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(Tęsinys.) Liudininkas

Lietuviai Vladimiro Kalėjime

Nesiimu plačiau dėstyti apie lietuvių nu
tautėjimo priežastis tiek Amerikoje, tiek 
kai kuriuose kituose kraštuose, bet pradžio
je paminėtas mūsų veiksnių aplinkraštis sa
ko apie esantį pavojų nutautėti lietuviams,

* gyvenantiems visame laisvajame pasaulyje, 
noriu pabrėžti, kad nevienas lietuvių inteli
gentų nutautėti nusistatė nepasiekę palai
mintų Amerikos krantų, turėdami galvoje 
medžiaginį reikalą.

Kas riš mus su Lietuva dvidešimt metų 
praėjus? Giminės ir artimesni pažįstami bus 
išmirę ar išžudyti; turto ten mes nepatiko
me, vaikai užmirš lietuviškai ir jų niekas 
netrauks nei prisiminimai, nei pažįstami, nei 
draugai ir todėl jiems nebebus reikalo grįž
ti Lietuvon. Nediskutuosiu ir nenagrinėsiu 
taip pat klausimo, kiek yra pateisinamos 
tokios kalbos, kurias dažnai nugirstame iš 
lietuvių, švykstančių Amerikon, Kanadon 
ar kitur, kai buvo paliečiamas grįžimo rei
kalas. Dažnas buvo nuoširdus savo galvoji
me ir pasisakydavo, kad nebegrįšiąs. Todėl 
jų vaikų nutautėjimo nesulaikys nei geros 
lietuvių mokyklos, juo labiau jų neišgelbės 
vargo mokyklos. Nusistačiusių nutausti ar-

* ba pasyvių naujųjų emigrantų tarpe yra ga
na žymus skaičius. Nenutautės tik aktingie
ji, kurie pasiryžę kovoti su nutautėjimu ir 
todėl jiems padės mokyklos, vargo mokyk
los, įvairūs lietuviški parengimai lietuviškai 
kultūrai, lietuviškiems papročiams ugdyti 
ir palaikyti. Kokį nuošimtį sudaro tie aktin
gieji — skaitline būtų sunku pasakyti, bet 
kiekvienas matome, kad tokių yra mažuma.

Žvilgterėkime, kodėl taip greit nutausta 
lietuvis — inteligentas? Pasvarstykime, kas 
reikėtų daryti, kad šį nutautėjimo procesą 
nors kiek sulaikius?

Priklausyti kuriai nors tautai, reiškia būti 
tos grupės žmonių nariu, kurie yra giminin
go kraujo, ta pačia kalba, tos pat istorinės 
praeities ir kultūros. Atsisakyti nuo savos 
tautos ir pereiti į kitą, reiškia susimaišyti 
fiziškai — per vedybas ir atsisakyti savos 
kultūros — kalbos, papročių ir istorinių 
tradicijų. Nesiduoti nutautėjimui, — reiš
kia griežtai laikytis savo kultūros — kalbos 
ir papročių.

Minėjome, kad lietuviai, inteligentai ir 
neinteligentai, daugumoje nutautėja siekda
mi medžiaginių gėrybių. Prisirišimą prie ma 
terijos, jei imsime inteligentų pavyzdį, nule
mia materialistinės pažiūros, medžiaginių 
gėrybių siekimas, aplinka, nepakankamas 
savosios tautinės kultūros išvystymas ir ide
alizmo stoka. Atrodo, kad pas lietuvius kai 
kuriais atsitikimais medžiaginių gėrybių 

' troškimas ir tautinės kultūros silpnumas 
peršoka kitų tautų narius, nes lietuviai nu- 
taus'.a (Amerikoje) jau pirmoje kartoje. Tą 
patį matėme Rusijoje, Lenkijoje ir kitur, 
kai tuo tarpu vokiečiai Amerikoje nutausta 
antroje, trečioje kartoje, o švedai, kurie il
giausiai išsilaiko, nutautėja trečioje — ket
virtoje kartoje. Žinome, kad didelė dalis lie
tuvių inteligentų labai skurdžiomis ir var-

* gingomis sąlygomis pasiekdavo mokslo, ku
ris buvo priemone medžiaginėms gėrybėms 
įsigyti. Todėl, sunkiai pasiekta gėrybė, tam
pa jam ^rangesnė, negu kitos tautos inteli
gentui, lengviau ir mažesniu vargu šitai pa
siekusiam. Gal ir dėlto lietuvių prisirišimas 
prie tos medžiaginės vertybės yra didesnis, 
patrauklesnis, ir jo sąskaiton paaukojamas 
tautiškumas. Be to, lietuviui inteligentui 
trūksta augštesnės tautiškos —• lietuviškos 
kultūros. Tai, ką jis įsigijo iš savo tėvų ir 
aplinkumos, gyvendamas kaime, šiaudinėje 
pastogėje, dalyvaudamas jaunimo „vakaruš
kose“, laikui bėgant išblunka svetimos ap
linkos įtakoje. Susitikdamas su svetimaisiais 
ir augštesnės kultūros žmonėmis, lietuvis 
greit persiima svetimybes, viskas jam ima 
imponuoti kas svetima: svetima literatūra, 
svetimi papročiai, svetima istorija, ypatinges- 
nieji įvykiai ir net politika, bei administra-

■•cinė santvarka.
Matydami, kad vis dėlto, lietuviai nutaus

ta daugumoje dėl medžiaginių sumetimų, 
norėdami šį nutautimo procesą prilaikyti, 
pirmoje eilėje turime įrodinėti tiek periodi
nėje spaudoje, tiek leidžiant naujas knygas, 
kad ir praktiškais sumetimais nutautėti ne
apsimoka, ypač suaugusiam, nes, jau nekal
bant apie Ameriką, bet kuriame kitame 
krašte suaugęs, kaip jis besistengtų, kaip 
besilaižytų svetimiesiems, vis vien jis liks 
forineriu, tik su tuo skirtumu, kad nuo sa
vųjų atitols, o prie svetimųjų nesuspės pri
tapti. Tai bus labai panašu į ano meto mūsų 
merginas, kurios atvykusios miestan tarnau
ti, kaimą paliko, o miesto neprisivijo. Ypa
tingą dėmesį reikia atkreipti į tuos pasyviuo 
sius, raginant juos nepalūžti kovoje dėl tau
tiškumo. Ęeikia kelti lietuvių tarpe mūsų 
tautinę kultūrą, tobulinti lietuvių kalbą, 

*, skatinti meilę liaudies menui ir stiprinti lie
tuviškus papročius, ką labai augštai vertina

svetimieji, pažinę nuodugniau lietuvių tau
todailę ir papročius. Reikia nepraleisti pro
gų, nepraleisti pavyzdžių, kada svetimieji 
daugiau įvertina mūsų meną, tautodailę ir 
papročius, negu mes patys tai darome. Rei-
kia priversti arčiau ir nuodugniau pažinti 
Lietuvos istorijos ypatingus įvykius, ypatin
gai iš Lietuvos žydėjimo laikų, Lietuvos po
litikos metodus, lietuvių toleranciją, admi
nistracijos metodus. Pvz., Lietuvos statuto, 
kuris galiojo Lietuvos teritorijoje dar ilgą 
laiką ir po 1795 metų (Pospolitos padalini
mo) nagrinėjimas ir komentavimas. Išleisti 
raštų iš Lietuvos istorijos, pvz., Vytauto 
laiškus su Romos popiežiumi ir jo susiraši
nėjimą su ordinu. Mindaugo laiškus... ir vi
sa eilė panašių leidinių, iš kurių pasirodys 
lietuvių kultūros augštis, o taip pat Lietu
vos vadovų inteligencija sumanumai, ku
rių nebūtų gėda pasimokyti ir dabartiniams 
politikams. Žodžiu — išleisti lietuvių isto
rines brangenybes, vaizduojančias lietuvių 
tautos garbingą praeitį, kultūrinį ir valsty
binį augštį.

Praplėsti Amerikos Lituanistikos institutą 
į lietuvių kultūros institutą ir jį įpareigoti 
leisti knygas lietuvių tautos reikalais, lietu
vių ir svetimomis kalbomis.

Remti visais būdais lietuviškas organiza
cijas, kad galėtų dalyvauti jose kuo didžiau
sias lietuvių skaičius, neleisti išnykti lietuvių 
chorams, dainų ir vaidybos sambūriams, 
remti šokių grupes, tautinius drabužius, 
ruošti' lietuvių susibūrimo dienas, minėjimus 
ir šventes. Tik šiuo keliu einant galima su
laikyti dalį pasyviųjų nuo nutautėjimo, ku
rie aktingiesiems būtų didelė, parama. Gera, 
kad veiksniai susirūpino šiuo klausimu, 
nore ir gerokai pavėluotai. Nutautėjimo 
klausimas yra vienas pagrindinių klausimų, 
kurį privalo nagrinėti mūsų organizacijos, 
pasiėmusios atsakomybę atstovauti lietuvių 
tautai. Tai yra pagrindinis lietuvių tautos 
reikalas, juo turi Susirūpinti visi, neišskyrus 
net ir mūsų užsienyje esančių atstovybių.

JutHrtkhne šį klausimą, nagrinėjime, kel
kime kiekvieną progą, nes nei svaras, nei 
doleris, nei frankas, dėl kurio mes dažnas 
nueiname nutautėjimo šunkeliais, neatsta- 
lys lietuvių tautai laisvės, bet tik LIETU
VIS, kalbąs lietuviškai, gerbiąs lietuviškus 
papročius ir tradicijas.

Dažnas skaitytojas numos ranka, kad tai 
jau įkyrėjęs klausimas, kad žodžiais nieko 
nepadarysime, bet šitokia galvosena, kaip 
tik yra tų pasyviųjų, todėl būtų labai gera, 
kad šiuo reikalu pasisakytų ir daugiau galvų.

AD. K1ZLYS

UŽSIENIO ŽURNALISTAI
Kadangi ten nebuvo viešbučio, tai jie bu

vo pakviesti sustoti privačiai — ir ta proga 
susipažino su gyvenimu ruso, atsiųsto iš 
Maskvos į Klaipėdos kraštą. Tačiau ir jo 
gyvenimo sąlygos buvo labai kuklios. Abu 
svečiai pasiryžo per Kalėdas aplankyti baž
nyčią, bet netrukus atsiradęs žmogus, prisi
statęs kaip dvasininkas, paaiškino, kad, 
„deja, pamaldų dabar negalima lankyti, nes 
dėl per didelių šalčių bažnyčia turi būti už
daryta.“ Taip jiems ir neteko sužinoti, ar 
bažnyčia Šilutėje tikrai „dėl per didelių šal
čių“ uždaryta, ar neveikia iš viso.

Apskritai, Klaipėdos krašto gyventojų 
apdaras yra labai skurdus. Daugumas dra
bužių, atrodo, išlikę dar iš prieškarinių lai
kų. Niekur nematė automobiliu važinėjant 
civilio. Geresnių prekių rado tik apskr. 
miestuose, kaip Klaipėda ar Šilutė. Ten esą 
galima gauti net pupelių kavos, kondensuo 
to pieno dėžutėmis ir iš Archangelsko sar
dinių su alyva. Tačiau jų kainos sunkiai 
įkandamos net amerikiečiams. Vis dėlto 
tenka galvoti, kad jei tokių prekių yra, tai 
taip pat turi būti žmonių, kurie net ir tokio 
mis kainomis gali jų nusipirkti. Tie „di
džiūnai“ — tai gerai apmokami sovietiniai 
direktoriai, inžinieriai, menininkai ir parti
jos pareigūnai.

Klaipėdoje jie buvo nuvesti į vieną dar 
iš Lietuvos laikų išlikusią mokyklą, kur bu
vo suleisti į diskusijas su komjaunuoliais. 
Žurnalistų teigimu, tai priauganti fanatikų 
jaunoji karta, primanti be jokios kritikos 
visokią bolševikinę propagandą. Miss June 
Thageny su jais ginčijosi lietuviškai. Kai 
pradėjo aiškinti, kad niekas Vakaruose ne
galvoja apie kitų užpuolimą, o taip skelbia 
tik Maskvos radijas, — diskusijos „dėl lai
ko stokos" buvo netikėtai nutrauktos. Vis 
dėlto per ias paaiškėjo, kad ten leidžiami 
gandai, jog pvz. JAV-se ar D. Britanijoje 
darbo žmonės tegali išsilaikyti tik dėl to, 
kad gauna paramą iš sovietinių kraštų...

Klaipėdoje per N. Metus amerikiečių li
muziną užsimanė nupirkti vienas rusas. Su-

Mirties 7 DIEN°s

Anglų karys Frank Kelly šešeris metus 
išbuvo sovietų Vladimiro kalėjime, kuris 
esąs 120 mylių į šiaurę nuo Maskvos. Ap
kaltintas šnipinėjimu britų naudai, be teis
mo buvo nuteistas 10 metų. Kai pagaliau 
buvo perduotas anglams, pusgyvis, išbadė
jęs turėjo kurį laiką pabūti Hannoverio li
goninėje, kad atgautų jėgas kelionei į tėvy
nę.

Jis dabar šitaip rašo apie savo pergyve
nimus kalėjime:

„Aš buvau visų nustebimui anglas. Tuo 
metu vieno dalyko tetroškau — kaip nors 
viską pergyventi. Tiktai dabar suprantu, 
kad ten gyvenau ; kad tai buvo mano gyve
nimo dalis“.

DEKANO MIRONO MIRTIS

Kartu su F. Kelly Vladimiro kalėjime 
buvo Ark. Reinys, Vysk. Matulionis ir dek. 
Mironas. Apie pastarąjį jis taip rašo:

„Aš manau, kad tik tada pradėjau .su
prasti, kad gyvenu, kai kun. Mironas, 1938 
m. Lietuvos Ministeris Pirmininkas, numirė 
mano glėbyje ant drėgnų, maudyklės grin
dų. Jis buvo maždaug 70 melų amžiaus“.

