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AR TIK 1000?
Spausdintas lietuviškas žodis vis 

dar mūsų tarpe užima pamestinuko 
vietų, nežiūrint, kad jis yra beveik 
vienintelis ginklas, kovai ir su nutau 
tėjimu ir su visais kitais neigiamais 
reiškiniais kiekvienoje mūsų gyveni
mo srityje. Šį faktų žino kiekvienas, 
kuris moka skaityti, kuris laiko sa
ve lietuviu, kuris norį juo būti. De
ja, maža būsų tarpe tokių, kurie, ši
tai žinodami, realiai įvertina spaus- 
into žodžio reikšmę, galvoja, kokius 
kryžiaus kelius turi eiti tie, kuriems 
tenka dirbti prie lietuviško laikraš
čio, žurnalo ar lietuviškos knygos 
išleidimo. ■ Šiandien spaudos darbi
ninkas yra nuvertintas iki nulio: 
jam tenka dirbti per savaitę šimtų ir 
daugiau valandų, daugelis dirba grį
žę iš fabrikų, o tie, kurie surizikuo 
ji gyventi iš plunksnos darbo, skurs 
ta blogesnėse sųlygose už menkiau
sių atlygininimų gaunantį, įmonėje 
ar fabrike dirbantį.

Kiekvienas lietuvis turėtų įsisąmo
ninti, kad savosios, lietuviškos spau 
dos netekę, mes kapituliuojame vi
suose frontuose, mes, kaip tauta, 
mirštame, išnykstame. Tik spausdin
tas žodis prikėlė mus nepriklauso
mam gyvenimui, tik spausdinto žo
džio pagalba ir dabar mes galime 
puoselėti laisvės idėjų, tautiškumų, 
kalbų, organizacijas, savųjų kultūrų 
ir papročius. Jei šiandien lietuviš
kas spausdintas žodis sustotų ėjęs, 
jei mes neturėtume savų leidyklų, 
spaustuvių ir redakcijų, ar kam nors 
kiltų abejonių, kad mes, kaip tau
ta, savanoriškai pasirinkome savižu
džio kelių, nesupratę ar nenorėję bū 
ti lietuviais. Šiandien jau daug pa
vyzdžių yra, kad mes, politiniai trem 
tiniai, prisiekę sava kraštui ir taniai 
ištikimybę tautiškumui, pasirenkame 
savo tautai duobkasių darbų, pasken 
dę asmeniško uždarbio, gerbūvio, 
patogumų varžytinėse. Štai, kaip 
laikraštmipVus. J, Cicėn ' tyaizduo 
ja mus, išėjusius laisveįs_jį, lietuvy
bės ginti: „Jei po amžių kada isto
rikas stabtels ties tremties chronika 
(Anno Christi 1953), šitaip apibū
dins mūsų strategijų: — plito pulki
ninkų (nuo proferanso „pulke“) sam 
būriai, augo karininkų (nuo „care“ 
kadras, vis naujos lakūnų (nuo — 
lakti) eskadros rikiavosi ties barų 
pakilimo takais, visur, visur skardė
jo kovos ( į dolerį, vyrai, į dolerį!) 
šūkiai ir atvira durtuvų ataka (cash, 
ginklo draugai) ar partizaniniais puo 
limais iš sparnų („antraisiais mor- 
gičiais“) diena dienon buvo laimi
ma teritorija (sklypai) ir užimama 
priešo tvirtovės (saviniai ir parapiji
niai namai, grosernės ir bučernės ir 
kt. ekonominės atsparos punktai...)

„...Ten, anapus kalnų ir vandenų, 
broliai niekina Įnirtį. Jie partizanai, 
gyvj pluta ir kova. O šiapus? Gero
vė lyg dumblas gniaužia orų, ir klai 
kus griaučių šokis naktovidyje: — 
Dvi kolonijos: 1120 ir 945 gyvento
jų. Dveji tuš'tumon rikiavimosi me
tai. Lietuviškų laikraščių prieš dve- 
jis metus prenumeravosi 24 ir 33, da 
bar prenumeruojasi 7 ir 13, knygos 
pirkdavo 23 ir 21, dabar 4 ir 2, bet 
televizijos aparatų pašoko iš 4 į 47. 
Buvo chorai, nėra chorų“...

Taip Amerikoje! O pas mus Tru 
pūtį geriau... Lietuvių kolonijoje, 
kur susispietę 129 tautiečiai, laikraš
tį skaito 27 lietuviai! Kolonij’oje, 
kur įgyvena 230 lietuvių — užsipre
numeravusių prisk’aitoma 51. Kur 
kiti? Argi jie, tremtyje pagyvenę ke- 
leris metus, užmiršo lietuviškai, už
miršo kuo jie esu? Nejaugi toks di
delis lietuvių nuošimtis pasirinktų 
lietuvybės dubkasių kelių, neįveikia 
lietuviškam spausdintam žodžiui pa 
švęsti kelių cigarečių pokelių per me 
tus? !

Dažnai girdima, kad Anglijoje la
bai mažai liko lietuvių. Išemigravo. 
Tas tiesa. Bet žinia, kad dar šiuo me 
tu Anglijoje yra per keturis tūkstan 
čius dirbančiųjų, tuo tarpu laikraštį 
užsiprenumeravusių skaičius tesie
kia tūkstantį. Šiandien, turėdami 
„Europos Lietuvio“ vajaus mėnesį, 
kviečiame tų tūkstantį talkon, para
ginti ir priminti tiems trims tūkstan
čiams neskaitančiųjų, kad ir jie įsi
jungtų į skaitytojų eiles, pagelbėda
mi išlaikyti vienintelį visoje Europe 
je išeinantį lietuviškų savaitraštį „Eu 
ropos Lietuvį“. Tik laikraštį skaitan 
tieji gali ateiti talkon, nes tas tūks
tantis skaitančiųjų turi progos nuo
lat susidurti su trimis tūkstančiais 
neskaitančiųjų. Tikime, kad tiek

pilnos laikraščių skiltys. Bet veltui 
ten jieškotume žinių apie lietuvius. 
Jie gyvena Vokietijoje kukliai, tylūs, 
niekam nekrentų į akis. Todėl retai 
juos tepamini kuris nors didesnis 
dienraštis.

Malonių staigmenų teko išgyventi 
šiomis-dienomis, paėmusiam į ran
kas „Abendzeitung“ numerį, Muen- 
cheno plačiai skaitomų, populiarų 
dienraštį. Rugsėjo 23 d. numeryje 
buvo atspausdintas ilgokas straips
nis, papuoštas nuotraukomis lietuvio 
U. Stanio, keliaujančio aplink pašau 
ii-

„Ali Khan‘as davė jam penkias 
markes... Gustavas V rinko jam pini 
gus“, — skelbia stambiomis raidė
mis paraštės. „Jau 4 metai, kaj U. 
Stanys pėsčias keliauja aplink pa
saulį“ !

Toliau skaitome, kad U. Stanys 
per tuos 4 metus daugiau paspaudęs 
pasaulio garsenybėms rankų, negu 
didžiųjų viešbučių durinininkas per 
visų savo gyvenimų. Jo autogramų 
rinkinį sudarančios 37 knygos. O jis 
pats mokus pasakoti neblogiau, kaip 
„Muenchauzenas“ ir tai, pastebi lai
kraštis dar tik pradžia kelionių.

1949 m. U. Stanys išsirengęs iš Pa 
ryžiaus į kelionę aplink pasaulį, tiks 
lu „įspėti nuo bolševizmo gyvu žo
džiu žmones, gyvenančius šioje ge
ležinės uždangos pusėje“. Iki šiolei 
apkeliavęs Belgiją, Oląndijų, Dani
ją, Skandinavijos kraštus, Pietų Pran 
cūzijų, Šveicariją, Italijų ir dabar 
keliaujųs po Vokietijų. Kelionių me
tu jis daug matęs ir daug ko išmo
kęs. Kalboms U. Stanys turįs neabe
jotinų talentų: lietuviškai, latviškai, 
rusiškai, lenkiškai, vokiškai, angliš
kai, prancūziškai, itališkai, ispaniš
kai ir arabiškai jis kalbus tiek, kad 
laisvai išsiveržiąs, susidūręs sutomis 
kalbomis kalbančiais žmonėmis.

Kelionę po pasaulį U. Stanys pra
riiiT-m—ri iv'iTntr  ....... n i—i iiitfara

Anglijos, tiek kituose Europos kraš 
tuose gyvenų lietuviai, prisijungs 
prie tos talkos —■ padidinti „EURO
POS LIETUVIO“ skaitytojų skaičių, 
nes kiekvienam turi būti aišku, jog 
vieno egzemplioriaus atspausdinimas 
kaštuoja beveik tiek pat, kiek ir 1 
tūkstanti,

KONGRESMANAS KERSTEN APLANKE 
LIETUVOS PASIUNTINYBE LONDONE

Ten nėra 7 dienos
Londonan atvykęs Kongresmanas 

Ch. Kersten'as, lydimas panelės M. 
Kižytės, rugsėjo 29 d., antradienį, 
11 vai. aplankė, Lietuvos Pasiuntiny
bę Londone, kur pusantros valan

dos turėjo pasikalbėjimų su Pasiun
tinybės Patarėju V. Balicku. Po pa
sikalbėjimo augštasis svetys aplankė 
sergantį Ministerį Balutį.

ATSTOVAS CHARLES J. KERSTEN AS

LIETUVIS MUENCHENO DIENOS
SENSACIJA

Didmiestyje sensacijų nestinga. Jų dėjęs tada, kai lietuviui baigėsi lais-
vojo gyvenimo tarpsnis — pažymi 
laikraštis. 1941 m. Kaunu užpuolė 
rusai. Stanio giminės žuvę. Jis pats 
pateko į Maskvų, vėliau į Sibiru, kur 
dirbo vienoje gyvsidabrio kasykloje. 
Iš ten jam pavykę pabėgti. Per Man 
džūriją pasiekė Kinijų, o iš ten lai
vu į Prancūziją.

Muenchene Stanys buvo priimtas 
vyr. burmistro T. Wimmerlo, kuris 
miesto vardu palinkėjęs sėkmės ke
liaujančiam lietuviui.

Jei nesusitrukdysių, Stanys ketinus 
nuvykti į Bonną, o iš ten į Hambur
gu. Bonnoje norįs pamatyti Vokie
tijos kanclerį Adenauerį. Hamburge 
jo laukius burlaivis, kuriuo jis vienas 
plauksiųs į Australijų, o iš ten į N. 
Zelandiją, Filipinus, Indiją, Afriką, 
Pietų Ameriką, JAV-bes ir Kanadą. 
Didžiųjų kelionės dalį atliksiąs pės
čias. Kelionėje užtruksiąs septyneris 
metus, kol grįš į Paryžių, iš kerio 
jis pradėjęs keliauti, arba Lietuvon, 
jei per tą laiką ji būsianti laisva.

Mums, lietuviams, malonu girdėti, 
jog Stanys tuo būdu garsina Lietu
vos vardų ir primina pasauliui, kad 
Lietuva dar tebėra vergijoje ir savo 
kelionės tikslu U. Stanys pasirenka 
misijų — įspėti pasaulį nuo komuniz 
mo grėsmės gyvu žodžiu, pasikalbė 
jimuose su sutiktais įvairiuose kraš
tuose žmonėmis.•

Linkime U. Staniui laimingos ke
lionės ir geros kloties pasirinktąją 
misijų atlikti. Tikimės, kad keliauto 
jas retomis progomis suteiks apie sa
ve žinių „Europos Lietuvio“ skaity
tojams ir pasidalins pergyventais įs
pūdžiais. / Jo Me.

BULGANINAS KONTROLIUOJA 
KREMLIŲ?

Pogrindžio šaltinių žiniomis iš 
Maskvos, maršalas Bulganinas ir ka
riniai jo patarėjai, remiami Malen- 
kovo aršių kritikų, perėmė Krem
liaus kontrolę savo žinion.

Tie patys pogrindžio šaltiniai pra
neša, kad buv. saugumo šefas, dram 
gas Beria, vis dar tebėra Maskvoje 
ir jis yra laikomas kariniame Mask
vos kalėjime, tačiau manoma, kad 
jis nebus teisiamas.

laisves...
Vakariečiai valstybininkai gerai ži 

no, kad sugyvenimas su komunistine 
Rusija ilgam laikuį nėra įmanomas. 
Viskas rodo, kad laisvieji vakarų 
kraštai vieni stropiau, kiti ne taip 
stropiai ruošiasi galutinėm grumty
nėm su kruvinuoju laisvės priešu. 
Mus, tačiau, stebina jų nenoras da
lykus vadinti tikraisiais vardais ir iš 
anksto parengtį savo kraštų visuo
menę. Nuolatinės valstybės vyrų 
kalbos apie galimą sugyvenimą, ku
riuo jie patys netiki, daro labai blo
gų įtaką jų kraštų masėms ir daž
nai yra panaudojami komunistų pro 
pagandai prie šlaisvųjų vakarų ve- 
damx politiką.

Paskutiniu metu, jau ir vakarų 
spaudoje galima išgirsti vis blaives
nių balsų. Štaj neseniai „Daly Te
legraph“ išspausdino ilgą straipsnį 
kuriame to laikraščio komunizmo 
reikalų žinovas, David Floyd, apta
ria komunistų užsienio politiką. Pa
liesdamas Pabaltijo kraštus jis sako : 
kad tie kraštai buvo prievarta pri
jungti, prie Rusijos. Tų kraštų oku
pacija buvo negirdėto smurto aktas, 
kuris sulaužė visą eilę tarp Rusijos 
ir tų kraštų sudarytų sutarčių. Jau 
pats faktas, kad DT pamini Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vardus ir aiš
kiai pasisako prieš bet kokią komu
nistų teisę tuos kraštus valdyti, rodo 
tam tikrą posūkį. Juk dar šių metų 
vasario mėh., tas pats laikraštis kuo 
sąžiningiausiai vengė paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybės sukaktuvių 
minėjimą...

Štai vėl Evening News spausdina 
Harold Walton reportažų iš jo ke
lionės po rytinę Vokietijos zonų.

Waltgop straipsnį, kaip charakte
ringų verčiame ištisai. •'*' ~

„Aš jaučiuosi kaip naras tik ką iš 
kilęs į vandens paviršių. Giliai į 
plaučius traukiu laisvų orą, smagu- 
riaudamasis kiekvienu jo įkvėpimu, 
nes tai yra šviežias laisvės oras.

Prieš kelias minutes aš dar buvau 
kitoje geležinės uždangos pusėje. Ke 
liavau iš Leipcigo per sovietinę zo
ną, tvankiuose perpildytuose vago
nuose, buvau tikrinamas komunisti
nės policijos, kol laimingai pasiekiau 
laisvą vakarų Berlyno zoną.

Penkias valandas truko 103 mylių 
kelionė iš Leipcigo, ir ji buvo pati 
blogiausia kelionė traukiniu, kokią 
tik aš atsimenu.

Tačiau man tai buvo labai maloni 
kelionė, nes ji tolino mane nuo po
litinės tironijos ir teroro.

Leipcige praleidau kelias dienas. 
Tai buvo pirmas kartas po daugelio 
metų, kad rusai leido keliems vakarų 
žurnalįtams dalyvauti Leipcigo mu
gėje.

GRANDINES,

Pati mugė, be abejo, buvo labai įs 
pudingą ir praštmatni. Ji rodo, kad 
rytai nemiega. Tačiau kokiomis žmo 
nių kančiomis buvo sukurta jų in
dustrija 1

Tai, ką mačiau ir girdėjau mane 
įtikino, kad, nežiūrint paskutiniųjų 
komunistų nuolaidų rytų Vokietijo
je, nėra jokios asmens laisvės. Yra 
šimtai būdų tuo įsitikinti. Trauki
niuose, pavyzdžiui, niekas neskaito 
laikraščių. Ir kam juos skaitysi, jei 
spausdina tik oficialius komunikatus 
ir komunistinę propagandą. Juose 
nėra žinių.

Niekas nekalba apie politiką. Net 
būdami tarp draugų, žmonės nedrįs 
ta atvirai išsikalbėti. Valandų valan
domis jie sėdi apstulbę, tylūs ir ne
bylūs.

Su manim, tačiau, pastebėję, kad 
aš esu britas, kas yra labai retas da
lykas šiame krašte, vienas kitas bu
vo atviresni.

Rytų Berlyno moteris atsargiai už 
darė kupė duris ir įspėjo mane, kad 
aplinkui slankioja „DRAUGAI“. 
Tai rusų kareiviai, vykstą trumpom 
atostogom. Tada ji man angliškai pa 
sakė „Berlyne rūgsta antras birže
lio 17 ‘ (Berlyno riaušės). Tai gali 
įvykti kiekvienu momentu. Iš mano 
įstaigos keli buvo pašalinti ir iš jų 
atimtos maisto kortelės, nes jie per
daug išsiplepėjo. Kada mums vaka
rai padės išsivaduoti iš tos vergijos? 
“ klausė ji, ir jos balse galėjai jausti 
nekantrumo priegaidę.

KOVOTOJAI.

Ir ne jį viena kalbėjo. Neskaitant 
kelių augštesnių pareigūnų, su ku
riais aš kalbėjausi, visi kiti bijosi pri 
sipažinti, kad priklauso komunistų 
partijai. Net Leipcigo taksių šoferiai 
savo persenusiuose automobiliuose 
kartais išdrįsta kritikuoti vyriausy
bę.

Vienas žmogus, paklaustas kiek 
yra komunistų, pakėlė rankos pirš
tus ir pasakė: „Reikėjo būti čia bir 
želio 17 d., kai tūkstančiai streikuo
tojų žygiavo Leipcigo gatvėmis. Tik 
rumoje neramumai čia prasidėjo bir 
želio 12 d. — t. y. anksčiau kaip Ber 
lyne. Taį buvo nuostabiai gražus 
vaizdas“.

Mažoje kavinėje prie manęs pri
ėjo padavėjas. Paklausė ar aš esu 
anglas ir nedrąsiai pridėjo: Ar jūs ko 
munistas esate? Tada nuoširdžiai 
mane pasveikino, su neapykanta 
žvairuodamas į prie gretimo stalo 
sėdintį rusų karininką ir būtinai už
sispyrė apmokėti už mano alų.

ALKANAS.

Galėčiau pasakoti daug panašių 
atsitikimų, kurie man visur, kur tik' 
nuėjau vaizdžiai priminė nepasiten
kinimą ir neapykantą okupantams.

Tikiu, kad paskelbus rytų zonoje 
tikrai laisvus rinkimus, komunistai 
nesurinktų daugiau, kaip penkis pro
centus balsų.

Grotevolio vyriausybė laikosi tik 
teroro ir Raudonosios Armijos pa
galba. Jei žmonės, vietoje netektos 
laisvės, gautų materialinių gėrybių, 
gal jie ir palinktų komunizmui, bet 
šito toli gražrmėra-.-----------------—....

KELI LAIMINGIEJI

Maistas, savaime suprantama, nor 
muotas. Bet tai nėra teisingas ir gar 
bingas normavimas, kokį mes paži
nojome Anglijoje. Normų dydis pri
klauso nuo užimamos vietos, darbo, 
laipsnio. Inteligencija (visokie tech
niniai pareigūnai, partijos pareigū
nai ir profesinių sąjungų bosai) gan 
na geriausius davinius.

Kelias dienas Leipcige aš buvau 
tikrai alkanas: pagal juokingai ne
teisingą valiutos kursą (9,3 rytinės 
markės už £) už paprastus pietus te
ko mokėti iki 30 šil. Net ir traukinio 
vagone-restorane už pietus, po kurių 
aš jaučiausi visiškai alkanas, teko 
mokėti 15 šil.

MISTERIJA

Parduotuvėse normuotos mėsos 
svaras kainuoja 6 šil., bet laisvoje 
rinkoje kaina siekia iki 16 šil. Alus 
labai pigus, bet išskiriant importuo
tąjį iš Čekoslovakijos, labai blogos 
kokybės.

Laisvos prekybos mažai belikę. 
Visos krautuvės pažymėtos paslap
tingais „HO“ ženklais (Handels Or
ganisation — Valstybinė Prekyba). 
Toji organizacija verčiasi net ledų 
prekyba. Didesnės pramonės įmo
nės, taip pat valstybės kontrolėje. 
Nemačiau kokios kokybės gaminius 
jos gamina, bet sprendžiant iš tų, ku 
rie yra išstatyti 'parduotuvėse, gali
ma numatyti, kad jų gamyba yra la 
bai žemo lygio. Tekstilės gaminiai 
yra labai nepatrauklūs ir monotoniš 
ki.

Leipcigas mugės metu buvo gyves 
nis, negu paprastai ir eilė suvaržy
mų laikinai buvo atšaukti. Tačiau, 
nežiūrint to kad mano pasas buvo 
rusų štampuotas, atvykęs turėjau 
tuč tuojau prisistatyti policijai.

PROPAGANDA.

Pinigus turėjau keisti tik oficia
liose vietose, turėjau valdininkui pa
rodyti visus turimus pinigus, pasaky 
ti ką aš manau su jais daryti.

Formų pildymas užėmė visą pus
dienį. Į akis krinta rėkianti propa
ganda su Stalino ir Lenino citatomis, 
raudonomis vėliavomis ir milžiniš
kais paveikslais.

Radijas ir laikraščiai visą laiką 
bubnijo apie vokiečių vienybę ir 
„amerikiečių klapčiuko Adenaue
rio“ klastingumą. Grįžęs į Vakarus,

Persijos šachas įsakė sustiprinti 
Dr. Mossadeko apsaugų, nes į šacho 
rankas patekęs slaptas komunistų 
pranešimas, apie planuojmą Mossa-
deko išvogimą.

Paryžius. Nauja streikų banga grė 
sianti Prancūzijai. Šį ketvirtadienį 
prasidėjo trumpalaikiai streikai Prah 
cūzijos paštuose. „Figaro“ tvirtina, 
kad prancūzų komunistų partijos va 
dai nutarė pravesti antrą bangą strei 
kų, kurių tikslas sukelti naujus kraš
te neramumus.

Berlynas. Vakarų Berlyne staiga 
mirė tos miesto dalies burmistras 
Ernest Reuter, 64 metų amžiaus, 
prieš dvi dienas grįžęs iš vakarų 
Vokietijos burmistrų suvažiavimo, 
Hamburge.

Kairas. Egipte oficialiai prane
šama, kad britų ir egiptiečių spec, 
komisijų pasitarimus, liečiančius ba
zes Suezo kanale, reikia laikyti vi
siškai pavykusiais. Principiniai klau 
simai tiek iš vienos, tiek iš kitos pu
sės, sutarti.

