širdies mūsų kraujo bro
liams. Mišioms giedojo Londono 
Vaidilos choras.

Vakare iškilmės buvo tęsiamos 
parapijos salėje, kuri vos sutalpi
no gausiai susirinkusią Londono 
lietuvių visuomenę. Visi svečiai, 
dalyvavę pirmosios dienos šven
tės minėjime, atsilankė taip pat 
ir i parapijos salėje suruoštą ant
rosios dalies minėjimą.

Trumpu žodžiu minėjimą atida
rė Londono Vaidilos valdybos pir
mininkas P. Mašalaitis. Sušikau, 
pimo minute buvo pagerbti žuvu
sieji ir kenčisn tieji broliai už Lie
tuvos laisvę. Susirinkusius svei
kino šventės proga klebonas kun. 
Matulaitis. Lietuvio širdžiai arti
mą ir suprantamą paskaitą skaitė 
rašyt. F. Neveravičius.

Meninę dalį vykusiai atliko Lon
dono Vaidila. Solo dainavo B. Po- 
vįlavičius ir J. Černis, akompona- 
vo R. Černienė, kuri, nežiūrint 
sunkios šeimyninės padėties, vis 
suranda laiko pasišvęsti ir tauti
niam reikalui. Jaunosios Londono 
Vaidilos jėgos — D. Mamaitytė 
ir O. Liudvinavičiūtė, padeklama
vusios keletą lietuviškų eilėraščių, 
susilaukė gausių katučių. Progra
mos pabaigai Vaidilos choras, va
dovaujamas J. Černiaus, darniai 
sudainavo keletą liaudies dainų.

TAUTOS ŠVENTĖ 
NOTTINGHAME

Nottinghamo lietuviai Tautos 
Šventę atšventė truputį vėliau — 
rugsėjo 14 d.

Prieš pietus gražus lietuvių bū
rys susimko St. Patrick's bažny
čioje, kur išklausė savo kapeliono 
laikomų Mišių ir pamokslo. Pa; 
maldų metu gražiai giedojo A. 
Maldučio vedamas choras, kuris 
kaskart didesnę pažangą darot

Po pietų lietuviai gausiai susi
rinko savo klubo patalpose, nors 
iš anksto ir nežinojo apie rengia-
mą minėjimą. Scena buvo papuoš- 
ta lietuviška trispalve ir prezidiu- pakrikštytas gražus p. Rupinskų ji bus rezervuota. Knygų rinkoje
mui parengtu stalu. Minėjimą ati- sūnelis Stasys Rafaelis, kurio ji nebus platinama.

darę DBLS Nottinghamo skyriaus 
pirm, p. Mašalaitis, į garbės pre
zidiumą pakviesdamas kun. J. 
Kuzmickį, apygardos valdybos 
pirm. K. Kudlą ir savanori kūrė
ją J. Strumskj.

Paskaitą apie Tautinės gyvybės 
išlaikymą skaitė kun. J. Kuzmic- 
kis. Pabrėžęs, kad Liletuva liks 
gyva, jeigu ji mumyse bus gyva, 
ilgėliau paanalizavo tris išlaikyti- 
nas vertybes: lietuvių kalbą, lie
tuvišką charakteri ir lietuvišką 
sąmonę. Šalia to iškėlė du lietu
viškojo charakterio simbolius — 

, Rūpintojėlį (žmoniškumo simbo. 
lį) ir Vytį (dvasinio didvyriškumo 
simboli). Pabaigoje, priminęs iš
trėmime ir sovietų okupacijoje 
vargstančius lietuvius, žuvusiųjų 
atminimui paprašė visus susitel
kus atsistoti.

Meninėje dalyje pirmiausia pasi
rodė svečias- anglas iš Coventry 
Mr. R. Hodge, pijaninu paskam
bindamas gražią poemą. Valiau 
visus klausytojus žavėjo ir jų dva
sią kėlė aukštyn Kz. Venckaus 
vedamas oktetas, padainavęs dvi 
daineles — Plaukia Nemunas iš
tvinęs ir Pajūriais, pamariais. 
Pertraukos metu K. Venckus 
akordeonu meniškai sugrojo lie
tuvišką popoury. R. Hodge pija
ninu paskambinus Šopeno nok- 
turną vyrų oktetas dar kartą pa
sirodė su dviejomis lietuviškomis 
dainomis — Jau pravertos dvaro 
stonios ir Ramovėnų maršu. Okte
tui buvo keliamos didelės ovaci
jos, privertusios dar karįą pakar
toti dainos posmą. Pabaigoje vi
si susirinkusieji sugiedojo Tautos 
Himną.

Po oficialiosios minėjimo da
lies gausiai susirinkę lietuviai, 
smaginami savo orkestro, links
mai pasišoko.

Atskirai pažymėtinas oktetas, 
kuris dabartinėmis sąlygomis, ka
da sunku organizuoti ir greitu 
metu parengti chorą, yra Ipbai 
sveikintinas ir palaikytinas, štai 
tie dainos entuziastai, kurie ne tik 
savo šventėje, bet išvakarėse ir 
anglų pobūvyje paįvairino progra
mą: vadovas Kz. Venckaus ir J. 
Burkertaš, Br. Ciganskas, V. Le- 
keckas, V. Melninkas, K. Pusku
nigis, Br. Strumskis ir Vyt. Tūra. 
Tai vis jauni ir šaunūs vyrai, ku
riems dėkingi visi lietuviai už lie
tuvišką dainą ir jos meilę.

BUVĘS.

PRADĖJO MOKSLĄ
Bradfordoi Lietuvių šeštadienio 

Mokykla jau pradėjo naujus 
mokslo metus. Pamokos būva 
Stella Maris klubo patalpose 
(Melbourn gatvėje). Jos prade
damos n vai. ryto ir tęsiasi iki 
i vai.

Bradfordo ir apylinkės lietuviai 
tėvai prašomi leisti savo vaikus į 
Lietuvių Mokyklą, kad vaikai 
pramoktų bent pakenčiamai lietu
viškai skaityti, rašyti ir įsigytų 
pagrindinių žinių apie Lietuvą.

J. K.

GRAŽUS PRIEAUGLIS
Prieš kelerius metus lietuviai 

labai gausiai tuokėsi. Šiuo metu 
lietuvių vedybos sumažėjo, o tai 
šen, tai ten gimsta naujos atžalos.

Bradforde rugsėjo 6 d. buvo 
pakrikštytas Juozo ir Amandos. 
Benečių sūnus Viktoras Vytautas, 
kurio krikšto tėvais buvo p. Poli- 
kauskai.

Nottinghame rugsėjo 13 d. 

krikšto tėvais buvo p. Bružinskai. 
Pažymėtina, kad krikšto motina — 
jugoslave — gražiai kalba lietu
viškai ir moka net dainų.

P. Bružinskai jau turi vyžą į 
JAV. (J- K.)

10.000 KLM DVIRAČIU
Rugsėjo 9 d. grįžo Anglijon iš 

antrosios po Europą kelionės not- 
tinghamietis studentas V. Fidle- 
ris, kuris dviračiu apkeliavo Pran
cūziją, Luksenburgą, Vokietiją ir 
Šveicariją, sukoręs per to;ooo ki
lometrų kelio.