Kaliniai išsirengę trepsėjo maudykloje ir 
juokėsi iš rusiško muilo, kuris visai neplo
vė. Staiga subildėjo ir kaliniai pamatė ant 
grindų parpuolusį dek. Mironą, kuriam iš 
galvos bėgo kraujas. Kelly tuojau pribėgo 
prie dekano, atsiklaupė ir pasidėjo galvą 
sau ant kelių. Jis galėjo parvirsti paslydęs 
arba apalpti.

Dekanas buvo dar gyvas, nors nieko ne
kalbėjo. Kelly pradėjo šaukti sargybinius. 
Visą laiką jis trynė kun. Mirono krūtinę. 
Kai po kokių 5 minučių pasirodė sargybinis, 
Kelly jautė, kad kunigas *fcru miršta. ;,Ko- 
kia mirtis! Kokia mirtis!“ stebėjosi jis ir 
pašaukė kunigą vardu: „Vladi Sigismun- 
dovič“. Jam pasirodė, kad kunigas girdėjo 
jo balsą ir jautė mirštąs ant draugo rankų.

Kai atėjo gail. sesuo ir norėjo duoti in
jekciją, Kelly žinojo, kad jau vėlu.

—Eik lauk! Jis nereikalingas jokių in
jekcijų! — pasakė.

SU LIETUVOS VYSKUPAIS
Kalėjime sėdėjo įvairių tautybių išsilavi

nimo žmonių. Ten buvo lietuvių, latvių, vo-

KLAIPEDOJE IR ŠILUTĖJE 
tarė 20.000 rb., bet paskiau nuo pirkimo at
sisakė — girdi, nesutikusi jo įstaiga. Auto
mobilį pardavė vėliau Maskvoje, kur žur
nalistai vėl prisijungė prie kitų. Panašių ži
nių suteikia ir iš Klaipėdos krašto grįžu
sieji vokiečiai.

Britu moterys - verges
Dvi rusės — I. Galovanova ir N. Maku- 

šina paskelbė, „Izvestijoj“ atvirus laiškus, 
kuriuose tvirtina, kad anglės yra vergės sa
vo vyrų. Galovanova, ištekėjusi už turtingo 
anglo, rašo, kad jos vyras drausdavąs jai iš 
viso išeiti iš namų. Savo laiku keliolika ru
sių ištekėjo už anglų, kurie grįžo į D. Brita
niją, o jų žmonos pasiliko „rojuje“. Britų 
vyriausybė darė pastangas, kad šios rusės 
galėtų atvažiuoti pas savo vyrus. Kremlius, 
nenorėdamas tų moterų išleisti, privertė jas 
rašyti panašius laiškus, o „Izvestia" tvirtina, 
kad sovietų moterys, ištekėdamos už britų, 
įsitikino, kad joms neverta vykti „vergijon“.

VĖŽIO LIGA PLINTA

Britų sveikatos ministeris MacLeod tvir
tina, kad 1953 metais D. Britanijoje buvo 
58.000 naujų vėžio liga susirgimų. Prieš aš- 
tuoneris metus šia liga sirgę 23.239 asmenys. 
Sveikatos ministeris tvirtinęs, kad pereitais 
metais šia liga sirgo žymiai didesnis skai
čius žmonių, tačiau dažnais atvejais ši liga 
nebuvo atpažinta.

Vis dažniau tvirtinama, kad ypač vyresn. 
amžiaus žmonės, surūką daugiau, kaip 20 
cigarečių per dieną, gali susirgti šia baisia 
liga.

Santiago. Andų kalnų ledynuose suras
tas 12 metų inkų tautos mergaitės lavonas, 
išsilaikęs 500 metų.

*****
Londonas. Lowestoft laivų statybos firma 
priėmė Sovietų Rusijos užsakymą pastatyti 
20 prekinių laivų.

kiečių, rumunų, lenkų; ten buvo ūkininkų, 
darbininkų, universiteto profesorių, gydy
tojų, kunigų ir vyskupų.

Kartais netikėtai kalėjime kildavo triukš
mas. Mat, vieni norėjo pasikalbėti apie že
mę. namus, kiti lošti kortomis, šachmatais 
ar domino. Buvo tokių, kurie meldėsi — 
viešai ar privačiai savo lovose. Kai Kelly 
vieną vėlybą vakarą niūniavo, kalinys rusas 
jį subarė:

—Mes norime melstis! Liaukis triukš
mavęs !

Buvo tokių, kurie meldėsi viešai tada, kai 
kartu būdavo Ark. Reinys, Vysk. Matulio
nis ar dek. Mironas. Visi jis gaudavo mai
sto siuntinių iš savo artimųjų ir dalindavo
si juo kitais. „Jei ne jie, man būtų buvę 
tikrai blogai“, tvirtina F. Kelly.

„Arkivyskupas ir Vyskupas buvo puikūs 
žmonės“, rašo Kelly. „Abu. buvo virš 70 
metų amžiaus ir lietuviai, priklausą Romos 
Katalikų Bažnyčiai. Jie neturėjo jokios vil
ties kada nors iš Vladimiro išeiti. Arkivys
kupas Mečisl&vas Reinys iš Vilniaus, o 
Vyskupas — Teofilius Matulionis iš Kaiše- 
dorių. Tuo pačiu metu su mumis celėje bu
vo ir kun. Mironas“.

VYSK. T. MATULIONIS
Kam teko Kaune pažinti Vysk. Matulio

nį, atsimena jį kaip nuoširdų, nusižeminusį, 
labai simpatingą žmogų. Kiekvienam jis 
buvo pasirengęs padėti, kiekvienam kokį 
malonų žodį atrasdavo.

Toks pats jis pasirodo buvo ir kalėjime.
1949 m. Kelly įsikirto sau į ranką. Tai jis 

pasidarė iš nusiminimo ir nevilties. Prižiū
rėtojai skubiai jį nusitempė į kalėjimo ligo
ninę, kur jo žaizda buvo susiūta. Rusai už 
tai labai pyko ir dūko. Kai po savaitės ar 
dviejų Kelly buvo sugrąžintas-į celę,Vysk. 
Matulionis jam pasakė:

—Kelly, daugiau taip nedaryk. Nekovok 
su tais žmonėmis.

Kai po kiek laiko Kelly paskelbė bado 
sreiką. Vysk. Matulionis jam pasakė:

—Aš tai galėčiau atleisti bet kam, bęt no 
jums: jūs esate anglas.

Kelly pastebi, kad tie žodžiai jį supurtė 
ir prideda:

„Jis nesuprato, kas buvo mano galvoje. 
Šitaip norėjau protestuoti. Jis buvo labai 
simpatingas ir rūpinosi mano geru. Aš jo 
atsiprašiau, bet pasakiau, kad tokiu būdu 
protestuoju, nors tai ir kvailai atrodo“.

Kelly tvirtina, kad Vysk. Matulionis ka
lėjime mirė.

ARKIVYSKUPAS REINYS
Kad Ark. Reinys kalėjime buvo smarkiai 

nusilpęs, liudija šie Kelly žodžiai:
„Kitą dieną (po dek. Mirono mirties. J. 

K.) aš užtikau Lietuvos Arkivyskupą Rei
nį, kai jis sugriuvo išvietėje. Tai baisiai 
skamba. Tokie žmonės... šitaip gyveną ir . 
šitaip mirštą. Jie buvo mano draugai. Aš 
niekuomet nebūčiau pažinęs tokių žmonių, 
jei nebūčiau buvęs Vladimire“.

Abu vyskupai tuo metu, kai kaliniai dėl 
ko nors bardavosi ir mušdavosi, laikydavo
si labai ramiai. Vieną vakarą Kelly lošė 
kortomis ir vienas šūktelėjo, kad jis nutiltų. 
Priešingoje celės pusėje ramiai sėdėjo trys 
ar keturi kaliniai ir klausėsi, kai vienas 
skaitė knygą. Kelly nenorėjo paklausyti, 
tad tuojau prasidėjo muštynės. Lakstė do
mino, įvairios dėžutės, o vyrai daužėsi kaip 
žvėrys.

Baigdamas Kelly rašo:
„Paskutinį kartą, kai mačiau Arkivysku

pą, jis pasakė: “Telaimina jus Dievas!“ 
Vyskupas Matulionis mirė. Jis buvo labai 
susenęs. Tai yra žmonės, kurių niekuomet 
neužmiršiu. Jie visi man padėjo“.

Tuo metu Ark. Reinys buvo perkeltas į 
kitą vietą. J. Kuzmionis.

Londonas. „įspėjimas. Jei jūsų karalienė 
atvyks į Giblartarą, užmušime ją. Falanga 
Espanola“. Šitokio turinio grasinančius laiš
kus pereitą savaitę gavo keli žymūs asmenys 
Londone, jų tarpe Darbiečių Partijos lyde
ris Attlee, Liberalų lyderis C. Davies ir kit. 
Vienodo turinio laiškai, rašyti raudonu ra
šalu, buvo įmesti Londono paštuose. Ry
šium su šitais grasinimais, britų vyriausybė 
pasiryžusi imtis ypatingų apsaugos priemo
nių tam laikui, kai karalienė Elžbieta II vi
zituos Gibraltarą.*****

Bonna. Augštieji vakarų valstybių komi
sarai svarstė Vakarų Vokietijos konstituci
joj įnešamas pataisas, kurios neprieštarau
tų Vakarų Vokietijos apsiginklavimui.

— Popiežius Pijus XII atsiuntė VLIKo 
pirmininkui M. Krupavičiui nuoširdžią 
padėką už VLIKo vardu pareikštus linkė
jimus, drauge suteikdamas sveikintojams 
ir lietuvių tautai apaštalinį palaiminimą.*****

— Vykd. Tarybos pirm. K. Zaikauskas 
aplankė Bonnoje sergantį Dr. E. Zechliną, 
buvusį Vokietijos paskutinį pasiuntinį Lie
tuvoje, neseniai grįžusį iš ištrėmimo Sov. 
Sąjungoje. Kaip žinoma, Dr. E. Zechlinas 
yra išbuvęs ilgą laiką Lietuvoje ir ten per
gyvenęs pirmąją bolševikų okupaciją, ku
rios metu daugeliui lietuvių padėjo išvyk
ti į Vokietiją. Paskutiniais metais jį na
ciai suėmė. Rusai, užėmę Dresdeną, Dr. 
Zechliną sergantį išgabeno į Rusiją ir iš
laikė Liubiankoje ištisus metus. Paskiau 
jis buvo išsiųstas į Sibirą. Ten išbuvo iki 
šiais metais parsiunčiamas i Vak. Vokie
tiją. Tremtyje Dr. Zechlinas sutiko daug 
lietuvių, tarp jų ir inž. K. šakenį, buv. 
švietimo' minister}.*****

— Baltų Tarybos posėdyje š. m. kovo 17 
d. dalyvavo iš estų pusės min. M. Selteris, 
iš latvių min. R. Liepinš, ats. gen. Skais- 
lauks ir mag. iur. A. šildė, iš lietuvių — 
VT nariai — pirmininkas K. Zaikauskas 
ir URT valdytojas Dr. Karvelis. Tarp svar
besnių nutarimų pažymėtini šfe: 1. sutarta 
paruošti visą eilę memorandumų vokiečių 
vyriausybei, 2. paminėti birželio 14 d. 
Bonnoje; patį minėjimą ruoš. Tarpt. Ko
mitetas Krikščioniškajai Kultūrai Ginti, 
3. patvirtintas susitarimas su vokiečių fed. 
vyriausybe Baltijos pasų reikalu, Tarybos 
posėdis praėjo labai draugiškai. Visus rei
kalus svarstant vyravo nuomonių vienin
gumas ir nuoširdi bendradarbiavimo dva
sia. *****

JAV kongresas nutarė praplėsti Pabal
tijo užgrobimui ištirti komiteto kompeten
ciją. suteikdamas jam daugiau lėšų ir tei
sę dirbti už Amerikos sienų. Buvo palikta 
beveik ta pati rezoliucijos forma, išskyrus 
tai. kad prie „Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos“ pridėta, jog tyrinėjama gali būti ir 
„kitų sričių užgrobimas“, taigi paliekant 
visą vadovybę pabaltiečiams. JAV atstovų 
rūmų 20 narių kalbėjo už priėmimą. Su
žeistam komiteto nariui Bentley Vengrų 
Taut. Komitetas su mons. Varga priešaky
je aukojo per Raud. Kryžių savo kraujo. 
Komiteto sąstatas papildytas dar 2 nariais.*****

Vašingtonas. JAV generalinis štabas 
;p»ssto pagalbos klausimą, prancūzams, ka
riaujantiems su komunistais Indokinijoje. 
Manoma, kad labai greitu laiku amerikie
čiai išsiųs Indokinijon sunkiuosius bombo
nešius, kurie talkininkaus apgultai prancū
zų tvirtovei Dien Bien Phu.*****

Kairas. Britų ambasadorius Egipte gavo 
savo vyriausybės instrukcijas, kuriose sako
ma, kad D. Britanijos vyriausybė negalinti 
tęsti su Egipto vyriausybe pasitarimų dėl 
Suezo kanalo. Britų vyriausybė atgaivinsian 
ti pasitarimus tik tada, jei Egipte liausis 
nuolatiniai užpuolimai britų karių.*****

Vašingtonas. Pereitą savaitgalį generolas 
Mac Arthuras viešėjo pas prezidentą Eisen- 
hoverį. Manoma, kad viešnagės metu buvo 
aptarta gen. Mac Arthuro kelionė į Arti
muosius Rytus, kaip specialaus Baltųjų Rū
mų pasiuntinio. Respublikonai mano, kad 
vyriausybė turėtų šiuo metu -pasinaudoti 
Mac Arthuro autoritetu ir pažintimis, ku
rias jis turįs tiek Japonijoje, tiek Filipinuose.*****