Muenchenas. Keturi jauni čekai 
visą savaitę slapstėsi Čekoslovaki
jos ir sovietų okupuotos Vokietijos 
pasienyje, kol laimingai jiems pavy
ko perbėgti į Vakarus.

New Yorkas. Komunistinės Len 
kijos atstovas prof. Korowicz, prieš 
kurį laiką paprašęs azilio teisių, pe
reitą savaitę gavo sveikinimo laišką 
iš grupės studentų, pasilikusių Kro
kuvos universitete.

Berlynas. Rytų Vokietijos komi
saras Semionovas paskirtas ambasa
doriumi prie rytinės Vokietijos „res 
publikos vyriausybės“.

Vašingtonas. JAV vyriausybė pa 
sirašė su Ispanija gynybos sutartį, 
pagal kurią Amerikos karinės pajė
gos turėsiančios oro ir jūros bazes 
Ispanijos teritorijoje. Sutartis pasira 
šyta 20 metų. Pagal šią sutartį JAV 
pastaTyšiahcuos^'e^rortftrs~i!>pate-. 
bulins uostus, kuriais naudosis ir Is
panijos kariuomenė. Amerika su-
teiksianti ūkinę pai'amą ispanams, 
kuri 1954 m. sieksiantį 225 milionus 
svarų, o jei kongresas pritars, šį pa
rama didėsianti.

Teheranas. Buv. Persijos premje
ro Mossadeko bylą persų tribunolas 
svarstysiąs spalio 24 d.

Varšuva. Varšuvos radio apkalti 
no lenkų kardinolą Steponą Višins
kį, kad jis įnešus nesantaiką tarp 
bažnyčios ir valstybės, nuodija ben
dradarbiavimo nuotaikas, toleravęs 
ir net siundęs veiksmams prieš Len
kijos Liaudies Respublikos vyriau
sybę, kuri buvusi priversta atimti 
jam teisę toliau eiti bažnytines pa
reigas. Lenkų dienraštis, išeinąs Lon 
done, praneša, kad kardinolas areš
tuotas.

Londonas. Britų Užsienių Reika 
Jų ministeris Edenas šią savaitę grį
žo iš Graikijos, kur jis ilsėjosi po 
sunkių operacijų. Penktadienio bri
tų kabineto posėdyje, kuriam pirmi
ninkavo taip pat iš poilsio grįžęs 
premjeras Churchilis, po šešių mė
nesių pertraukos dalyvavo ir minis
teris Edenas.

Neiw Yorkas. Komunistinės Len
kijos generalinis konsulas New Yor
ke pabėgo į Uragvajų ir ten papra
šė azilio teisės.

MASKVOS SIŪLYMAI
Sovietų Rusija įteikė amerikiečių, 

anglų ir prancūzų ambasadoms, 
Maskvoje, notas, kuriose siūloma 
sušaukti nebe keturių didžiųjų, bet 
penkių didžiųjų konferencija. Penk
tasis „didysis“ yra komunistinė Ki
nija. Si Maskvos nota yra atsaky
mas į vakarų valstybių siūlymą — 
spalio 15 d. sukviesti keturių didžių
jų konferenciją Lugano, kurioje”tu- 
rėtų būti aptarti Vokietijos ir Aus
trijos klausimai.

džiaugiuosi vakarinio Berlyno gyvu 
mu, neribotu optimizmu ir besišyp
sančiais veidais, viskuo pertekusio
mis parduotuvėmis.

Bet už vis labiausiai džiaugiuosi 
laisve. Patikėkite, nuostabus jausmas 
pagauna, kai nereikia bailiai dairy
tis, ar kas neklauso tavo pasikalbė
jimo ir gali laisvai šnekėti telefonu, 
kas tik patinka, tikrai žinodamas, 
kad nieks slapta neseka tavo žodžių.
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J. VARČIUS

Lietuvos kaimas ir viewkiemis
TRYS TONOS KNYGŲ

stengiamasi pirmoj eilėj aprūpinti 
lietuviškas mokyklas ir jaunimo bib
liotekas.

čioji klasė, vėliau gavusi bajorų var 
dą. Greta šių vargingesnieji, nors ir 
laisvi žemdirbiai, . sudarė liaudį. 
Vykstant karams iš parsivestų karo 
belaisvių laikui bėgant atsirado .tre
čia žmonių klasė — vergai.

Vergai ir jų vaikai, taip pat įvai
rūs smulkesnių ūkių samdiniai ba
jorams sudarydavo šeimynų, kuri 
ne tik jų namuose dirbo visus dar
bus, bet su savo bajoru drauge ei
davo į karų ir jį gindavo, jei prie
šas jį puldavo. Laikui bėgant ver
gai irgi sudarydavo savo kaimus, ku
rie turėjo eiti dirbti į bajoro dvarų 
arba, kitaip sakant, atlikti baudžia
vų. Taip atsirado laisvių ir nelaisvų

KAIMO ATSIRADIMO
APŽVALGA

Lietuva iš senų senovės yra žino
ma kaip žemės ūkio kraštas. Prieš 
kokį tūkstantį metų, kaip istorikai 
rašo, mūsų gimtasis kraštas buvo gi 
ria, pilnas pelkių, balų, liūnų ir vAn 
deningų upių. Miškai buvo pilni įvai 
riaušių gyvulių, paukščių ir šliužų. 
Lietuvis bijojęs įžengti į tokių amži 
ną girių. Jie apsigyvendavo prie upių 
nes čia daugiau erdvės buvę ir susi
siekimas patogesnis, nes kelių jokių 
nebuvę.

Šitaip žmonės telkėsi būreliais 
prie upių, statėsi namus iš apvalių 
rąstų, kuriuo^ apdengdavo medžių' kaimų gyventojai, 
šakomis, samanomis, o vėliau šiau
dais. Vargingas buvo čia žmonių gy 
venimas, nes namai neturėjo nei lan 
gų, nei kaminų; žmonės su savo 
naminiais gyvulėliais drauge gyve
no. Žmonės neturėjo lovų. Miegojo 
ant žemės, pasimetę šiaudų gniūžtę 
ar kailį pasitiesę. Maitinosi rugių 
duona, vandenimi ar pieneliu užger
dami ; mėsos retai tegaudavo. Bet 
tuo metu negeriau gyveno ir maiti
nosi ir kitos V. Europoj gyvenan
čios tautos.

Šitokiu būdu-senų senovėje lietu
viai spietėsi krūvomis prie upių ir 
čia atsirado pirmieji lietuviški kai
mai arba sodžiai. Aplink tokį kaimų 
būdavo dirbamieji laukai. Kiekvie
na šeima turėjo vienų ar keletu že
mės sklypų. Jei šeima norėdavo tu
rėti daugiau žemės, tai išsikirsdavo 
miško plotų. Aišku, kad šeimos ne
turėjo žemės viename sklype, bet bu 
vo išmėtyta įvairiose vietose po ke
lis sklypelius.

Žemės ūkis jau gilioje senovėje 
buvo pagrindinis lietuvių pragyve
nimo šaltinis, nes be miško Lietuva 
kitokių turtų neturėjo.

KAIMAS — VARGO IR 
SKURDO ŠALTINIS

Bėgo šimtmečiai, bet gyvenimo 
sąlygos senovės lietuviškame kaime 
negerėjo,nes čia gyveno paprastoji 
liaudis, iš kurios valdančioji klasė 
stengėsi tik tai naudos turėti.

Toks žymus Lietuvos valstybės 
karys ir gabus administratorius Ge
diminas (1316-1341) kuris kviesda
mas pirklius ir amatininkus iš V. 
Europos pakėlė miestų gerbūvį, kai 
mą paliko ramybėj, nebandydamas 
jo būvį pagerinti. Ir XV amžiuje lie
tuviško kaimo gyvenimas nuo seno
vės laikų nedaug tepasikeitė. Kai
mietis nevartojo geležies vežimui 
ar žagrei kaustyti; nešiojo namuose 
išaustais pakuliniais ar drobiniais 
drabužiais ; avėjo vyžas ar nagines ; 
valgė rupią rugių duoną, perpus su 
pelais maišytą. Kaimietis dirbo ne 
tik savo šeimai išmaitinti, bet dau
giau savo ponams dvarininkams (ba 
jorams), kuriems jie nuo 1447 m. 
buvo atiduoti jų globai ir priežiūrai. 
Žemė, kurioje kaimietis'gyveno, bu
vo laikoma dvaro bajoro nuosavybe. 
Už žemės naudojimą vieni kaimie
čiai dirbo dvaro laukus, kiti — mo
kėjo dvarui žemės ūkio gaminiais, 
treti — dirbo amato darbus, ketvir
ti — mokėjo dvarininkui pinigais. 
Be to, kaimiečiai dar turėjo mokėti 
mokesčius valstybei ir bažnyčiai de
šimtinę. Nė vienas kaimietis neturė 
jo teisės be pono dvarininko sutiki- oi B.UU11U yvuivjm uurv v J r . . . . _ ___ _—

------ J -gabumų --ir> darbštumo." Kai kurįds'^10 pasitraukti iš kajmo^ Juo toliau 
šeimos buvo didelės, turinčios svei
kų, sumanių ir darbščių darbininkų, 
kurios išsikirtę didesnius miško plo
tus, dirbdamos didesnius žemės skly 
pus, pradėjo geriau maitintis, pasista 
tyti geresnius trobesius ir tuo pačiu 
turėjo daugiau įtakos patiems kai
mo gyventojams. Tuo tarpu kitos 
šeimos — negausingos, tingios ar li
gotos vargo tą patį primityvų gyve
nimą, kaip ir jų tėvai, neparodyda
mi jokio noro pagerinti savo gyveni 
mo sąlygas. Taip atsirado galinges
nės, turtingesnės šeimos, kurių na
riai laiko bėgyje gavo kunigų, rikių

skirstė į valakus. Kiekvienas kaimie 
tis gavo po valakų žemės. Kiekvie
nas valakas susidėjo iš trijų“ atskirų 
sklypų, kurie buvo ilgi ir siauri Įsi
kūrę nuo senovės kaimai savo vieto 
vės nepakeitė. Tiesa, atsirado dau
giau naujų kaimų, nes gyventojų 
skaičius vis didėjo. Kaimui skirtos 
žemės viduryje būdavo išrikiuotos 
ūkininkų trobos. Jos buvo statomos 
vienoje eilėje abipus pagrindinio ke
lio. Šeimoms didėjant ir skylant, bu
vo skaldomi ir valakiniai sklypai į 
siauresnius, bet pirmykščio ilgumo, 
vadinamus rėžius.

Valakinė reforma kaimiečio gyve
nimo nė kiek nepalengvino. Priešin 
gai, jo teisės susiaurėjo, gi pareigos 
padidėjo. Pagal naujų įstatymų že
mė priklausė kunigaikščiams, po
nams ir bajorams. Kaimiečiai buvo 
tik žemės ūkio darbininkai, neturį 
teisės dirbamų žemę nei parduoti, 
nei padovanoti, nei savo noru pasi
traukti. Visi kaimiečiai nustojo lais
vės, jie pasidarė baudžiauninkais. 
Išnyko laisvieji kaimiečiai, sudarė 
tik paprastųjų liaudį, kuri ir pilnų 
nedateklių gyvenimų vedė kaimuose 
arba sodžiuose.

KAIMAS RUSAMS VALDANT

Aštuoniolikto pabaigoje ir devy
niolikto amžiaus pradžioje į Lietu
vos kaimų atėjo nauji vargai ir rū
pesčiai.

1795 m. Lietuvos-Lenkijos valsty
bė buvo galutinai likviduota. Visa 
Lietuva pateko po rusų jungu. Rusų 
carienė Katryna II, už pareikštų jai 
ištikimybės priesaikų, Lietuvos ba
jorams suteikė visas Rusijos bajorų 
laisves. Nors Lietuvos ir Lenkijos 
bajorai turėjo didelę galių ant kai
miečių baudžiauninkų, bet rusų ba
jorai — dar didesnę. Lietuvos bajo
rams įgavus daugiau teisių, kaimie
čių gyvenimas pasidarė nepakenčia
mai sunkus. Kaimiečiai buvo tikri 
vergai. Juos ne tik bajorai, didinda
mi prievoles ir juos bausdami, bet ir 
rusų valdžia apdėjo sunkiais pagal
vės (nuo žmogaus galvos) mokes
čiais ; jie buvo priversti statyti nau
jokus, t. y. jaunus vyrus rusų kariuo 
menei, 25 metų tarnybai. Be to, kai
mai turėjo maitinti stovinčių rusų 
kariuomenę ir jai duoti pastolis.

(b.d.)’

V. T. Informacinė Tarnyba drau
ge su Lietuvybei Išlaikyti Tarnyba 
4—riose Pietų Vokietijos vietose 
(knygynuose, spaustuvėse) surado 
lietuviškų knygų. Tarnybos drauge 
su Laisvosios Europos Citizens1 Ser 
vice stengiasi minimąsias knygas per 
imti.

Iš Vienos spaustuvės gauta 52 pa
vadinimais 3 tonos bendro svorio 
knygų, tarp kurių vertingų vadovė
lių pradžios mokykloms. Antrojoj 
vietoj rasta apie 3.000 egz. neįrišto 
V. Gailiaus Lietuviškai—vokiško žo 
dyno,’be to, apie 1500 Balio Lietu
vių tautosakos skaitymų, apie 1600 
egz. prancūziškai, vokiškai ir anglis 
kai parašytos dail. P. Kiaulėno mo
nografijos ir 1.700 Aušrelių. Be to, 
inž. J. T. Vizgirda perleido po 3.000 
egz. anglų kalba leidinių „Vilnius, 
Lietuvos sostinė“ ir J. Baltrušaičio 
„Lithuanian Folk Art“. Šie leidiniai 
yra itin vertingi lietuviškajai propa
gandai tarp svetimųjų skleisti, o vi
sa eilė kitų knygų labai svarbių-lie- 
tuviškosioms mokykloms.

Visų knygų įrišimas atseis apie 
8.000 DM. Kadangi mūsų veiksniai 
šiam reikalui tokios sumos skirti ne
gali, tai stengiamasi jų išgauti iš ati 
tinkamų amerikiečių šalpos organi
zacijų. Reikalingomis knygomis bus

LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINES 
TARNYBOS VEDĖJUI 

A. RUŽANCOVUI

TEVISKES BERŽAMS

225 Rugpjūčio 12 d. suėjo 60 metų.
Sis senas pasižymėjęs bibliotekin.

LAIMUTIS SVALKUS jr toliau sėkmingai vadovauja biblio 
grafinei tarnybai, teikdamas biblio
grafinių' informacijų tiek saviesiems, 
tiek svetimiesiems.

Gelsvas kasas jūs vėjuose išpyną, 

prie kelio mąstote kažką, o Tėviškės beržai.

Kai vėjas užmeta rudens voratinklius jums ant krūtinės, 

jūs supatės liūdni ir linkstate, 

dejuodami, kad saulės per mažai.

SOCIALINES NELYGYBES 
PRADŽIA

Pirmame kaimais telkimosi perio
de lietuviai, kaip jau buvo minėta, 
gyveno vargingai. Bet laikui bėgant 
ir gyventojų skaičiui didėjant atsi
rado socialinė nelygybė. Mat, ne vi
si kaimo gyventojai buvo vienodų

— juo kaimiečiams baudžiava darė
si sunkesnė, nes dvarininkas prievo 
les vis didino, lygiai kaip bolševikai 
nuolat deda kaimiečiams „nubuo- 
žinimo“ mokesčius. Kaimas kiek
vienam lietuviui buvo vargo ir skur 
do šaltinis.

VALAKINĖ REFORMA
Karaliaus Zigmanto Augusto lai- ' 

kais 1557 m. buvo pravesta taip va
dinama valakinė reforma. Didžiojo 
kunigaikščio žemės buvo suskisty- 
tos į valakus (apie 20 ha dydžio). 
Si reforma apėmė visų Lietuvą, nes 

ar net kunigaikščių vardus. Tai se- bajorai, sekdami didžiojo kunigaikš- 
novės Lietuvos aristokratija, valdau- čio pavyzdžiu, savo žemes irgi su-

GRAHAM GREENE

GRAHAM GREENE — stiprus 
anglų katalikų rašytojas, kuris da
bar yra pačiame savo kūrybos pajė 
gume. Jo kūriniuose — romanuo
se, dramose ir filmose (plg. „Tre
čiasis žmogus“) — yra sprendžiama 
žmogaus nusikaltimo ir vidinio' nu
sivalymo problema. Pažymėtina, 
kad ta problema jo taip originaliai 
sprendžiama, jog visuomet sukelia 
visą audrą ginčų net įgudusių teolo
gų tarpe.

Šita ištrauka paimta iš paskuti
nio G. Greene romano — „The 
End of the Affair“. Rašytojas — ci
nikas, nihilistas — Bendrix įsimyli 
save, pažįstamo Henriko Miles žmo
ną Sarą. Pradžioje Sara jautriai re
aguoja į Bendrix'o jausmus, tačiau 
po vokiečių V antpuolio, kada paža
da Dievui nutraukti visus ryšius su 
Bendrix'u, jei tik jis išliks gyvas, pra 
deda kovoti su savimi, jieškoti stip
rybės tikėjime ir galutinai prieš pat 
savo mirtį pameta jį.

Duodamoje ištraukoje vaizduoja
mas Henriko, Bendrix‘o ir kunigo 
Crompton‘0 pasikalbėjimas po Sa
ros miities. Autorius Sarą gerokai 
išidealizuoja, kad net skaitytojui lie
ka neaišku, ar iš tikrųjų ji tiesia pa
galbos ranką žmonėms iš anapus 
karsto.

— Kur jūs buvote, Henrikai? — 
paklausiau.

Jis paprastai būdavo pirmasis pus 
ryčių ir kartais palikdavo namus 
prieš man nulipant žęmyn, bet šį ry 
tų jo lėkštė buvo nepaliesta ir aš iš
girdau tyliai uždaromas priekines 
duris prieš jam pasirodžius.

— O, tik truputį pasivaikščiojau, 
— netvirtai pasakė.

— Visą naktį buvote išėjęs? — 
paklausiau.

— Ne. Žinoma, ne.
Norėdamas pasiteisinti, jis pasakė 

man tiesą:
— Kunigas Crompton'as šiandien 

atlaikė už Sarą mišias.
— Jis jas tebetęsia?
—Kartą mėnesyje. Man toptelėjo, 

kad būtų mandagu užsukti.
— Nemanau, kad žino, jog ten 

buvote.
— Po viso ko aš nuėjau jam pa

dėkoti. Be to, pakviesčiau jį pietų.
— Tada aš išeisiu.
— Norėčiau, kad jūs būtumėte, 

Bendrix. Tarp kitko atsiminkime, 
kad jis buvo Saros draugas.

— Jūs nemanote likti tikinčiu, 
taip, Henrikai?

— Žinoma, kad ne. Tačiau jie, 
kaip ir mes, turi teisę turėti savo 
pažiūras.

O kai ūžė ją lietūs jūsų veidrt plaka

ir plėšia žemėn jūsų gelsvas, permirkusias kasas, 

svajojate dienas su saule ir plaštakėm

ir lydite paukščius praskrendančius

kartu su vasarom į tolimas dausas.

O kai juodom naktim ilgai nebeužmiegat 

ir Švilpauja meliodiją anų šviesių dienų, 

jūs stebite šešėliuose, kaip slenka su sermėgom 

už laisvą mirti pasiryžą vyrai, 

už laisvą žemės, prarastų namų.

O kai pažadina jus paryčiu kautynės 
ir kai kovotoją palieka eilėse mažai, 

tada užstojate jūs juos baltom krūtinėm 

ir tylūs geriat karšto švino lietų, 

jūs, mano Tėviškės taip mylimi beržai'.

Taigi, jis atėjo pietų. Šlykštus, su
mišęs, bjaurybė su Torąuemado no 
simi, —jis .buvo žmogus, kuris išplė 
še nuo manęs Sarą. Jis stiprino 
kvailą įžadą, kurį būtų per savaitę 
pamiršusi. Tai į jo bažnyčią ji ūžę-, 
jo lyjant, jieškodama prieglaudos ir 
„gaudydama mirtį“. Man buvo sun
ku parodyti net paprastą mandagu
mą, ir Henrikas turėjo pakelti visą 
pietų naštą. Kunigas Crompton'as 
nebuvo pratęs svetur pietauti. Atro
dė, kad tai buvo pareiga, kurią jam 
buvo sunku atlikti. Jis labai mažai 
kalbėjo ir jo atsakymai krito tarsi 
medžiai skersai kelio.

— Jūs, atrodo, čia turite daug ne
turtėlių — pasakė Henrikas, tru
putį pavargęs, žiūrėdamas į sūrį.

Jis mėgino daugybę temų — kny 
gų įtaką, kiną, paskutinį apsilanky
mą Prancūzijoje, trečiojo karo gali
mybę.

— Tai nesudaro jokios problemos, 
— atsakė kunigas Crompton'as.

Henrikas susimąstė.
—■ Nepadorumas? — jis paklausė 

su neišvengiama tokiam žodžiui ne
tikrumo gaida.

-ų Tai niekuomet nesudaro prob
lemos, — atsakė kunigas Crompton1 
as.

—- Aš maniau, galbūt — pasitai
ko — kai kas naktį pastebi...

— J ūs galite tai pastebėti kiekvie
noje atviroje vietoje. Be to, dabar 
žiema.

Ir tai numarino klausimą.
— Daugiau sūrio, kunige?
— Dėkui, ne.
— Man atrodo, kad šitokioje apy 

linkėję jūs turite/daug vargo, rink
damas pinigus labdarai, galvoju?

* * *
Amerikos Lietuvių Mokytojų cen

tro valyba atsiuntė V. T. Lietuvybei 
išlaikyti Tarnybai tvirtinti naująsias 
lituanistikos dalykų programas. Jas 
yra sudarę atitinkamų sričių specia
listai. Programos atitinka maždaug 
buv. Lietuvos mokyklų sistemos pra. 
dinių mokyklų ir progimnazijos kur 
są. Pagal patiektus komisijų projek
tus korespondenciniu būdu gautas 
pataisas ir nutarimus redagavo B. K. 
Nemunaitis. Kiek vėliau numatyti 
išleisti šių programų komentarai, 
nusakantieji naujųjų programų kryp 
tį ir taikymo būdus. LIT šias prog
ramas jau patvirtino. Išsyk jos nu
matytos taikyti Amerikai, bet vėliau 
gal bus pritaikytos ir kitoms mokyk 
loms.