V. Fidleris, viešėdamas Londo
ne, yra pažadėjęs ,,Br. Lietuvio“ 
skaitytojams plačiau parašyti sa
vo keliones įspūdžius.

KOVIEČIAI LONDONE
io „KOVO“ krepšininkų, pake

liui į Prancūziją, vienai dienai 
buvo sustoję Lietuvių Namuose, 
Londone. Ketvirtadienio vakare 
koviečiai,- pasakodami savo spor
tiškus nuotykius, talkininkavo 
„Br. Lietuvio“ ekspedicijos dar
be. Penktadienio ryte „Kovo“ 
dešimtukas išvyko 8-rioms krep
šinio rungtynėms su stipriausio
mis Prancūzijos krepšinio koman
domis. Nors išvykdami pažadėjo 
„Br. Lietuviui“ tuojau pat para
šyti, tačiau iki trečiadienio vaka
ro redakcija negavo jokių žif>ių 
apie rungtynių eigą.

PIRMĄ KARTĄ LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Turėdamas savaitę atostogų nu
tariau aplankyti Lietuvių Namus, 
Londone.

Buvau girdėjęs, iš vieno lietu
vio Rochdalėje, kad Lietuvių Na
mų Administracija ir Sąjungos 
tarnautojai esą labai nedraugiški, 
nemandagus ir „vaizduoją didelius 
ponus“ ir su „provincialais“ neno
ri kalbėti.

Norėjau pats įsitikinti. Nieko 
nepranešęs, net nepasiteiravęs dėl 
nakvynės; išlipau Holland Park. 
Buvau nustebintas, gražiu pasta
tu tokiam gražiam, ramiam kvar
tale.

Namų Administratorius maloniai 
priėmė ir apnakvydino. Visur šva
ru, gražu. Įdomiausias. Sąjungos 
raštinės kambarys, kuriame gali
ma matyti gražių retų rankdarbių, 
tautinių lėlių ir medžio drožinių.

Yra ir nedidelis kiemelis, kuria
me galima pasėdėti ir pailsėti. 
Paskyrus truputį daugiau laiko, 
turėtumėm visai gražų gčlynėlį. 
Net ir lietuviškų rūtelių mačiau.

Tą proga, aplankiau Londono 
Lietuvių Bažnyčią. Išorė atrodo 
visai liūdnai,, bet įėjęs į vidų bu
vau sujaudintas to jaukumo ir kil
numo. Pasijutau besimeldžiąs 
Lietuvoje. Didžiausios padėkos 
verti tie, kurių pastangomis visą 
tai buvo padaryta.

Nuvykau ir į Lietuvių Socialinį 
Klubą. Mano dėmesį atkreipė Vy
tis, kuri, mano nuomone, geriau 
tiktų salėje, bet ne lauke. „Rū
sys“ nesudarė labai malonų įspū
dį. Gal sekančiais metais Klubo 
Valdyba pasistengs kaip nors pa
gražinti, kad įėjus būtų malones
ne atmosfera.

Išvykdamas iš Londono reiškiu 
padėką Namų Direkcijai ir Sąjun
gos tarnautojams už malonų ir lie
tuvišką priėmimą.

Manau, kad tas lietuvis, kuris 
sugrįžęs iš Londono Lietuvių Na
mų skleidė įvairius šmeižtus, tu
rėjo kitą tikslą.

Z. POCEVIČLUS.

PAMALDOS
LEEDS — Holy Rosary bažn., 

rugsėjo 28 d., 1 vai. p.p.

S.m. pabaigoje mažu tiražu iš
leidžiama eiluota pasaka vaikams 
„Žvirbliai Inkilėliuose“ 104 psl. 
1,50 dol. Norintieji ją įsigyti, pra
šomi iki spalio 15 d. pranešti au
toriui (Petrui Pilkai, 426E. 5th
St., So. Boston 27, Mass, USA) ir

IS LIGONIU GYVENIMO
Viso pasaulio lietuviams yra ži

noma, kad Vokietijoje, Gauting'e 
prie Muenchen'o yra didžiulė džio
vininkų sanatorija, su tūkstančių 
įvairių tautybių ligonių, jų tarpe 
apie 70 lietuvių. Tačiau apie jų 
uždarą gyvenimą mažai kas žino. 
Pirmiesiems lietuviams čia atsira
dus jau 1945 m. jų skaičius nuola
tos augo, kol praeitais metais, pri
sijungus Amberg'o sanatorijai, 
pasiekė dabartinį aukščiausią 
skaičių.
TREMTIES DAR NEPALAUŽTI

Vienas žymus svetimtautis yra 
pasakęs, kad lietuviai ligonys iš
siskiria iš kitų tautybių tarpo. 
Kai veik visos tautybės dėl nenor
malaus tremties gyvenimo skurdo 
ir ligos esančios palūžusios, lietu
viai ir toliau lieka neišmušti iš 
lygsvaros, gyvena, palyginti, 
tvarkingai, ir kas esą pastebima, 
su tvirta viltimi sugrįžti į norma
lų gyvenimą, šis svetimtautis iš 
tikrųjų buvo pastabus, nes pasa
kė tiesą: lietuviai čia, nors ir bū
dami didžiausioj nelaimėj, nęra 
palūžę. Tiesa, pasitaiko ir lietuvių 
tarpe vienas kitas moraliai susmu
kęs arba alkoholio sugniuždytas, 
bet tai reti reiškiniai. Bet yra li
gonių, kurie 7-ri metai čia gyve
na, pernešę daugybę sunkių ope
racijų ir vistiek vilties nenustojo 
vieną kartą galutinai pasveikti ir 
įsijungti į sveikųjų gyvenimą.
SUNKI MATERIALINĖ BŪKLĖ

Materialinė būklė sanatorijoje 
yra nelengva, yjpač sunkesniųjų 
ligonių. Sanatorijos maistas pras
tas, ligoniams nepritaikytas. Sun
kesnieji ligonys veik visą maištą 
turi pirktis. Prisipirkti reikia ir 
sveikesniesiems. Be te, reikia 
drabužių, batų, vaistų, pašto 
ženklų, kartais kur nors išvažiuo
ti, hrba kultūriniams reikalams, o 
pajamų jokių. BALF-o parama 
jaučiama, tačiau, toli garžu, per 
maža, nes šelpiamųjų yra labai 
daug. Atsiranda geradarių, kurie 
paremia visus ligonius betarpiai 
per ligonių valdybą. Tai neužmirš
tamoji p. Dr. Trimakienė, ponia 
Riekus, p. Vaitėnienę, Gail. Sės. 
D-ja, skautai, buvęs ligonis Pra
puoleniu, keletas kunigų, ypač Tė
vas Placidas ir kun. Vembre, šių 
pavardžių ligoniai niekad neužmirš 
ir visad liks dėkingi. Yra dar ke
letas geradarių, kurie ligonius vie
nokiu, ar kitokiu būdu yra parė
mę. Visiems ligoniai yra dėkingi. 
Bet nežiūrint minėtų geradarių ir 
BALF-o pašalpų, tik radža dalis li
gonių vargų sumažinta. Ligonys 
norėtų ,kad šalpa eitų pinigais, 
nes už pinigus gali nusipirkti 
šviežio maisto, v vaisių ir kit. Be 
to, lengviausia paskirstyti.

LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJAI
□ UOSNIAUSI

Nepaprastą nuoširdumą ligo
niams parodė viso pasaulio lietu
viškųjų laikraščių leidėjai. Visi, 
kurie tik buvo prašyti siunčia į 
sanatoriją laikraščių, kai kurie net 
po kelis egzempliorius. Ligonių 
ypač mėgiami Darbininkas, Tė
viškės Žiburiai, Britanijos Lietu
vis ir keletas kitų. Taip pat dalis 
knygų leidėjų ligonius apdovano
ja naujais leidiniais.

NEUŽMIRŠTAS KULTŪRINIS 
GYVENIMAS

Rengiami kiekvienos taurinęs 
šventės minėjimai su specialia 
programa. Dažnai pasinaudojama 
bendru sanatorijos radijo-' siųstu
vu, lietuvių ir net vokiečių kalba 
papasakojant kitataučiams mūsų 
tautos istoriją ir vargus.

Knygų leidėjų ir kitų gerada
rių dėka sanatorijoje yra lietuviš
kas knygynas, turįs apie 300,- 
knygų, kuriuo ligonys uoliai nau
dojasi.

Ligonys, lietuviai turi savo baž
nytinį chorą (vienintelį sanatorijo. 
je) vedamą muz. M. Budriūno. 
Choru džiaugiasi ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai, kurių tą die
ną, kai giedama, prisirenka pil
na koplyčia. Tai mūsų gražiausia 
reprezentacija svetimtaučių tarpe.

GERAŠIRDŽIAI LIGONIŲ 
LANKYTOJAI

Kartais aplanko ligonius vienas 
kitas visuomenininkas su paskai
tomis, kaip savo laiku Dr. Bie
liauskas, S. Vykintas, J. Juodval
kis, ir kiti, savo nuosaikia kalba 
pradžiugindami ligonius.

Dažniausi ligonių lankytojai tai 
kunigai. Per keletą metų jų buvo 
net keliolika, jų tarpe Prof. Kan, 
Dr. J. Končius net du kartus ir 
kun. Urbaitis, buvęs misionierius 
Kinijoje.

DVASINIS GYVENIMAS
Ligonių dvasiniai reikalai tvar

komi labai pavyzdingai. Sanato

rijos lietuvių siela, knu. A. Mi
cas, kuris Gauting'e jau nuo seno 
gyvena. Jis lanko kasdien ligo
nius, juos guodžia, kai kuriuos 
sušelpia (nors pats neturtingas), 
giedrina nuotaiką ir stiprina vil
tis. Kasmet prieš Velykas ir Ka
lėdas suruošia rekolekcijas pa
kviesdamas svetimų kunigų. Nuo 
1951 m. antro pusmečio kun. Mi
cas paskirtas ir visos sanatorijos 
katalikų kapelionu. Savo takišku- 
mu, paprastumu ir nuoširdumu 
kun. Micas įsigijo didelės pagar
bos ne tik lietuvių, bet ir kitatau
čių ne katalikų tarpe. Bažnyčioje 
kun. Micas sako pamokslus lietu
vių, lenkų ir vokiečių kalbomis, 
tuo patraukdamas daugiau lanky
tojų. Ligonių visokeriopai neuž
miršta ir Tėvas Bernatonis, Lietu
vių Sielovados tvarkytojas.

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Kad geriau būtų palaikyti vi? 

suomeninį ryšį, rūpintis šalpa ir 
gitais reikalais, sanat. lietuviai nuo 
1949 m. pabaigos persiorganizavo 
į Lietuvių Bendruomenės Gautin- 
g'o Apylinkę, kasmet išsirinkdami 
valdybą, kuri ir veda visus rei. 
kalus. Savo vėiklumu ypatingai 
pasižymėjo 1951 m. valdyba, va
dovaujama p. M. Brazaičio, o jam 
išvykus į Šveicariją p. J. V-dos. 
J. V-dos rūpesčiu visiems Gautin
g'o. lietuviams išrūpinti užsienio 
pasai, užvestas susirašinėjimas su 
viso pasaulio lietuvių laikraščiais 
ir leidyklom, išplėsta šalpa ir daug 
kitų reikalų sutvarkyta. šiems 
metams p. J. V-da dėl sveikatos 
nesutiko įeiti į valdybą, bet liko 
išrinktas vadovu kultūriniams rei
kalams, rūpintis laikraščiais, kny
gomis. BALF'ui pareikalavus Apy
linkėms išsirinkti specialias šal
pos komisijas, atskiras nuo valdy-
—'■mMMHIMI—ū—EXfeaB

PRO LIETUVIŠKUS 
ŽIŪRONUS

Naudinga į svetimųjų spaudą 
pažiūrėti pro lietuviškus žiūronus. 
Ten nekartą esame ir mes minimi. 
Ir ne tik iš gerosios pusės.

Taigi, pradėkime.

LIETUVIAI AR UKRAINIEČIAI?
Kai Bradfordo teisme teisėjas 

Mr. George Carter perspėjo už
sieniečius, kad rečiau teisme ro
dytųsi, nejaukiai pasijuto lenkai. 
Jų iniciatyva buvo atspausdinta 
vietos anglų ir perspausdinta Lon
dono lenkų dienraštyje „patiksli
nimas“, esą, lenkų vardu dažnai 
pasivadina nusikaltėliai rusai ir... 
lietuviai

Netikėdamas tokiu „patikslini
mu“,. vienas drąsus lietuvis tuoj 
ir padarė demaršą lenkų organi
zacijų namuose Bradforde. Po to 
demaršo abiejuose minėtuose laik
raščiuose buvo atspausdinti nau
ji patikslinimai: esą buvo pada
ryta klaida, peš reikia skaityti 
taip — „lenkų vardu pasiva
dina rusai ir ukrainiečiai“.

Taip, bet ne lietuviai.
šia proga reikia pagirti atskiro 

žmogaus — lietuvio ir pasiryži
mas ir drąsa. Juk jei jis būtų ty
lėjęs, būtų šaukę laikraščiai: va, 
kokie ' lietuviai! nusikaltę, lenkais 
vadinasi...
LIETUVA, LATVIJA AR USSR?

Pabaltijo kraštai netikėtai su
kėlė susidomėjimą anglų darbie- 
čių „Daily Herald" dienraštyje!

Karinis korespondentas A. J. 
McWhinnie net trijuose numeriuo
se (rugsėjo 9.11 d.) paskelbė įdo
mių reportažą apie Stalino paslap
tis Pabaltijy. Pridėti net žemė, 
lapiai.

Tiesa, nė viename reportaže ne
minimas Lietuvos vardas. Ta gar
bė atiteko Latvijai (su sovietų 
pašautu amerikiečių lėktuvu ,.off 
the coast of Latvia") ir Estijai 
(esą raketų stotys įrengtos nuo 
Dago ir Osel salų, „off the Esto
nian coast").

Sunku būtų ginčytis, kokioj vie
toj pašautas amerikiečių ar švedų 
lėktuvas. Daugiau, tačiau .rūpes
čio kelia pridėti žemėlapiai. Va, 
9 d. nr. prie Baltijos jūros pažy
mėta Ryga, apačioje Koenigsberg, 
o iš Pabaltijo valstybių pažymėta 
tik Latvija (ir tai, atrodo, netiks
liai) .

Dar blogiau išėjo su 11 d. že
mėlapiu: jame mūsų pajūryje, ku
ris čia duotas labai siauras, pa
žymėtos keturios okupanto raidės: 
U.S.S.R. • Ir viskas.