Londonas. Britų sekmadieninė spauda 
(News of the World) tvirtina, kad premje
ras Churchillis pasitrauksiąs iš vyriausybės 
š; m. gegužės mėn., po to, kai karalienė grį
šianti iš kelionės. Spėjama, kad premjero 
postą užimsiąs ministeris Edenas, o pasta
rojo — dabartinis statybos ministeris Harold 
Macmillan. Laikraščio nuomone, Edenas, 
norėdamas gauti visuomenės aprobatą, pa
skelbsiąs rudeniop naujus rinkimus.*****

Londonas. Britų vandenyse, Falmouth 
apylinkėje, turėjo būti bandomi naujieji ra
daro ginklai ir raketiniai sviediniai. Nuo
stabiu sutapimu ten pat pasirodė ir sovietų 
laivai. Neabejojama, kad šių laivų tikslas 
— suuosti, ką britai turi ginklavimosi srityje 
pasigaminę naujo.*****

Newcastle. Iš Newcastle cirko paspruko 
trys meškos. Viena jų atėjo pasivaikščioti į 
judriausią miesto gatvę, sukeldama moterų 
tarpe paniką. Apsipirkti išėjusios moterys 
paliko krepšius su pirkiniais, slėpdamosios 
su vaikais svetimuose butuose. Viena mo
teris sužeista. *****

Glasgoy.as. Mrs. Mary Monunt, 24 metų 
moteris, pagimdė Glasgovo ligoninėje „Sia
mo dvynukes“. "Mergaitės suaugusios pilvais 
ir žemutine krūtinės dalimi. Nežiūrint medi
cinos personalo pastangų dvynukes išgelbė
ti, po kelių dienų abi mirė.*****

Tokio. Lėktuvu iš Kalifornijos atgaben
ta iš JAV į Tokio specialūs vaistai japonų 
žvejams, kuriuos apibėrė radioaktyvinės dul 
kės, sprogdinant vandenilio bombą Bikini 
saloje. Vaistai sutirpdė radioaktyvinės dul
kes- Vienam žvejui gręsia odos vėžys.
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K. BARONAS

LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE M
KAS TIE PATYS GARSIEJI? nes jis savo uždavinį atliko. Tačiau kiekvie-

„Vienybės" savaitraštis kiekvienų metų 
pradžioje tarp savo skaitytojų suruošia sa
votiškus rinkimus; nustatyti, kas šioje ar 
toje srityje pernai metais bus pasirodęs gar 
siaustas. Pagal šiemetinius rinkimus, kaip 
sprendžia „Vienybės“ skaitytojai, 1953 me
tais šie bus garsiausi lietuviais

Visuomeninėje veikloje — Alena Devenie 
nė (sekantieji daugiausia balsų gavusieji — 
adv. Steponas Briedis ir Ligija Bieliukienė), 
politikoje adv. — Antanas Olis (sekantieji 
— Stasys Lozoraitis ir Vaclovas Sidzikaus
kas), kultūroje — prof. Vaclovas Biržiška 
(kun. N. Pakalnis ir Dr. S. Biežis), literatū
rinėje kūryboje — Vytautas Alantas (Ber
nardas Brazdžionis, Jurgis Gliaudą ir An
tanas Škėma, visi tie trys gavo po lygiai bal
sų), mene — Algirdas Brazis (Henrikas Ka
činskas ir Andrius Kuprevičius), žurnalisti
koje — Salomėja Narkeliūnaitė (Bronys 
Raila ir Jeronimas Cicėnas), studentijos gy
venime — Vytautas Kavolis (R. Kežys ir 
R. Mieželis), sporte — Vytautas Grybaus
kas (Br. Keturakis), labdaroje — kan. Dr. 
Juozas Končius (kun. Dr. S. Valiušaitis ir 
A. S. Trečiokas) ir versluose — Juozas Gin- 
kus (J. Bačiūnas ir A. Rudis).

Ką kiekvienas šių žmonių per 1953 me
tus bus padarę, nuveikę, kuo pasireiškę — 
tektų atsakyti patiems skaitytojams.

VAIZDINGUMAS

Mūsų politikuojantieji laikraščiai, kai ne
beranda, kaip vienas kitam atsigriebti, ima 
kartais kvailiais vadintis (po teisybei, ne 
lietuvišku žodžiu, o durniais). Aišku, tai 
reiškia, kad nuolatinis barimasis ir ginčiji- 
masis išsemia pagaliau žmogaus žodyną, 
pritrūksta žmonės fantazijos.

Neperiodiškai einąs „Literatūros Lankų“ 
Žurnalas, gyvas ir spaudai duodąs medžia
gos apie jį pakalbėti, pasirodo, netrūksta 
fantazijos, kai reikia pasiginčyti. Štai pas
kutiniajame numeryje (Nr. 3) jis atsiskaitė 
su savo kritikais, ypač smarkiai puldamas 
poetą Joną Aistį. Negalėdami čia dėl vietos 
stokos pakartoti viso straipsnio, duodame 
gal vieną būdingiausių išraiškų, kaip fanta
zija padeda išsiversti be koliojimosi žodžių, 
štai:

„Be abejo, ir Maironis, ir Jakštas, ir Vy
dūnas mirė manydami, kad jie buvo pasku
tinė senovės milžinų karta, kurios misija 
buvo kalbėti amžiams ir už amžius. Ir už
tat mes nekaltiname Jono Aisčio, kaip ne
kaltiname žmogaus už mėlynas akis ir juo
dus plaukus. Naujos kartos, ateisiančios ir 
galbūt pakeisiančios kartos baimė yra vie
nas iš įdomiausių istorinio vyksmo reiški
nių. Senos katės nekenčia paliktų auginti ka 
čiukų ir piauna juos, kiek galėdamos. Seni 
medžiokliniai šunys, pamatę savo tarpe 
jaunus, įtempia visas jėgas, išsitiesia, lenkia 
jaunus konkurentus ir krinta, plyšusiais 
smilkiniais, su katastrofos vaizdu akyse“.

.Jonas Aistis, kaip ir visi senesnės kartos 
arba anksti susenę žmonės, grąsina laiku, 
iškėlęs rankoje šiurpų smėlio laikrodį, ma
nydamas, kad jam pačiam ir jo kartai lai
kas sustojo ir jau nebepavojingas. Kažin ar 
tik ir jis pats neperanksti pasiruošė sau vie
tą literatūros istorijos laktose ir laurų vai
nikui pritaikytą profilį? Tenepamiršta Jo
nas Aistis, kuo jis save belaikytų, kad ir 
jam, kaip „lankininkams“ ar „žeminin
kams", tebegręsia laiko teismas, negailestin
gai nulaipinantis nuo pjedestalo ir sutruk- 
dantis miegą, nors mes ir prašytumėm lai
ką, kiek tai liečia Joną Aistį, jo netrukdyti,

nu atveju jo, palyginti, jauno žmogaus lū
pose šimtamečio patriarcho, nugalėjusio is
toriją, žodžiai ir poza mums yra tragiškai 
juokingi: vaidila su pašukine barzda ir 
kanklėmis ant kelių!“ '

Taigi, o kvailiu puolamasis nepavadintas 
nė karto. Vadinasi, ginčytis ir pulti taip 
pat reikia mokėti, čia taip pat yra savotiš
kas menas.

GERA VALIA

Prieš tūlą laiką man teko garbė dalyvauti 
viename visuomeniniame pasitarime, kuria
me buvo daug ir ilgai kalbama, kaip čia bū
tų galima išbristi iš tos balos, kurioje atsi
dūrė visas lietuviškasis gyvenimas. Tuomet 
buvo užsikabinta už tokio netvirto kabliu
ko, kad, girdi, mes jau esame perdaug susi
skaldę srovėmis ir partijomis, štai kur ir bū
siąs pakastas visas tas lietuviškumo mirties 
šuniukas. Man tuomet atrodė (ir dabar dar 
vis šitaip tebežiūriu į tą reikalą), kad reikia 
tik, jog žmonės, ateinantieji lietuviško dar
bo dirbti, turėtų pakankamai kultūros, ir 
viskas bus gerai, nors tie, kurie sueina krū
von prie bendrų reikalų, priklausytų ar sim
patizuotų net dešimčiai atskirų partijų. Tu
rėdami kultūros, jie turės pakankamai pa
kantumo, geros valios pagerbti vienas kitą 
ir būti verti vienas kitą gerbti, ir dėl to ben
dro reikalo užmirš partiškumą ir paliks jį 
ten, kur jo vieta.

Gerost valios klausimą „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skiltyse (1954.II.3 Nr. 5, straips
nyje „Daugiau geros valios“) kelia to laik
raščio redaktorius J. Kardelis. Ten jis rašo, 
kad kai kurie ginčytini klausimai bandomi 
perkelti į spaudą. Gera tokio reiškinio pusė, 
kad suinteresuotosios pusės pateikia savo 
motyvus, o bloga, kad nugalėti norėdami 
ar dėl nesuvokimo besiginčijantieji kartais 
taip visą reikalą ir spaudoje supainioja, jog 
siūlo galo nesurasi. Kaip pavyzdžius, J. Kar 
delis mini Vokietijos Krašto Valdybos gin
čą su Balfu ir Vliką ir dėl visko darosi šito
kias išvadas:

Mūsų lietuviškame gyvenime nesklandu
mų yra, ypač organizaciniame. Ir .čia daug 
gali padaryti gera valia. Daugelį nesklan
dumų mes galėtume išlyginti tiktai geros 
valios vedami“.

„Visų pirma, visi mes esame žmonės, ku
rie — kam tas patinka ar nepatinka — tu
rime vienas šalia kito gyventi, vienas su ki
tu bendrauti, vienas su kitu įvairiausių rei
kalų turėti, — tai mums yra privalu sugy
venti, privalu būti socialiais žmonėmis. Tą 
diktuoja jau kasdieninis reikalas, jeigu mes 
nesugebame pasigauti augštesnių tikslų, gra 
žesnių bendro sutartinio darbo siekimų“.

„Gera valia visada mums padiktuos bū
dus ir priemones išlyginti tūliems nesutari
mams, nesklandumams ir nurodys kelius, 
kaip įvertinti ir pagerbti mūsų kaimyno — 
politinio, ekonominio, pasaulėžiūrinio — 
savumus ir jam brangius dalykus“.

KAI LIETUVIAI NUTAUSTA

J. Tysliavos redaguojama ir leidžiama 
„Vienybė“ 1954. II. 19 Nr. 8 persispausdina 
iš „Europos Lietuvio“ C. W. Bielingo, lietu
viškai besimokančio ir lietuvių praeitimi ir 
kultūra gyvai besidominčio olando straips
nį, o ta proga pats redaktorius kassavaiti
niame skyriuje „Dabar“ paradoksiškai žvilg 
teri į mūsų praeitį. į kunigaikščių laikus, ir 
pereina į šitokias šiai dienai taikomas išva
das:

„Bet ar mes, šių dienų kunigaikščiai, esa
me geresni lietuviai?“

EUROPOS LIETUVIS

Del Bareno Beneduko
R. SPALIS

Mažtant mūsų salos gyventojams lietu
viams, tuo malonesnis darosi paminėti įvy
kis, kuris rodo, kad judame, krutame kur
dami vertybes.

Barėnas mums gerai žinomas. Vienų gi
riamas, kitų plūstamas, bet kiekvienas tu
rime pripažinti, kad kiekviena proga jis 
prisideda prie lietuviškos kultūros palai
kymo.

Skaitydamas gražią Kuzmickio recenzi
ją apie Barėno knygą „Giedra visad grįž
ta“, noriu sustoti prie recenzento paminėto 
didžiausio knygos keistuolio — Beneduko 
iš Tetos Karolinos vardo novelės. Kuzmic
kio pacituoti ir pabraukti sakiniai meta tam 
tikrą šešėlį, sūgestijuoja nepraustaburnišku
mą, kuris skriaudžia ir mažiną knygos 
vertę.

Jei Krėvės „Antanuko ryte“ mes užtin
kant naivių gamtos reiškinių suasmeninimą, 
kurį sukuria Antanukui senelė, tai „Karoli
noje Tetoje“ žengta jau toliau. Beneduko 
reagavimas į aplinką, į kritusį žodį, dažnai 
fantastinį, kuria subtiliam prote savotiškai 
išorinį pasaulį, kur švelnus realizmas, pina
si sti lyriniu pasakiškumu.

Kuzmickis tvirtina, kad Benedukas nėra 
toks mažas. Taip, bet jis nėra ir didelis. 
Prisiminkim Valančių, kuris pasisako — 
„miesto paršelis, protingesnis už sodžiaus 
vaikelį“. Benedukas kaip tik yra toks gilaus 
sodžiaus vaikelis su savotiška ilgesinga sie
la, kuriam kiekvienas kritęs žodis įbrėžta 
tam tikrą pėdsaką, jis kaip Vaižganto Sau

giame numeryje dedamas olando lietu
vių kalba rašytas straipsnis, kuriam antraš
tė lyg iš titnago skelta:

„Kai lietuviai nutautėja, tai kitataučiai 
lietuvėja...“

„Faktas ir dar su galiukais“.
„Pavyzdžiui, iš Paryžiaus pranešama, kad 

tuo tarpu, kai prancūzo Motore šeimoje 
kalbama lietuviškai, tai lietuvio Lanskorans- 
kio šeimoje prancūziškai...“

„Tuo tarpu kai olandai, šveicarai ir pran
cūzai (Bielingai, Eretai, Sennai ir Motore) 
savo šeimoje kalba lietuviškai, tai mūsų 
Kęstučiai, Gediminai ir Vytautai savo vai
kus baigia išlaisvinti nuo lietuvių kalbos...“

Australijos lietuvių laikraštis „Mūsų pa
stogė“ (1954. III. 3 Nr. 9), „Deimančiukais“ 
pavadintame straipsnelyje duoda Yla pasi
rašiusio lietuvi* įspūdžius iš Vasari© 16 d. 
Tas lietuvis šventės dieną nusipirkęs austra
lų Melbourne leidžiamą laikraštį „The He
rald“ ir godžiai ieškojęs ko nors apie savuo
sius. Radęs! O ką jis ten rado, čia pateikia
me ištisai ir paliekame savo skaitytojams 
pasidaryti išvadas, kur čia viskas glūdi. Štai 
Yla rašo:

16 vasario augščiau minėtas „The Herald“ 
įdėjo dviejų naujųjų australių nuotraukas, 
entuziastingai pasirengusių sutikti karalie
nę. Nijolė C. laikraščio bendradarbiui pa
reiškė, jog jaučiasi laiminga, galinti matyti 
karalienę. Karalienę ji eisianti pasitikti ap
sirengusi savo tautiniais drabužiais. Puiku. 
Toliau Nijolė pasisako baigusi čia mokyklą 
ir dabar dirbanti raštinėje. Jos mama buvu
si 20 metų mokytoja Lietuvoje. Jos mažas 
broliukas kalbąs tik angliškai, kadangi jau 
nemoka kalbėti lietuviškai. Toliau sužino
me, kad Nijolė mėgsta maudytis, žaisti te
nisą ir turi daug draugių.