* * *
Išleistas naujas mažlietuvių orga

no „Keleivio“ numeris su Kersteno 
nuotrauka ir per jį amerikiečių at
siųstais linkėjimais lietuvių tautaj. 
Taip pat aprašyta, kokių žygių ėmė 
si neseniai sudarytasis komitetas Vy 
dūno paminklo ir raštų išleidimo rei 
kalu. Su laiku numatoma „Kelei
vį“ dar daugiau sustiprinti.

IRGI „NUOPELNAS“...
Rugpjūčio 15 d. DRAUGO Moks 

lo, Meno ir Literatūros priede, Kul- 
'■ tūrinėje kronikoje rašoma: „A. Vi- 

lainis — Šidlauskas baigė savo di
delį užsimojimų — išleisti antrų lai
dų Nobelio premijos laureato W. S. 
Reymonto „Kaimiečiai“: Jau išėjo 
iš spaudos jo paskutinioji dalis, taip 
pat didelė kaip ir kitos, — „Vasara“ 
turintį, 391 pusi. Leidykla — „Ne
munas“. Veikalas augštos literatūri
nės vertės, susilaukęs tarptautinio, 
pripažinimo ir susidomėjimo, turi 
didelę intryigą, skaitomas lengvai, 
skirtas suaugusiems, nes. kaikurios 
realistinės vietos jaunimui nebūtų 
pedagogiškos“.

Prie progos pasveikinus Londone 
gyvenantį rašyt. F. Neveravičių, dir 
busį prie KAIMIEČIŲ vertimo dve 
jis metus, gavusį už £ražų darbų 
specialių premijų, paaiškėjo, kad A. 
Vilainis, imdamasis šio „didelio už
simojimo“ išleisti Reymonto KAI
MIEČIUS, ne tik kad neparašė pa
prasto mandagumo etiketos verčian
tį laiškelį vertėjui, bet ir į vertėjo 
laiškų iki šiolei nesiteikė atsakyti.

F. Neveravičius, kruopščiai i r . me 
niškai atlikęs KAIMIEČIŲ 4 tomų 
vertimų, iš spaudos platintojo turė
jo už grynus pinigus įsigyti savo iš
verstus „KAIMIEČIŲ“ 4 tom. Gra
žu, mūs Amerikoje...

ATSIUSTA PAMINĖTI
Hardy Shilgen, S. J. TU ir JI. Jau 

nuolio santykiai su mergaite. Išver
tė Antanas Bieliūnas, S. J. T. T. Jė
zuitų Leidinys. Chicago 1953 m. Kai 
bos žiūrėjo J. Talmantas. Pirma lai
da išleista Lietuvoje, 1932 m. Antro
sios laidos 212 puslp. Kaina 2 dol. 
MŪSŲ VYTIS Nr. 5 — 1953 m. rug 
sėjis — spalis. Eina VI metai. Pašau 
lio Lietuvių Skautų Sąjungos vadų, 
vadovių ir akademikų skautų-čių 
laikraštis. Leidžia Akademinis Skau 
tų Sąjūdis Chicagoje.
LIETUVIŲ DIENOS Nr. 7, Rugsė
jo mėn. Iliustruotas Lietuvių Žur
nalas. Atskiro numerio kaina 45 cen 
tai.
SANTARVE Nr. 5. 1953 m. Rezis
tencinis Visuomeninių ir Kultūros 
Reikalų Žurnalas. Rugsėjo-Spalio 
numeris. Kaina 2.6. Redaktorius F. 
Neveravičius.

•' KRISTAUS KARALIAUS LAI
VAS, 1953 m, Nr. 5, Rugsėjo mėn. 
Tėvų Marijc Bendrai'~G..„Drau
gijos Savaitraštis. Eina jj-ii metai.

KAI KURIE APTARIMAI
Vasara: laikotarpis, kada vai

kai uždaro duris, kurias jie visų žie
mų atviras palikdavo.

Pavargęs žmogus: asmuo, 
kuris, paklaustas apie laikų, prade
da pasakoti, kaip padarytį laikrodį.

Poilsis: nuvargti laisvu laiku.
J a u ny s t ė : laikotarpis, kada 

vaikai laukia, kad jų tėvai papasa
kotų faktus apie gyvenimą.

DARBDAVYS darbininkui:
— Aš labai norėčiau pagirti jūsų 

darbų. Kada duosite tam progos?
Syd Hoff

— Žmonės duoda, kiek jie gali.
—■ Gal truputį degtinės jūsų ka

vai?
— Dėkui, ne.

— Jūs nieko prieš, jei mes...
— Žinoma, nieko. Po jos aš nega

liu miegoti, tai ir viskas, o turiu kel
tis šešiomis.

— Dėl ko?
— Melstis. Jūs taipgi įpratęs.
— Deja, aš niekuomet negalėjau 

daug melstis, — pasakė Henrikas, 
— nuo pat savo vaikystės. Pamenu, 
meldžiausi; kad iš penkiolikos bū
čiau antruoju. •

— Ir pavyko?
— Aš buvau trečiuoju. Deja, to

kios rūšies malda nėra labai gera, 
tiesa, kunige?

— Geriau bet kokios rūšies, negu 
nieko. Tai vis dėlto yra Dievo galy
bės pripažinimas ir, mano nuomone, 
pagarbos pareiškimas.

Aš negirdėjau taip daug kalban
čio nuo pat pietų pradžios.

— Aš manyčiau, — pasakiau, — 
kad tai buvo panašu į malkų skal
dymą arba į šaligatvio vengimą. Tu
rint galvoje tokį amžių.

— O taip, — jis atsakė, — aš ne
su nusistatęs prieš truputį prietarų. 
Jie žmonėms duoda minčių, kad šis 
pasaulis nėra bet kas, —jis niūriai 
dėbtelėjo į mane. — Tai galėtų bū
tį išminties pradžia.

— Jūsų bažnyčia iš tikrųjų eina 
plačiu prietarų keliu — Sv. Janu- 
arijaus, kraujuojančios statulos, 
Mergelės regėjimai — šitos rūšies 
dalykai.

— Mes stengiamės jų atsikratyti. 
O ar ne sentimentaliau tikėti, kad 
kas nors turi atsitikti, negu...?

Skambutis sučirškė. Henrikas pa-' 
sakė:

— Pasakiau tarnaitei, kad gali ei
ti gulti. Jūs man atleisite, kunige?

— Aš einu, — pasakiau.
Man buvo malonu pasitraukti iš 

jo slegiančios akivaizdos. Jis turėjo 
atsaką į kiekvieną prasitarimą: mė
gėjas galėjo nesvajoti jį pagausiąs, 
— jis buvo tarsi žynys, kuris kiek
vieną įmantriai sutvarko. Atidariau 
priekines duris ir pamačiau tamsiai 
apsirengusią liemeningą moterį, lai
kančią popieriaus ryšulėlį. Įš karto 
pagalvojau, kad tai mūsų šeiminin
kė, kai jipaklausė:

— Ar jūs esate Bendrix, pone?
— Taip-.
— Aš turiu jums tai paduoti, — 

ir* ji skubiai įgrūdo ryšulėlį man į 
ranką, tarsį ten būtų kažkas sprogs
tamo.

— Kas jį man siunčia?
— Ponas Parkis, pone.
Sumišęs jį apverčiau. Man top

telėjo mintis, kad jis pamiršo kokį 
nors įrodymą, kurį dabar pavėluo
tai atsiuntė man. Aš norėjau užmirš 
ti Parkį.

— Gal galėtumėte man duoti raš
telį, pone? Aš turėjau įteikti ryšu
lėlį į jūsų rankas.

— Aš neturiu pieštuko — nei po
pieriaus. Nėra reikalo manęs gaišin
ti.

— Jūs žinote, kaip Parkis laikosi 
tvarkos, pone. Aš turiu pieštuką 
savo rankinuky.

Aš parašiau jai raštelį kitoje pu
sėje vartoto voko. Ji atsargiai jį įsi
dėjo ir tuojau šoko į gatvę, tarsi no
rėdama kaip galima greičiau pra
dingti. -Stovėjau kambaryje, kiloda

mas savo rankoje daiktą. Henrikas 
šūktelėjo mąn iš valgomo kambario:

— Kas ten, Bendrix?
— Parkio siuntinėlis, — atsakiau.
Sakinys suskambo taip, tarsi mik

čiočiau.
— Man atrodo, kad jis grąžina 

knygą.
— Šitokiu metu? Be to, jis man 

adresuotas.
— Šitaip, tai kas tada?
Nenorėjau atidaryti ryšulėlio: ar 

nebuvome mudu abu skausmingo 
užsimiršimo eigos užimti? Jaučiau
si pakankamai' nubaustas už p. Sa
vage's agentūros aplankymą. Staiga 
išgirdau kunigo Crompton'o balsą:

— Man jau laikas, p. Miles.
— Dar anksti.
Aš pagalvojau, kad, jeigu negrį

šiu į kambarį, man nereikės prisidė 
ti prie Henriko mandagumo, ir jis 
greičiau išbildės. Dėl to atplėšiau 
ryšulėlį.

Henrikas buvo teisus. Tai buvo 
viena iš Andrew Lang pasakų kny
gų, bet sulenktas pasižymimo> po
pieriaus lakštelis kyšojo tarp pusla
pių. Tai buvo Parkis'o laiškas.

„Brangus pone Bendrix“, — skai 
čiau ir, manydamas, kad tai buvo 
padėkos pareiškimas, žvilgterėjau į 
paskutines eilutes: „Taigi, šitokiose 
aplinkybėse būtų geriau, kad neturė 
čiau knygos savo namuose ir tikiu, 
kad jūs paaiškinsite p. Miles, jog 
nėra jokio nedėkingumo asmenyje 
jums atsidavusio — Alfred Parkis“.

Atsisėdau kambaryje. Išgirdau, 
kaip Henrikas pasakė:

— Nemanykite, kad viską išspren 
džiau... — ir pradėjau nuo pradžios 
skaityti Parkis'o laišką: (b. d.)
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DIENOS RŪPESČIAIS
ALT 

ATSISAUKIMAS '%.
-% 

M $ m
Kai prieš kurį laiką, vedamas no

ro padėti „Br. Lietuvio“ redaktoriui 
B. Daunorui, kuris ne tik laikraštį 
redaguoja, bet turi jį pats prirašyti 
ir padaryti, kas redaktoriaus profe
siją tremties sąlygomis padaro labai 
nepavydėtiną, parašiau vieną ir ki
tą straipsnelį dienos rūpesčių klausi
mais, aš nemaniau, kad tas mano 

. dienos rūpesčius padarys atskiru 
„Br. Lietuvio“, dabar jau „Europos 
Lietuvio“, skyrelių ir kad man teks 
visuomeninė pareiga tą skyrelį nuo
lat užpildyti. Tuo labiau, kad žurna
listu tapęs dėl tų pačių tremties są
lygų. aš savęs tikru ir geru žurna
listu toli gražu nelaikau.

Bet tos visuomeninės pareigos ra- 
. ginamas, o redaktoriaus spaudžia

mas, esu ir vėl priverstas su „Euro
pos Lietuvio“ skaitytojais dalintis sa 
vo mintimis bėgamais dienos rūpes
čiais.

Vasaros politinės atostogos, ku
rios vakaruose atnešė nemaža iliuzi
jų dėl M'alenkovo .gerumo“ ir „su
kalbamumo“, kaip ir baigiasi. Atei
na, ar jau ir atėjo, ruduo, o su juo 
realybė. Ji įpareigoja į dalykų pade 
tj žiūrėti blaiviai visus, ir mus pa
čius lietuvius emigracijoje, ir vakarie 
čius. Mano giliu įsitikinimu, blai
vus ir realus padėties vertinimas, ar 
ji mums patinka ar ne, bet nesivado- 
vavimas iškilmingais šūkiais, kuriais 
mes taip dažnai patys save migdome, 
yra geriausias laikas ištverti iki ga
lo teisingame kely ir klaidoms išveng 
ti, už kurias visad brangiai mokama, 
už kurias ir mes esame jau brangiai 
užmokėję.

Todėl man gerai atminty įstrigo 
teisingi ir blaivūs Lietuvos Diploma 
tijos Šefo min. S. Lozoraičio žodžiai, 
pasakyti 20 rugsėjo Londono Lietu
vių Parapijos salėje minint lietuvių 
tautos 8 rugsėjo šventę. Mums bu
vo malonu, kad Lietuvos Diplomati
jos Šefas pabrėžė, kad jis mus Di
džioje Britanijoje mokyti nenori ir 
kad jis tiki ir žino, kad lietuvių vi
suomenė savyje yra vieninga, kiek
vienu atveju daugiau negu mūsų va
dovaujamieji veiksniai ir kad jį tu
ri sveikų jėgų ir vadovaujasi Lietu
vos laisvės darbe sveiku instinktu.

"Išreikš ’ tvirtą įsitikinimą Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymu, 
Lietuvos Diplomatijos Šefas betgi jo 
kio greito išlaisvinimo nežadėjo, tuo 
šūkiu nežaidė, ragindamas lietuvių 
visuomenę savo pasiryžimą ir entu- 
zijosmą išdėstyti taip, kad jo užtektų 
iki pat Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, nežiūrint, ,ar ik ito lai
ko praeitų 6 mėnesiai ar 6 metai.

Ir kitur spaudoje, rimtuose žurna 
luose, padėtis imama vertinti blai
viau, kaip iki šiol, pvz. kad ir K. 
Mockaus straipsnis „Aidų“ 7 Nr. 
„Mūsų politinio gyvenimo, klausi
mai“, nors gal ir ne su visomis to 
straipsnio mintimis sutiktume. Blai
vus padėties vertinimas verčia per
žiūrėti daugelį mūsų ligšiolinio lais 
vės darbo veikimo metodus, uždavi- 

■ nius, jų vykdymo būdus ir kelius. 
Bet apie tai šį kartą netektų kalbėti, 

RAŠO

S. ŽYMANTAS

paliekant tai kitų dienos rūpesčių 
nagrinėjimui.

Kas įvyko paskutinių mėnesių 
tarptautinėje padėty rytų ir vakarų 
santykiuose? Mes galėtume atsaky
ti senu pirmo pasaulinio karo posa
kiu — vakarų fronte nieko nauja. 
Nieko nauja neįvyko, ko tikėjosi va
karai Stalinui mirus. Bolševikai ne
pasikeitė, kaip mes patys niekad ne
galvojome, kad jie pasikeis. Jų tiks
lai ir užmačiai liko tie patys. Pasku
tinė Višinskio kalba UNO turbūt iš
sklaidė viltis tų, kurie dar tikėjosi 
kokios naujos linijos Maskvoje, kiek 
vienu atveju ji prisidėjo prie to, kad 
į padėtį imta žiūrėti žymiai realiau, 
kaip ligi šiol. Bolševikų nusistaty
mas Vokietijos suvienijimo reikalu Ii 
ko, kaip buvęs ir yra vakarams ir 
vakarų Vokietijai nepriimtinas. So
vietai vis dar tebenori pirmiau suda
ryti bendrą Vokietijos vyriausybę ly 
giomis iš laisvai ir demokratiškai va 
karų Vokietijos išrinktos vyriausy
bės ir sovietų rytų Vokietijoje jėga 
primestos kvislinginės vyriausybės, 
prieš kalbant apie rinkimus visoje 
Vokietijoje. Nėra jokių duomenų ti
kėtis kad bolševikai atsisakytų rytų 
Vokietijos net visos Vokietijos neu
tralumo kaina. Paskutinės priemo
nės rytų Vokietijoje nerodo jokių vii 
čių tikėtis bet kokio režimo sulibe- 
ralinimo. Taip pat nėra jokių duo
menų tikėtis, kad bolševikai sutiktų 
su Korėjos suvienijimu jos neutralu
mo kaina, atitraukiant visas svetimas 
kariuomenes tiek iš šiaurės, tiek iš 
rytų Korėjos, kaip to gal dar tikisi 
amerikiečiai. Bolševikai liks šiaurės 
Korėjoje ir tos patogios pozicijos jie 
nemano atsisakyti. Ir amerikiečiams 
teks pasilikti pietų Korėjoje. Jau ir 
dabar yra žinoma, kad, nežiūrint pa 
baubų sutarimo šiaurės Korėja yra 
militariškai stiprinama ir kad tuo bū 
du ji liks grėsmė laisvajam pasauliui 
Dėl būsimos konferencijos Korėjos 
reikalu optimistų, berods, nėra.

Tačiau yra ir tam tikrų pasikeiti
mų vakarų fronte, teigiamų ir nevi
sai teigiamų. Teigiamas ir reikšmin
gas faktas buvo ryškus Adenauerio 
laimėjimas vakarų Vokietijos rinki
muose į parlamentą. Jis galį žymiai 
pagreitinti vakarų Vokietijos inter- 
gaciją į vakarų apsigynimo sąjungą, 

’Ir beveik užmirštas ir atidėtas Euro
pos kariuomenės sudarymo reikalas 
vėl aktualus. Didžiosios Britanijos 
užsienių reikalų vice-ministro Nut
ting pareiškimas Strasbourge pereitą 
savaitę dėl Didžiosios Britanijos toli 
einančių pažadų bendradarbiauti Eu 
ropos gynimo Sąjungoje gali įveikti 
Prancūzijos užsispyrimą prieš Euro
pos Gynimo Sąjungos sutarties rati
fikavimą ir prancūzų socialistai jau 
bene linksta tos sutarties ratifikavi
mą remti.

Teigiamas reiškinys yra taip pat, 
kad paskutiniu laiku Didžioji Brita
nija ir JAV UNO posėdžių metu lai

kėsį vieningai, kas galbūt ir paragi
no Višinskį nusiimti veidmainingą 
kaukę, nepavykus vieningumo su
skaldyti. Tačiau antra vertus, pasku
tinė JAV užsienio reikalų ministro 
p. Dulles kalba UNO mus tolį gra
žu nedžiugina. Nes p. Dulles apie 
centro ir rytų Europos tautų išlais
vinimą jau nebekalbėjo. Ar tai reiš
kia ištiktųjų JAV politikos pasistū
mėjimą vis dar vakaruose vyraujan
čios pažiūros linkui, kaip tai spėja 
„The Economist“ rugsėjo 26 nume
ryje, kad santykiai su komunistų blo 
ku gali būtį sutvarkyti be karo, mes 
nežinome. Bendra Vakarų Europos 
ir JAV pažiūra yra vienoda, tuo at
žvilgiu kad prieš komunistus reikia 
laikytis tvirtai, kad reikia būti stip
riems, kad taiką galima išsaugoti tik 
būnant stipriems, o ne nuolaidas da
rant, bet pagrindinis klausimas — so 
vietų grėsmės pašalinimas laisvajam 
pasauliui ir toliau lieka klausimu. O 
grėsmė lieka. Ji tebėra tokia didelė, 
kaip buvusi, jei ne didesnė. Nuo at
sakymo į šį klausimą priklauso ’so
vietų pavergtų centro ir rytų Euro
pos tautų likimas. Vakarų Europoje 
vis dar svajojama apie taikingą su
gyvenimą su sovietų bloku, paverg
tas tautas užmirštant, bet jos nuolat 
ir nuolat primena vakarams apie sa
vo likimą, apie tai, kad jie nepriima 
sovietų jiems primestos okupacijos ir 
sovietinio režimo ir apie tai, kokio 
likimo susilauktų patys vakarai, jei 
jie pačio pagrindinio ir svarbiausio 
sovietinės grėsmės klausimo nespręs 
tų. Lenkų delegacijos nario Korėjoje 
laisvės išrinkimas, prof. Korowicz, 
lenkų delegacijos nario UNO pabėgi 
mas ir jo įdomūs pasakojimai yra 
geriausias tikros pavergtų tautų nuo 
monės pareiškimas vakarams.

MAISTO PERTEKLIUS

AMERIKOJE
JAValstybėse krenta kainos žemės 

ūkio gaminiams. Vyriausybė, norė
dama palaikyti ūkininkus, superka 
javus ir pieno produktus, kraudama 
juos į sandėlius. Šiuo metu sande
liuose vyriausybės žinioje maisto 
produktų yra už 2,5 mil+ardus dole
rių. Ryšium su tuo, planuojama mai 
sto produktus parduoti kitoms vals
tybėms ne už dolerius, bet už tų 
kraštų valiutą. Manoma, kad D. Bri 
tanija gausianti didesnį kiekį sviesto 
už svarus. Numatoma, kad dar šios 
savaitės bėgyje bus paskelbtas prista 
tymo planas ir kainos. Sviestas bus 
parduodamas tomis kainomis, ku
rias moka amerikiečių armija. Rei
kia tikėtis, kad Anglija pasinaudo
sianti šia proga ir užpirksianti didės 
nį kiekį sviesto.

Maskva. Radio žiniomis Gruzijoje 
vyksta tolimesni valymai Gruzijos 
kompartijos viršūnėse. Ryšium su 
Bakradze, ministerio pirmininko pa
šalinimu, iš pareigų atleisti žemės 
ūkio ir švietimo ministerial.

1940 m. birželio mėn. 15 d. SSSR 
ginkluotos pajėgos,, sulaužydamos 
visas, tarp Lietuvos Respublikos ir 
Sovietų Rusijos sudarytas sutartis, 
okupavo Lietuvą.

Jėgos keliu, nesiskaitydamos su 
Lietuvos gyventojų norais, okupan
tas pastatė savo vyriausybę ir klas
tos bei apgaulės būdu paskelbė nau
ją Lietuvos „Liaudies Seimą“. Kan
didatais į tą „seimą“ pastatė sau 
patikimus žmones arba kitus asme
nis, kuriuos norėjo panaudoti savo 
politikai. Šio „seimo“ prievartiniai 
rinkimai įvyko 1940 m. liepos mėn. 
14-15 d. d. o tais pat metais liepos 
mėn. 21 d. buvo inscenizuota „Liau
dies Seimo“ sesija, kurioje buvo nu
tarta prašyti SSSR įjungti Lietuvą 
į Sovietų Sąjungą.

ALT Vykdomasis Komitetas že
miau skelbia sąrašą visų buvusių 
„Liaudies Seimo“ narių, pagal rin
kimų apygardas, ir prašo:

1) esančius už pagrobtos Lietu
vos ribų, laisvajame pasaulyje, 
buvusius to „seimo“ narius — 
tuojau atsiliepti ir duoti savo ad

resus ;
2) žinančius apie „Seimo“ narius

— tuojau pranešti jų adresus;
3) atsiliepti visus liudytojus, ku

rie tiesioginiai gerai pažinojo
„seimo“ narius, turėjo su jais 
pasikalbėjimų dėl apgaulingų 
rinkimų, žino jų biografijas, tie
sioginiai girdėjo jų nusiskundi
mus dėl bolševikų vykdomos 
prievartos, ir t. t.