Gerai, kad rašoma apie Pabalti
jo valstybes, bet labai negerai, 
kai žemėlapyje jų visai nežymima 
art«i prispaudžiama okupanto ini
cialai. 

bų, p. J. V-da š.m. rugpjūčio 
mėn. išrinktas minėtos komisijos 
pirmininku.

NESUSIPRATIMAI...
Gautingo Apylinkės Valdyba 

š.m. kovo 25 dieną buvo parašiusi 
įvairiems laikraščiams netaktišką 
ir netikslią korespondenciją, ku
rioje aštriai puola BALF-ą ir jo 
pirmininką, iš jo pasityčiodami ir 
prikaišiodami net asmeniškus da
lykus. Tą korespondenciją at
spausdino ir „Vienybė“ š.m. Nr. 
18 pridėdama dar tokį prierašą: 
„Anoji korespondencija buvo pa; 
rašyta ne vieno asmens, bet ko
miteto, ir ją priėmė visuotinas su. 
sirinkitnas, prašydamas duoti žo
dį viešai spaudoj pasisakyti...“. 
Tai yra Vienybės apsilenkimas su 
tiesa, nes visuotinam susirinki
mui korespondencijos turinys ne
buvo žinomas. Apie tai Gauting'o 
Lietuvių Bendruomenė sužinojo 
tik iš spaudos (Tremties, Vieny
bės, I.. Lietuvos). Dėl minėtos 
korespondencijos Gauting'o lietu
vių tarpe kilo daug aštrių ginčų 
ir nepasitenkinimo, o valdyba 
ėmėsi net represijų prieš tuos as
menis, kurie žadėjo visa tai iškelti 
spaudoj. Bet šiandien minėtos val
dybos pirmininkas, pavaduotojas 
ir sekretorius iš valdybos jau pa
sitraukė. Nauju valdybos pirmi
ninku yra žinomas visuomeninin
kas" Jonas Grigolaitis.

Reikia apgailestauti, kad grei
čiausia minėtos korespondencijos 
dėka, šiuo laiku ligonių šalpa nu
trūko, Gautingo ligonys dėl tos 
korespondencijos nėra kalti ir už 
tai juos bausti nereikia. Tai buvo 
tik kelių asmenų darbas. Reikia 
tikėtis, kad šelpėjai ir vėl ligonius 
prisimins, nes jų vargas didelis, 
oi didelis.;.

M. MUSTEIKIS.

ANGLIJOJE DP PRIEŠ 
12 METŲ?

Vorkshire, netoli Knaresboroųgh 
miestelio, yra toksai Scriven. Ang
lai jį vadina kaimu (village).

Tame kaime yra stovykla: ot taip 
sau paprasti mediniai ir kitokie 
barakai, kuriuose karo metu bu
vo laikomi belaisvai. Po karo į tą 
stovyklą prigabeno EVW-rių. Jų 
tarpe savo laiku‘buvo gražus bū
rys lietuvių, kurių kultūrinė veik
la klestėjo ir skleidėsi choro, or
kestro. vaidilų žiedais. Šiuo me
tu toje stovykloje lietuvių kaip ir 
nėra. Turiu žinių, kad vos vienas 
lietuvis dar laikosi įsikibęs vir
tuvės.

Kągi, Scriveno lietuvių veiklą 
gražiomis raidėmis kada nors tu
rėsime įrašyti į savo tremties is
toriją.

Bet štai 4 milijonų skaitytojų 
turįs „Daily Express" dienraštis 
rugsėjo 11 d. prie tos istorijos pri
dėjo dar vieną „žiedą“, kuris pa
vadintas — „Bepolicinis kaimas 
aliarmuoja“.

Pasirodo, kad tame kaime, ku
riame nėra nė vieno policininko, 
Vidaus Reikalų Ministerija mano 
atidaryti kalėjimą... be tvoros. 
Kaimas išsigando: matyt, kad 
tikrai tai blogiau nei belaisvių ar 
europiečių darbininkų stovykla. 
Kaimo nuotaikos atstovas išsireiš
kė šiais įdomiais žodžiais:

„Mes 12 (taip, dvylika! Iksas) 
metų kentėjome pirma dėl displa
ced persons stovyklos ir vėliau dėl 
European volunteer workers sto
vyklos. Dabar mes esame apkrau
nami šito dalyko. Stovyklos buvo 
baisus skandalas. Aš pats beveik 
turėjau laisvą kova (a free fight) 
su trimis girtais volunteer wor
kers, kurie vėlai ėjo namo. Da
bar kaime nėra moters, kuri ne
būtų rimtai susirūpinusi projek
tuojamu kalėjimu“.

Ir viskas, kaip vienas pasako
rius sako.

Žinia, čia spauda laisva — rašo, 
ką nori. Tačiau laisvas ir skaity
tojas: skaito viena, o galvoja 
kaip nori. Tačiau kokiu būdu 1940 
metais Scrivene atsirado DiPi sto
vykla, — jau .-ne mums suprasti.

Mes, lietuviai DP, 1940 m. •gy
venome savo Tėvynėje — tiesa, 
jau sovietų okupuotoje — ir nė 
nesvajojome, kad kada nors būsi
me dypūkai... Scrivene. Tur būt, 
tada nė anglai neturėjo šio žodžio, 
kuris buyo nukaltas paskutinio 
karo pabaigoje.

Tačiau Scriveno istoriją su kai 
kuriomis pataisomis vistiek rašy
sime. IKSAS.

į-/
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BRITANIJOS LIETUVIS

NAUJI BENDRUOMENES 
ORGANAI

Naujai išrinktoji Taryba rugs. 
3 d. posėdyje, Hannoveryje, pri
ėmė buvusios valdybos veiklos 
pranešimą, patvirtino apyskaitas 
ir sąmatą ir išrinko šiuos naujus 
bendruomenės organų atstovus:

Krašto Valdybą sudaro: Pr. 
Zunde, E. Simonaitis, A. Venc- 
lauskas, E. Žilius ir J. Lukošius. 
Garbės Teismą: p.p. Vykintas, 
Sakalauskas ir Rukša. Kontrolės 
Komisiją: p.p. Endrikaitis, Jur- 
kaitis ir V. Šukys. Pačios Tary
bos prezidiumą sudarė: A. Sur
vila, A. Giedraitis ir E. Žilius. Re
zoliucijų ir sveikinimų komisiją: 
p.p. Rukša, J. Lukošius ir Tėvas 
Bernatonis.

Posėdyje dalyvavo VLIK'o Vykd. 
Tarybos pirmininkas K. Žalkaus- 
kas ir narys M. Brakas, sveikinę 
susirinkusią Tarybą: prof. Zai
kauskas — VLIK'o pirmininko, 
prel. Krupavičiaus, Lietuviškų 
JAV organizacijų, LOK'o ir prel. 
'Balkūno, Waterbury, vardu. Savo 
kalboje jis nurodė, kad PLB idė
ja gimusi Vokietijoje ir jos ben
druomenės narių išnešiotą po vi
są pasaulį. „Mūsų uždavinys tu
ri būti lietuvybės išlaikymas, o 
gyvybės išlaikymas verčia mus 
visus burtis ir kovoti. Remkime 
mokyklas, spaudą, bažnyčią ir 
bendraukime savitarpyje. Mes 
nešame didelę atsakomybę prieš 
busimąją Lietuvoje gyvenančiųjų 
lietuvių kartą. Būkime broliais ir 
seserimis“ — baigė savo kalbą p. 
prof. K. Zaikauskas. P. M. Bra
kas sveikino LRK vardu, pabrėž
damas ,kad sulauksime laikų, ka
da LRK vėl laisvai galės veikti.