„Aš pasidariau tokia australė, kad skai-
tau tik australiškas knygas ir mėgstu austra
liškus valgius“, — dar priduria pabaigai 
septyniolikmetė mūsų Nijolė.“

liukas. Imkime Beneduko aplinką, imkime 
tą, jo galvojimo ribą, kurią sudaro tėvai, 
teta Karolina, Šeberkštys, KorovinKs. Jo 
turtinga fantazija negali prasiveršti už tų 
ribų, bet užtenka, ką jis gauna, kad sieloje 
pintųsi keisčiausi vaizdai ir mintys. Juo 
fantastiškesnis tvirtinimas, tuo giliau jis 
veikia, giliau krinta sąmonę. Nenuostabu, 
kad Benedukui didžiausią įtaką turi teta 
Karolina, kuri be dvasių, be velnių ir kitų 
panašių pravojų’ negali suprasti gyvenimo. 
Ir Benedukas pradeda justi, matyti ir gal
voti tetos Karolinos protu, akimis. Imkime 
plastišką vaizdą ant pečiaus mėnuliui švie
čiant. „Šitaip tai man pirmą kartą pasitai
ko, — pradeda Karolina. — Kiek žiūrėda
vau, nosį, ūsus matydavau; akys — tas 
daug kartų esu mačiusi, o barzdą — pirmą 
kartą matau. Tai, va, pasirodo, mėnulis su 
barzda“. Kiek Karolina turi įtakos rodo ir 
rugių išbridimo epizodas „Grįžk atgal! — 
bara Karolina Beneduką. — Ar tu matei 
raišą žmogų? Tai dabar bus raiši ir rugiai, 
kuriuos nulaužei. Sulaužytom kojom de
juos ligi rugiapiūtės...

Neužtenka Benedukui. Dabar jau jo pro
tas kuria vaizdus, cituoju iš knygos: „Tie 
rugiai — šitiek daug išlaužiau jų ir dabar
negaliu nurimti. O rugių tai raišų tiek, kiek 
būtų elgetų, jei apie visą Pavandenės baž
nyčią šventoriuj suolų ir per atlaidus suso
dintum juos visus. Pamatę visi pradėtų 
rėkti: Benadas! Tas, rupūžė pierilėngalys, 
tas sulaužė mums kojas, tas! Lazdų jam!“

Ir ką gi Benedukas daro, gi —■ „Raškau 
žolės stiebelius ir sulaužytuosius rugius po 
vieną kantriai rišu prie sveikųjų. „— Vis
kas laibai suprantama ir įtikinama. Tą vai
ko reagavimą į gyvvą žodį ne vien Barėnas 
pastebėjo. Savo laiku Lietuvoje Skaičiau 
(autoriaus nebeprisimenu). Mano Mažasis 
Trotas, Prancūzų Akademijos premijuotas 
veikalas. Veikale yra ir toks epizodas. Gu
vernante stebi vaiką Trotą, kuris savo ke
liu nerimsta, matydamas rožę kirmėlės 
griaužemą. Kas daryti, kaip išgelbėti gėlę? 
Užmušti kirmėlę negalima, nes tai nuodė
mė, tik valgiui galima užmušti ir Trotas, 
pilnas skaistaus pasiaukojimo, čiumpa kir
mėlę nuo rožės ir kiša į bumą, kur didvy
riškai ja praryja.

O kaip su tuo žegnotu Margiu? Vėl 
grįžkime prie Karolinos. Ji pasakoja. — 
„Einu keliuku, jau suksiu pro dėgutinę į 
šoną, pagal liekną, tik traška, berneliai tik 
svyruoja, juda, ir išlenda, va, toksjiidumo. 
Aš tik Vardan Dievo Tėvo, ir išnyko. O 
kitą kartą ožiukas — išlenda pro dėgutinę. 
Sumekens ir jau bėga į mane. Aš tik Var
dan Dievo Tėvo ir po ožiuko“. Ir dar dau
giau Karolina pripasakoja, net Benedukui 
rankos dreba kai renka malkas, visai jam 
galvelė susisuko. Nenuostabu tad, kad Be
nedukui ir Margis įtartinas liko, gal irgi 
kipšas, iš to tas ir žegnojimas. O kodėl net 
dešimt sykių? Reikia suprasti, kad vaiko 
sieloje dažnai lieka tam tikras Įtarimas, kad 
jis ką nors netaip padarė, ką nors praleido 
ir geriau dešimt sykių pasitikrinti, negu 
apsirikti — vietoje Margio velnią greta ve
džioti. Kad toks naivumas yra gyvas tarp 
žmonių rodo ir toks pavyzdys. Viena mo
terėlė iš kaimo, patekusi į Kauno stotį, 
prieš sėsdama į traukinį, visus iš eilės tar
nautojus išklausinėjo ar tikrai taš trauki
nys eina į Radviliškį. įtikinta pagaliau, va
gone vistiek nenurimo, dar iš eilės visų ke
leivių klausinėdama ar jie į Radviliškį va
žiuoja. Ir tai ne anekdotas, ne tendencija,
o gyvenimas.

Tinkamai suprastas Benedukas liks vie
nas tyriausių vaikų lietuvių literatūroje.
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LIUCIJOS APKLAUSINĖJIMAS
Bažnyčia labai atsargiai elgėsi, kol pa

tvirtino Fatimos įvykių tikrumą. Specia
liai sudaryta Apklausinėjimo Kanoninė 
Komisija 1924 m. paklausė Liuciją, ar ji 
tikra, kad jai pasirodė Švč. Marija. Liu- 
cija nesvyruodama atsakė:

— Esu tikra, kad Ją mačiau ir kad ne
klystu. Jei aš turėčiau būti net nužudyta, 
niekas nepriverstų mane priešingai saky
ti.

1946 m. iš sesers Liucijos buvo gauta 
daugiau tikslesnių informacijų, liečiančių 
Fatimą. Buvo paklausta:

— Kada jūs gavote dangaus sutikimą 
atskleisti paslaptį?

— 1927 m. čia, Tuy koplyčioje. Tačiau 
leidimas neapėmė trečiosios paslapties da
lies.

— Ar jūs apie tai tuojau pasakėte savo' 
nuodėmklausiui?

— Taip, tučtuojau,
— Ką jis pasakė?
— Jis liepė man surašyti paslaptį, iš

skyrus trečiąją dalį. Man atrodo, kad jis 
to neskaitė, nes sugrąžino man atgal. Ne
trukus aš turėjau kitą dvasios vadovą, ku
ris liepė man tai sudeginti. Po to jis liepė 
man vėl viską surašyti.

Sesuo Liucija šypsojosi, pasakodama 
tas smulkmenas.

KODĖL TAIP VĖLAI?
— Atrodo apgailėtina, kad paslaptis 

nebuvo paskelbta prieš karą?
— Tai iš tikrųjų apgailėtinai atrodytų, 

jei gerasis Dievas būtų norėjęs mane kaip 
pranašę pasauliui pristatyti. Tačiau tikiu, 
kad ne tokia buvo Jo intencija. Kitaip, ma 
nau jau 1917 m. Jis būtų galėjęs įsakyti 
mane kalbėti: priešingai, Jis liepė man 
tylėti ir Jo nurodymai buvo patvirtinti Jo 
atstovų. Aš manau, kad Dievas nenorėjo 
manimi pasinaudoti, tiktai priminti pa
sauliui, jog būtina vengti nuodėmių ir atab 
teisti maldomis ir atgaila už Dievo įžeidi
mus. Kitaip, galbūt būčiau sugriovusi Die 
vo darbus. Tylėjimas man buvo didelė ma
lonė. Už ją dėkoju garajam Dievui: man 
atrodo, kad visa, ką jis padarė, yra gerai 
padaryta.

— Kai rašėte paslaptį, ar pažodžiui at
siminėte, ką Švč. Marija sakė?

— Taip; kai rašiau, stengiausi pažo
džiui atsiminti. Tada troškau žodis į žodį 
paslaptį aprašyti.

— Ar esate tikra, kad visus juos atsimi
nėte?

— Aš manau: aš užrašiau žodžius ta pa
čia tvarka, kokia jie buvo pasakyti.

— Ar Švč. Marija tikrai minėjo Pijaus 
XI vardą?

— Taip. Mes tuomet nežinojome, ar jis 
buvo popiežius ar karalius; tačiau švč. 
Marija kalbėjo apie Pijų XI.

— Tačiau karas neprasidėjo Pijaus XI 
pontifikato metu?

— Austrijos prijungimas buvo pagrin
dinė priežastis. Kai buvo pasirašyta Mlun 
cheno Sutartis, mano seselės (vienuolės) 
džiaugėsi, sakydamos, kad taika išgelbėta. 
Deja! Aš geriau žinojau...

REKOLEKCIJOS
BRADFORD — balandžio 3 d. 10 vai. Mi
šios, išpažintis; 5 v. p. p. — išpažintis. Ba
landžio 4 d. — 12.30 vai.

REKOLEKCIJOS LONDONO LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Londone rekolekcijas ves kun. Dr. L. 
Gronis balandžio 2, 3 ir 4 d. d. Paskutinė 
diena — Kančios Sekmadienis, paskirtas 
Westminsterio arkivyskupo Jo Em. Kar
dinolo B. Griffin maldai už persekiojamą 
Bažnyčią.

Kun. K. Matulaitis rekolekcijas ves 
Glasgove, o kun. A. Kazlauskas Nottingha- 
me.

PAMALDOS
Šį sekmadienį, kovo 28 d., 12.15 vai. 

Northamptone laikomos lietuviams pa
maldos.

BR. DAUBARAS

MEDINĖ
Kambaryje degė šviesa. Palubėje kabanti 

elektros lemputė buvo apgaubta rausvu po
pieriumi, nuo kurio visas kambarys skendė
jo rausvume. Vienoje iš trijų geležiniais ga
lais lovų gulėjo . žmogysta, kariška pilka 
antklode užsiklojusi nuo kojų iki galvos. 
Tarp lovų, prie langų, stovėjo ilgas ant 
kryžminių kojų stalas, o ant jo keli įvairių 
formų ir įvairaus dydžio narveliai, kuriuose 
neramiai straksėjo zylės, karts nuo karto 
cypsėdamos trumpu, neramiu balseliu. Kai- 
kurios jų, matyt, buvo neseniai pagautos; 
jos desperatiškai daužėsi sparneliais į aprū
dijusius narvelio vielos virbstus ir jų spal
vingi šonai tankiai kvėpavo nuo nuovargio 
ir uždusimo. Apie narvelius, ant stalo ma
tėsi pribyrėjusių kanapių grūdelių ir su
džiovusios duonos trupinių, susimaišiusių 
su įvairiaspalvėmis zylių mažytėmis plunks
nelėmis ir baltais pūkeliais, kurie nuolat ju
dėdavo, kai zylė purptelėdavo nuo vieno 
narvelio krašto į kitą, išskiestais sparneliais 
skaudžiai atsitrenkdama virpstus.

Užstalėje, prie vieno lango kabojo dides
nis medinis narvelis, pakabintas ant storos 
virvės, pririštos prie lango atbrailoj įkalto 
keturcolio vinio. Narvelyje, ant žilvičio ap
valios laktelės, ramiai kiurksojo pasipūtu
sios dvi kuosos, matyt, jau apsipratusios su 

Penktas tęsinys

ŠIRDIS
savo nelaisvės dalia. Narvelio apačioje ky
šojo nuplauto butelio dugnas ir skardinė 
dėžutė nuo šprotų.

Tarpulangyje, kairėn pusėn pasvirusioje 
lentynoje, buvo sukrauti įvairių formų ir 
įvairaus dydžio buteliai, skardinės dėžutės, 
siūlų kamuoliai, ašutinių kilpų žabangai ir 
keli popieriniai maišeliai, ant kurių išsitar
šę širmo, bėro ir juodo arklio ašutai Švytėjo 
elektros Šviesoje, lyg stambūs voratinkliai. 
Kairiajame kambario kampe stovėjo augšta 
špižinė krosnis su trumpu dūmtraukiu, įves
tu j ištrupėjusią sienelę, skiriančią kambarį 
nuo virtuvės. Už krosnies, tarpą tarp siene
lės ir durų, vedančių į kitą patalpą, užpildė 
pušinių malkų rietuvė, iškilusi iki pat lubų. 
Nuo džiūstančių pušinių sakų sklido kva
pas, lyg pavasario atokaitoje, kai vyrai ant 
skiedryno pleištais ir kūjais skaldo sakuo
tus stuobrius.