Žinias siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian American Council, Inc.

1739 So. Halsted Street 
Chicago 8, Illinois

1953 m. rugsėjo mėn. 21 d.
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„IŠRINKTO“ LIETUVOS 
„LIAUDIES SEIMO“ NARIAI

KAUNO APYGARDA
1. Banaitis J.
2. Gluotnis J.
3. Garmus A.

' 4. Venclova A.
5. Petrauskas P.
6. Staskevičiūtė A.
7. Bieliauskas V.
8. Sniečkus A.
9. Šumauskas M.
10. Vinickis J.

ALYTAUS APYGARDA
11. Tamulevičius T.
12. Pakarklis P.
13. Cvirka P.
14. Milančiūtė
15. Ražanauskas
16. Baltoms F.
17. Balčiūnas K.
18. Jaciunskas V.
19.. Ramanauskas P.

UKMERGĖS APYGARDA
20. Pupeikis S.
21. Malašinskas J.
22. Dambrauskas A.
23. Gira L.

Dievui atrodo gera kartas nuo kar 
to leisti pasaulin žmonių, kurie taip 
jau sudėvėtus žodžius kaip „meilė“ 
ir „gerumas“ iš naujo nušviestų savo 
gyvenimu; vyrų, kurių gyvenime 
lyg veidrodyje aiškai pamatome, ką 
pranašas Izaijas pasakė apie ateinan 
tį pasaulio Gelbėtoją: „Jis nenulauš 
silpnos irpalinkusios nendrės, jis ne
užgesins blėstančios žarijos“.

Pasaulyje, kuriame ir mes radome 
vietos, einasi kitaip. Kaip dažnai 
silpnasis, kuris nedaug beturi jėgų 
ar balso, kaip dažnai toks yr,a atme
tamas, nustumiamas, suminamas. 
Kaip dažnai nustumiamas į užkam
pį ir numetamas. O kaip tai skaudu 
jaustis esant paniekintu.

Pasaulyje galioja: tegyvuoja, kas 
stipresnis; žūva, kas silpnesnis.

Nesakykime, kad to negalima pa
keisti. Ne! Žiūrėkime į Dievo pa
šauktus tokin pasaulin žmones. Pri
siminkime tokius, kaip kun. Bosko, 
Vincentą Paulietį, labdarybės ir ar
timo meilės darbuotojus. Tokie pa
šauktieji nesibara, nerėkia ant silp
nųjų, nelaužia ir negesina jų silpno 
gyvenimo. Priešingai — pasigaili ken 
čiančiųjų ir skriaudžiamųjų.

Dievo pašauktieji nesako: „Už
tenka man mano paties reikalų ir 
rūpesčių, kad padėčiau kitiems — 

24. Cesnaitis A.
25. Guzevičius A.
26. Gudauskas V.
27. Abakonis J.
28. Ališauskas J.

VILNIAUS APYGARDA
29. Jendrichowski S.
30. Wolkowicz S.
31. Stachelska-Dziežinska I.
32. Didžiulis K.
33. Jadzgiewicz W.
34. Miceika M.
35. Paszkiewicz J.
36. Juchnevičius R.
37. Budionovas J.
38. Latvys-Fridman B.

TELŠIŲ APYGARDA
39. Gedvilą M.
40. Adomauskas L.
41. Abdulskaitė B.
42. Taurinskas J.
43. Butkus A.
44. Bauža A.
45. Ročius D.
46. Vaineikienė S.

MARIAMPOLES APYGARDA
47. Meškauskienė M.
48. Daukšys P.
49. Ditkevičius J.
50. Mickus P.

51. Eidukaitis P.
52. Bieliauskas J.
53. Demskis J.
54. Plečkaitis J.

ŠIAULIŲ APYGARDA
55. Paleckienė G.
56.. Tverkus J.
57. Orintas S.
58. Mackevičius N-
59. Zi bertas P.
60. Rimdžius R.
61. Aksionaitis P.
62. Baranauskas B.
63. Zebenka R.
64. Kačinskas H.
65. Kazimieraitis D.
66. Jasutis E.
67. Švitra J.
68. R ii iškis T

PANEVĖŽIO APYGARDA
69. Mickis My.
70. Dembo I.
71. Laučys I.
72. Dovydėnas L.
73. Kutraitė M.
74. Murauskas S.
75. Mikonis A.
76. Grigalavičius J.
77. Pauksnys P.
78. Biržietis V.
79. Petrauskas K.

JEI ESI EUROPIETIS - UŽSISAKYK

„EUROPOS LIETUVĮ“!
...........

negaluojantiems ir ligoniams!“ O 
ne, toksai nesigėdi ir pačių silpniau 
šiųjų. Ir Kristus tokius net broliais 
pavadino. Kristus pasaulio silpnuo
sius ir atmestuosius vadina broliais, 
ir nori juos pamilti, parodydamas 
jiems savo meilę.

* * *
Mūsų Viešpats Dievas, atrodo, 

nenori pats vienas viską ’ pa'daryti, 
kas pačių žmonių gali būti padaryta;, 
atrodo, kad Jis stengiasi ir mums, 
žmonėms, leisti ką nors čia daryti.

Jis, didysis Šeimininkas, pradeda 
savo dangiškuose namuose ir nuro
do, kokiu būdu ir ką daryti,o toliau 
Jis nori, kad žmonės patys darytų ir 
įrodytų, kad žmonės yra Kūrėjo Die 
vo vaikai.

(Kolping)
* * *

Gyvenimas panašus į knygą. Į 
atverstą knygą. Kvaili ją perverčia 
neskaitydami. Išmintingieji ją skaito 
sakinys po sakinio, nes žino, kad ją 
tegalį, tik vieną kartą skaityti.

K. J. D.

PAMALDOS
BRADFORD — spalio 4 d., 12.30 

vai. Rožančius — antradieniais ir 
ketvirtadieniais 8 vai. vakare.

STASYS YLA

ŽMONES IR ŽVĖRYS
(Tęsinys)

Parvažiavęs iš vizitacijų, jis kvies 
davo pas save nacių pareigūnus, 
juos vaišindavo, girdydavo ir vis 
pasakodavo, kokios vokiškos ir na
ciškos mokyklų nuotaikos. Išleisda
mas į namus, jis juos apdalindavo 
brangiomis dovanomis, tariamai at
sivežtomis iš tų vizitacijų, siunčia
mų pačių mokyklų — iš .dėkingumo 
ir prisirišimo vokiečiams. Nacių pa
reigūnų medinės galvos nesuvokė. 
Jie gerai žinojo, kad Germantas yra 
senas nacių garbintojas. Turėjo apie 
jį ir puikiausias rekomendacijas dr. 
Greffes, kuris dabar buvo pašauk
tas į centrą (Berlyną) dar atsakin- 
gesnėms pareigoms. Pagaliau pati 
Germanto laikysena turėjo jiems da
ryti puikiausią įspūdį. Germantas 
kiekvienam ir į kiekvieną patarimą, 
pasiūlymą ar įsakymą kartojo:

— Jawohl, Herr Hauptsturmfueh- 
rer! Jawohl...

Tas jo „jawohl“ atrodė koktus. 
Tai teko man kartą Vilniuje girdėti 
ir sakyčiau, pasipiktinti. Tada dar 
nesupratau visos Germanto vaidy
bos. Bet tai turėjo patikti naciams, 
įpratusiems paklusti ir šunuodegau- 
ti.

Ilgainiui vokiečiai ėmė German
tą įtarinėti. Ateidavo žinios iš pro
vincijos, kad mokiniai platina rezis

tencinę spaudą, kad nuotaikos viso
se gimnazijose anaiptol neprovokiš- 
kos, juo labiau nepronaciškos. Ger
mantas aiškinosi, žadėjo išsišokė
lius sudrausti. Išleido griežtų aplink 
raščių, bet kitu keliu, per patikėti
nius, įspėjo jų nevykdyti.

Kartą vokiečiai įsakė jam suma
žinti mokytojų seminarijų tinklą. 
Jis band.ė įsakymą nudelsti. Pakarto
tinai buvo įspėtas uždaryti visas se
minarijas. Jis pasakė „jawohl“ ir už
darė, bet prie kiekvienos gimnazijos 
įsteigė seminarinę klasę, kurią turė
jo praeiti visi abiturientai. Vadinas, 
būsimų mokytojų paruošimą jis dar 
labiau išplėtė.

Vokiečiai pradėjo vis daugiau pra 
regėti — daryti savo patikėtiniui 
priekaištus. Šis teisinosi vykdąs 
ankstyvesnių viršininkų žodinį įsa
kymą. O pas nacius buvo sąmonin
gas potvarkis visus politiškai nenau
dingus įsakymus ,vykdyti žodžiu 
kad joks dokumentas neliktų istori
jai. Šią padėtį Germantas stengėsi 
išnaudoti. Vienas jo viršininkas bu
vo pasiųstas už kažkokį nusikaltimą 
į frontą. Jo tariamomis instrukcijo
mis Germantas galėjo kurį laiką 
dengtis nuo puolimų.

— Jis man buvo pavedęs tai pa
daryti...

Tačiau Germantas turėjo ir bai
mės, kaip jis man vėliau pasakojo 
kacęte. Jis būkštayęs, kad naciai ne- 
atsiklaustų to pareigūno, ar jis da
vęs tokį įsakymą? Ši baimė vis la
biau didėjusi, juo dažniau ir ilgiau 
jis rėmėsį jo vardu. Kaip akmuo nu
sirito jam nuo krūtinės, kai vieną 
dieną buvusi gauta žinia, kad tas 
karininkas žuvęs. Germantas ku
riam laikui išsisuko. Bet toliau žais
ti darėsi vis sunkiau.

Prispyrė jį siaurinti universitetus. 
Jis aiškinos neturįs teisės tai daryti, 
nes universitetai veikia autonomiš
kai. Vokiečiai tada pareikalavo iš 
universitetų senatų, kad jie visus 
studentus, išskyrus bebaigiančius, 
siųstų į darbo tarnybą. Esą karo me 
tas, tad visos tinkamos darbui jėgos 
turinčios būti įjungtos į kovą su bol 
ševizmu. Germantas užuot išėjęs 
gintį vokiško reikalo, teisino senato 
nusistatymą neduoti studentų. Sena
tų atstovai buvo uždaryti į kalėji
mą, o Germantas gavo papeikimą,

Kraštas džiaugėsi Germanto lai
kysena. Net pogrindžio spauda, be 
pasigailėjimo kėlusi aikštėn visus 
išdavikus, Germanto nei karto nepa 
minėjo. Vokiečių ausys ir akys tu
rėjo tai pastebėti. Pajuto tai ir pats 
Germantas. Jis prašė savo bičiulių, 
kad pakurstytų žmones jį keikti, 
judošium vadinti. Tačiau žmonės 
nebuvo dar išmokę veidmainiauti.

Pagaliau ir pats Germantas kartą 
nukrypo nuo savo rolės. Kai gene- 
ralkomisaras Rentelnas, susišaukęs 
tarėjus, reikalavo priversti jaunimą 
stosi į sumanytą įkurti Lietuvos SS 
Legioną, Germantas 'nebepakartojo 

savo „jawohl“. Priešingai, pasakė 
ilgą kalbą, kritikavo nevykusią par
tijos politiką ir savo atsakymą dėl 
SS Legiono užbaigė žodžiu „nein“!

Tai buvo 1943 m. kovo pradžioj. 
Kovo 15-tos naktį jis buvo areštuo
tas Vilniuje, ojkitą dieną pergaben
tas į Kauną ir prijungtas prie mūsų, 
jau sėdėjusių SD kalėjimo rūsyje. 
Jo karjera buvo baigta.

Visa tai Germantas, sėdėdamas 
už grotų, dabar turėjo progos ap
mąstyti ir apgalvoti. Bet ar jis apie 
tai galvojo? Atrodo, ne! Jis nebuvo 
iš tų, kurie, permąstę savo kelią, 
kaiką keičia, kaiko gailisi. Iš tikrųjų, 
jis nieko nesigailėjo ir nieko nekeitė.

VALENRODIŠKA PRIGIMTIS

Germantas turėjo valenrodišką 
prigimtį. Ką Adomas Mickevičius 
pavaizdavo savo poemoje, German
tas vykdė tikrovėje. Valenrodas bu
vo tik legenda apie prūsų lietuvį Al 
pį, kuris suprato, kad jo tauta nenu
galės kryžiuočių atviroje kovoje. Al- 
pis pasivadino Konradu Valenrodu, 
svetimuose kraštuose pasiekė rite
rio garbės, įstojo į ordiną ir buvo 
išrinktas didžiuoju .magistru. Tada 
jis išvedė ordino armiją į žygį prieš 
Vilnių ir sąmoningai leido lietu
viams sužlugdyti visą jos galybę.

Germantas vokiečių galybės ne
sužlugdė: jis tik sumaišė jų planus 
I.ietuvai iš vidaus pavergti. Tokį vai 
dmenį tik jis ir galėjo atlikti. Pasi
vadino Germantu (buvęs Meškaus
kas), įstojo į nacių partiją, pasiekė 
SD karininko laipsnio, pasidarė jų 

generalinju tarėju, tačiau širdyje 
liko lietuvis. Lietuvis jis visada buvo 
— tuo netenka abejoti. Visa jo persi 
keitimo paslaptis glūdėjo jo charak
teryje. Jis buvo iš tų, kurie sunkiai 
galvoja. Galvoti turėjo už jį kiti.

Tie kiti turėjo jam patiekti kon
krečius planus, uždavinius. Jo ais
tra buvo veikti, uždavinius vykdyti, 
planus pritaikyti. Dėl to jį galėjo 
nuteikti ir palenkti sau stipresnės 
galvos.

Sprendžiant iš kacetinių patirčių, 
Germantą galėjo paveikti ne tik 
žmonės, bet įr knygos. Priešingai 
Jurgučiui ir Lipniūnui, kurie skaitė 
daug knygų, jis buvo tik vienos 
knygos žmogus. Tą vieną jis skai
tydavo mėnesiais, kol ji įsikaldavo į 
jo smegenis, o tada jau nei su kir
viu iš jų nebeiškaposi. Taip jis skai
tė Zenono Danilevičiaus „Žmogų“. 
Skaitė kaip kokią evangeliją. Priė
mė viską kaip šventą tiesą, o paskui 
draugams kartojo, su jais ginčyjosi, 
karštai gynė. Leipcige panašiai jis 
turėjo skaityti Hitlerio „Mein 
Kampf“. Ta knyga, man rodos, ir 
persunkė jį nacizmu. Būdamas lie
tuvis, jis norėjo tas „šventas“ tiesas 
pritaikyti savo kraštui.

Tos pačios idėjos ir karo sąlygos 
jį suvedė su atsakingais vokiečių 
naciais. O šie, ypač gudrus ir įtakin
gas dr. Greffe, nuteikė Germantą 
dėtis su vokiečiais prieš bolševikus. 
Jis nurodė Germantui praktišką vei 
klos kelią, pramatydamas iš anksto 
jam ir konkrečius uždavinius.Gref- 
fes mintis buvo Germantą perauk
lėti. SD mokykla, kurią Germantas 
lankė būdamas Berlyne, įkalė jam 

vokiškas veikimo formas, išmokė 
klastingą jų politikos, bet nepajėgė 
pakeisti kietos žemaitiškos jausenos. 
Jis pasidarė tik dar labiau dvilypis. 
Dvilypį vaidmenį, jis žaidė jau Ber
lyne. Leido kitiems pinti intrygą, su 
kūrė vokiečiams kovos įspūdį, bet 
praktiškai nieko nepadarė. Tokį 
vaidmenį jis apsisprendė tęsti ir grį
žęs į Kauną. Čia susirišo su Laikino
sios vyriausybės šefu Juozu Ambra
zevičium, kuris pasidarė jam nau
jas apsprendžiantis autoritetas. Jiedu 
slapta susitikinėjo, įr Germantas 
gaudavo konkrečių patarimų. Gal 
tokių apsprendžiamų asmenybių bu 
vo ir daugiau, ypač Vilniuje, bet Am 
brazevičių jis dažnai prisimindavo, 
būdamas kacete. Jį laikė vieninte
liu savo tolimesnių planų aprobuoto 
ju.

Germantas vis dar planavo, bent 
tarėsi galįs planuoti. Buvo paverg
tas. švietimo reikalų, ruošėsi ateity
je juos tvarkyti. Kartą po ilgų min- 
tyjimų, jis kokias dvi valandas dės
tė, kaip reikėtų perorganizuoti vi
są mokslo planą. Kažkodėl daugiau 
pasitikėjo kunigais, jiems atskleisda
mas ne tik politinę savo praeitį, bet 
ir ateities planus. Tie planai nebu
vo blogi, tik nebe nauji — panašūs 
į tuos, kuriuos vykdė vokiečių oku
pacijos metu. Nauja galėjo būti ne
bent tai, kad mūsų mokslus reikia 
nukreipti į amatus ir pramonę, o 
taip pat į svetimas kalbas su jų ins
titutais. t

— Lietuva turės pasidaryti švie
siausias kraštas visoj Europoj — 
svaigo jis savo mintimi.
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ATEITIES KARAS
i

AUSTRALIJOS
SNIEGO KALNUOSE

<*

KORĖJOS KARAS ĮRODĖ, KAD RENGIANTIS ATEITIES KARUI, 
REIKIA YPATINGAI SUSTIPRINTI -KARO AVIACIJĄ. — TIKTAI 
AVIACIJA GALI SŲPARALIŽUOTI SOV. RUSIJOS GALYBĘ

Amerikiečių kariuomenės brig, 
gen. Bonner Fellers Antrojo Pasau
linio Karo metu dalyvavo Afrikos 
dykumų kare, vėliau dirbo genero
lo MacArthur'o štabe. Jo buvo su
planuota Olandijos invazija, pakir
tusi japonų jėgas Naujojoje Gvinė
joje. Po karo gen. B. Fellers išėjo į 
atsargų ir šiais metais paskelbė 
„Taikos sparnų“ knygų, kurios pag
rindinė mintis ši: netikslu stoti į 
karų, neturint pirmaeilės aviacijos.

NAUJOJI STRATEGIJA

Jeigu Amerika nori laimėti šaltų 
ar karštų karų prieš Rusiją, jai bū
tinų numatyti naujų strategijų. Pa
gal tų strategijų reikia nustatyti pag 
rindinius penkis dėsnius: 1) jei ga
lima, sustabdyk karų; 2) jei karas 
neišvengiamas, laimėk jį; 3) palai
kyk ekonomijos ir institucijų laisvę; 
4) laikykis sutarčių sąlygų ir 5) tau
sok gyvybes.

Senojo karo praktika — koncent
ruojant ginkluotas kariuomenės ma
ses prieš mases priešo — turi būti 
atmesta. Pagal dabartines sąlygas, 
masinis karas gali mus pražudyti.

Dabartinė Amerikos „sulaikymo“ 
politika reiškia su ginklu pasitikti 
sovietus ten, kur jie pultų. Tačiau 
jos karinės pajėgos šiuo metu nėra 
pajėgios tai padaryti. Jai trūksta vy
rų efektingai pasirodyti šalutiniuo
se Korėjos ar Indokinijos karuose.

Vienintelis tikrasis priešas yra S. 
Rusija. Tačiau Amerikai stinga pa
jėgų atmušti sovietų puolimus Ru
sijos, Kinijos ir Tibeto, 6.000 mylių 
fronte. Jos karinės pajėgos Europo
je greitai sutirptų, jeį sovietai pasi
ryžtų rytoj veržtis į jos erdves. Net 
savam krašte amerikiečiai dar nėra 
pasirengę gintis nuo atominio puo
limo.

Yra tokių, kurie tvirtina, kad ame 
rikiečiai galėtų laimėti karų jung
tinėmis pėstininkų, jiuos ir oro lai
vynų pajėgomis. Tačiau ir jie turi 
suabejoti, ar šios pajėgos pajėgtų 
įsiveržti į Rusiją, nugalėti radoną- 
ją armiją ir sunaikinti karinę pramo 
nę. Jie taipgi turėtų suabejoti, ar va
kariečių karinės pajėgos galėtų ap
saugoti Europos ir Amerikos karinę 
pramonę nuo raudonųjų aviacijos 
naikinamų smūgių.

GERIAUSIAS GINKLAS

Amerikiečių oro pajėgos, pare
miamos kariuomenės ir laivyno, ga
lėtų įsiveržti Rusiją, sunaikinti jos 
karinę pramonę ir tokiu būdu iš
braukti priešpuolio galimybę. Oro 
laivynas gali sunaikinti Rusijos avi
acijos bazes ir galutiniu atveju jos 
oro laivyną. Tai yra vienintelis bū
das apsaugoti Europą ir Ameriką 
nuo orinių puolimų.

Rusija labiausiai bijo vakariečių 
karines aviacijos, kuri viena gali su
laikyti naują karą. Vakariečių ne
tikra padėtis turi versti priimti šį ap
sigynimo būdą. Amerikiečių orinė 
galybė, apginkluota atominėmis ir 
vandenilinėmis bombomis, yra daug 
kam neįsivaizduojama'ir nesupran
tama.

Amerikos genijus pagamino gink
lus, kurių šūviai lekia greičiau už 
garsą. Skrisdami beorine erdve, tie 
šūviai gali sunaikinti bet kokį ob
jektą Rusijoje. Jeigu šitokios „baus
mės“ galėtume išvengti iš savo prie
šų, taika galėtų būti išsaugota.

Tas ginklas — geriausia bausmės 
priemonė nerimstančiam priešui. 
Kaip niekad neužtenka policininkų, 
kurie galėtų sulaikyti visus nusikal
tėlius, taip permaža yra kariuome
nės, kuri galėtų sulaikyti sovietus 
nuo invazijos. Amerikiečių „sulai
kymo“ politikos silpnoji vieta — sva 
jor' mažesnėmis jėgomis sulaikyti 
įsibėgėjusį milžiną. 300 milionų tau 
ta negali duoti pakankamo kiekio 
vyrų, tankų, patrankų ir šaudmenų, 
norint apsupti 800 milionų komu
nistinių kraštų žmonių.

Paryžiaus ir Chicagos puikiausia 
apsauga — išsigelbėjimas sunaikin
ti Maskvą. Tiktai visiškas to miesto 
sunaikinimas atsilygintų už sovietų 
sunaikinimus. O tokia priemonė ge
riausiai gali sulaikyti karą, ir ją ge
riausiai supranta Rusija. Jeigu Ame 
rika pirmaus karinėje aviacijoje, ga
lima bus išžengti karo.