PLB IR BALF'o SANTYKIAI 
VOKIETIJOJE

Tarybos posėdžio diskusijoje 
tuo klausimu išsiaiškinta, kad Vo
kietijoje lietuvio sąvoką, bė ben
druomenės sąvokos, sunku nusta
tyti. Pati lietuvių bendruomenė 
yra daug platesnė sąvoka, kaip 
kokia draugija ar organizacija. Į 
PLB stengiamasi suburti visus 
lietuvius.

Šalpa turėtų būti skiriama vi
siems susipratusįems lietuviams, 
ne tik mokantiems solidarumo mo
kestį, bet ir nuo jo atleistiesiems, 
kas iki šiol ir buvo vykdoma. Ne
dalyvavimas lietuvių bendruome
nėje praktiškai paprastai pasireiš
kia tuo, jai nepriklausantieji yra 
lietuvių tautai priešingo nusista
tymo, — ją niekinantieji ir šrnei- 
žiantieji. Lietuvių bendruomenei 
nepriimtinas principas, kad ir šie 
žmonės lietuvių sudėtomis auko
mis būtų šelpiami lygiai taip, kaip 
ir susipratę lietuviai.

Visą kalbėtojų nuomonė buvo 
vieninga. Priimtoje rezoliucijoje 
aptariamas bendruomenės vaidmuo 
lietuvių gyvenime ir jos organų 
neigimo žala. Be to, posėdžio pro
tokole padaromas toks įrašas:

i. Krašto Taryba konstatuoja, 
kad BALF'o pirmininko, kan. dr. 
Končiaus, išleistas aplinkraštis 
„Visiems Lietuviams Tremtiniams 
Vokietijoje“ bendruomenei yra ža
lingas.

_2. Taryba paveda naujai išprer- 
kamąįai Valdybai dėl minėto ap
linkraščio su kan. dr. Korfčium 
tęsti derybas toliau.

3. Nepavykus susitarti, siūloma 
motyvuotu raštu kreiptis į BAL
F'o Valdybą Amerikoje.

SVEIKINIMAI LIETUVIAMS 
VOKIETIJOJE

Rugsėjo 8 Tautos Šventės pro
ga Karšto Valdyba gavo iš UNO 
Augštojo Komisaro atstovo Vokie
tijoje tokią sveikinimo telegramą:

Prašau perduoti šios Jūsų tauti
nės proga visiems lietuviams 
čia Vokietijoje mano geriausius 
linkėjimus, kad laimė Ir laisvė 
būtų Jų ateities dalia.

Charles Pearman-Wilson

RUGSĖJO 8 MINĖJIMAI
Lietuvių kuopa Bad Kreuznache 

rugsėjo 8 d. Tautos Šventę iškil
mingai paminėjo. Šventės progra
ma buvo paskelbta vokiečių spau
doje. Vietos publika buvo kviečia
mą aplankyti kuopos paradą, o 
vakare iškilmes bei pobūvį, kuria
me grojo lenkų kuopų reprezenta
cinis karinis orkestras. Parade da
lyvavo ne tik orkestras, bet ir ke
lios lenkų garbės kuopos, tam

ntt-r>— andi-"otos į lie*”viu 
kuonos būstinę.

Hnnnu iškilmingą minėjimą pra
vedė rugs. 7 d. Apylinkės pirmi- 

1 ninkas, A. Survila, su Dr. Dami
jonaičio turininga paskaita, sep

tynių mergaičių deklamacijų ir 
dainų montažu, paruoštu ponių 
Damijonaitienės ir Survilienės, 
bei E. Petraičio akordeonu ir 4 
berniukų balsais atliktomis liau
dies dainomis. Minėjime dalyvavo 
rekordinis lietuvių skaičius iš Ha
nau ir plačios apylinkės — Frank
furto, Bischoffheimo, Ashaffen- 
burgo ir kt. Tą dieną įvyko ir jau
no lietuvio kunigo J. Lukošiūno, 
baigusio mokslus Belgijoje, pri
micijos. Didžiulė vokiečių naujai 
atstatyta bažnyčia buvo pilna lie
tuvių ir vokiečių. Pamokslą lie
tuviškai pasakė Tėvas A. Berna
tonis. Evangelikams tą dieną pa
maldas laikė kun. Šimukėnas.

PASITARIMAI SU VLIK'O 
ATSTOVAIS

Rugsėjo to d. Koine susitiko 
VLIK'o Užsienio Tarnybos Valdy
tojas, Dr. P. Karvelis, ir Krašto 
Valdybos pirmininkas, Pr. Zunde, 
aptarti ateities darbų suderini
mą. Susitarta spalio mėn. pabaigo
je kviesti praplėstą kelių VLIK'o 
ir Krašto Valdybos atstovų pasi
tarimą, kuriame būtų nustatytos 
gaires santykiams su vokiečiais ir 
kitomis tautybėmis bei aptarti ki
tus abiem lietuviškoms instituci
joms rūpimus klausimus.

Kblno pasitarime konstatuotas 
abieju šalių pageidavimas suda
ryti bendrą informacijos skyrių, 
kad jis galėtų tinkamiau patar
nauti bendruomenei ir aplamai lie
tuvių reikalui. Kadangi abiejų lie
tuviškų institucijų buveines yra 
sutarta bendrai ieškoti patalpų ar. 
ti Vokietijos politinio centro — 
Bonnos. Neradus arti Bonnos mū
sų kuklioms lėšoms tinkamų patal
pų. bus ieškoma būdų įsikurti ga
limai tinkamoje vietoje, principu, 
kad abi lietuviškos institucijos 
kurtųsi drauge, tuo sutaupant lė
šas ir palengvinant ateities ben
dradarbiavimą.

SCHLESWIG-HOLSTEINO 
PATARIAMOJI TARYBA

Patariamosios Tarybos posėdyje 
rugp. 20 d. lietuvius atstovavo 
vėl E. Žilius. Schleswig-Holsteine 
užsieniečių yra apie 6.000. Dirban
tieji sudaro 21 proc., tačiau darb
daviai daugiausia yra alijantai. 
Vokiečių ūkyje dirbančiųjų skai
čius nesiekia, nė 100. Virš 66 proc. 
tremtinių gyvena iš Arbeitsamt'o 
pašalpų. Kartįtatyviniu organiza
cijų jiems teikiama 'parama nepa
kankama.

Ministerijos statybos skyriaus 
referentas paskelbė, kad 1953 m. 
pradžioje arti Hamburgo bus sta
toma tremtiniams 40-60 butų so
dyba, kur tremtiniai bus įkurdinti 
tautinėmis grupėmis, kad galėtų 
geriau tvarkyti savo gyvenimą pa
gal savo tautinius papročius.

Posėdyje dalyvavo UNO pabė
gėlių reikalams komisaras, Mr. 
Pearman-Wilson, kuris' savo kal
boje pabrėžė, kad pabėgėliams ne
besą jokių vilčių išemigruoti į už
jūrį ir todėl jie turėtų įsijungti į 
vokiečių ūkį. Jis pripažino, kad 
IRO įkurdinimo programa buvusi 
vykdoma biznieriškais sumetimais 
ir joje nerado atgarsio nei krikš
čioniškumas, nei žmoniškumas.