— Paukštgaudžiai, —• spėlijo Saulaitis, 
bailiai dairydamasis po kambarį ir nežino
damas, kaip pasielgti: — žadinti gulintį, ar 
tylomis pasitraukti iš to paukščių kalėjimo. 
Valandėlę jį buvo pagavęs noras išnešti vi
sus tuos narvelius laukan ir išlaisvinti kali
namas zyles ir varnas. Jis paleido tebelaiko
mą rankoje durų užuolaidą ir žengė arčiau 
stalo. Tuo pačiu metu žmogysta sujudėjo,

atskleidė nuo galvos pilkąjį skarmalą, ir Al
gis išvydo suvytusi, smulkų, rudaakį veidą, 
apkritusį žilų plaukų kuokštais, išmargintą 
raukšlėmis ir nelygios pagalvės nugulėtais 
raudonais dryžiais. Moteris šoktelėjo iš lo
vos, įsistojo į čia pat stovinčias klumpes ir, 
tarsi atsiprašydama už įmigimą, prašveple
no bedantę burna:

— Tokį keistą ir baisų sapną sapnavau, 
kad nė nepajutau, kai įėjote...

— Aš, ponia, dėl to kambario, kur skel- 
bėt, kad čia galima apsigyventi, — nevyku
siai prabilo Saulaitis.

— Aha, taigi, turime vyriškiui guolį... 
Galėtume priimti. Dešimt litų ant mėnesio 
ir iš kalno mokėti... Taigi, ir sapnuok tu 
man, tokį baisų sapną, — raudonomis, bukų 
pirštų rankomis braukdama nuo veido plau 
kus, — kalbėjo senė, apžvelgdama Saulaitį 
mažomis, giliai žemoje kaktoje įspraustomis 
akimis.

įvedusi nuomininką virtuvėn, parodė jau 
Saulaičiui matytą siaurų lentų suolą, aiškin
dama, kad nakčiai duodamas čiužinis nuo 
tos pat lovos, kurioje ji gulėjusi, taip pat 
antklodė ir pakulių pagalvėlis.

— Čia nešalta, — dairydamasis po patal
pą gyrė Algis, bijodamas, kad moteriškė 
tuoj pat neimtų reikalauti pirmyn už mėne
sį mokesčio.

— Jau ketvirtą valandą ryte užkūriau 
plytelę, nes mano dukterys tuo laiku dažnai 
grįžta iš darbo, o vyriausias sūnus anksti tu
ri išeiti. Čia visada šilta. Šilčiau, kaip kam
bariuose... O nuo kada norėtumėt atsikelti?

— Nuo dabar. Aš atvažiavau traukiniu 
ir neturiu kambario.

— O kur jūsų daiktai?
— Stotyje palikau, nes pirma norėjau su

sirasti, kur apsigyventi, — labai greitai at
sakė Saulaitis, patenkintas, kad šitokią mi
nutę atėjo jam išganinga mintis.

Medinį suolą Algis išnuomavo, pažadė
damas rytoj, atsivežęs iš stoties paliktus 
daiktus, sumokėti pirmyn sutartą nuomos 
sumą. Jis jautė nuovargį ir nekviečiamas 
sėstelėjo „savo“ lovoje.

Senė nukaukšėjo medinėmis klumpėmis į 
zylių kambarį ir netrukus grįžo su apsitry
nusiais apdarais didele namų knyga, kurion 
Saulaitis turėjo įrašyti savo vardą, pavardę, 
gimimo datą ir iš kur atvykęs. Jis paskaitė 
tame puslapyje eilę vardų ir įvairių pavar
džių. Kai senė ruošėsi prie krosnelės, Sau
laitis atvertė lapą ir ten perskaitė penkias 
vienodas pavardes: Šuranienė Magdalena, 
Šuranas Faustinas, Šuranas Vladimiras, šu- 
ranaitė Marija, šuranaitė Janina. Šitokiu 
būdu Algis susipažino su rūsio gyventojais 
ir savininkais.

— Anksčiau čia gyveno elektromonteris. 
Jis ir valgydavo pas mane. Jei norėsite, tai 
ir jūs galėsite pietauti. Aš visada riebiai ir 
dažnai gerus kotletus duodu. Visi patenkin
ti būdavo. Už pietus imu tik vieną litą. Ne
brangiai. Už litą dabar nieko gero nenu
pirksi, o kur dar malkos, vandens atneši
mas...

— Gerai, ponia, aš galėsiu irgi pas jus vai 
gyti. Man vienoje vietoje jau pažadėjo dar
bą...

— Ar tarnausite įstaigoje? — pasiteiravo i 
senė.

— Pažadėjo įstaigoje, ministerijoje, — ; 
melavo Algis ir tuoj pat prisiminė, kad da
bar būtų reikšmingas dokumentas šiai mo
teriškei Lintgertienės vizitinė kortelė.

— Mano Vladis dirbo taip pat ministe- ] 
rijoje raštininku. Tik kai valdžia pasikeitė, Į 
tai jį paliuosavo. Sako, kad visus tuos, ku
rio nepatepė, tai ir paliuosavo. Iš kurgi ga
lėjo Vladis patepti, kad vos tik buvo pra
dėjęs tarnauti? Neturėjo, tai ir paliuosavo. 
Ir dar vos kalėjiman neuždarė. Kitas val
diškus pinigus išleido, o Vladikui norėjo 
primesti kaltę. Tik pažįstami užstojo ir iš
gelbėjo. Dabar biedniems tikrai sunku, kai 
neturi protekcijų. Taip Vladis dabar be dar
bo, paukščius pagavęs parduoda rinkoje. 
Vis nereikia taip sunkiai jaunam dirbti.

— Kas tuos paukštelius perka? — per
traukė Algis senės aimanas, gailėdamasis 
zylių.

— Reikia mokėti ir parduoti. Perka vai
kai ir suaugę. Kitą zylę, tai Vladis už tikrą 
kanarėlę parduoda. Tik tas mūsų Faustinas, 
tai prisilaka palučkos dieną ir, grįžęs dažnai 
dėl tų zylių ima triukšmauti, norėdamas jas 
paleisti. Bet, gal jūs alkanas? Suvalgykite 
kotletą, kai pradėsite tarnauti, sumokėsite... 
Sėskite, čia, prie stalo, — pakvietė senė Sau- - 
laitį, priejuoste braukdama nuo stalo trupi- • 
nius.

— Ačiū, ponia, aš tikrai už viską sumo- j 
kėsiu, kai tik atsivešiu savo daiktus ir suąį- 
tvarkysiu...

(Bus daugiau)
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LONDONAS NOTTINGHAMAS VOKIETIJA ŠVEDIJA
PABALTIJO LITERATŪROS VAKARAS

Pereitą penktadieni, kovo mėn.19 d., P. 
E. N. Clubo patalpose Londone įvyko Tarp 
tautinio P. E. N. Klubo Egzilų Rašytojų 
Centro suorganizuotas Pabaltijo tautų li
teratūros vakaras anglų kalba.

Vakarą pradėjo įžanginiu žodėiu p. F. 
Bruegel, Egzilų Rašytojų Centro Pirmi
ninkas.

Vakarui pirmininkavo ir žodį apie estų, 
latvių ir lietuvių literatūras tarė Estijos 
įgaliotasis Ministeris Londone p. A. Tor- 
ma.

Pabaltijo rašytojų poezijos ir prozos kū
rinius skaitė anglų dramos artistai.

Iš lietuvių literatūros buvo paskaityti 
Putino ir Baltrušaičio eilėraščiai ir S. 
Zobarsko novelė.

Vakaro proga buvo surengta rinktinių 
estiškų, latviškų ir lietuviškų knygų, iš
leistų išeivijoje, parodėlė.

Lietuviškąjj skyrių parodėlėje sėkmin
gai įrengė Ir paaiškinimus teikė Dainora 
Daunoraitė.

Vakaras sutraukė gausų būrį kviestinės 
publikos iš įvairių tautų rašytojų ir Pabal
tijo Atstovybių reprezentantų.

KRAUJO BALSAS
Pereitą savaitgalį „Europos Lietuvio" re 

dakciją aplankė lietuvis gydytojas Julius 
Avižienis, gimęs, augęs ir mokslus baigęs 
Pietų Afrikoje, Johanesburge.

Juliaus tėvas, būdamas 19 metų jaunuo
lis, paliko Žemaitiją. Po nuotykingos kelio 
nės pateko į Pietų Afriką, kur Benoni 
mieste, Transvalijoje, įsikūrė ir šiuo metu 
verčiasi prekyba. Be Avižienių šeimos, 
Pietų Afrikoje gyvena apie 30 lietuvių šei
mų, kurių dauguma verčiasi prekyba, dir
ba įstaigose, o jaunosios kartos lietuviai 
yra baigę augštuosius mokslus. Jų tarpe 
yra inžinierių, mokytojų, įstaigų tarnauto
jų.

Pietų Afrikos lietuviai turi Sąjungą, ku
riai pirmininkauja senjoras Julius Avižie
nis. Vieną kartą metuose, per Kalėdas, vi
si tos sąjungos nariai susirenka bendrai 
atšvęsti Kalėdas ir taip pat aptarti visos 
kolonijos lietuvių reikalų.

Gydytojas Avižienis jau šešeris metus 
dirbęs savo specialybėje. Prieš kurį laiką 
atvyko Anglijon savo profesijoje pasito
bulinti. Aštuonis mėnesius gyveno Škoti
joje, tačiau nežinojo, kad ten galima būtų 
sutikti lietuvių. Nežinojo jis, kad yra lie
tuvių Londone. Pripuolamai, vartydamas 
telefonų knygą, užtiko Lithuanian Associa 
tion vardą. Paskambino ir nepaprastai nu
stebo, išgirdęs lietuviškai kalbant. Po pus
valandžio Dr. Julius Avižienis jau buvo 
Lietuvių Namuose. Kai sužinojo, kad Ang
lijos lietuviai turi taip pat Sąjungą, lietu
višką bažnyčią, laikraštį, spaustuvę, jis 
negalėjo atsistebėti, sakydamas: .

— Dabar aš nuo jūsų nebesiskirsiu kiek
vieną laisvą valandą. Aš noriu geriau pra. 
mokti lietuviškai, noriu išgirsti lietuviškai 
dainuojant ir pamatyti lietuvį kunigą, ku
rio nesu matęs savo amžiuje, taip, kaip iki 
šiolei nemačiau sniego...

Julius Avižienis Londone viešėsiąs dar 
apie 3 mėnesius. Nors jis ir labai pasišven 
tęs savo darbui, tačiau vieną kitą valandą 
mielai praleisiąs lietuvių tarpe.

KARIU POBŪVIS
Kai Italijon pakliuvom,
Kur šalelė vyno.
Tuoj pristatė mus į frontą, 
Ginti Mussolinio...

(Iš Alkimavičiaus kupletų)
Buvusių Italijoje lietuvių karių inicia

tyva š. m. kovo 20 d. Londone sukviestas 
bendras karių ir jų šeimų pobūvis. Be 
Londone gyvenančių, į pobūvį atsilankė ir 
iš tolimesnių Anglijos ir Škotijos koloni
jų. Vienas svetys, Julius Avižienis, net iš 
Pietų Afrikos.

Viso dalyvavo gerokai per šimtas asme
nų, jų tarpe įvairių laipsnių ir amžiaus 
kariai, pradedant Nepriklausomybės kovų 
savanoriais ir baigiannt paskuutiniosios 
mobilizacijos vyrais.

8 vai. ryte, Londono lietuvių parapijos 
bažnyčioje už žuvusius ginklo draugus at
laikuos gedulingos pamaldos. Vakare, spor 
to ir socialinio klubo salėje, įvyko iškil
mingas posėdis. Posėdį atidarė vienas ini
ciatorių — Z. Mockus, apibūdindamas šio 
susibūrimo paskirtį ir prasmę. Vakarienės 
metu kalbėjo pulk. T. Vidugiris ir Molis.

Trijulė — AJkimavičius, šaulys ir Gri- 
kietis, pritariant Zeniauskul akordeonu, 
vykusiai apdainavo visą paskutiniųjų lai
kų Lietuvos karto odisėją, pradedant nau
joko gyvenimu mūsų Nepriklausomybės 
laikais kareivinėse:

Iš visų žvėrių baisiausias 
Naujokui — grandinis...
Kai užsės kuriam ant sprando — 
Liksi paskutinis...

Dainuodami apie bolševikmetį, kuple
tistai prisimena:

Atbildėjo bolševikai 
Su blekiniais tankais, 
Žydbemiai juos pasitiko 
Ištiesdami rankas...

Vaizdingai kupletistai primena ir tuos 
laikus, kai varu teko iš lietuvių dalinių 
pereiti į vokiečių kariuomenę:

Atvažiavo iš Berlyno 
Rudos uniformos — ■ 
Išmatavo visų pilvus 
Ir nustatė normas...
O nuvežę Vokietijon
Iš naujo mokino,
Kaip vartoti kastuvėlį, 
Vietoj karabino...

Eiliuota forma, vietomis labai sklandžia 
ir vykusia satyra kupletistai apdainavo 
lietuvio kario dienas ir prie Nerio ir prie 
Umanio, prie Vislos ir Reino. Tai buvo 
žymiai vaizdingiau, už kartais girdimą il
gą, beprasmingą ir nuobodų vinigretišką 
paskaitą, atmiežtą liguistos pagiežos, ar 
bandymą suvesti sąskaitas su įsivaizduo
tais priešais ar persekiotojais.