TRIUŠKINANTIS SMŪGIS

Tačiau tai jokiu būdu nekalba 
apie vienos rūšies ginklų gynybos 

planą. Esminės yra visos trys pajė
gos — sausumos, jūrų ir oro. Kiek
viena jų yra esminga.

Kovos strategijoje . naudojamas 
kiekvienas ginklas ir tai augščiausia 
me jo pajėgumo laipsnyje. Tačiau 
tiktai oro pajėgos gali giliai įsibrau
ti į Rusijos gilumą. Dėl to jas reikia 
išvystyti iki augšęiausio tobulumo 
laipsnio. Be to, jos, reikalui ištikus, 
turi būti naudojamos visa galybe. 
Taipgi svarbu išsigalėti papildyti 
galimus didelius nuostolius ir kartu 
neatleidžiamu smūgiu daužyti prie
šo pramonę, kol jis tikrai nebus pa
jėgus vesti karą.

O vis dėlto tiktai orinės pajėgos 
gali apsaugoti ąEuropą ir Ameriką 
nuo priešo smūgių. Dėl to pirmasis 
uždavinys — sunaikinti priešo ori
nes pajėgas žemėje, jų bazes.

Antrasis uždavinys: su naikintu
vais numušti priešo ilgų distancijų 
karinius lėktuvus — bombonešius.

Žemės arena yra tokia plati, kad 
iš tikrųjų sunku susekti priešo lėktu
vą, išėjusį iš dirbtuvių. Moderniš
kasis bombonešis skrenda dešimtie? 
mylių per minutę greičiu. Be to, jis 
gali įvairiai manevruoti. Taigi išva
da: vienintelis būdas sustabdyti

SOVIETINIAME KATILE
Mano tėvai nuomavo ūkį Skiriu 

kaime, prie Nemuno, apie 18 km. 
nuo Tilžės. Namuose kalbėdavome 
lietuviškai, taip, kaip ir didžioji da
lis mūsų kaimo gyventojų. Sovie
tams užplūdus Lietuvą ir Rytprū
sius, mano seserys ištekėjo už lietu
vių ir, galbūt, dar dabar Lietuvoje 
tebegyvena, Joms po vedybų buvo 
išduoti balti pasai (vokiečiai turi ža
lius), kas reiškia lietuvišką kilmę, 
ir joms nebuvo galima išvykti vaka
rų Vokietijon. Buvau ir aš padavu
si prašymą tokiam pasui gauti, bet 
laimei procedūra užtruko ir man pa 
vyko iš sovietinio rojaus pasprukti.

Dar 1945 m. buvo galima šiek tiek 
maistu apsirūpinti, bet 1946 m. rei
kalai visai pablogėjo ir prasidėjo 
Rytprūsiuose tikras badas. Tuomet 
mes su motina ir vaikais persikėlė
me į Akmeniškių kaimą, nes matė
me, kad čia ne tik nuo bado mirties 
neišsigelbėsime, bet gali mus rusai 
ir į Sibirą išvežti. Bet ir Akmeniš- 
kiūose neradome to ko ieškojome — 
kartą, iš nakties, buvo rusų įsakyta 
visiems kaimo gyventojams pasiruoš 
ti kur tai išvykti. Buvo atvežta apie 
75.000 rusų kolonistų, o mus sunk
vežimiais išvežė Henrikswalde sto
vyklom Per kelias dienas iš Kaukie- 
mio, Karklių ir Gilgės apylinkių ta
po išgabenti visi buvusieji gyvento
jai, o jų sodybose įsikūrė rusai, mon 
golai ir panašūs tipai. Užplūdę ko
lonistai plėšė ir vogė viską, kas dar 
liko nuo „nenugalimosios“ išsaugo
ta. d-Ienrikswalde stovykloje po ke
lių mėnesių buvo dalinamos tam 
tikros kortelės vykimui Tilžės gele
žinkelių stotin repatrijaciįai vakarų 
Vokietijon. Tokias korteles povyko 
tik labai mažam laimingųjų skaičiui 
gauti — kas davė stovyklos vadovy
bei kokį kyšį, tas išvažiavo. Likę sto 
vykioje nuo sunkaus darbo, maisto 
stokos ir ligų pradėjo masiniai mirti. 
Taip kasdien išnirdavo po 30 - 50 
žmonių, kurie čia pat prie stovyklos 
masiniuose kapuose ir buvo laidoja
mi. 1947 m. rudenį man su vaikais iš 
stovyklos pavyko pabėgti ir slapta 
persikėlus per Nemuną, atsidurti 
prie Z. Naumiesčio. Kadangi vaikai 
jau buvo paaugę, tai mes-Išsiskirstė
me po kaimus, kad lengviau būtų 
galima rasti pastogę.

Po ilgo bastymosi suradau prieg
laudą pas totorių Subačiovą, kuris 
buvo sovietų paskirtas vykd. komi
teto pirmininku. Nebuvo geras žmo
gus, tačiau laikinai buvo ir čia gerai. 
Kadangi jis pradėjo per daug žmo
nes terorizuoti,-, jį partizanai greitai 
sutvarkė. Pakorus Subačiovą, persi
kėliau į Kirtikų kaimą, netoli Šilu
tės, pas čia esamo kolchozo pirmi
ninką J. Žmonės pasakojo, kad ne
seniai jo duktė buvo palikusi namus 
ir parašė laišką iš vakarų Vokieti
jos. Pats J. niekuomet man apie tai 
nieko neminėjo. Vėliau iš čia išsikė
liau ir elgetavau. Tiesa, 1948 m. iš 
vakarų Vokietijos į Kirtikus grįžo 
su šeima dažytojas K., kuris iki 
1951 m., kiek pamenu, nebuvo nie

priešo orinio laivyno puolimus — 
sunaikinti raudonųjų aviaciją jos 
bazėse.

TRYS UŽDAVINIAI

- 1. Amerika šiuo metu neturi rei
kalingo stiprumo aviacijos. Ji net nė
ra nusprendusį papildyti būtiniau
sius trūkumus. Padarius sprendimą, 
reiktų dar trejų penkerių metų juos 
pagaminti. Tačiau galingos oro avi
acijos suorganizavimas turėtų būti 
pirmaeilis uždavinys.

2. Antrasis būtinas uždavinys: 
sudaryti pakankamą orinę apsaugą 
kritiškoms JAV vietovėms ir kari
nėms bazėms užsienyje. Šituo atve
ju reiktų gerų naikintuvų, stiprių 
žemės baterijų ir sausumos bei jūrų 
pajėgų-

3. Trečiasis uždavinys: pakanka
mai sustiprinti sausumos ir jūrų pa
jėgas, remiančias aviaciją. Lėktu
vai lygiai tiek svarbūs kaip ir bazės, 
kur gaminami nauji motorai. Lygiai 
tiek svarbūs yra ir gynybos ir tieki
mo centrai, kurie suteikia . gyvybės 
bazėms ir lėktuvams.

Naujojoje strategijoje sausumos 
ir jūrų pajėgos būti įjungtos į esmi
nę gynybos ir tiekimo sistemą, pa
laikančią karinės aviacijos galybę.

kur rusų išvežtas. Bendrai imant iš 
pačios Šilutės, Z. Naumiesčio ir ap
linkinių kaimų buvo išvežta Sibiran 
apie 40% gyventojų.

Pačiam Klaipėdos krašte rusų ko 
lonistų nedaug, tačiau Rytprūsiuose 
jų pilna. Šioje pusėje Nemuno žmo
nės bijo gyventi, nes iš Rytprūsių 
naktimis atvyksta rusų kolonistai plė 
šikauti, o ir ne mažai nužudo. Tik 
už 5-8 km. nuo Nemuno galima ras 
ti apgyventų sodybų. Iš Rytprūsių 
Šilutėn ir Z. Naumiestin atvykdavo 
rusai pirktis maisto produktų ir kito 
kių prekių. Turgai vykdavo laisvai, 
tačiau kolchozininkai parduodami 
turguje maistiŽ produktus tu
rėdavo parodyti pažymėjimą, 
kad pyliava atiduota ir mokesčiai su 
mokėti. Kartais gyventojai vykdavo 
ir Tilžėn su prekėmis, tačiau daž
nai juos ten rusai apvalydavo ir nuo 
prekių ir nuo pinigų — atsitikdavo, 
kad kitas ir sulaužytais kaulais į na 
mus pargrįždavo.

Z. Naumiesty ir Šilutėje buvo ru
sų ir lietuvių milicija bei stribai, o 
Kintuose NKVD įstaiga. Iki 1951 
m. Šilutėje stacionavo NKVD garni 
zonas — kareiviai buvo seni karo 
veteranai ir niekaip negalėjo su par
tizanais susitvarkyti. Vėliau jų vie
ton iš pačios Rusijos buvo atvežti 
jauni kareiviai. Šie užėmė daug pri
vačių namų ir gimnazijos rūmus. Se 
nieji gyventojai iš butų buvo išmes
ti kaip stovi ir palikti savo valiai. ,

Z. Naumiesty ir Šilutėje per karo 
veiksmus sugriauta nemaža namų. 
Niekas neatstatoma. Kai kur griuvė
siai nuvalyti ir jų vietose įrengti žo
lynai bei pastatyti Stalino ir Raudo
nosios Armijos garbei paminklai. 
Per bolševikines šventes prie pamink 
lų sakomos propagandinės kalbos ir 
grąsinama vakarams, kad nesiduoda 
„išvaduojami iš kapitalistinės vergi
jos“. Iš visų sugriautų Šilutės įmo
nių, pirmiausia buvo atstatyta spiri
to varykla. Šilutėje veikė ir „Mias- 
kombinatas“, žmonių vadinamas 
„Maistu“. Ši įmonė Kirtikuose tu
rėjo savo sovehozą, kur buvo augi
namos kiaulės ar prieš skerdimą lai
komos paimtos iš kolchozininkų už 
prievoles. Nors buvo skerdžiama 
dieną naktį bet vietos gyventojai 
niekuomet mėsos nematydavo — ją 
suvalgydavo arba garnizonas, arba 
būdavo kur tai išvežama.

„Miaskombinato“ darbininkas ir 
vidutinis tarnautojas mėnesiui už
dirbdavo apie 300 rublių. Miestelyje 
veikė trys valgyklos ir apie tiek pat 
alinių. Vidutiniai pietūs kainavo iki 

<6 rublių, o alaus stiklas tik vienu 
rubliu pigiau. Pragyvenimas buvo, 
labai sunkus ir žmonės buvo privers 
ti vogti. Jei buvo vagiama vienas nuo 
kito, t. y. privatinis turtas, milicija 
nekreipdavo jokio dėmesio. Už vals 
tybinio turto vogimą buvo baudžia
ma labai griežtai. Buvo atsitikimų, 
kad „Miaskombinato“ darbininkas 
už pavogtą kiaulės uodegą gavo lį 
metų Sibiro ir buvo prie visų darbi
ninkų apšauktas „tėvynės išdaviku“.

Žinia, kad lietuvį šiandien galima 
sutikti kiekviename pasaulio kampe. 
Keli lietuviai jūrininkai,- plaukioję 
įvairiose jūrose, pasakojo, kad jie su 
tikę vieną lietuvį, dirbantį prie naf
tos tiesimo vamzdžių, Abadane;
lenkas kariškis, grįžęs iš Abisinijos, 
pasakojo apie lietuvį puskrininkį, 
treniruojantį abisinų karius nesame 
gavę mūsų brolių laiškus iš Svetim 
šalių Legiono, kariaujančio su komu 
nistais Indokinijoje. Čia persispaus
diname „Mūsų Pastogės“ straipsnį, 
kuriame aprašoma, kaip gyvena lie 
tuvių būrelis sniego kalnuose, Aus
tralijoje..

Už 93 mylių nuo Cooma mieste
lio guli Kosciuškos kalnas, apie sa
ve burdamas kalnų virtinę, kuri bir
želio, liepos, rugpiūčio ir rugsėjo 
mėnesiais apsidengia storu sniego 
sluogsniu. Kitais vasaros mėnesiais 
sniegas nuo šlaitų nutirpsta ir tik 
pačių viršukalnių pietų pusės ato- 
šlaitėse išsilaiko pajuodavęs, kol vėl 
užsidengia nauju.

Niūrūs ir klaikūs šie kalnai. Ne
palyginti jų su gražiosiom Alpėm, 
kur lyg Dievo ranka išglostyti slė
niai žaliuoja ir juose žydi marga
spalvės gėlės. Šie kalnai daugiau 
panašėja į mėnulio įsivaizduojamą 
paviršių, negu į žemės kampelį. Jau 
taip skurdi Australijos gamta, bet ši 
kalnų virtinė tai viską lenkia. Ma
žais krūmokšniais ar tik skurdžia 
žole apaugę uolos stovi niūrios. Nė
ra čia aštrių viršukalnių, nėra bau-

Šilutėje ir Z. Naumiesty bažny-' 
čios veikia, tik Verduose bažnyčio
je yra javų sandėlių. 1951 m. mirus 
Šilutės evangelikų kunigui, jo vieto
je pamaldas laikydavo iš kur tai at
vykusi moteris. Bažnytinės šventės 
nebuvo švenčiamos. Bažnyčias žmo 
nės lankydavo negausiai, nes buvo 
pasklidę gandai, kad kunigai išduo
da sovietams išpažinties paslaptis ir, 
bendrai,-jų tarpe yra daug sovieti
nių agentų, „kunigais“ paruoštų 
Maskvoje.

Pačiame Klaipėdos krašte partiza 
nų nebuvo daug, tačiau gana daž
nai jie atvykdavo iš Didžiosios Lie
tuvos sutvarkyti komunistų sauva
liavimus. Kartą iš „Miaskombinato“ 
sovehozo, mašinomis atvykę parti
zanai išsivežė veik visus skerdimui 
paruoštus gyvulius. ■ Buvo didelis 
triukšmas, atvyko daug rusų kariuo 
menės, bet partizanai jau buvo už 
kalnų.

Žmonės neramūs ir vis laukia iš
vadavimo. Naktimis klausosi radio 
pranešimų iš užsienio ir išgirdę bent 
kokią malonesnę žinelę, džiaugiasi 
kaip maži vaikai. Savųjų tarpe pa
sakojasi apie gyvenimą Nepriklauso 
moję Lietuvoje, niūniuoja liūdnas 
liaudies dainas ir meldžia Dievą pa
galbos.

Man labai gaila to gražaus kraš
to ir tų malonių žmonių, kurie ma
ne mano sunkiausioje gyvenimo va
landoje valgydino, aprengė ir davė 
pastogę, nebodami sovietinio perse
kiojimo ir didelių bausmių. Jei kuo
met nors perkaitintas sovietinis ka
tilas sprogs ir Lietuva taps laisva, 
mielai jon grįšiu.
• Taip baigia savo prisiminimus le- 
tuvių kilmės Prūsų vokietė, o jos ne 
laiku pražilę plaukai ir veide gilios 
raukšlės, lyg .antspaudu patvirtina 
sunkius fizinius ir sielos pergyveni
mus sovietinėje vergijoje.

LIETUVOS LIKIMAS

SKAUDESNIS IR UZ LENKIJOS
JAV-se leidžiamas lenkų dienr. 

„Nowy Swiat“, įvertindamas lietu
vių kom. rašytojų ir lenkų rašytojų 
susitikimą Varšuvoje, pažymi, kad 
niekas negali atlyginti lietuviams už 
jų kančias, kurias jie turi kęsti nuo 
įjungimo į Sov. Sąjungą. Dar dau
giau : „lyg padidinti abi tautas išti
kusiai tragedijai, dvi kom. literatų 
grupės susirinko Lenkijos sostinėje, 
kai po 400 m. unijos, 130 metų pa
vergimo ir 20 m. kaimynystės Lietu
va ir Lenkija vėl yra pavergtos, o 
jų tautines teritorijas pirmą karią 
istorijoje skiria Prūsuose sudarytas 
rusų koridorius, gi abiejų kraštų 
politiniams ir kultūriniams intere
sams atstovauja Maskvos paskirti 
žmonės“) Toliau laikraštis jau žino
mais faktais paaiškina, kodėl Lietu
vos likimas yra dar skaudesnis ir už 
Lenkijos.

ginančių prarajų, nei tamsių tarpek 
lių. Vienas už kito stiepiasi guburiai 
ir tęsiasi šimtais mylių. Ne tik čia 
nėra augmenijos, bet ir jokio gyvo 
daikto. Žiemos metu gali vaikščioti 
po begalinius plotus ir neužtiksi jo- 
kio pėdsako. Vasaros metu dar pasi
taiko išvysti kokį triušį, arba vam- 
butbearą. Pakeli galvą ir nusetembi, 
išvydęs viršum praskrendantį paukš 
tį-

Negyvena čia ir žmogus. Išskyrus 
du kalnų viešbučius ir vieną sezoni 
ne kavinę, anksčiau čia nebuvo jo
kių kitų žmogaus pastatų. Tik pra
dėjus vykdyti SMEA darbus, atsira
do kalnų atošlaitėse barakėlių kai
meliai, kur buvo apgyvendinti svaro 
vergai.

Pavasarį, sniegui tirpstant, Sno
wy, Murray ir kitos upės nebesutal
pina savo vagose vandenio ir išsilie
ja-. į krantus, užtvindamos apgyven
dintus žmonėmis plotus ir pridaro 
daug nuostolių. Šio krašto vyriausy 
bė prieš keletą metų nutarė suvaldy 
ti nepaklusnų vandenį, sukentroliuo 
jant jo tėkmę, ir įkinkyti jį į darbą, 
šis milžiniškos reikšmės darbas yra 
pavadintas Snowy Mountains Hydro 
-Electric projektu ir žada kaštuoti 
apie 225 milionus svarų.' Pradėti 
prieš ketvertą metų darbai dar numa 
tomi tęsti per dvidešimtį metų. Pro
jekto ribos siekia kelis tūkstančius 
kv. mylių. Šiuo metu sparčiausiai 
darbai vykdomi Kosciuškos rajone. 
Jau prieš kelis metus pati ŠMEA 
pradėjo vykdyti paruošiamuosius 
darbus: stovyklų statybą ir kelių 
tiesimą. Jau ir tada čia galima buvo 
užtikti lietuvių, Kai kurie, kaip an
tai, Kaimelis, Matiukas ir Saulius
ikj šiandien dar čia užsiliko. Pag
rindinę dalį šio projekto varžytinių 
keliu gavo atlikti norvegų firma. Va 
dinamas Guthegos projektu darbas 
sutartas atlikti už 26.000.000 svarų. 
Pagal projektą reikia pastatyti 115 
pėdų augščio ir225 pėdų ilgio už
tvanką, iškasti 3 mylių ilgio tunelį ir 
nuleisti 800 pėdų vamzdžius į milzi- 
niškį pastatą, kuriame dvi turbinos 
sukdamos elektrinius dinamos, paga 
mins 60.000 KW srovę. Vėliau tas 
pat vanduo dar bus kelis kartus įkin 
kytas sukti turbinas. Ištekėjęs pro 
tas turbinas, jis vėl krisdamas žemyn 
įgauna jėgą, kuri nebus veltui pa
leidžiama.

Guthegos -projektas turi būti Už
baigtas 1954 m. birželio 1 d. Kaži ar 
Norvegų Selmer Eng. Co., spės tęsė 
ti. sutartį,, nes tunelyje rastas labai 
blogos rūšies akmuo, kuris ir stab
do darbo tempą.

Užtvankos paruošiamieji darbai 
užtruko veik dvejus metus. Be gyve
namųjų patalpų, virtuvių ir kitų dar 
bininko gerbūviui pastatų, reikėjo 
pastatyti milžinišką akmenų malū
ną, kuriame uolos paverčiamos į ke
turių rūšių skaldą ir dviejų rūšių 
smėlį. Iškastas pusės mylios tunelis 
upės vagai nukreipti, pastatytas be
tono. maišymo įrengimas ir įreng-, 
tas kabantis geležinkelis, vadinamas 
„skraidančia lape“. Pati užtvanka 
pradėta lieti tik vos prieš kelis mė
nesius.

Laukiniai kalnai reikalauja daug 
prakaito ir net kraujo. Iki šiol jau 7 
žmonės paaukojo savo gyvybes. Ne
galėčiau pasakyti kiek liko invali
dais, o smulkesni susižeidimai savo 
dažnumu čia nieko nejaudina. Lie
tuvis Sereikis jau 3 mėnesius guli 
ligoninėje ir, atrodo, bus netekęs vie 
nos akies.

SM A darbovietėse dirbantieji lie
tuviai, palyginamai, visi neblogai 
įsitaisę. Petrauskas ir Slikovas dirba 
kaip matininkų padėjėjai, Kaimelis, 
Matiukas ir Saulius — kaip stovyk
los tvarkos palaikytojai.

Pas Selmcrį visi dirba fizinius dar 
bus. Persidirbti netenka, nes niekas 
už nugaros nestovi ir nevaiko. Aly- 
ta dirba akmenų malūne. Darbas 
nesunkus, tik truputį dulkėtas. Tiš
kus prižiūri nafta kūrenamą garo 
katilą, Burokas ir Dailydė žiemos 
metu atkasinėja sniegą ir nespėja jo 
atkasti, nes vėl jų darbo vaisius už
pusto. Šneideris dirba prie betonavi 
mo darbų pačioje užtvankoje. Balt- 
ramiejūnas, Litovkinas, B. M.. Siru
tis ir Pilka — dailydės darbus. Zizas, 
Aleksandravičius ir Seka dirba tune 
lyje. Dr. Stančikas atlieka gailestin
gosios sesers pareigas. Daugiausia 
visi dirba pamainomis.

Ne tiek vargina darbas, kiek kli
matinės sąlygos. Būta dienų, kad 
geras šeimininkas šuns nevytų iš tro 
bos, o čia visi dirbą. Žinoma, darbo 
produktingumas tokiomis dienomis 
menkas, bet norėdamas gauti atlygi- 
nuną esi priverstas prasistumdyti. 
Labai mažai pasitaiko giedrių dienų. 
Tik vasaros metu oras kiek pasto-

vesnis, bet užtat ta vasara labai 
trumpa. Žiemos metu tiek priverčia 
sniego, kad nemačiusiam sunku įsi
vaizduoti. Dažnai grįžti iš darbo per 
šlapęs. Nemanau, kad klimatinės są 
lygos čia būtų geresnės už Sibiro.
Čia nestovi su ginklu enkavedistas, 
bet svaras ir maža.miestų darbo pa
klausa laiko prirakinę mūsų vyrus.