„MIŠKO BROLIAI“
„Osnabrūcker Tageblatt“ rugsė. 

jo 6 d. deda savo Berlyno korės, 
pondento straipsni apie Lietuvos 
partizanus. Esą, padidėjus specia
lių rusų 'dalinių spaudimui, par. 
tizanai subyrėję į smulkesnes 
grupes, tačiau vistiek jie priver- 
čią Tauro miškų srityje laikyti di
desnius raudonosios armijos vie
netus.

Vienos Rytprūsių vokietės, de
portuotos kolchozų darbams į Lie
tuvą, pasakojimai patvirtina lietu_ 
vių partizanų buvimą.

„Aš pati“, — ji pasakoja, „su
sidurdavau su partizanais tik dirb
dama tolimesniuose ūkiuose. Vie. 
ną naktį išgirdau beldžiantis į du
ris. Šeimininkui atidarius. įėjo 
keli ginkluoti vyrai, kurie, nepa
dėję ginklų, sėdo prie jau paruošto 
stalo ir valgė su didžiausiu apeti
tu. Aš gulėjau su kitomis lietuvai
tėmis viename to kambario kam
pe. Partizanai į mus nė žodžio ne
pratarė ir ketvirtą valandą ryto 
išėjo.

Kitame ūkyje šeimininkas mer
gaites iš deportuotųjų stovyklos
Jspejo. kad nenusigąstų, jeigu kie
me naktį išgirstų judėjimą. Kartą 
aš miegojau daržinėje. Staiga 
atsidarė durys ir įėjo vyras. Tai 
buvo ūkininko sūnus, jau trejus 
metus gyvenantis su partizanais 

miške. Jis taip pat su manim ne
kalbėjo ir iš ryto dingo taip ty
liai ,kaip atėjęs. Ūkininkas prašė
mane apie šį įvykį stovykloje ne
pasakoti. Kitamse ūkyje milicijos 
buvo suimtas ūkininkas, nes jis 
būk tai slėpęs partizanų grupę ir 
ją šelpęs maistu. Ir aš buvau tar
doma, bet galėjau tik pasakyti, 
kad nieko nepastebėjau.

Nors gyventojai labai nukenčia 
dėl partizanų, bet aš niekuomet 
negirdėjau iš gyventojų apie juos 
pikto žodelio. Beveik visi kalba 
apie „Miško brolius“ su tam tikra 
pagarba ir meile ir pasakoja apie 
didelius partizanų mūšius su rau
donąja armija 1947 ir 1948 m.“.

ALF. MAKARSKAS.

OLGOS CHECHOVOS 
SVAIČIOJIMAII

Žinoma filmų artistė Olga Če
chovą rašo savo prisiminimus, 
kurie skelbiami vokiečių laikraš
tyje „Neue Illustrierte“. Prisimi
nimų tryliktoje tąsoje pirmosios 
skiltys skiriamos jos gastrolėms 
Kauno valstybės teatre. Teatro ir 
scenos sąlygas piešia ne tik juo
domis, bet tiesiog fantastiškai blo. 
gomis spalvomis.

Ji buvusi nuolat kviečiama sve- 
čiavimuisi, bet iš to lietuvių sve
tingumo žinanti tik vieną, kad rei
kėję gerti daug „vodkos“ ir tik 
jos gudrumo dėka, supilant degti, 
nę į rankinuką, galėjusi atsilaikyti. 
Čechovą kalba ir apie Leo Slezak'o 
gastroles Kaune ir jo skundus dėl 
baisių scenos sąlygų. Slezak'as 
jai nusiskundęs: „Aš taip sten
giausi. Buvau toks gražus Lohen- 
grinas, beveik toks gražus, kaip 
Petrapilyje, kur didieji kunigaikš“ 
čiai ir ... kunigaikštienės gulėjo 
prie mano kojų...“.

Būtų gera, kad mūsų scenos 
darbuotaiai, gerai prisimenantieji 
Čechovos ir Slezako gastrolių Kau
ne sąlygas, atsilieptų tiesiog 'ar
ba per Krašto Valdybos Informa
cijų skyrių, kuris tada pasirūpin
tų šių įspūdžių patikslinimu.

ŽALGIRIO PAVEIKSLAI
Spalvuoti, Žalgirio mūšio pa

veikslai kaštuoja tik 4 ši. ir 3 d. 
su persiuntimu. Kreiptis: D. 
Daunoraitė, 49, Thornton Ave. 
London, W.4.

PIETUS BE VYNO 
(Mūsų Paryžiaus korespondento)

Greta visuomenės narių, linku
sių į gyvenimą žiūrėti besišypsan
čiu veidu, yra daug ir tokių, ku
rie į šią Juozapato Pakalnę žiūri 
pro ašaras.

Tokie pirmiausiai ieško ir ma
to tai, kas yra juoda, verksmin-
ga ir graudu. Pažindami tokį kai 
kurių žmonių dvasios „gelmių“ 
aspektą, tam tikros rūšies laikraš. 
čiai duoda kasdien ir pirmuose 
puslapiuose apie biaurias žmogžu
dystes, gamtos nelaimes ir kiek 
per paskutiniąsias 24 valandas 
užmušta automobilių nelaimėse...

Karas Indokinijoje — nuolatinė 
katastrofa. Korėja — beviltiškas 
reikalas. Raudonųjų pavojus — 
nesulaikoma banga. Skrendanti 
vyrui į kaktą lėkštė — marsiečių 
puolimas.,.

Iš kandidatų į JAV prezidentus 
paskutiniųjų pareiškimų aiškėja, 
kad Eisenhoveris yra — „roll 
back" šalininkas, gi Stevensonas 
„Contaiment“ — „sulaikymo“ po
litikai labiau pritariantis.

Suprantama, kad verksniai tuoj 
pat padarė .išvadas, jog Eisenho
veris reiškia karą... Negalvojama 
apie pavergtųjų išvadavimo karą, 
apie šventąjį karą žmogaus už žmo
gų, už šimtus milijonų pavergtų
jų. Ne, — karas, čia, Paryžiuje, 
beveik visiems reiškia Dievo Mo
tinos Katedros sunaikinimą, Lou- 
vre'o Rūtrtų sudeginimą ir Ne
žinomojo Kario kapo išniekini
mą... Ir tokios „linksmos“ ir ego
centriškos nuotaikos žmonių yra 
daugiau, negu reikia.

Tie patys „sulaikytojai“ į Ste- 
vensono politiką žiūri taip pat pro 
juodus akinius. Tai ką, girdi, Ste
vensonas nori tik sulaikyti ko
munizmą ? Ką gi tai reiškia ? Ar 
visos kalbos apie išlaisvinimą yra 
tik tuščiaviduriavimas ? Ar tai 
reiškia, kad bus palaidota Rytų 
Europos laisvė, ar tai bus grio
vimas visų ekonomijos principų, 
gaminant didžiausius kiekius 
ginklų, kurių nenumatoma panau
doti ? Tai reiškia prakišimą šalto
jo karo, kuris vyksta čia pat ir 
kiekvieną dieną.