Vakarienės metu surinkta Lietuvos ka
ro invalidams sušelpti 7 sv. 10 šit aukų. 
Pobūvis praėjo gražioje nuotaikoje,

B. Z,

Kas dirba visuomeninį darbą, tas su
pranta tos naštos sunkumą. Nottinghamo 
lietuvių choro chorvedis — P. Maldutis 
jau ilgesnį laiką garbingai ištveria šitose 
visuomeninėse pareigose. Pusę metų inten 
šyviai dirbęs su mišriu choru, kurio rezul
tatai buvo labai puikūs. Deja, neilgai: da
lis choristų išvyko Kanadon, keli ėmė 
ožiuotis, taip, kad bažnytinis choras turė
jo iširti. Bet Maldutis nenuleido rankų ir, 
parinkęs balsingesnius vyrus, sudarė ok
tetą. Vos po kelių viešų pasirodymų, vėi 
vienas kitas okteto narys išvyko, ir chor
vedžiui teko ieškoti naujų kandidatų, dar
bą naujai pradėti. Šiomis dienomis okteto 
geriausias bosas — P. Borchertas išvyksta 
Kanadon, ir mūsų chorvedžiui vėl didysis 
rūpestis, kuo užpildyti oktete susidariusią 
spragą. Ir, nežiūrint šito, nottinghamie- 
čiai tikisi, kad P. Maldutis nepaliks kolo
nijos be lietuviškos dainos ir giesmės.

Kelmukas

MANCHESTERIS
LITERATŪROS VAKARAS 

MANCHESTERYJE
Manchesterio Lietuvių Klubas, užsitikri 

nęs sau juodai ir galimai blogai dienai 500 
svarų atsargai, kartas nuo karto čia šen, 
čia ten nepagaili svarų ir įvairiems lietu
viškiems reikalams, ypač kultūros, ir ne
žada gailėtis jų.

Šiuo metu jo valdyboje susibūrusi di
džioji dalis to lietuviško aktyvo, kuris dar 
čia yra likęs. Pirmininkauja Klubui Al. 
Kuzmickas (jis kartu yra ir DBLS apy
gardos pirmininkas), vicepirmininkas J. 
Bendorius, sekretorius St. Lauruvėnas, iž
dininkas A. Jakimavičius. Valdyboje, tarp 
eilės naujų ateivių, dar yra likę du bran
gūs senieji ateiviai: Pr. Puodžiūnas ir Ku
rnėta.

Klubo valdyba, kiek šių dienų sąlygos 
leidžia, bando įvairiomis progomis burti 
lietuvius ir į kultūrinius pasirodymus. Pa
skutinė tokia proga — kovo 20 d. Klubo 
salėje, suruoštasis literatūros vakaras. 
Manchesteris, rodos, tik iš viso bus betu
rįs literatūros vakarų skaičiaus rekordą 
šiame krašte, pastaruoju metu jie jau pra
dedami ruošti ne didžiulėse viešose salėse, 
bet pačioje Klubo mažesnės talpos salėje, 
nes viskam sumažėjo žiūrovų ir klausyto
jų, Praeitais metais buvo pirmasis toks li
teratūros vakaro bandymas, šį kartą inte
ligentiškai šio vakaro klausytojų auditori
jai iš Halifakso atvažiavęs rašytojas R. 
Spalis paskaitė ištrauką iš naujojo savo 
romano „Ant ribos“ (iš antrojo tomo tri
logijos, kurios pirmasis tomas buvo „Gat
vės berniuko nuotykiai"), ir emigracijos į 
dolerio kraštus temomis feljetoną apie 
dešrelių piaustymą ir kitus linksmus daly
kus

VI. šlaitas paskaitė kelis graudžius eilė
raščius iš spaudai baigiamo ruošti naujo 
rinkinio (be kita ko, kai poezijos knygų 
išleidimas yra gerokai pasunkėjęs, Klubo 
Valdyba ryžtasi remti šio rinkinio atspaus
dinimą).

Trečiasis šio vakaro dalyvis, K. Barė- 
nas, paskaitė ištrauką iš baigiamos rašyti 
knygos apie pirmąją vokiečių okupaciją 
Lietuvoje ir savanorių susidūrimus su vo
kiečiais ir bolševikais.

Panašus pasirodymas žada būti ne pa
skutinis Manchesteryje.

S. Baltaragis

BELGIJA
švento Kazimiero minėjimas.

Lieže, kovo 7 d., po lietuviškų iškilmin
gų pamaldų, malonios seselės paulietės 
atidarė erdvios sa'ės duris lietuviams, pa
minėti šventąjį globėją ir tinkamai atšvęs
ti jo atlaidus. Nemažai susirinko saviškių, 
ir svečių atvyko iš toliau.

įvedamoje mintyje kapelionas priminė 
lietuvėms motinoms, kad neabęjotina, jog 
dangus laukiąs nuo jų rankų daugiau Lie
tuvą puošiančių žiedų, daugiau šventųjų 
iš lietuviškų kartų. VI. Morkūnas kalboje 
apgailestavo, kad lietuvių tarpe šventasis 
Kazimieras vis labiau blankstąs. Jeigu, — 
anot kalbėtojo, — prieš 30-50 metų Lietu
voje kiekviename kaime augo po keliolika 
Kazimierų, tai dabar — Kazimiero var
das visai retenybė. Apgailėtina, kad šven
tąjį Kazimierą Nepriklausomybės laikais 
lietuviai permažai vertinę, gal perdaug 
perleidę lenkams.

Apylinkės pirmininkas Pr. Sekmonas 
šventės proga paskatino šeimų tėvus vis 
nepamiršti jaunimą auklėti lietuviškoje 
dvasioje. Anot jo, Belgijoje visai išretė- 
jus lietuviams, neįmanoma sukurti Vargo 
Mokyklos, todėl visa tautinio auklėjimo 
atsakomybė lieka tėvams.

Pasidalinus šventiškais įspūdžiais, lie
tuviai savi ir svečiai grįžo vėl į juodą an
gliakasio dalią.

*****
Iš Liežo vasario 8 d. Amerikon išvyko 

L. Liaudanskis su šeima. Kelionės išlaidas 
apmokėjo „Caritas Catholica“. Balandžio 
mėn. pradžioje išvyksta Burčikų šeima 
iš Tilleur. Linkime šviesios ateities nauja
me krašte.

I SARGYBŲ KUOPAS
I sargybų ar darbo kuopas skirstoma 

priimant, pagal esamas laisvas vietas kuo
pose, ir, jei galima, atsižvelgiama į stojan
čių pageidavimą, šoferiams bei autome- 
chanikams, jei yra laisvų vietų, stengia
masi duoti darbą toje srityje. Vedusieji 
savo šeimomis rūpinasi patys. Vedusiems 
yra mažesni atskaitymai iš atlyginimo. 
Atlyginimas pagal Vokietijos atlyginimo 
tarifus. Iš kuopų išstoti visada galima lai
ke, dviejų savaičių. Kiekvienas, stojąs į 
kuopą, turi atlikti sveikatos patikrinimą 
komisijoj. (Rentgenu peršviečiami plau
čiai, gydytojas tikrina sveikatos stovį). 
Priimami sveiki vyrai 18-50 metų amžiaus. 
Visas išlaikymas ir atlyginimas 186-600 
DM. Sargybų kuopos neša sargybą prie 
amerikiečių sandėlių, darbo kuopos atlie
ka įvairius darbus prie amerikiečių ka
riuomenės dalinių.

Norintieji įstoti tesikreipia šiuo adresu;

GIMNAZIJOS KURATORIJOS POSĖDIS
Kovo mėn. 10 d. Vasario 16 Gimnazijos 

būstinėje posėdžiui susirinko Gimnazijos 
Kuratorija. Kuratoriją šiuo metu sudaro: 
Europos Lietuvių Bendruomenės atstovė, 
PLB Prancūzijos Kr. V-bos pirmininkė O. 
Bačkienė, Lietuvos Tremt. Sielovados 
Tarnybos atstovas T. Alt. Bernatonis, Lie
tuvių Evangelikų Liuteronių Vyriausio
sios Bažnyčios atstovas kun. A. Keleris, 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos atstovas 
A. Survila (A. Survilai atsigulus operaci
jai į ligoninę, šiame posėdyje KV atstova
vo J. Glemža), Gimnazijos direktorius A. 
Giedraitis ir Tėvų Komiteto atstovas Dr. 
A. Damijonaitis. BALF'as savo atstovo 
Kuratorijai dar nėra paskyręs.
— Kuratorijos posėdį atidarius, ją pasveiki 
no ir palinkėjo jos darbuose Sėkmės Kraš
to Valdybos pirmininkas, p. Pr. Zunde. 
Plačiai pavaizdavo gimnazijos būklę, jos 
išteklius,, esamas priemones ir reikalus 
Krašto Valdybos atstovas, p. J. Glemža ir 
Gimnazijos direktorius Giedraitis. Kura
torija apsvarstė ir priėmė pirmojo pusme
čio sąmatą, įnešdama jon kai kurių patai
sų ir pageidavimų.

Kuratorijos pirmininku išrinktas Tėvų 
Komiteto atstovas p. Dr. A. Damijonaitis, 
sekretorium Tėvas Alf. Bernatonis.

Kuratorijos pirmininkas p. A. Damijo
naitis savo žodyje pareiškė:

„šių metų pradžioje į nuosavus namus, 
Rennhofo pilį Huetenfelde, atsikėlusi Va
sario 16 Gimnazija pradeda pastoviai įsi
kurti, o kai nėra baimės iš čia būti išmes
tai, tai savo veiklos gaires gali smaigstyti 
į ateitį iki tremties dienų galo.

“WIR W0LLEN 1
(KLAIPĖDOS KRAŠTO

Pastaruoju metu vakarų Vokietijos spau
doje ir per radiją vis labiau skleidžiamos 
žinios apie prarastas rytines Vokietijos pro
vincijas: Rytprūsius, Pomeraniją ir Sile
ziją.

Kai kurie vokiečių politikai, mums dar 
iš seniau žinomi, kaip „Drang nach Osten“ 
idėjos skelbėjai, mėgina augščiau minėto 
komplekso diskusijose del naujų Vokietijos 
sienų rytuose įtraukti ir Klaipėdos kraštą.

Savaime suprantama, kad bet koks Klai
pėdos krašto priklausomumo svarstymas.
aktualus nebent toms Klaipėdos krašto ir 
Vokietijos politinėms jėgoms, kurios už jo 
smurtišką prijungimą prie Rytprūsių ir 
Trečiojo Reicho 1939 m. kovo mėn. 22 d. 
pasirašė kaip atsakingos.

Prieš 15 metų Vokietijos nacionalsocia
listų inspiruoti Klaipėdos krašto hitlernin- 
kai, remiami Reicho ginkluotųjų pajėgų, 
privertė Lietuvos vyriausybę perleisti Klai
pėdos kraštą Vokietijai. Hitlerininkai Klai
pėdos krašto gyventojams įbauginti naudo
jo visas fizines ir moralines teroro priemo
nes. 1938 m. priešrinkiminėje kampanijoje 
į Klaipėdos krašto seimelį Karaliaučiaus 
radias, Rytprūsių spauda atvirai grasino 
Klaipėdos krašto gyventojams teroru, jei
gu jie neatiduos savo balsų už prohitleri- 
nius seimelio kandidatus. Rytprūsių hitleri
ninkai, kartą pasiekę valdžių Klaipėdos 
krašte, akyvaizdžiai pademonstravo savo 
kėslus, kad ir šiuo nedraugišku veiksmu 
1938 metų rudenį. Tada prie karalienės Lui 
zės tiltto, Tilžėje, susirinko gausūs SA, HJ 
ir kitų hitlerinių organizacijų daliniai ir su 
savimi nešė, dainuodami naciškas dainas— 
lietuvio — žemaičio iškamšą ir kartuves. 
Po to, kai naciškieji „kulturtraegeriai“ pa
kankamai buvo išplūdę Lietuvą ir lietu
vius, jie iškilmingai ant Nemuno kranto pa
korė „žemaičio“ iškamšą ir vėliau ją sude
gino.

Kas žino, ar tik jau tada kardami „Že
maitį“ šie naciai neužsidėjo sau ir savo 
vaikams kilpos ant kaklo ir ar tik nesude
gino, sudegindami „žemaitį“, savo morali
nės teisės grįžti j tą kraštą, kuriame jų pro
tėviai prieš 700 metų išžudė senuosius prū
sus.

Prieš 15 metų, po kovo 22 d., naciai įgy
vendino savo grąsinimus: lietuviškoji spau
da, lietuviškosios mokyklos, lietuviškos pa
maldos buvo uždraustos. Lietuviai buvo 
persekiojami del to, kad jie save laikė lie
tuviais. Daugelis turėjo apleisti savo gim
tinę ir persikelti į 'Didžiąją Lietuvą. Ūkinin
kai buvo nušalinti nuo ūkių ir ištremti Vo
kietijon.

Prasidėjus 1941 m. karui tarp Trečiojo 
Reicho ir Tarybų Sąjungos, hitlerikiškieji 
„kulturtraegeriai“ parodė savo tikrąjį vei
dą ir okupuotoje Lietuvoje. Jie čia areštavo 
daugelį klaipėdiečių ir juos žiauriai išžudė 
koncentracijos stovyklose.

Norėtųsi priminti dar viena. Kažin ko
dėl vokiečiai neteikė tada lietuviams, Klai
pėdos krašto gyventojams, tų dėsnių, ku-

Capt. J. Venckus, 6950 Labour Service 
Center (G). Kaiserlautern-Vogelweh.

Išvykti galima išsiimant belgų išvažia
vimo vizą (115 fr) ir vokiečių vizą (100 
fr). Patartina užpildyti atitinkamus klau
simų lapus (gaunama pas Kapt. Venckų 
ar K. J. Dėdiną, 97. Rue de la Brabancon- 
ne, Louvain) ir juos nusiuntus Kapt. Venc 
kui, gavus priėmimo atsakymą ir skyrimą, 
galima išvykti.

Nesėkmės dalios palydėtiems ir prieš 
savo norą Vokietijoje likusiems lietuviams, 
o ypatingai jaunimui, ši mokslo įstaiga 
yra tarsi švyturys, rodąs kelią per nutau- 
timu šėlstančią jūrą į Tėvynės laisvės uos
tą.