Valandinis uždarbis nėra vienu 
penu didesnis kaip kitur. Gaunamas 
stovyklinis priedas, kuris automa
tiškai atskaičiuojamas už pragyveni
mą. Tik dideli kiekiai viršvalandžių 
ir nieko nekaštuojąs pragyvenimas” 
sudaro gerą uždarbį. Vasaros metu 
per savaitę kartais dirbama per 100 
valandų. Anksčiau praktikavo sub- 
kontraktų sistemą. Tai priversdavo 
darbininką skubėti, bet už tą jis gau 
davo neblogus bonus. Įsikišus SMA 
ši sistema dabar panaikinta. Dirba
ma šešių dienų darbo savaitė, šeš
tadienis atlyginamas kaip viršvalan- 
dinis darbas.

Gyvename mažuose barako kam
barėliuose, kuriuose augštesniu ūgiu 
neįmanoma net padoriai išsitiesti. 
Truputį didesniuose, 8x8 pėdų kam 
bareliuose sukimšti po du žmones. 
Visur įrengti dušai, su karštu van
deniu išlisą parą. Taip pat įrengtos 
skalbyklos.

Maistas palyginamai geras, bet 
nuobodokas. Keičiamas kasdien, bet 
kiekvieną savaitę meniu kartojasi. 
Valgoma tris kartus per dieną, gi 
vakarais — kava su pyragaičiais.

Pramogų jokių. Kartą per savaitę 
atvažiuoja kinoteatras parodyti to
kios filmos, kokios mieste niekas ne
bežiūri. Įgrasus nuobodulys kauki-, 
na kiekvieną. Todėl nenuostabu,
kad kartais taurelėje mėginama nu
skandinti vargą savo: Lietuviai nepa 
sižymi girtuokliavimu. Kitataučiuo- • 
se pasitaiko vyrų, kurie, ’ nepaisant 
gerų uždarbių ir nekaštuojančio 
pragyvenimo, vistiek galo su galu ne 
suveda.

Lietuviai tarpusavy sugyvena ste
bėtinai gražiai. Būdami ne vienodų 
pažiūrų, išsilavinimo Jr šeimyninių 
padėčių, visada ran SEUIEP»-i. kalbą, 
viens kitam pataria, -eta. Nors 
kasdie matomi veidai, kasdie sutinka 
mi tie patys žmonės ir įkyri iki kau
lo, bet kiekvienas tautietis kitą lai
ko'tartum savo broliu.

Nemanau, kad skaitytojams būtų 
įdomu smulkiau apie mus ką patir
ti, be to jau Jurgis Aldonis anksčiau 
yr.a apie snieguotus kalnus plačiai ■ 
rašęs.

Baigdamas noriu pridurti, kad ir. 
čia svarai iš dangaus nekrenta, o 
krenta žvarbus lietus ir vėjas kelia 
sniego pūgas. Svarai čia uždirbami 
sunkiai, kiekvieną minutę su gyvy
bės ar sužeidimo pavojais ir gyve
nant atsiskyrėlio gyvenimą.

P. P.

TRANSURANJJUS
Šiandien nuolatos pastebimi vis 

nauji radijo aktyvumo reiškiniai. 
Natūralūs uranijaus atomų skilimas 
kiek pasitraukęs atgalios — šiandien 
daugiau tyrinėjami visai negirdėtai 
nauji pasireiškimai: spontaniškasis 
skilimas ■ savaimingas skilimas. 
Atsitinka, kad atomai ima skilti pu 
siau savaime, be jokios išorinės jė
gos, kaip atominėje bomboje.

Pirmieji tokie reiškiniai pastebėti 
1950 metais uranijuje, tačiau dar bu 
vo labai nežymus reiškinys: jame 
per valandą suskildavo apie 25 ato
mus. Tai labai nežymu. Paskutiniais 
metais surasta, kad dirbtiniai elemen 
tai, vadinami transuranijais, greičiau 
savaime skaidosi negu uranijus. Kai 
kurių tokių transuranijų per sekun
dę suskyla keli milionai atomų. Gi 
neseniai Kalifornijaus elemente ap
tikta, jog per sekundę suskyla 26 
miliardai atomų viename grame. Sis 
skilimas yrą apie 4 milionus kartų 
smarkesnis negu uranijuje. Tačiau 
šis savaiminis atomų skilimas dar 
gana menkas, palyginus su uranijaus 
skilimu, daužant alfos spindulių da 
lėlėmis.

Savaime skilsiančių elementų ato
mai pasižymi savotišku nepastovu
mu,todėl nenuostabu, kad jie taip 
entuziastiškai šiandien tyrinėjami.

SAPNŲ PASAULIS

— Mano žmona praėjusią nak'tį 
turėjo juokingą sapną, — tarė vy- 
ras savo draugui. —• Ji sapnavo, kad 
ištekėjo už multimilionieriaus.

— Jūs esate laimingas, — atsakė 
pastarasis. — Mano žmona apie tai 
dienos metu sapnuoja.

Bennett Cerf
t
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PAGERBĖ KUN. ANTANĄ 
KAZLAUSKĄ

Šeštadienį, rugsėjo 26 d. šv. Onos 
Draugija suruošė Lietuvių Soc. Klu 
bo patalpose Kun. A. Kazlausko pa 
gerbimo vakarienę, jo 20 metų kuni 
gyst. sukakties proga. Erdvi salė bu
vo sausakimšai užpildyta londonie- 
čių lietuvių, susirinkusių pasveikin
ti mieląjį, veiklųjį ir visiems paslau
gų sukaktuvininkų. Pirmoji sukak
tuvininkų pasveikino Šv. Onos drau 
gijos pirmininkė Ona Liudžiūvienė 
savo ir visos draugijos vardu. Pla
čiau sukaktuvininkų ir jo veiklų su
sirinkusiems apibūdino Pasiuntiny
bės Patarėjas V. Balickas, pasveikin 
damas jį Ministerio Balučio ir savo 
vardu.

Žodžiu sukaktuvininkx sveikino 
DBLS pirmininkas Bajorinas, Para
pijos klebonas kun. Dr. Matulaitis, 
MIC, senosios kolonijos atstovas P. 
Bulaitis, „Londono Vaidilos“ vardu 
P. Mašalaitis ir iš Ketteringo atvy
kęs p. Pužauskas savo ir visų ket- 
teringiečių lietuvių vardu.

Meninę dalį atliko vaidiliečių vy
rų oktetas, vedamas p. Černiaus, so
listas Povilavičius ir vaidilietis Vrub 
liauskas. Akomponavo — p. Černie
nė.

C. W. BIELING'AS 
„EUROPOS LIETUVIO“ 

BENDRADARBIS
„Europos Lietuvio“ redaktorius, 

susipažinęs su Londone viešėjusiu 
olandu C. W. Bieling’u, pakvietė jį 
būti nuolatiniu bendradarbiu. P. Bie 
lingas maloniai sutiko būti mūsų 
korespondentu Olandijoje.

Šį sekmadienį, spalio 4 d., 7 vai. 
vakre, garsioje Albert Hall salėje į- 
vyksta daugybės tautų dainos ir šo
kio pasirodymas — koncertas, or
ganizuojamas Mr. Russ Hardy. Pa
sirodyme dalyvaus visų Europos tau 
tų grupės ar pavieniai solistai, Kana 
dos, N. Zelandijos, Afrikos, Azijos ir 
kt. Lietuvius atstovauja šokėjų trupė 
vadovaujama Turūtos.

U ) I E J I 
SKAITYTOJAI

Visiems metams „Europos Lietu
vį“ užsisakė: Kmieliauskas Bronius, 
Oxforde, siųsdamas 35 šilingus pre
numeratos ir 5 šil. aukų laikraščiui.

V. Zalatorius, gyvenus Vokietijoje, 
Heddeshein, siųsdamas 5 dol. rašo: 
„Ir aš mielai .norėčiau skaityti ir pre 
numeruotis Jūsų laikraštį. Nežino
damas užsisakymo būdo, siunčiu 5 
dol., ir prašau už tai siųsti man lai
kraštį.“

Belgijoje gyvenų lietuviai: Pelanis 
St., Žemaitis L., Overtas V. ir Mme 
Deherve J. užsisakė „E. L.“ iki me
tų pabaigos.

IR CUKRUS 
NEBENORMUOJAMAS

Nuo rugsėjo 27 d., sekmadienio, 
panaikintos cukraus kortelės. Mais
to knygelėje dabar beliko tik mėsai, 
sūriui ir riebalams kuponai. Atei
nančiais metais iš viso numatoma 
panaikinti bet kurios maisto rūšies 
normavimas.

Kalbama, kad ryšium su cukraus 
normavimo panaikinimu, atpigs kai 
kurios rūšys saldumynų. Be to, at
siradus konkurencijai, saidymynų ko 
kybė žymiai pagerėsianti.

APIE EUROPĄ SKAITO

VISAS PASAULIS:

,, EUROPOS LIETUVI ”

SKAITO VISI GYVENĘ IR GYVENĄ 

EUROPOJE LIETU VIAI!

DAR ŠIANDIEN UŽSISAKYKITE 

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTĮ

„EUROPOS LIETUVĮ” 

43, Holland Park, 

London, W. 11.

LOWTONAS
METINIS DBLS SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 13 d. Lowton‘o skyrius 

sušaukė metinį skyriaus narių susi
rinkimų, apžvelgti savo veiklos ir nu 
statyti gaires ateinantiems metams. 
Skyriaus valdybon išrinkti: D. Ste
ponavičius, V. Miškinis, A. Bruzgys, 
S. Osas ir J. Pilipavičius. Revizijos 
komisijon: A. Perminąs, J. Keršys 
ir V. Laurinaitis.

Pareigomis valdyba pasiskirstė: 
Pirmininkas — V. Miškinis, sekreto
rius — D. Steponavičius ir iždinin
kas A. Bruzkys. Į visuotinį suvažia
vimų išrinkti atstovais — D. Stepo
navičius ir V. Miškinis.

Senosios skyriaus valdybos ir re
vizijos komisijos pranešimu, pereitais 
metais skyrius turėjo 121 svarų, 15 
šil. ir pusantro peno pajamų. Didžią 
jų pajamų dalį sudarė įvairios aukos 
ir rinkliavos. Per tų patį laikų pada
ryta įvairių išlaidų 106 sv. Nario mo 
kesčio per metus pasiųsta 46 sv. ir 1 
šil. Skyrius turi vienų nuolatinai šel 
piamų ligonį — J. Kvietkauskų, ku
ris jau dveji metai gydomas psichi
atrinėje ligoninėje ir maža vilčių, 
kad jo pakrikę nervai pasitaisytų.

Prieš kelis metus skyrius buvo gar 
sus savo narių skaičiumi ir veikla ne 
tik artimesnėse apylinkėse,: bet pa
siekdavo su išvykomis tolimų Cum- 
berlandų. Tada skyrius turėjo tauti
nių šokių grupelę, mėgėjų vaidinto
jų trupę, pastačiusių „Partizanai už 
Geležinės uždangos“ ir kit. Turėjo 
pagarsėjusius „Linksmuosius bro
lius“, kurie savo kupletais, liaudies 
dainomis vykusiai paįvairindavo pro 
gramas. Šiandien skyriuje beliko tik 
mažoji dalis, iš kadaise garsėjusios 
šimtinės. Savo jėgomis šiandien sky 
rius nebepajėgus kų nors įspūdingo 
suruošti. Antra, šiandien nebėra to 
entuziazmo, kuris anksčiau uždegda 
vo lietuvius, susirinkusius į būrį.

Liko dar mūsų tarpe „linksmieji 
broliai“ retkarčiais pasirodę Man- 
chesteryje. Šiuo metu skyrius sąži
ningai atlieka įvairias pinigines prie 
voles ir kitas pareigas, būtinas orga 
nizuotam lietuviui.

jr-\ A. Bruzgys

MANCHESTERIS
S.m. spalio 11d., 4 vai., Manches- 

terio lietuvių socialn. klube šaukia
mas DBLS-gos Manchestėrio sky
riaus narių visuotinis susirinkimas.

Nariams dalyvavimas būtinas. Pra 
šomi atsilankyti ir nenariai.

DBLS Manchesterio 
skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTON
Sekmadienį, spalio 4 d., 12 vai. 

wolverhamptonieciams lietuviams 
.pamaldas laikys iš Londono atvykęs 
kun. A. Kazlauskas.

NOTTINGHAMAS
Šiuo metu Nottinghame vykstan

čioje dailininkų rudens parodoje da
lyvauja ir nottinghajnietis P. Bugai- 
liškis, išstatęs parodoje kelis tapybos 
darbus. Anksčiau Bugailiškio kū
riniai buvo išstatyti Mansfieldo me
no galerijos parodoje. Džiugu, kad 
mūsų tautietis reprezentuoja anglų 
dailininkų tarpe ir lietuvius. P. Bu- 
įgailiškiui ilnkime nenuleisti rankų ir 
sėkmingai tobulintis kūryboje.

BIRMINGHAMAS

DVI NU
Pro rakto skylutę patyriau, kad 

po ilgos pertraukos paskutinis šio 
skyriaus valdybos posėdis buvo ne
paprastai triukšmingas. Atrodė, kad 
po posėdžio valdybos nariai gali iš
siskirstyti su apdaužytais antausiais. 
Girdėjau stalo daužymų ir komunis 
tinius apkaltinimo terminus: reak
cionieriai, sabotažninkai ir tt. Susi
dariau nuomonę, kad vienas valdy
bos narių nori išvaikyti kitus, pasi
grobti visų valdžių į savo rankas. Pa 
būgęs, kad nepapulčiau į trokštan
čio valdžios diktatoriaus rankas, nu 
tariau pasišalinti iš užimtos pozici
jos ir palaukti išdavų nuošaliau. Se
kančių dienų pradėjau teirautis, bet, 
mano nelaimei, sensacijų, kurios ga
lėtų sukrėsti Birminghamo visuome
nę nepavyko išgirsti. Valdybos na
riai vaikščiojo nusiminę, sukandę 
lūpas ir apie esamų valdžioje krizę 
nei šnipšt. Sutikęs pirmąjį nukertė
jusį valdybos narį, užkalbinau. Tei 
ravaus apie vakar dienos posėdžio 
nutarimus ir ar nėra pačioje valdžio 
je kokių nors nesklandumų. Užklaus 
tasis trumpai paaiškino,kad apie jo
kius nesklandumus valdžioje jis ne
galįs pasakoti, nes tai būtų paslap
čių išdavimas. Prisipažinau nugirs
tus pro rakto skylutę faktus. Varg
šas, priremtas prie sienos, išsisukinę 
jo šiaip ir taip, bet nepatvirtino ir 
nepaneigė. Todėl, reikia manyti, per 
versmą padaryti tendencija buvusi. 
Bet kas, kaip, kodėl taip ir paliko 
paslaptyje. Norėdamas mane nura
mint) pareiškė, kad esama padėtis 
nutarta palikti iki metinio susirinki
mo. Beto, iš pasikalbėjimo supratau, 
kad buvo keliamas skyriaus likvida 
cijos klausimas, nes, girdi, geriau 
nieko, negu diktatorius. Skyriaus 
likvidacijos klausimas gal ir būtų iš- 
sisprendęs teigiamai, jei būtų pavy
kę susitarti dėl turto pasidalinimo. 
Vienintelė turto nepasidalinimo prie 
žastis buvusį skyriaus skola. Nepas- 
laptis, kad kaikurie senosios valdy
bos nariai žada nebeišstatyti savo 
kandidatūros į naująją valdybą. Gir 
di — neapsimoka. Lietuvoje,buvo 
kitas reikalas. Alga, ekstra atlygini
mas už posėdžius, kelionpinigiai ir 
tt. Tuo tarpu čia reikia visur pa
čiam primokėti. Štai pavyzdys: vie 
nas valdybos narys ima ir iškelia 
klausimą, kad „Vasario 16“ gimna
zijos išlaikymo reikalams visiems 
valdybos nariams reikėtų paaukoti 
po 1 svarą. Girdi, tai būtų pavyzdys 
skyriaus nariams, nes jie matytų, 
kad valdžia netik nutaria, bet ir pati 
moka. Jam pritaria dar du, ir nuta
rimai priimtas. Jau tokio nutarimo 
laužyti nebegalima. Nori ar ne — 
privalai mokėti. Panašių nutarimų 
praeityje yra buvę ir daugiau. Sky
riaus nariai visai nežino, nes nei vie 
nas valdybos narys nedrįsta apie 
juos papasakoti nariams, mat yra pa 
vojus būti apšauktam dumiu. Štai 
tau ir atlyginimas už posėdžius, štai 
ir alga bei kelionpinigiai. Žodžiu, 
valdyba daro tokius nutarimus, ku
rie ne visiems patinka, o ypač sky
riaus nariams, — baigia savo aiški
nimų valdybos narys. Nenorėjau 
tikėti, kad nariai nepritartų valdžios 
valiai.Juk jie savanoriškai atėjo, įsi
rašė į skyrių, patys išsirinko valdžią, 
tad kodėl priešintis jos nutarimams 
ir neparemti. Nutariau patikrinti. 
Sutikęs pirmąjį skyriaus narį pradė
jau pasakoti apie paskutinį valdy
bos nutarimų gimnazijos išlaikymo 
reikalu. Dar nespėjau baigti, šis at
rėžė: valdyba padarė nutarimų, vai 
dyba tegul ir moka, prie ko čia gir
di, nariai. Einam geriau išmaukti po 
džiną, štai čia, į juodukų restoranų. 
Visokias valdybas, nutarimus, ’gim
nazijas geriau užmirškim, tai ne mū 
sų reikalas. Nugėręs džino supratau, 
kad valdyba netikusi, daro kvailus 
nutarimus, nesumoka man algos už 
būstinės iššlavimų i.r yra visiškai 
kitokios nuomonės, negu skyriaus na 
riai. Vadinasi, reikia jų keisti. Penki 
metai būdami valdžioje tie patys as
menys pakilo į puikybę, užmiršo 
nugerti ir nebenori skaitytis su sky
riaus narių nuomone.

Baigiant rašyti šį kūrinį įbėgęs į 
kambarį valdžios pasiuntinys nume
tė pranešimą apie šaukiamą metinį 
susirinkimą. Pranešime sakoma, kad 
susirinkimas įvyks 1953 m. spalio 
mėn. 3 d. 18 vai. „Birmingham 
Arms“ restorane, esančiame Brad
ford Str. ir Moat Row gatvių kam
pe, prie turgavietės, miesto centre 
(salė II aukšte). Taip pat praneša
ma, kad į susirinkimų bus kviečiama 
lietuviai iš tolimesnės Birminghamo 
apylinkės: Tamworth, Stuorbridge,

OMONES
Burton, Sutton Coldfield, West 
Bromwich, Oldbury ir tt. Beto, pa
brėžiama, kad susirinkime pagal 
„Britanijos Lietuvio“ 37 Nr. receptų 
„Alus gerti sveika“ bus taisoma svei 
kata vitaminais B. Čia pat valdžios 
pasiuntinys dar pridūrė, kad ten da
lyvaus skyriaus pirmininkas K. V. ir 
duos patarimus kaip sustiprinti B 
vitamino veikimą su pagalbiniais 
vaistais „Džinu“ ir tabaku. Girdi 
jis manąs, k,ad šie trys svarbūs vais
tai labai gerai gamina vadinamas 
laktofilinas, kurios ypač svarbios 
žmogaus organizmui, kaip parašyta 
„Brit. Liet.“ Tinkamai šiuos vaistus 
geriant, kitaip sakant, reguliariai, as 
ratio pasidaro lakikas. Paminėtų vai 
stų sumaišymo specialistai dažnai 
iššaukia reakcijų... Tokie asmenys 
vadinami lakūdros. Šie jau yra daž
nai pajėgūs atlikti veiksmus, kurių 
paprastas mirtingasis neįveikia.

Iš tų žinių pasidariau išvadų, kad 
skyriaus pirmininkas bus tas asmuo, 
kuris norėjo išvaikyti kitus valdy
bos narius. Tačiau, kitiems stipriai 
pasipriešinus, nepavyko. Tada su
galvojo prisitaikinti prie skyriaus 
narių nuomonės ir tuo laimėti rinki 
mus. Sėkmės jam 1 šlavikas.

AR LIKSIME
Į NUSKRIAUSTI? j 
i Neseniai spaudoje pasiro- t 
• dė išsamus BALFO prarie- ;

Šimas apie naujas imigraci- t 
jos galimybes į JAV-bes. : 
Ten yra nurodoma, kas, į 
kiek ir iš kurių kraštų pa- t 
bėgėiiai galės imigruoti pa- ; 
gal naująjį įstatymą. Apie • 
Anglijoje gyvenančius pabė ! 
gelius pranešime šitaip sa- t 
koma: „Nuo įstatymo vėly- t 
vesnės interpretacijos paaiš- t 
kės, ar pabėgėliai Anglijoje t 
galės šiuo įstatymu naudo- • 
tis“? i

Pabėgėliai, gyveną Austri- j 
-joje, Prancūzijoje, Vakarų ; 
Vokietijoje, Portugalijoje, j 
Norvegijoje, Belgijoje, Olan ; 
dijoje, Švedijoje, Graikijoje, : 
Turkijoje, Irane ir eilėje ki- į 
tų kraštų, turės teisę įšemi- ‘ 
gruoti, o iš Anglijos — dide- ; 
lis klaustukas. j

Mūsų tremties spauda yra • 
labai daug ir labai gražiai j 
rašiusi apie lietuvių koncen- ♦ 
traciją, kaip vienintelį išsi- į 
gelbėjimą nuo nutautėjimo t 
ir t.t. Kodėl iki šiolei nei : 
Amerikos spaudoje, nei mū- t 
sų laikraščiuose nekeliami • 
balsai prieš šitokią skriaudą, t 
lietuviams pabėgėliams, įs- t 
trigusiems D. Britanijoje. ; 
žinia, kad pagal lietuvių t 
kvotą Amerikon pateks tik • 
maža promilė tautiečių per : 
artimiausį dešimtmetį, visi t 
kiti turės likti krašte, kur į 
žmoniškesnio įsikūrimo vii- | 
čių yra tiek pat, kiek laimėti • 
poolyje 100 tūkst. svarų... • 

Jei naujajame imigracijos t 
įstatyme yra tokia pastaba, į 
tai, atrodo, reikia, kad kas t 
nors padarytų pagrįstų pas- į 
tangų jį taip nukreipti, jog į 
ir mes nebūtume palikti raup : 
sėtaisiais ir galėtume pasi- 

- naudoti juo taip, kaip ir lie
tuviai, gyveną Švedijoje, 
Portugalijoje, ar Turkijoje. 
Gal ir nedera kaltinti mūsų 
veiksnių ir organizacijų, ne
patarusių dar Vokietijos sto 
vykiose gyvenant, kaip pasi- 

Ielgti, kur važiuoti, laukti, ar 
skubėti? Bet dabar, kada : 
kada nuolatos spaudoje skai 
tome apie mūsų lietuvių ge-

Į rus ryšius su Amerikos vy- ;
• riausybe, verta priminti, kad 
: tie, kuriems rūpi visų lietu- 
• vių reikalas, turėtų ir mus, 
: patekusius į šį kraštą, nepa- 
! likti pamestinukais. Jau 

vien todėl verta persikelti 
: Amerikon, kad ten vaikams 
Į elementoriui įsigyti tėvas tu 
t ri dirbti vieną valandą, o čia, 
; Anglijoje — vieną dieną! 
J Kviečiu Anglijoje gyve- 
» nančius lietuvius, norinčius 
: susijungti su skaitlingaja 
• mūsų Amerikos išeivių bro- 
: iių šeima, kelti šį reikalą ir 
Į prašyti nepalikti mūsų nu- 
: skriaustais, kol dar nevėlu!
| Trijų vaikų motina. t

BELGIJA

DĖMESIO BUVUSIEMS
BELGIJOS ANGLIAKASIAMS 
TARNAUJANTIEMS DARBO

IR SARGYBŲ KUOPOSE
Išdirbę ilgus metus kasyklose ne

vienas jaunų lietuvių oficialiai ar ne
oficialiai išvyko Vokietijon ir tenai 
apsistojo, — daugiausiai gal minėto 
se kuopose. Vyrai, jums žinotina, 
kad kasyklų įstaigos kas metai išmo 
ka atlyginimo priedus, vadinamus 
„atostogų pinigus“. Pinigus tegali 
tiktai savininkas asmeniškai, arba ki 
tas asmuo įgaliotas savininko para
šu patvirtintu notaro ar policijos, — 
jūsų atveju — karinės vadovybės.