Bet, vis dėlto, didžiausia pesi
mistų „šventė“ Paryžiuje buvo 
šiomis dienomis, kai Tarptautinis 
Blaivininkų Kongresas paskelbė

DUOSNIOJI LIETUVIO RANKA
LIETUVIŲ VAIŠINGUMAS 

PRAŠOKA KITUS
ELTOS bendradarbiui teko iš

sišnekėti su visa eile karo belais
vių, grįžusių ,iš Lietuvos, ir šiaip 
civilių, įvairiais keliais pasiekusių 
Vakarus. Reikia pripažinti, kad 
jie visi, kaip taisyklė, be vieno 
kito, labai šiltai atsiliepia apie 
mūsų tautiečius, kiti net norėtų 
ten grįžti ir vėl aplankyti tas vie
tas bei žmones, kurie jiems padė
jo ištrūkti iš bado mirties. Kai 
kurie, pasirodo, yra iš Lietuvos 
išsinešę ypač gražių atsiminimų. 
„Lietuva — tai toks malonus 
kraštas, — pasakoja L., gyvenąs 
švarzvalde. — Ten buvo taip mie
la būti, ypač sodžiuje vakarais, 
kai susirenka po darbo visi žmo
nės“. Ne vieno tikinimu, lietuvių 
vaišingumas buvęs toks, kokio 
nerasi nei Vokietijoje, nei Pran
cūzuose ar kur kitur. Kuris kraš
tas savo noru būtų taip gražiai 
priėmęs tūkstančius žmonių, juo 
labiau dėl to nekartą net patys ri
zikuodami patekti į nemalonę?

VOKIEČIŲ „MALDELĖ
Vokiečių nepriimdavo išsyk iš 

šimto nebent vienas, bet ir tas 
pats vėliau, apsisvarstęs, įsileis
davo ar kaip kitaip sušelpdavo. 
Kaip mes kreipdavomės į lietu
vius ūkininkus ? — posteringauja 
senukas Fr. H., — „Ugi lietuviš
kai. Priėję kur — tuoj ir pradė
davome savo „maldelę“, žinoma, 
lietuviškai: Aš — vokietys, pra
šau tamstą — gal turi ką duoti ?“ 
Žinoma, turi. Štai, prie Rokiškio 
užėjo pas vieną ir užkalbino. Tė
vas tik pažiūrėjo. Bet žmona nuė
jo, pasiėmė peilį ir atpjovė iš pal
ties apie 1 kg.gabalą. Vargšas iš
badėjęs kaimynas iš Vakarų, ne
norėdamas tikėti savo akimis, net 
ir paklausė: „Tai viskas man?“ 
Be abejo buvo jam. Ir taip — veik 
visur- Bet tai buvo prieš penke
rius metus.

Ėjo jų į Lietuvą nemaža ir su 
lietuviškomis pavardėmis, nors iš 
jų seno lietuviško kilimo jau nie
ko nebelikę, tad gavo lietuviškai 
mokytis iš naujo visokie Rytprū
sių vokiečiais besivadinę a la Žva
lius, Stančius, Mockus, Gedeikis, 

duomenis, apie išgertąjį alkoholį- 
Pasirodo, kad vienas anglas per 
metus išgeria 4 su pusę literio gry
no spirito, italas 11 literių, tai 
prancūzui tenka 27 „literiukai“ ir 
tai kiekvienam prancūzui, pancū- 
zei ir prancūziukui, nes į tą skai- 
čių įtraukti ir žindukai ir seneliai. 
Visiems išeina po lygią porciją ant 
nosies (mėlynos). Negeriau su ka
vinėmis, barais, restoranais ir vi
somis kitomis įmonėmis, kur tik 
geriama: jei Anglijoje vieną kar- 
čiamą „išlaiko“ 430 gyventojų, 
Prancūzijoje vieną geryklą išlaiko 
68 žmonės, nes iš kiekvienos šimti
nės, kurią prancūzas išleidžia pra
gyvenimui, dešimt frankų tenka 
alkoholiui.

Turint galvoje, kad mokesčiai 
už alkoholį yra ypatingai „negai
lestingi“, tūlam gali atrodyti, kad 
girtuoklių pinigais yra pastatytos 
visos krašto ligoninės, prieglaudos 
ir vaikų darželiai... Tokiu būdu 
išeitų, kad girtuokliai yra pelnin
gas kraštui elementas. Tačiau, gai
la, taip nėra. Valdžia surenka iš 
girtuoklių per metus 53 milijardus 
frankų, o išleidžia per metus alko
holikams, atsidūrusiems ligoninė
se, beprotnamiuose ir kalėjimuose 
(tiesiausias į šias įstaigas kelias 
clkoholikams) 139 milijardus fran
kų. Taigi balansas rodo, kad su 
alkoholikais kraštui nėra didelio! 
biznio... _ Į

Prof. Perrin, pirmąją BlaivininJ 
kų Kongreso dieną, pasmerkda-, 
mas alkoholį, pažymėjo, kad girta
vimas yra vienintelė beprotybės! 
forma, kurią žmogus suteikia sau 
savanoriškai, laisvai ir kartaisj 
su džiaugsmu...

Kadaise, žymus mokslininkas 
Pasteur'as neatsargiai yra pasa
kęs, kad literis vyno turi tiek pat 
kalorijų, kiek kilogramas duonos 
ii dar su geru kepsniu... Vyno ga- 
mantoj ai, pasigavę šį mokslininko 
pasakymą, nuolat tai kartoja, pri
durdami, kad „Pietūs be vyno — 
diena be saulės“!

Blaivininkai gal širdyje ir su
tinka su tokiu posakiu, bet šį kar-i 
tą su ašaromis kviečia prancūzų 
visuomenę pasisaugoti saulės smū
gio... Jonas Masiulis

Liutkus, Pečiulat ir visa eilė ki
tų. Jų vaikai, be abejo, nemoka 
lietuviškai. Teko sueiti net vieną 
senuką, kuris sakėsi pažinojęs 
Martyną Jankų.

Deja, jo vaikams Lietuva pa
sirodė jau absoliučiai neįdomi. 
Kiti, nors ir vokiečiai, turi parsi
gabenę net lietuviškų knygų, dai
nų, užrašų, fotografijų. Kai kurios 
mergaitės žino ir moka melodijas 
partizanų dainuotų dainų. Ir šiaip 
jų ne vienas norėtų ką turėti, kokį 
leidinėlį ar atminą, kuris jiems 
nuolatos primintų tą juos taip šil
tai priglobusį kraštą. Ne vienas, 
gaudamas lietuviškos spaudos, ku
rią mielai skaito, reiškia už tai 
savo nuoširdų dėkingumą.

KAIP Į JUO S ŽIŪRĖDAVO 
PARTIZANAI? , 

o nemokančius laikyti liežuvio už 
dantų, ypač moteris, kai kur visai 
išvarydavo iš kaimų arba iš tuš
čių sodybų, kur vietoj išvežtų 
mūsų tautiečių buvo įsikraustę
duoneliautojai. Šiaip, patikrinę,
ar nėra kokie šnipai arba išdavi
kai, elgdavosi labai bičiuliškai. 
Ne vienas yra net jiems įteikęs po 
rublį ar du — pradžiai gyvenimo. 
Be abejo, jie teiraudavosi, ar ne
matė rusų, kas darosi miestelyje 
etc.