Gimnazijos paskirtį ir uždavinius gerai 
suprato ne vienas brolis-sesė užjūryje ir 
savo aukomis duoda pagrindą jai egzis
tuoti ir veikti. Kad šios aukos būtų racio
naliai ir taupiai sunaudotos ir kad atneš
tų lietuvių tautai laukiamų vaisių. Lietu
vių Bendruomenės Vokietijoje organai 
įsteigė Kuratoriją, kad prižiūrėtų gimna
zijos auklėjamąjį, administracijos ir vi
daus ūkio darbą."

Sustodamas ties konkrečiais Kuratori
jos uždaviniais Dr. A. Damijonaitis pa
reiškė:

„Kuratorija, išklausiusi Krašto Valdy
bos atstovo ir gimnazijos direktoriaus pra
nešimus, juos išdiskutavusi — išsiaiškinu
si, gavo įspūdžių analogiją, primenančią 
tremtinę motiną, rankose nešiną kūdikiu, 
kuris alkanas šaukiasi — prašo valgyti. 
Ką duos motina, kai ji nieko neturi ir pa
ti alkana!

Daug padaryta, bet dar daug reikia pa
daryti. Pasišventimu, gerais norais ir ge
rais sumanymais reikalus neatliksi, o gim
nazija naujakurė! Ši problema ne Kurato
rijos kompetencijoje, tačiau ji liečia kiek
vieną lietuvį, kuris tiki tautos ateitimi. 
Kuratorija veikdama statuto nusakytoje 
kompetencijoje, tikisi susilaukti visokia- 
riopos paramos darbe ne vien tik iš Kraš
to Valdybos bei gimnazijos vadovybės, 
bet ir iš kiekvieno lietuvio.“

IEIM INS REICH”
„ANSCHLUSSAS")
rių šiandien reikalauja savo tautiečiams 
„Pabėgėlių Chartoje". Su apgailestavimu 
turime konstatuoti, kad „Ein Reich, ein 
Volk, ein Fuehrer" idėjos politikai ir šian
dien mėgina kalbėti tų žmonių vardu, ku
riuos jie be atodairos nuo 1939 m. iki 1945 
m. siuntė į mirtį, atnešdami nelaimę, trė
mimą ir skurdą netik savo tautiečiams, bet 
ir milionams Europos gyventojų.

E. ŠILĖNAS.
/ ______________

AUKOS GIMNAZIJOS NAMAMS
Aukos Gimnazijos Namams nenustoja 

plaukusios. Jos rodo, kad Vasario 16 Gim
naziją ir jos pastogę remia plačioji lietu
vių visuomenė ir visomis savo organiza
cijomis.

Paskutiniu laiku, pav., gautos aukos iš 
BALF'o 95 Skyriaus East Chicago, Ind., 
kur specialus BALF'o 95 Skyriaus paren
gimas Gimnazijos Rūmams išpirkti davė 
gražų 240 dol. pelną. Atsiuntė savo Vasa
rio 16 proga surengto minėjimo pelną 20 
dol. ir seniausios JAV lietuvių išeivių 
organizacijos, Amerikos Lietuvių Susivie
nijimo 14~toji Kuopa Clevelande, minėji
me pagerbdama savo seniausius veikėjus. 
Auką Namams atsiuntė ir Indiana Harbor 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenė ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Balti- 
morės Skyrius. Vokietijos lietuvių ben
druomenės apylinkės irgi prisideda kuo ; 
galėdamos. Paskutinioji 60 DM auka at-, 
siųsta Augsburgo Apylinkės.

RŪPINAMASI VAIKŲ VASAROJIMU
Lietuvių Sąjungos Strasburge pirminin

kas, kun. Krivickas, jau dabar tiria sąly
gas lietuvių tremtinių Vokietijoje vai
kams praleisti vasaros atostogas Prancū
zijoje. Kontakte su Vokietijos Krašto Val
dyba, bus ieškoma būdų paįvairinti lietu, 
viukų būklę vasarojimu Prancūzijoje.

„BALTISCHE KORESPONDENZ“ 
LEIDINIAI

Pabaltiečių Centro Taryba, kurią sudaro 
trijų Pabaltijo tautų Centro Komitetai, 
1953 m. pradėjo leisti vokiečių kalba kas 
metų ketvirtį žurnalą „Baltische Korres- 
pondenz“, kurio išėjo visi keturi numatyti 
numeriai.

Iki šiol jame paskelbti lietuvių bendra
darbių šie straipsniai:

Nr. 1. J. Kiupei—„Der verbannte Gott".
Nr. 2. Prof. Gediminas Galva — „Gedan- 

ken ueber die baltische Union",
Jonas Rimašauskas—„Terror als Grund- 

lage des sowjetischen Systems",
Nr. 3. Prof. Dr. A. Maceina — „Zur 

Kennzeichnung dės litauischen Volkslieds" 
Minister Dr. Karvelis — „Direkte Be- 

teiligung am Vereinigten Europa“,
Nr. 4. Prof. Gediminas Galva — „Die 

baltischen Laender — ein Kreuzweg“.
Lietuviai šiame žurnale galėtų dar pla

čiau pasireikšti, todėl labai pageidauja
mas didesnis ietuvių intelektualų susido
mėjimas šiuo žurnalu ir gausesnis bendra
darbiavimas, pasinaudojant proga prabil
ti į vokiečių visuomenę.

Straipsnius vokieičų kalba galima siųsti 
tiesiog į redakciją, (13b) Weilheim Obb.. 
Steinlestrasse 25, ‘Germany. Straipsniai 
lietuvių kalba siųstini Vokietijos Krašto 
Valdybai, kur jie bus išversti į vokiečių 
kalbą.

Atskiro numerio kaina 50 Pt., metinė 
prenumerata 3 DM. Administracijos ant
rašas tas pats, kaip čia nurodytas redak
cijos antrašas.

SVARBUS LAUKAS
PLB Vokietijos Krašto Valdyboje yra 

gautas Aldonai Mažeikaitei, savo laiku 
gyvenusiai Hannoveryje, labai svarbus 
laiškas. Žinantieji, kur paminėtoji galėtu 
dabartiniu metu rastis, maloniai prašomi 
mums pranešti čia žemiau dedamu adre
su: Hannover — Kleefeld, Hegelstr. 6. 
Germany. Telęf. 51954.

Švedijos Lietuvių Bendruomenės visuo
tiniame narių suvažiavime, įvykusiame š. 
m. vasario mėn. 21 d. Stokholme, sudary
toji Centro Valdyba, savo pirmajame po
sėdyje pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
pirmininkas — Jonas Pajaujis, sekretorius 
— Pranas Dūda, iždininkas — Teresė Bū- 
gienė.

Valdybos pirmininko adresas: J .Pajau
jis, Radjursvagen 9, EKTORP.

Valdybos sekretoriaus adresas: Pr. Dū
da, c/o Johanson, Norrtullsgatan 24, tr. 2 
STOCKHOLM.

AMERIKA
Kompozit. VI. Jakubėnas neseniai bai

gė instrumentuoti suitą „Miško šventė“, 
sudarytą iš jo sukurto baleto dar laisvoje 
Lietuvoje. Suita skirta pilnam simfoni
niam orkestrui. Pian. A. Kuprevičius at
vyko į JAV ir pradėjo dėstytojo darbą 
Clevelande. Ten pat fortepiono klasėje 
dirba ir plan. B. Nasvytytė-Smetonienė. 
Pavasari į JAV atvyksta koncertuoti ir A. 
Kuprevičiaus sesuo smuikininkė E. Kup- 
revičiūtė. Dail. P. Kiaulėnas aktyviai dir
ba ir projektuoja ateity suruošti savo dar
bų parodą Paryžiuje ir Romoje. A. L. 
Tautinė Sąjunga Vasario 16 d. gimnazijai 
remti iš savo iždo paskyrė 500 dolerių, o 
vargo mokykloms Vokietijoje — 300 aol. 
ir paragino kviesti visą lietuvišką visuo
menę aukoti tam reikalui. Lietuvis inž. 
J. Jankauskas užpatentavo labai svarbų 
ir visiems automobilių vairuotojams nau
dingą bei reikalingą išradimą — apsau
gos įtaisą nuo automobilių slydimo.

AUSTRALIJA
ŽEMĖS DREBĖJIMAS ADELAIDĖJE
Pietų Australiją ir jos sostinę Adelaidę 

palietė stiprus žemės drebėjimas. Kovo 1 
d. 3.40 vai., pasigirdo garsai, panašūs į 
artilerijos šaudymą, ir po to pradėjo dre
bėti žemė. Pradžioje drebėjimas buvo silp
nas, bet palaipsniui stiprėjo ir nemalonus 
dundesys virpino orą. Tai tęsėsi apie 30 
.sekundžių. Paskui žemės drebėjimas pa
lengva silpnėjo, tolo ir pranyko drauge su 
dundesiu.

Miegoję žmonės ne iškart suvokė kas at
sitiko ir tik pradėjus braškėti namų, sie
noms, panikos apimti bėgo į gatves ir slė
pėsi saugesnėse vietose.

Didesniems pastatams padaryta žymių 
nuostolių. Nukentėjo ir gyvenamų namų. 
Užregistruota keletas sužeistų.

Tai stipriausias žemės drebėjimas per 
'50 pastarųjų metų.

GRAŽIAI PASIRODĖ MELBOURNO 
SKAUTAI

Vasario 27 d. skautų tautinių šokių gru
pė, Algio Karpavičiaus vadovaujama, da
lyvavo karalienės Elžbietos garbei suruoš
tame festivaly atvirame ore, viename gra
žiausių Melboumo parkų. Nuotaikingoje 
vakaro padairoje, Lietuvos trispalvei plė- 
vesuojant, mūsų šaunieji skautai pašoko 
kepurinę ir malūną. Ypač malūnas žiūro
vams patiko, plojimai ilgai nesiliovė. Be 
lietuvių, festivalyje dalyvavo švedai, vo
kiečiai, ukrainiečiai, latviai, rusai, graikai, 
škotai, australai, žydai ir kitos tautos. 
Žiūrovų buvo tūkstančiais prigužėję į so
dą.

Laisvoji
Tribūna

KAI NEBESULAUKIAU...
Perskaičiusi „Europos Lietuvio“ nume

ryje 8 Aitvaro straipsnelį — „Benjamino 
Gigli priėmė J. Liustikaitę“, kurį jis bai
gė, kviesdamas lietuvius pagelbėti mūsų 
dainininkei, maniau, kad kitos savaitės 
numeryje pasipils mūsų geradarių pasiū
lymai, skaitytojų laiškai ir padrąsinimai 
rasti būdų gabiai dainininkei tęsti šitoje 
srityje mokslą, palikus fabriką. Tačiau 
nusivyliau, kai tuo reikalu nei po savaitės, 
nei po kitos, niekas nebeužsiminė nė žo
deliu. Matyt, kad neatsirado skaitytojų 
tarpe nė vieno lietuvio, kuris suprastų, 
kad fabrike dirbant J. Liustikaitė tikrai 
toli dainos mene nepažengs. Man labai 
skaudu, kad mes lietuviai, kai paliečiamas 
konkretus reikalas, šaltai ir abejingai nu
mojama ranka. Argi taip jau sunku būtų, 
turint galvoje naująją ir senąją išeiviją, 
parūpinti vieneriems metams vienai mer
gaitei stipendiją? Argi nebeturime savo 
tarpe nė vienos organizacijos, nė vieno gy
vo ir geros valios žmogaus, kuris imtųsi 
iniciatyvos šitai padaryti? Juk jei bus Ūk 
noro ir iniciatyvos, tikiu, kad atsirastų tie 
20-30 žmonių, sutinkančių kad ir paskolos 
būdu duoti Liustikaitei vieneriems me
tams minimumą, kad jai nereikėtų būti 
fabrike po 10 valandų kasdieninei duo
nai pelnyti? Mes visi linksmai paplojame 
po gražaus koncerto, tačiau nepagalvoja
me, kiek tai reikalauja darbo ir pasišven
timo, pasiryžimo? Mes dažnai kalbame 
apie mūsų reprezentaciją, apie mūsų liau
dies dainų populiarinimą svetimųjų akyse, 
bet kai prieš akis turime konkretų reika
lą, užmirštame ir numojame.

Nepažįstu p. J. Liustikaitės ir nesu gir
dėjusi jos dainavimo, tačiau jei’ svetimie
ji garsūs dainos žinovai, tokie kaip GigU 
pataria jai tobulintis, ar mes, savieji, ga
lime šitai nepripažinti? Todėl kviečiu ga
linčius paremti mūsų jaunąją daininkę 
dėtis savanoriškai į rėmėjų būrelį, kad ji 
bent metus galėtų padirbėti Dievo duo
tuose jai gabumuose. Pradžiai tam reika
lui siunčiu Redaktoriaus vardu 3 svarus, 
pasižadėdama ir ateityje šį reikalą remti.

JOANA SERAFINAITĖ, Škotija
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TEN, KUR BROLIAI EINA KRYŽIAUS KELIAIS
Pasirodo, į Sibirą ir kitur tremiamus mū

sų tautiečius yra matęs ne vienas vokiečių 
ir kitų kraštų belaisvis ar civilis internuo
tas ne tik Lietuvoje, bet ir kitur „plačioje 
tėvynėje“. Šit H. R. sakosi girdėjęs iš pačių 
sutiktų lietuvių, kad bolševikai ėsą pasiry
žę su laiku ištremti visus nepatikimus Pa
baltijo kraštų gyventojus ir ilgainiui šias 
tautas „visai nušluoti nuo žemės pavir
šiaus“.

Tam tikslui esanti sudaryta MVD speciali 
šnipinėjimo sistema, turinti „dešifruoti kie- 
vieną nepatikimąjį.“ O kai liks tik „geri ko
munistai“, tai, savaime suprantama, nebus 
didelio skirtumo, ar jis rusas, ar lenkas, ar 
lietuvis, nes visi jie kaip vienas yra priversti 
garbinti Maskvą ir iš jos semtis „visokią 
šviesą“.