Daugelis išvykusiųjų ligi šiol mi
nėtų „atostogų pinigų“ neatsiėmė; 
nors tie pinigai nežūva (per 10 me
tų) laiku neatsiėmus, pageidautina 
tačiau, kad kiekvienas galįs juos gau 
ti atsiimtų, ar pavestų kam reikalin
gai ir naudingai sunaudoti. Dauge
lis išvažiuojančių paliko nesutvar
kytų šeimininkams, šeimininkėms, 
patikėtiniams skolų, — todėl labai 
pageidautina „atostogų pinigais“ to
kius nedateklius išlyginti visų pirma, 
arba, pervesti, pagaliau jeigu atsisa
koma jų sau — pervesti pinigus ka- 
ritatyviniams tikslams.

Belgijoje šiame reikale gali patar
pininkauti jūsų pažįstamieji. Nesant 
jų ar jiems nebegalint kreipkitės tie
siai kapeliono K. J. Dėdino adresu: 
97. Rue de la Brabancone; Louvain. 
Tuo reikalu nurodykite aiškiai sa
vo asmens žinias: pavardę, vardą, 
gimimo datą, lempos numerį, jūsų 
darboviečių (kasyklų) adresus ir lai
kus. Pažymėkite laiške kam perve
date pinigus, — paduokite tikslų ad
resą ir pažymėkite kuriam tikslui. 
Jums bus atsiųstas prancūzų kalbo
je įgaliojimo raštas, kurį pasirašę, ir 
leidę patvirtinti parašą karinei vado 
vybei, jį grąžinsite minėtu adresu. 
Jūsų įgaliojimo raštu bus galima 
atostogų pinigus išgauti ir pagal jū
sų norą atitinkamai juos paskirti.

Skaitę šią žinutę malonėkite pra
nešti kitiems buvusiems angliaka
siams, esantiems panašiose sąlygose. 
------ —-Xtm;-J. Dėdinas,

Belgijos Lietuvių Kapelionas.

ITALIJA

S. m. rugsėjo mėn. 10 d. Lietuvos 
Pasiuntinybėje prie Šv. Sosto lankė
si Jungtinių Amerikos Valstybių 
kongreso narys P. Charles J. Kers
ten su žmona ir dukterimi. Jis buvo 
priimtas P. S. Lozoraičio jr, kuris 
Ministeriuj S. Girdvainiui išvykus, 
ėjo Atstovo pareigas.

Ilgo ir labai malonaus pasikalbė
jimo metu buvo paliesta visa eilė 
klausimų liečiančių Kersten'o rezo
liuciją ir suteikimą medžiagos apie 
Sovietų Sąjungos smurtą prieš Lietu 
vą. Augštasis svetys ir jo žmona la
bai gyvai domėjosi įvairiais lietu
viškais klausimais ir įspūdžiais, ku
riuos sudaro naujoji JAV politika 
pavergtųjų tautų atžvilgiu. P. Kers- 
ten'as pabrėžė, kad kova už Lietu
vos visišką nepriklausomybę nebus 
lengva, tačiau negali būt abejonių, 
kad sutelkus visas jėgas, JAV ir pa
vergtųjų tautų pastangomis, ji bus 
laimėta. P. S. Lozoraitis jr. nuošir
džiai padėkojo svečiui už jo padrą
sinimo žodžius ir pažadėjo pilną 
Liet. Pasiuntinybės prie Sv. Sosto 
bendradarbiavimą su jo vadovauja
muoju Komitetu.

Rugsėjo mėn. 13, d. P. S. Lozorai
tis jr. revizitavo P. Kersteną viešbu
tyje ir įteikė jam preliminarinį są
rašą dokumentacijos, kuri galės būt 
įteikta Kongreso specialiai komisijai 
tiriančiai Baltijos kraštų okupaciją.

VOKIETIJA

Nordrhein - Westfalijoje gyvena 
dar 5121 tremtinys stovyklose ir 
3834 apgyvendinti naujai pastaty
tuose butuose. Vyrų skaičius viršija 
moterų skaičių. Stovyklose gyvento
jų skaičius didėja — grįžta iš dali
nių ir gana didelis skaičius gimsta, 
mirusiųjų skaičius mažas. Iš gyven- ' 
tojų stovyklose yra 1608 darbingi, 
952 nedarbingį ir iki 14 m. amž. vai
kų yra 2551. Aprūpinimas darbu yra 
žymiai pagerėjęs, tas liečia ir Biele- 
feldą ir Porz, kur darbą surasti iki 
šiol vis buvo sunku. Uždirbama ge
rai ir tokiu būdu galima neblogai 
pragyventi. Į valandą uždirbama 2, 
—DM. ir daugiau. Vėl naujai pasta
tyta arba greitu1 laiku numatoma pa 
statyti 400 butų — Dortmunde, Es- 
sene, M. Gladbach, Duesseldorfe, 
Bocholte, Gelsenkirchene, Hagene.

* * *
Augustdorfo Tbc ligoninė yra per 

pildyta. Yra atvežta 30 ligonių inki
lų stovyklų arba privačiai gyvenan
čių, kurių priežiūra ir gydymas se
nose sąlygose buvo nenormalus. Da
bar jiems tautiečių tarpe bus malo
niau. Augustdorfe bus parūpinta ser 
gautiems lengvas ir švarus drbas. 
Ten yra steigiamas tekstilės fabrikas, 
kuriame dirbs prdžioje 30, o vėliau 
iki 100 asmenų. Tam. projektui įgy
vendinti daug prisidėjo Augštasis 
Komisaras. Dar esama ir kitų planų 
darbą surasti ir kitiems ligoniams. 
Daroma žygių jaunimą išmokyti 
amatų. Į Regcnsburgo amatų mo
kyklą atvyksta labai mažai tremti
nių jaunimo — ligi šiolei vienas, ir 
yra įteikti dar 8 prašymai. Daromi 
žygiai ir mergaites mokinti amatų.

Naujai pastatytose kolonijose pra
dėta statyti namai ir bendriems rei
kalams — Gemeinschaftshaeuser. 
Čia bus laikomos pamaldos, susirin
kimai, vaikų darželiai ir kt. Kol kas 
numatyta tokius namus statytį Porz 
(jau pradėta), Bielefelde ir Dorfmun- 
de.

Augštojo Komisaro atstovas pa
reiškė, kad Vokietijos spaudoje pa
sirodė gana protingų straipsnių trem 
tinių reikalu, kas yra labai naudinga 
ir nesusipratimus baigti padeda. Re- 
gensbūrgė'yra"ifeftntaiamS’ skir-ta li
goninė ir seneliams prieglauda. Dar 
daug laisvų vietų randasi, todėl siū
loma šia galimybe pasinaudoti. Apie 
tai reikia plačiau paskelbti intere
santų tarpe. Buvo iš ministerijos pu
sės pasakyta, kad seni žmonės neno
riai keliasi į kitą kraštą ir todėl mi-' 
nisterija moka už 28 Varely esančius 
senelius, kad šie kitur keltis nenori. 
Augštasis Komisaras yra prašomas 
paskelbti sąrašą, tokių institucijų, į 
kurias galima 'būtų kreiptis dėl ligo
nių priėmimo, prieglaudos ar moki- 
nimosi.

Ministerialdirigent Dr. Rehren dar 
paskelbė, kad Nordrhein - Westljali- 
jos krašte yra 336 M. S. O. šeimos 
iš kitų Vokietijos kraštų, aprūpintos 
naujais butais. Tai buvo padaryta iš 
gero noro, be jokio įsipareigojimo 
ateičiai. Buvo norėta padėti blogo- - 
se sąlygose gyvenantiems bena
miams iš tokių Vokietijos kraštų, ku 
rie finansiniai nėra tokie pajėgūs, 
kaip Nordrhein ' Westfalija.

Nuo 1953 m. spalio mėn. 1 d. bus 
Nordrhein - Westfalijoje socialinių 
reikalų, darbų ir atstatymo ministe
rijos sujungtos į vieną. Jai vadovaus 
ministeris Dr. Schmidt. Ligšioliniai 
pareigūnai, su kuriais Krašto Valdy 
bai ypatingai reikėjo daug reikalų tu 
rėti, būtent, Ministerialdirigent Dr. 
Kehren ir vyr. valdžios patarėjas 
Schaumburg, palieka senose pareigo 
se.

* * *

P. A. S. Trečiokas, BALFo iždi
ninkas ir Vasario 16 Gimnazijai rem 
ti Komiteto sekretorius, lydimas 
BALFo įgaliotinio Vokietijoje, p. 
Rugieniaus, š.m. rugsėjo-mėn. 18 d. 
alnkėsį Huettenfelde. Posėdyje su 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba, p. 
Trečiokas buvo painformuotas apie 
Vasario 16 Gimnazijos naujųjų rū
mų padėtį, pirkimo finansavimą, 
kaip numatoma juose gimnaziją pa
talpinti ir kokie yra svarbiausi atei- » 
ties darbai ir kokios aktualiausios 
problemos. Tuos klausimus išnagri
nėjus, buvo tartasi, kokiu būdu Va
sario 16 Gimn. remti komitetas ga
lėtų geriausiai prie užpirktų rūmų 
finansavimo prisidėti. Pasitarime 
taip pat buvo paliesti ir vargo mo
kyklų, studentų šalpos, vadovėlių lei . 
dimo ir kiti klausimai.

(nukelta į psl. 6)

HUETTENFELDAS

Š.m. rugsėjo mėn. 18 d. Huetten- 
felde įvyko PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos posėdis. Buvo išklausytas 
Vasario 16 Gimnazijos rūmų staty
bos komisijos pranešimas ir padary
ti nutarimai dėl atliktinų darbų ir 
įrengimų.

Apžvelgus Gimnazijos rūmų va
jaus eigą, nusistatyta dėti pastangų, 
kad vajus būtų suintensyvintas.

Kreiptasi į visas apylinks ir seniū
nijas prašant jų pristatyti liudinin
kus, kurie galėtų duoti parodymus 
JAV kongrfeso komisijai Pabaltos 
valstybių okupacijai ištirti.

Posėdyje toliau buvo svartyti bė
gamieji, švietimo, kultūros, bendruo 
menės veiklos ir administracijos, rei
kalai.
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VOKIETIJA 
(atkelta iš psl. 5)

TREMTINIŲ ATSTOVAI 
SOCIAL MINISTERIJOJE

DUESSĘLDORFE
Š.m, rugsėjo mėn. 22 d. įvyko 

Duesseldorfe — Socialministerium 
Tremtinių Bendruomenių atstovų — 
Arbeitsgemeinschaft fuer heimatlose 
Auslaender — pasėdis, kuriame da
lyvavo Vokietijos Krašto Valdybos 
Vicepirmininkas E. Simona tis. Svar
biausias dienotvarkės punktus buvo 
pasų ir apsigyvenimo leidimų klausi
mas. Reikalas buvo plačiai diskutuo 
jamas. Buvo pareikšta nuomonė net 
iš .vyriausybės pusės, esu keista, kad 
prieš savo norų iš savo krašte ; Vo
kietijų atvežtas žmogus turi dabar 
prašyti apsigyvenimo leidimo. Bet 
Vokietijos vyriausybė patvarkė da
bar, kad nuo 'vetimšalių kontrolia
vimo negalima atsisakyti ir dclto ap 
sigyvenimo leidimas yra re'kalingas. 
Leidimus duoda Regierungs preziden
to įstaiga. Beturčiai gauna leidimų 
nemokamai. Į pasų įrašoma apsigy
venimo leidimas. Tai yra kariu ir vo 
kiečių viza. Vokietųos piliečiai gau
na vizų į daugelį .eraštų konsulatuo- 
se be ypatingų formalumų, kada 
tremtiniai turi ilgai laukti, kol jiems 
viza išduodama. Mat, Vokietija turi 
su kitais kraštais pdariusi sutaitir, dėl 
tokių lengvatų. Augštojo Komisaro 
atstovas pareiškė, kad daromi žygiai, 
atitinkamas lengvatas išsiderėti ir 
tremtiniams. , Pasas — vadinamas 
Londono dokumentu — su apsigyve
nimo leidimu, yra reikalingas dėl mo 
kesčių lengvatų. Tremtiniams būtų 
tuomet taikomos tokios pat lengva
tos, kaip ir vokiečių pabėgėliams. 
Atitinkamas įstatymas jau greitai bū 
siųs paskelbtas. Pabaltiečių Kraštų 
piliečiai gali turėti savo tautinį arba 
vokiečių išduotų pasų. Tautinis pa
sas, berods, neduoda tų platesnių tei 
šių, kurios taikomos kitiems tremti
niams Vokietijoje, Žadėta da.yti žy
gių, kad būtų tutinis pasas traktuo
jamas lygiai, kaip ir „Londono do
kumentas“. Bet tas gali dar užtrukti. 
Kaip pasų reikalai bus tvarkomi da
linių tarnautojų, paaiškės vėliau. 
Buvo nusiskųsta, kad dalinių pareigu 
nai (M. S. O.) ir jų šeimos neaprū
pinami butais. Į tai buvo iš ministe
rijos pusės atsakyta, kad daliniai ap 
gyvendinami kareivinėse ir butais jų 
šeimomis rūpintis yra kariuomenės 
reikalas, kaip ji juk ir rūpinasi bu
tais puskarininkių šeimoms. Tai esu
grynas kariuomenės reikalas. Bet 
Nordrhein Westfalijos krašte daž
niausiai M. S. 0,-po išėjimo iš dali
nki butais aprūpinami, kaip ir kiti, 
nors jie būtų atvykę ir iš kitų kraš
tų. Bet įsipareigoti vyriausybė nega
li.

Buvo paliestas ir emigravimo klau 
simas. Norinčių emigruoti yra dar 
gana daug. Yra daug šeimų, kurių 
dalis randasi jau užjūryje, kita da 
lis dėl nesveikatos ar kitų prežasčių 
išvykti negali. Tokių šeimų padėtis 
yra labai nemaloni. N. C. W. C. at
stovė pareiškė, kad dėl emigracijos į 
USA, vyriausybė dėl nesveikatos 
ir bausmių lengvatų nedaro. Taip 
pat ir garantija reikalinga. Specia
listai ir amatininkai turi pristatyti 
prekybas arba amatų rūmų liudyji- 
mus. Jeigu tai negalima, tai turi bū
ti dar dabar egzaminuojami. Į Kana- 
dų, pagal, NCWC, gali žemės ūkio 
ir specialistai — amatininkai emi
gruoti. Geras sųlygas išvykimui 
jiems sudaro Kanados geležinkelių 
bendrovės. Nė nepatariama planuoti 
apie tolimesnę emigracijų į USA, 
kadangi į ten pakliūti sunku. Žemės 
ūkio darbininkai turi būti paskuti
niuose penkiuos metuose dirbę že
mės ūkyje. Patartina ir dabar žemės 
ūkyje praktikuotis. Kliūtis emigravi 
mui yra bausmės, kurios liečia daž
niausiai ir darbingus vyrus. Po ka
ro pabaigos teismai gana augštas 
bausmes skyrė ir už menkus nusi
kaltimus. Šiandien, kada gyvenimas 
normalėja, bausmės už tuos pačius 
nusikaltimus būtų dawg mažesnės ar 

‘ba nusikaltimai būtų amnestuoti. 
Mėginama bausmes už menkesnius 
nusikaltimus malonės keliu braukti, 
tuomet galėtų dar dalis emigruoti. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiniiiiiiiiiiiu

RUDENS VAKARAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Spalio 10 d., šeštadienį., 8 vai. va
karo Lietuvių Namuose rengiamas 
smagus pobūvis.

Šokiams gros kapela, veiks bufe
tas. Įėjimas su pakvietimais. Norį 
dalyvauti, prašomi įsigyti pakvieti
mus iš anksto prie Lietuvių Bažny
čios, Liūdžiu krautuvėje arba Lietu
vių Namuose. Įėjimas 2.6, pavie
niams— tiek pat.

Pakvietimu skaičius ribotas, to
dėl prašome paskubėti.

ĮRAŠAS ant nugaros vyro, pra
šančio išmaldos prie puošnios skry
bėlių krautuvės:

—• Žmona krautuvėje perka.
Al Kaufman

OLANDAS
APIE LIETUVIUS

Olandas C. W. Bieling'as, vie- ti, kad šis susipratęs lietuvis man 
sėjęs keliolikti, dienų Londone, daug padėjo išmokti geriau lietuviš- 
Lietuvių. Namuose, išvykdamas kai. Jis dažnai būna pas mane, mes 
paliko lietuviškai rašytą šitokį drauge išeiname pasivaikščioti, nors 
įspūdžių straipsnelį, Red.
Norinčiam išmokti svetimų kal

bų, tinkamiausia priemonė — pagy
venti krašte, kur ši kalba yra varto
jama. Deja, dažniausiai gyvenimas 
mums niekados neleidžia tokio lai
kino apsigyvenimo įvykdyti. Daž
niausiai reikia pasitenkinti gautųja 
gramatika, žodynu ar knyga. Šitai 
turint, galima įsikinkyti į darbų!

Seniai norėjau išmokti lietuvių 
kalbos, būdamas dideliu mėgėju 
forkloro, liaudies meno ir pasakų, 
žinodamas lietuvių kalbos skambin- 
gumų, žodžių turtų ir garsių gra
matikų senienomis. Prieš tris metus 
pradėjau studijuoti Senn'o „Kurzes 
Lehrbuch der Litauischen Sprache“. 
Ten labai gerai išdėstyta lietuvių 
kalbos gramatika, matyt, autorius 
turėjo mintyje, kad ši kalba yra la
bai sunki ir sudėtinga. Baigęs šios 
gramatikos studijas, aš jau galėjau 
skaityti lengvų pasakų arba laikraš
čio straipsnelį. Tada nusprendžiau, 
kad dabar kaip tik laikas susipažin
ti ir su pačiais lietuviais. Todėl vie
nų sekmadienį, sužinojęs apie lietu
vius, įsikūrusius Limbergo apylin
kėse, nuvažiavau pas lietuvius ang
liakasius. Mane ten nuoširdžiai pri
ėmė, supažindino su kun. J. Dėdi
nu, kuris, sužinojęs apie mano pa
stangas, davė man Dr. Skardžiaus 
„Lietuvių Kalbos Vadovų“. Turiu 
pasakyti, kad aš įsimylėjau į tų ste
buklingų knygų, kurioje yra graži 
kalbos apžvalga ir taip pat ten rū
pinamasi kalbos grynumu. Skaity
damas šių knygų, pamačiau, kad 
lietuvių kalba nėra kokia nors se
nų kalbų liekana, bet visiškai mo
derni kalba. Kiek pastangų yra pa
dėję Dr. Jaunius, Būga, Jablonskis

iš to nauda tenka tik man. Iš tikrų
jų aš esu daug skolingas tam širdin
gam jaunam lietuviui.

Pagaliau nusprendžiau dar arčiau 
susipažinti su lietuvių gyvenimu, pa
sirinkdamas Londone (gyvenančių 
lietuvių kolonijų. Pasakyta — pada
ryta: vienų rugsėjo trečiadienį at
vykau į Lietuvių Namus Londone, 
apie kuriuos buvau dažnai skaitęs 
„Britanijos Lietuvyje“. Man, olan
dui, trūksta taisiklingų žodžių pasa
kyti tų širdingumų, su kokiu aš bu
vau priimtas šitoje „Mažytėje Lie
tuvoje“. A patyriau, kad lietuvių 
vaišingumas nėra patarlė ar tuščias 
žodis, anaiptol! Kiekvienas su ma
nimi pakalbėjo, mane šnekino.

Sekmadienį buvo Londono Lietu
vių bažnyčioje, kur girdėjau lietu
viškai giedant ir gražų pamokslų, 
kuriame, gal būt, atsitiktinai daug 
buvo minima apie lietuvių kalbos 
grožį. Vakare aplankiau Lietuvių 
Klubų, kuriame buvo Tautos Šven
tės minėjimas. Čia girdėjau, paskai
tų ir kalbas, kurias beveik visiškai 
gerai supratau, girdėjau lietuviškas 
dainas ir vienų deklamacijų, kuri 
kalbos mėgėjui buvo ypatingai pui
ki. Deja, ne kiekvienas lietuvis taip 
ištaria ir jaučia kalbos grožį...