Kai kuriems net teko su parti
zanais bendradarbiauti ar būti jų 
eilėse. Būdinga, jog ne vienas iš 
partizanų turi vokiškus vardus ar 
pavardes — tikriau slaptavardes, 
nors patys yra lietuviai. Mat, tuo 
būdu nori dar geriau paslėpti sa
vo praeitį. Vra tokių, kurie, pa
žinę pogrindinį sąjūdį iš arčiau, 
pasakota, kad pogrindininkai tu' 
ri lietuviškas uniformas, daug 
kur yra kariškai * susiorganizavę, 
kalba maldą, pagerbia žuvusius, 
gieda himną etc. Vienas net minė
jo prie Žagarės buvusią grupe, 
kur veikusios net dvi latvių stu
dentės iš Rygos. Kiti — kad turi 
savų gydytojų, sanit. personalą, 
spaudą. Leidžiami net tam tikri 
spausdinti laikraščiai, o iš Am. 
Balso ar Britų BBC nugirstos ži
nios multiplikuojamos mašinėle ir 
taip platinamos tarp gyventojų.

Partizanų nuopelnas, kad kol
chozai taip ilgai nebuvo įvesti 
Lietuvoje. Jei jie nebūtų draudę, 
įspėdinėję, baudę išdavikus, tai- 
kolektyvinimo procesas Lietuvoje 
būtų buvęs greičiau įvykdytas. 
Neįstengdami kitaip, bolševikai 
1949 m. pravedė masinius veži
mus, ir kolchozinė sistema 1950 
m. buvo visur įvesta. Pasirodo, 
vietomis milicija su rusais apsup
davo ištisus kaimus ir po mitingo

(„Anapus“ — Iš 1-mo psl.)
bus eilinis milžiniško masto di
versinis darbas, ar tikrai militari- 
nė provokacija — parodys artėją 
1052 metų trys mėnesiai: spalis, 
lapkritis ir gruodis.

Iš visų Vieną pasiekusių žinių, 
įdomiausios yra, „Generalinė So
vietų Sąjungos Gynimo Taryba“ 
ir tebevykstą Stalino šešely jo 
įpėdinių peštynės. Peštynės‘tos 
vyksta Kremliaus tvirtovės pa
slaptingose sienose ir iš kai kurių 
davinių galima spėti, kad užku
lisinė, žūtbūtinė kova jau prasidė
jo tarp vyriausiųjų Stalino „Pre- 
torijonų". Malenkovo, Molotovo, 
Berijos ir Bulganino. Stipriausios 
yra grupės „Kaukaziečių“ su Be
rija ir velikorusų su Molotovu 
priešakyje. Malenkov svyruoja 
tarp tų dviejų grupių, b Stalinas 
stengiasi grupes suderinti taip 
kad tarp „Kaukaziečių“'— su 
Berija’ ir Velikorusų su Molotovu 
įbrauti trečią grupę — centrinę su 
Bulganinu.

Aišku, po spalio mėn. Kongre
so, Stalino „Pretorijonų“ įvairių 
grupių jėgos ir sudėtis gali pasi
keisti.

(Sekančioje korespondencijoje 
bus įdėtos vėliausios žinios apie 
JAV karo 'belaisvių slaptas sto
vyklas Sibire ir rengiamą Maskvo
je JAV Karo Belaisvių Legiją).
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OETWIS1

ar net be jo visus prievarta vers
davo „savanoriškai“ paduoti pa
reiškimus, kad priimtų į kol. 
ūkius. Kas mėgindavo bėgti — j 
tą būdavo šaunama. Įr 1950 m. 
žmonės laukę panašios apimties 
masinių išvežimų, kokie buvo 
įvykdyti 1949 m., — buvo paste
bėti net tos rūšies bolševikų pa
siruošimai, — tik jie kažkodėl bu
vo atšaukti. Deportacijos tada 
buvo pradėtos vykdyti kitoniš
kai.

KOLCHOZININKŲ PADĖTIS 
LABAI ŽIAURI

Rusai visur aišikai geriau už 
lietuvius gyvena ir atrodo — mat, 
jie ponai- Nepaisant visų teorinių 
tvirtinmų, jog esą kitaip, lietuvių 
tauta yra degraduota į boloninių 
tautų padėtį. Komunistinės siste. 
mos be jokio gailesčio naikinami 
ir tie, kurie visai nėra nieku nusi
kaltę. Apskritai, tikrų komunistų 
širdy ir savo įsitikinimais labai 
nedaug. Taigi, Lieuva tebėra gyva, 
liaudis, mūsų kaimas, nepaisant 
didžiausio teroro, nebėra palauž
tas ir nesurusintas >— kuo galė
damas kovoja už savo egzistenciją, 
taip pat prieš Sovietų pastangas 
juos kuo daugiausia išnaudoti eko
nomiškai. Reikalingą rublį ar kitą 
valstiečiai stengiasi sumušti per 
turgus, pardavinėdami kad ir pa
skutinius daiktus ar maisto pro
duktus.

šiandien Tilžės rinkoj vyrauja 
80 proc. lietuvių kalba. Mat, gy
ventojams iš Tauragės apskrities 
leidžiama vykti per Nemuną ir ten 
ką turint parduoti. Panaši padėtis 
— Vilniuje ir kitur.

Gautosiomis žiniomis, kai kurie 
vokiečiai, su grįžtančių į Vakarus 
transportais išgabenti iš Lietuvos 
ir vėliau įkurdinti Rytų zonoj , iŠ 
ten dabar vėl grąžinti į Lietuvą. 
Tačiau jie į senąsias sodybas ne
galėjo patekti, o buvo suvaryti į 
kolchozus- Kitus norėjo mobilizuo. 
ti, bet kai kam pavyko nuo jos at
siginti įrodinėjant, jog nėra So
vietų piliečiai. Taip pat pasitaikė, 
kad kai kurie vokiečiai, išvykę 
į Lietuvą pažiūrėti, kaip dabar 
ten yra, buvo sulaikyti ir negalėjo 
grįžti atgal pas savo šeimas t Ry
tų zoną, nors su jomis susirašinėti
ir gali.

Lietuvoje tebėra likusių dau
giau vokiečių; kitų ten yra šei
mos nariai ar vaikai. Laukiama 
antros repatrijacijos į Vakarus. 
Šiuo metu tarp grįžusių pasitaiko 
nebent vienas kitas karo belaisvis, 
buvęs Lietuvoje.

SKELBIMAI

Sukūrusiam šeimos židinį Juo
zui Vrubliauskui su FrSulain El- 
friede Foss linkime gražaus sau. 
lėto gyvenimo

Buvę draugai.

š.m. rugsėjo mėn. 27 d. (šešta
dienį) Manchesteryje Blackley In
stituto salėje DBLS Manchester™ 
skyrius ir Manchester™ Lietuvių 
Socialinis Klubas rengia.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ
Programoje pirmą kartą Manches
teryje pasirodys

ŠKOTIJOS GLASGOVO 
LIETUVIAI

su choru ir tautiniais šokiais. Po 
minėjimo programos bendri šo
kiai. Bus geras orkestras ir tur
tingas bufetas. Minėjimo pradžia 
17-30 vai. Salė atidara nuo 17 vai. 
Įėjimas 2/6. Rengėjai.

Mažam viešbučiui Bournemouth'e 
reikalinga lietuvė virėja tarp 20— 
40 mt. amžiaus ir kambarinė tarp 
20—30 mt. amžiaus. Pageidauja, 
ma mokančios angliškai, darb
ščios ir švarios. Del smulkesnių 
informacijų ir atlyginimo teirau
tis — Mrs. Woods, „The Tor
rens", 2, Beechey Rd., Bourne

mouth, Hants.
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