Negaliu nepaminėti savo apsilan
kymo pas Dainorų Daunoraitę, lie
tuviškos knygos platintojų, su kuria 
jau nuo seniai susirašinėdavau. Pa
galiau aš galėjau su ja pasikalEeti 
apskritai apie lietuviškas knygas, pa
matyti kų ji turį savo lietuviškoj 
„krautuvėlėje“! Savo kukliam rinki
niui gavau kelias knygas, kuris nuo
lat auga, dėka lietuvių pastangų iš
laikyti lietuvybę tremtyje.

Baigdamas noriu pasakyti visiems Jūs keletu vakarų būsite namuose, 
ir kiti šiai kalbai atlietuvinti, apšva- mano bičiuliams lietuviškų ačiū už 
rinti ir ištobulinti!

Tas pats kun. Dėdinas man davė 
vieno lietuvio, gyvenančio Amster
dame, adresų. Tai buvo Antanas 
Galkus, jaunas lietuvis nuo Šiaulių. 
Jis Olandijoje įsikūręs jau 8 metai, dar glaudesni. 
Su juo susipažinau ir, turiu pasaky- C. W. Bieling'as
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LEVALIO MIRTIS
KAIP BUVO NUTEISTAS IR SUŠAUDYTAS PIERRE BEVALIS

Kolaboracija dabar paprastai va
diname bendradarbiavimų su priešu. 
Visuose okupuotuose kraštuose at
sirasdavo, atsiranda ir atsiras žmo
nių, kurie su okupantu bendradar
biauja opurtuanistiniais sumetimais, 
siekdami sau naudos, tačiau netrūks 
ta ir tokių, kurie „kolaboruoja“ tikė 
damiesi išgelbėti tautai tai, kų iš vi
so tokioje būklėje išgelbėti įmano
ma. Kolaborantas panašus į varžy
tinėms skirto turto valdytojų — jo 
nekenčia buvę, savininkai, juo nepa
sitiki ir kreditoriai — okupantai.

Kolaboracijos problema, kuri nė
ra svetima ir dvį okupacijas pergy
venusiai Lietuvai, yra labai kompli
kuota ir, deja, paprastai sprendžia
ma pametus reikiamų šaltumų ir san 
turumų. Tai ryškiai parodo ir buv. 
Prancūzijos ministerio pirmininko 
Pierre Lavai likimo pavyzdys. BiMa- 
mas vadinamas „realus“ politikas, 
Lavalis, kuris 1935 m. sudarė drau
gingumo paktų su Stalinu, Hitleriu 
per kelias dienas įrodžius prancūzų 
karinį nepajėgumų, bandė bendrad.ar 
biauti ir su juo. To bendradarbiavi
mo dėka buvo sudarytos sųlygos vė
lesniam admirolo Darlano sukilimui, 
Eisenhoweriui išlipant Afrikos kran
tuose... Šiandien daugumas prancū
zų yra įsitikinę, kad Lavalis buvo 
nužudytas be reikalo.

Kad nuotaikos yra pasikeitusios, 
įrodo ir tas faktas, kad vienas iš tri
jų Lavalio gynėjų Yves - Frėdėric 
Jafrė išleido nemažo pasisekimo’ su
silaukusių knygų „Les derniers pro- 
pos de Pierre Lavai“ (Editions An
drė Bonne, Paris), kurioje aprašoma 
Lavalio byla, spręsta 1945 m. rudenį 
specialaus tribunolo.

Procedūra buvusi tokia vienaša
liška, kad Lavalis pareiškė negalįs 
dalyvauti teismo posėdžiuose, nes 
jam neduodama jokios galimybės 
gintis. Byla buvo svarstoma penkias 
dienas — 1945 m. spalio 9 d. Lava
lis buvo pasmerktas mirti. Sprendi
mų įvykdyti buvo įsakjha po šešių 
dienų Jaffrė taip, aprašo spalio 15 
d. rytų:

.Zprižūrėtojas atidarė kameros du- 
ris. Generalinis prokuroras Mornet 
įėjo į siaurų, drėgnų patalpų, kurioj 
buvo laikomas buvęs ministeris pir
mininkas ir ištarė tradicinį sakinį:

vaišingumų ir nuoširdžias pastan
gas pagelbėti man nugalėti tuos sun
kumus, su kuriais susiduriu lietuviš
kai besimokydamas. Aš tikiu, kad 
ateityje mano ryšiai su lietuviais bus

— Pierre Lavai, būkite drųsus 1
Nuteistasis gulėjo išsitiesęs ant na 

rų. Jo veidas buvo uždengtas ant
klode. Galima buvo pastebėti, kad 
ji’s juda, tačiau jis nepasakė nė žo
džio. Kai kurie prokuroro palydovų 
spėjo, kad Lavaliui pasidarė silpna.

Mano kolega advokatas Naud 
griežtai sušuko: — Allons, Monsie
ur, atsikeikite!

Iš Lavalio burnos pasigirdo krio
kimas, o iš iki šiol buvusios sugniau 
žtos rankos iškrito stiklinė ampulė. 
Daktaras Paul greit tų ampulę pakė
lė ir pauostė. „Ciano rūgštis“ — pa
sakė jis.

Visį sumišo. Staiga supratome, jog 
Lavalį kankina baisūs skausmai... 
Naud ant stalo pastebėjo laiškų,kurį 
buvo palikęs nuteistasis. Energinga 
ranka buvo užadresuota: „Mano ad 
vokalams — jūsų informacijai. Ma
no budeliams — mano atsakymas“. 
Naud pradėjo skaityti iš susijaudini 
mo virpančiu balsu:

,,... Generolas de Gaulle nedelsė 
įsakyti mane nužudyti. Tai kas čia 
vyksta nėra teismo sprendimo vykdy 
mas, nes mano pasmerkimo negali
ma vadinti teismo sprendimu. Bylos 
metu mano burna buvo užrakinta, 
dabar norima mane amžinai nutil
dyti...“

Niekas nejudėjo, buvome lyg su
stingę.

„Aš mokėsiu numirti savo būdu ; 
nusinuodysiu, kaip romėnai. Šis ma 
no pasielgimas yra protestas prieš 
barbariškumų.“

Dr. Paul pasilenkė prie mirštan
čio. Pačiupinėjo jo pulsų. „Tegyvens 
keletu minučių“ — pareiškė kratyda 
mas galvų. Tų pačių akimirkų kaž
kieno užaliarmuotas atskubėjo kalė
jimo gydytojas dr. Masmonteil, asis
tento ir būrio gailestingų seserų ly
dimas. Jie pradėjo pasiruošimus 
plauti Lavalio skilvį. Skilvio išplovi 
mas užtruko gerų valandų...* * *

Teisingumo atstovai, kuriems nu
sibodo vaikščioti ten ir atgal korido 
riuje, nuėjo pasitarti į kalėjimo raš
tinę. Man ten atėjus, teismo pirmi-
ninkas Bouchardon samprotavo: 
„Jį galima sušaudyti gulintį ant neš 
tuvų ar pasodinus ant kėdės.“

Apie 10 vai. 30 min. Lavalis atgi-

BANGINIS .JONAS“ 
PARYŽIAUS GATVĖSE

Paryžiaus gyventojams buvo neti 
keta staigmena, kai', jie sužinojo, kad 
vienoje žiūomiąu|iij miešto gatvių, 
atsirado tikras banginis, vardu Jo
nas. Sekmadienio ryte jau susidarė 
smalsuolių eilutę, išsitiesusi per pu
sę mylios. Už Jono pamatymų rei
kia mokėti 2 šilingai.

Paryžiaus centre jis atsirado perei 
to sekmadienio ryte, atgabentas vie
nos norvegų firmos. Banginį užkon
servavo dr. Rolf Hinrichs, iš Ham
burgo. Ši mintis kilusi tada, kai jis 
laboratorijose „užvekuodavo“ kelio 
likų gramų sveriančias pelytes. Ka
da norvegų žvejai nušovė banginį, 
dr. Rolfas pritaikė jam tuos pačius 
konservavimo vaistus ir banginiui 
Jonui, sveriančiam 58 tonas, tik, ži
noma, „adatėlė“ buvusi 11 pėdų il
gio ir konservavimo vaistaį buvo 
leidžiami 14 valandų be pertraukos. 
Ir dabar, nakties metu, šis daktaras 
su atitinkamais šaldymo įrankiais,' 
įeina į „Jono“ pilvų ir ten dirba ke
letu valandų. Banginio viduriuose 
neaugšto ūgio Dr. R. Hinrichs vaikš 
to laisvai, o kai kur, norėdamas pa
siekti augštesnes banginio pilvo da
lis, pasistato kopėtėles.

Jono gydytojas tvirtina, kad ban
ginis išsilaikys sveikas mažiausiai 
tris metus. Garsesnieji pasaulio cir
kai jau kreipėsi į banginio savinin
kus, siūlydami už Jonų nemažas pi
nigų sumas. Suprantama, kad šiuo 
metu, kai per dvi dienas banginio pa 
sižiūrėti atėjo šimtas tūkstančių 
žiūrovų, jo kaina taip pat- auganti. 
Prancūzų spauda pažymi, kad Jonas 
aplankysiųs ir kitus Europos kraštus. 
Nuostabu, kad tiek prancūzų spau
da tiek anglų spaudoje banginio var 
das rašomas lietuviškai — JONAS. 
Mūsų Paryžiaus korespondentas, 
būdamas banginio bendravardžiu, 
pažadėjo ištirti, ar kartais, banginio 
krikštatėvis nėra lietuvis?...

JEI NORITE SUTAUPYTI?
Nusipirkt; genį lietuviškų knygų.

neišleisdami pinigus menkniekiams 
ir tuščioms pramogoms. Geriausias 
naujai išleistas knygas gausite pas 
Dainorų Daunoraitę, 49, Thornton 
avė. London, W. 4. Ten pat galima 
užsakyti lietuviškas plokšteles, visus 
Amerikoje išeinančius laikraščius, 
žurnalus, žodynus, vadovėlius.

jo, paprašė vandens. Kalėjimo kape 
lionas tėvas Mouren pasilenkė prie 
jo ir paklausė: „Monsieur Lavai, aš 
esu jūsų nuodėmklausis. Ar pažįsta 
te mane?“

— Taip.
— Ar norite atlikti išpažintį?
— Taip.
Susirinkusieji pasitraukė, palikda

mi Lavalį vienų su kunigu.
Teisėjai netrukus paskelbė, kad 

egzekucija bus įvykdyta... Aš galiu 
paliudyti, kad teisėjai vadovavosi tik 
vienu troškimu: nuteistųjį įgalimai 
greičiau sušaudyti... Jie nė vienos 
akimirkos nedvejojo, kad jų misija 
bent tų dienų, buvo baigta. Man at
rodo, kad galų greičiau padaryti bu
vo duotas įsakymas iš Rue St. Do
minique t. y. tiesiog iš de Gaulle. 
Kiekvienu atveju tikra, kad polici
jos prefektas Luizet, kuris buvo pas 
de Gaulle nuvykęs su raportu, iš 
ten grįžo su egzekucijos komanda.

Savo celėje Lavalis, kurio veidas 
buvo visai žalias, be paliovos prašė 
vandens. Po truputį jis atgavo pilnų 
sųmonę, net bandė juokauti: „Tie
siog netikėtina, kad paėmęs tokių do 
zę nuodų dar esu gyvas. Matyt tu
riu prakeiktai gerų Auvergnato pri
gimtį.

Teisėjų įsakymu gailestingosios se 
serys pradėjo jį rengti. Griaudu bu
vo žiūrėti į su mirtimi kovojantį vy
rų, kuriam maunami baltiniai, marš
kiniai, kelnės. Jis neužmiršo papra
šyti ir savo pagarsėjusio kaklaraiš
čio.

Aprengtų Lavalį pasodino ant na- 
rų.Jis paprašė veidrodžio. Prižiūrė
tojas padavė savo mažų kišeninį. 
Lavalis rūpestingai susišukavo ir pa 
prašė savo skrybėlės bei lazdos, be 
kurių niekur neišeidavo.

Mes, jo gynėjai, sumišome. Prieš 
kelias dienas tuos daiktus Lavalio 
dukters prašomi atidavėme jai. Lava 
lis tuo buvo labai nepatenkintas: 
„Skrybėlę galėjote jau.man palikti“.

Taip ruošiantis kalėjimo direkto
rius A. Amor keletu kartų buvo at
ėjęs į kamerų pasiteirauti: „Ar grei 
tai baigsite?“. Mes nedrįsome jam
duoti tinkamo atsakymo, už mus at 
sakė pats Lavalis: „Jūs be abejo sku 
bate pusryčių. Deja, šį kartų turite 
dar kiek pakentėti!“

BARBOROS
DIENQRASTIS

Pirmadienis. Būčiau tylėjusi, kaip 
ir iki šiolei. Mano dienoraštį vora
tinkliai apr.azgojo, kaip anais gra
žiais laikais, tėviškės laukuose ruZ 
įgienas. Rašymas joks biznis — kiek
vienas gali! Tačiau bevartydama 
„Britanijos Lietuvį“ keturių paskuti
niųjų savaičių numerius, pastebėjau, 
kad ne tik „Britanijos Lietuvyje“, 
bet ir naujame mūsų savaitraštyje 
„Europos Lietuvyje“ rašančiųjų ben 
dradarbių nepadidėjo nė per plau
kelį. Stambių antraštę „ALUS GER 
TI SVEIKA“ perskaičiusi, tikėjausi, 
kad kas ne kas, bet .antialkocholinin 
kas ir antifeministas (draudžiųs da
žyti lūpas) Dr. Valteris, atsilieps, gin 
damas skleistas įdėjas. Ramybė. Ma
tyt, kad ir jis priėjo išvados, kad 
„alus gerti sveika“. Būčiau ir aš tos 
nuomonės, jei ne toks menkas atsi
tikimėlis mano parapijoje: Centras 
antsiuntė phiokštų blankų, kuriuos 
turėjdfne pasirašyti, pridėti orderį ir 
gražinti oro paštu kuoskubiausiai 
Londonan, atvykstančiam Kerstenui 
pagerbti. Skubus susirinkimas, sku
būs pranešimai, paraginimai. Iš 26 
skyriaus narių, susirinkime dalyvavo 
—■ 12. Blankus nusiuntė 5. Likusieji, 
paskaitę, kad „alus gerti sveika“, 
nutarė skubiai gydytis, neturėdami 
vienos minutės laiko parašyti savo 
pavardės ir adreso. Aišku, kad rašy 
mas — joks biznis!.. Sveikata — pir 
moję eilėje.

Antradienis. Jau kuris metas, kai 
į mūsų fabrikų iš kažkur atsikė’ė 
naujas darbininkas, lietuvis. Mažai 
kalba, paniūrės ir vis sprendžia Ra' 
kokius uždavinius. Vienos dienos 
pietų pertraukos metu prieina jis 
prie manęs ir Aldonos, ir klausia:

—• Jūs, panele Barbora, esate gud
riausia iš visų moterų, todėl pasaky
kite, koks yra panašumas tarp mūsų 
politinių veiksnių ,ir atom u 's ener
gijos?

Matyt, kad toks manęs išskyrimas 
įžeidė mano draugę, kuri tuojau pat 
patraukė mane nuo kėdės:

— Einam, — jis komunistas...

Pajudėjome. Advokatai Baraduc, 
Naud ir aš Lavalį palaikėme. Prižiū
rėtojas nešė kėdę, jei Lavaliui pri
reiktų atsisėsti... Kas dešimt metrų 
jis sustodavo .atsigerti vandens... Įli
pome į kalėjimo automobilį, dvejų 
sargų ir kapeliono lydimi. „Ar to
li?“ — paklausė Lavalis. „Ne, pone 
pirmininke, visai arti“. „Juo geriau“ 
— atsakė ir netrukus pridūrė: 
„Man vistiek; tik skaudu pagalvoti 
apie žmonų ir dukterį“.

Automobilis greitai sustojo. Aš iš 
lipau pirmas ir akimis jieškojau mir 
ties stulpo, į kurį turės atsiremti pa
smerktasis. Tai buvo paprastas bas
lys, kurį vienas kalinys nudrožė tų 
patį rytų...

Egzekucijos komanda jau buvo 
vietoje. Karininkas su kardu rankje 
buvo palypėjęs ant senos muilo dė
žės. Pierre Lavai išlipo iš automobi
lio ir žvalgėsi tiriančiu žvilgsniu. Jo 
veidas buvo ramus. Aš išgirdau kaip 
jis aiškiu balsu paklausė: „Kurgi 
teisėjai?“

Pažvelgiau į susirinkusius. Nei 
teismo pirmininko nei prokuroro ne 
simatė. Dar kartų pakeltu balsu pa
klausė Lavalis: „Kur gi teisėjai?“ 
Tik tada teismo pirmininkas Bou
chardon ir prokuroras Mornet pasi
rodė iš už kalėjimo automobilio, kur 
buvo pasislėpę. Jie abu drebėjo iš 
susijaudinimo. Lavalis į juos pažiū
rėjo su .panieka ir tarė: „Jums buvo 
pavestas liūdnas biznis, mano po
nai!“

Ženklu paprašė manęs ir Naudo 
jį palaikyti, nes buvo per silpnas nu
eiti paskutinius žingsnius. Pasiekęs 
baslį, jis paklausė manęs: „Ar rei
kia nusiimti ploščių?“

Atsakiau : „Ne, tai nereikalinga“.
Apkabinau jį: „Au revoir, Mon

sieur Le President“... Karininkas su
rišo jam rankas. Man pasidarė silp
na, nuėjau kelis žingsnius atgal. Teis 
mo sekretorius Hollbecque, kuris į 
egzekucijų buvo atvykęs leitenanto 
uniformoje, netrukus mane vėl pa
šaukė, sakydamas: „Maitre Faffre, 
atsigręžkite į ponų Lavalį. Jis norė
tų paskutiniu žvilgsniu padėkoti sa
vo gynėjams.“

AŠ susivaldžiau ir atsistojau neto
li jo. Karininkas pakėlė kardų. La

Stovėdama prie staklių vis dėlto 
ilgai sprendžiau jo duotų uždavinį, 
ir, po darbo sutikusi jį fabriko kie
me, atsakiau:

— Tarp mūsų politinių veiksnių 
ir atominės energijos yra toks pana
šumas, kad ir veiksniai ir atomas vei 
kia energingai...

— Ne visai tikslus atsakymas, — 
pastebėjo gudročius, pasakydamas 
savo nuomonę:

— Ir mūsų politiniai veiksniai ir 
atominė energija — skaldo ir skaldo 
si...

Dabar ir aš įsitikinau, kad Aldo
na buvo teisi, sakydama, kad jis rau 
donas.

Sekmadienis. Gavusi AJA „Brita
nijos Lietuvio“ įpėdinį „Europos Lie 
tuvį“, kuriame paskelbta masinan
čios dovanos apie naujų prenumera
torių medžioklę. Todėl išėjusi iš 
bažnyčios, pasukau į „vaistinę“, kur 
po pamaldų visada susirenka tautie
čiai sveikatos taisyti. Žinodama, kad 
nedaug procentų yra pataikyti ant 
skaitančiojo, prieinu prie kraštinio, 
gera eilute apsirengusio viengungio, 
ir sakau:

— Ar skaitėt „Europos Lietuvį“? 
Ten dvi jaunos lietuvaitės vedybų 
tikslais jieškojo draugo?

— Parodykite! Kur? Neskaičiau!
— Ar neturite laikraščio?
— Užpernai dar turėjau, bet už

miršau pereitais metais užsimokėti, 
tai šitais metais ėmė ir sustabdė... 
Didelis čia daiktas. Galėjo dar siųs
ti...

— Tai gal dabar užsisakysite? — 
pasiūliau buvusiam skaitytojui, tu
rėdama galvoje laimėti žadėtų dova 
nų.

— Brangus!.. Ot, geriau išgerki
me! Dvigubų benediktino ir dvigu
bų brendės, prašau, — užsakė bu
vęs skaitytojas, paklodamas 3 mėne
sių „Europos Lietuvio“ prenumera
tų. Taip ir nunešė man skirtųjų do
vanų, o pats ir toliau liko „užsiga
vęs“, kad po pusantrų metų nutrau
kė jam siuntimų. Bandysiu dar kar
tų laimės...

---------------------------------- V N -

skelbimai
Londono D. L. K. Vytauto skau- i 

tų draugovė, Lietuvos skautų 35 m. 
sukaktuvėms paminėti, š. m. spalio 
25 d. 6 vai. p. p. Londono Lietuvių
Sporto ir Socialiniam Klube, 345a 
Victoria Park Rd. E. 9. stato J. A. 
Kaulėno 3-jų veiksmų veikalų: „Mū 
sų mintys ir darbai motinai Tėvy
nei.“ Visus maloniai prašome atsi
lankyti.

Rengėjai.

Reikalingi ogsigeno ir acitelino 
šveisuotojai ir šveisavimo darbinin
kai. Mokami geri atlyginimai ir bo- 
nusai. Gyventi galima stovykloje. 
Kreiptis: Shipbreaking Industries 
Ltd., Faslane Port, Shandon, Dun
bartonshire.

NUO PLUNGES IR ŽARĖNŲ
Kas žino tikresnę datų (mėnuo ir 

metai apie STASES RUDAV1CICI
TES DUGINIENES mirtį, malo
niai prašomas pranešti šiuo adresu : 
A. O.M. Stephens, 90 Harrowdene 
Road, Wembley, Middx. Už atsaky
mų bus atlyginta.

S. m. spalio mėn. 4 dienų, 2,30 
valandų, Lietuvių Namuose šaukia
mas DBLS Centrinio skyriaus meti
nis narių susirinkimas. Susirinkime 
kviečiami dalyvauti ir Londono sky 
rims nariai, nes bus svarstomas Cen 
trinio ir Londono skyrių sujungimo 
klausimas.

Centrinio skyriaus valdyba

PRANEŠIMAS
DBLS Manchesterio skyriaus Pa

minklinio Kryžiaus loterija nukelta 
į š. m. spalio mėn. 4 d.

Visas DBLS skyrių valdybas, ku
rios dar negrųžino loterijos biletų, 
prašome grųžinti iki 1953 m. spali 
1 d.

DBLS Manchesterio 
Skyriaus Valdyba

kayifv, <crus

valis sušuko: „Tegyvuoja Prancū-, 
zija“.

Jo akys buvo nukreiptos į mus, 
tris advokatus, kuriems buvo sukliu 
dyta jį ginti. Jo kaklų dengė tauti
nių spalvų šalikas, kurį visados ne
šiodavo.

Pasigirdo salvė. Tai buvo 12 vai. 
ir 23 minutės. *

Kaip sapne mačiau prie gulinčio 
Lavalio priėjusį viršilų ir pribaigian 
tį jį malonės šūviu...

(.„Atspindžiai" Nr. T.)
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