Ferdinandas S., dirbęs piet. Urale, Ufos 
srityje, pasakoja, kad kartą prie geležinke
lio šakos, ėjusios į Taškentą, rado prekinį 
traukinį su žmonėmis. Moterys mojo ran
komis ir, priėjus arčiau, pasakojo, kad yra 
lietuvės. Jos buvo atskirtos nuo vyrų, kur 
jas veža, sakė nežinančios. Traukinys buvo 
labai ilgas, moterys jame sugrūstos kaip 
gyvuliai. Paskum traukinys nudundėjo Taš
kento kryptimi, palydėtas liūdnų karo be
laisvių žvilgsnių: ištremtųjų likimas atro
dė jiems dar žiauresnis, nes visi jie važiavo 
į kančias ir nežinią, kuri rodėsi niekad nesi
baigs...

K. Sch. pasakojo 1949 m. dirbęs Mzenko 
stovykloje, netoli Oriolo. Ten 1949 m. lie
pos-rugsėjo mėn. daug kartų matę stiprių 
ginkluotų sargybų lydimus tradkinius, ve
žusius tremiamuosius. Transportai daugiau
sia ėjo pabaltiečių. Lietuviai buvo beveik 
išimtinai iš Kauno ir Vilniaus apylinkių. 
Kur jie yra vežami — sakėsi nežiną nė pa
tys. Vagonuose žmonės buvo sugrūsti, visi 
kentė didžiausią vargą. Kai vokiečių karo 
belaisviai mėgindavo prieiti arčiau ir ką nors 
smulkiau sužinoti, tai rusai palydovai pra
dėdavo šaudyti. Bruno Sp. taip pat patvirti
no, kad, dirbdamas netoli Kijevo, daug kar
tų matė tremiamųjų transportus su veža
mais lietuviais ir kitais suimtaisiais. Visus 
traukinius saugojo labai stipri sargyba.

Grįžęs karo belaisvis Schr. teigia, kad 
lietuviai nuolatos tremiami — vieni j pri
verčiamojo darbo stovyklas, kiti — kur nors 
kitur, kur jie esti „pritvirtinami prie žemės 
ar fabriko“. Trėmimai eina į visas puses. 
Ewaidas Sch., 1945 m. paimtas prie Seirijų, 
iš ten perkeltas į Alytų ir vėliau nuteistas 
10-čiai metu darbo stovyklos, papasakojo 
dirbęs Urale. Ten buvo priskirtas prie ati- 
tremtų lietuvių darbo brigados. Vienos bri
gados brigadininkas buvo Antanas Jauniš
kis. Ten buvo lietuvių kunigų, teisininkų ir 
paprastų darbininkų. Su lietuviais tiek jis, 
tiek kiti jo draugai sugyveno gerai. Atsi
sveikindamas jis pastebėjo: „Aš niekados 
neužmiršiu tos pagalbos, kurią man suteikė 
lietuviai.“ Iš ten jis buvo išsiųstas toliau i 
Rytinį Sibirą. Arno K. pasakojasi buvęs su
imtas 1948 m. prie Karaliaučiaus. Ten pat 
buvo ir 10 lietuvių karių. 1950 m. Vilniaus 
kalėiime buvęs drauge vienoj kameroj su 
100 lietuviu, kurie buvo nubausti 25 metams 
ir buvo dalimi transportais išsiųsti į Rusija. 
Ybač daug jų esą Vorkutos srityje. Pasako
tojo teigimu. įvairiose ..plačiosios tėvynės 
vietose esą tik iš vienų ištremtų lietuvių su
darytų stovyklų.

Franz G. papasakojo, koks likimas yra 
ištikės lietuvius, savo noru ar prievarta pa
imtus į vokiečių kariuomenę: jie buvo nu
bausti no 25 metus ir pasiusti į Vorkuta ar 
į kitas Sibiro stovyklas. H. N. teigia, kad 
retai kurioje rusų darbo vergų stovvkloie 
nerasi lietuvių. Dabar jie jau gali užsidirbti 
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nuo 50 iki 300 rublių per mėnesį ir už tuos 
pinigus, kad nereikėtų mirti badu, nusipirk
ti būtiniausių reikmenų: cukraus, duonos, 
tabako.

Herta R. pasakoja, karį ypač daug lietu
vių yra visur Sibiro darbo vergų stovyklose. 
Ištremtųjų likimas yra labai žiaurus. Daug 
iš jų už menkiausius niekus ar be jokios kal
tės nubausti 10-25 metams. Bet ir baigęs 
bausmės laiką negalės grįžti atgal, o bus 
„įkurdinti“ Sibiro miškuose, Urale arba Vi
dur. Azijos stepėse. Atgal tėvynėn kažin 
ar pavyks nors vienam kitam kuriais nors 
būdais parkeliauti. Po Stalino mirties buvo 
paskelbta amnestija, kuria amnestuoti nu
teistieji iki 5 metų. Pasakotojos žiniomis, 
amnestija buvo pritaikyta ir dviem lietu
vėm. Jos vėliau parašė išleistos iš stovyklos. 
Šiaip lietuvių darbo sąlygos — kaip ir kitų 
darbo vergų. Tik jiems (ir tai ne visiems) lei 
džiama per metus parašyti po du laiškus. 
Bet visa eilė su ja buvusiųjų lietuvių laiškų 
ir siuntinėlių galėjo gauti daugiau.

Labai daug lietuvių yra invalidai. Jų pro
centas, palyginti su kitomis tautybėmis, yra 
didelis. Pasakotoja Herta R. teigia žinanti 
visą eilę lietuvių, kurie buvo nepaleisti, nors 
jau buvo išsėdėję bausmės laiką, ir terminas 
juos paleisti buvo suėjęs jau daugiau kaip 
metai laiko. Wemeris B. prisipažino taip 
pat sutikęs daugybę lietuvių. Visi lietuviai, 
kurie dirbo prie vokiečių kokį nors darbą 
arba tarnavo kariuomenėje, buvo nuteisti 
nuo 15 iki 25 metų priverčiamųjų darbų. 
Tačiau jų labai daug buvo ištremta ir sura
dus kitokias priežastis.

Apie padėtį Lietuvoje plačiau papasakojo 
Franzas Schm., dirbęs prie Vilniaus lentpjū
vėje. Pasirodo, kad tuoj po karo rusai su 
gyventojais Vilniuje nedarė jokių ceremoni
jų: lenkus siuntė į Lenkiją, o nepatikimus 
lietuvius — į Sibirą ar kitur Rusijon. Jo ži
niomis, visi tie lietuviai, latviai ir estai, ku
rie karo metu nors kokį darbą dirbo vokie
čių įstaigose, kad ir malkas skaldė ar plovė 
grindis, buvo be jokių ceremonijų išsiųsti į 
Rusiją. Tų deportacijų tikslas — kuo dau
giausia lietuvių ištremti į Sibirą, o į jų vietą 
atsiųsti patikimų komunistų rusų. Dirbda
mas Vorkutoje, įvairiose jos stovyklose taip 
pat sutiko visą eilę lietuvių, latvių ir estų. 
Heinrichas F., dirbęs kurį laiką lentpiūvėje 
prie Šilutės, paskiau laikytas Vilniaus sto
vykloje ir iš ten išsiųstas į Sibirą, papasako
jo, kaip bolševikai terorizuoja lietuvius. Net 
patį lentpjūvės direktorių lietuvį įskundęs 
vienas darbininkas, kad, girdi, tas esąs „per
daug palankus vokiečiams“. Kurtas St. pa
pasakojo sutikęs lietuvių ne tik Vorkutoje, 
bet ir stovyklose prie Šiaurės Lediūrio. Jo 
teigimu, rusai ypač nori iš Lietuvos išgaben 
ti kiek galint daugiau vyrų ir ių vietoje įkur 
dinti savuosius.

Vokietė L. T. papasakojo įvairiose sto
vyklose suėjusi mūsų tautiečių. Daug šeimų 
buvo išskirtos jėga. Jaunimas, kuris siekia 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos, yra su
rakintas ir pūva kalėjimuose. Jie visi buvo 
suimti paprasčiausiu pretekstu apkaltinus, 
kad „dirba svetimiems šnipinėjimo darbą“ 
arba „palaike ryši su partizanais“. Ir ji pati 
vra gyvenusi Lietuvoje. Br. Sp., buvusis 
Kuršo žiedo karys, papasakojo apie kilusį 
iš Kauno Odienecą. su kuriuo yra buvęs 
drauge darbo stovykloje Mordvinijoje. Bres
to kalėjime susitiko viena lietuvi gydytoja, 
kilusi iš Kauno ir dirbusi Lvcko (Rytprūsių 
pietinėje dalyje, valdomoje lenkų) apskri
ties ligoninėje. Bet jis per lenku kariuome
nės pratimus buvo bolševiku iššifruotas 
kaip lietuvis, suimtas ir. nuteistas 25 me- 
tams, ištremtas i Rusiia. Gerai kalbėjo lietu
viškai, vokiškai ir rusiškai. Otto L., liei 1950 
m. spalio mėn. išbuvęs Lietuvoje, Gailiūnuo
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se, Pabaisko v., Ukmergės apskr., papasa
kojo, kaip 1950 m. milicija nušovė savo na
muose buvusį Lietuvos kariuomenės kari
ninką. Gyvenimas po sukolchozinimo pasi
darė veik neįmanomas. Duoną kepdavo pu
siau iš rugių, pusiau iš vikių.

Grįžusiųjų kai kurie yra įvairiuose kalė
jimuose ar darbo vergų stovyklose sutikę 
taip pat visą eilę Lietuvos vokiečių ir kt. pa
baltiečių. Stalingrado stovykloje buvo lai
komas iš Kauno vokietis Eugenijus Matter. 
Guenteris P. sako žinąs, kad Bautzen vie
tovėje buvo ir Dr. Hahn, ar tik ne Klaipė
dos krašto vyskupas. Gunderovkoje (kitaip 
vadinamojoje Svarino) yra laikomas 25 me
tams nuteistas vokietis iš Lietuvos, Franz 
Killian. Stalingrado stovykloje, kitų žinio
mis, buvo laikomi E Tortleris iš Lietuvos, 
H. Morman ir Georg Major iš Rygos, Wit
te — iš Estijos. Vorkutoje Kr. sutiko Antro- 
polį ir Venslavičių iš Rygos. Ten šaltis, ba
das ir sunkiausias darbas — nuolatiniai ver
gijos palydovai. Bendro likimo draugai bu
vo nuteisti nuo 20 iki 25 metų priverčiamų
jų darbų. H. R. teigimu, 1949 m. rusai vi
same Pabaltijy pravedė „smarkią akciją“: 
žmonės buvo griebiami už „rėmimą parti
zanų“. Kurtas G. reiškia nuomonę, kad 
Rygoje esą jau dabgiau rusų matyti negu 
latvių. Ufoje sutiktų pabaltiečių likimas 
buvo tiek pat skaudus, kaip ir vokiečių ka
ro belaisvių.

Repatrijavusių Lietuvon likimas. Karolis 
Julius H. pasakoja, kad iš Lietuvos buvo 
išsiųsta daugybė transportų su civiliniais 
gyventojais, kurie buvo apšaukti „liaudies 
priešais“ arba surinkti iš nepatikimų bolše
vikams gyventojų. Užtekdavo menkiausio 
prieš bolševikus pasisakymo — ir tokie 
žmonės būdavo tuoj pat suimta vietoje ir 
nubaudžiami nuo 10 iki 25 metų priver
čiamųjų darbų. Nieko bolševikai taip smar
kiai nebaudžia, kaip žmonių, drįstančių 
laikytis kitokios ideologijos, negu jų, arba 
vad. tikybininkų. Vietoj ištremtųjų gabena
mi rusai ir kitų TSRS tautybių žmonės. 
Taip daroma visame Pabaltijy. Su kolekty
vinių ūkio įvedimu sumažėjo ir partizanų 
veikla. Pasakotojas teigia, kad Lietuvoj iš
tisus metus po karo veikė stiprūs partizanų 
daliniai, bet jie pokario metais ilgainiui su
mažėjo.

Karolis Julius H. papasakojo vieną atsi
tikimą, akivaizdžiai bylojantį, koks likimas 
ištiko mūsų tautiečius, paklausiusius bolše
vikinės propagandos ir grįžusius tariamai 
namo. Tai likimas lietuvio Albino Papeč- 
kio, su kuriuo pasakotojas yra 1953 m. pa
vasarį ir vasarą drauge sėdėjęs Sverdlovsko 
kalėjime Nr. 1. Papečkys, šiuo metu galįs 
turėti apie 25 metus amžiaus, šviesių akių, 
raudonais plaukais, lašuoto veido, inteligen
tingos išvaizdos vaikinas, yra nuteistas 25 
metams priverčiamųjų darbų. Vokiečių ka
riuomenei įsakius trauktis, jis pateko į Vo
kietiją ir Austrijoje sulaukė karo galo. Ba
varijoje baigė gimnaziją ir 1947 m. įstojo į 
Erlangeno un-tą, kur studijavo ar tik ne 
filosofiją. Tais pačiais metais jis apsispren- 
dėrepatrijuoti į Lietuvą, kur buvo likę jo tė
vai. Kiek laiko pabuvęs su jais nedideliame 
provincijos miestely, paskui įstojo į moky
tojų seminariją Vilniuje, kurią baigęs, buvo 
paskirtas savo gimtojo miesto Vidurinės 
mokyklos mokytoju. 1951 m. jis buvo pa
imtas į raud. armiją ir tarnavo „savarankiš
koj šarvuočių brigadoj“ Sverdlovske. Ne 
kartą jam buvo siūlyta pasidaryti karinin
ku, bet jis visuomet atsisakydavo. Taip pat 
visuomet atsisakydavo, nors ir kiek kalbin
tas, įstojo į kom. jaunimą. Ištarnavęs beveik 
trejus metus, galų gale pagal garsųjį Sovietų 
par. 58 (10 str. pastr. II) buvo apkaltintas 
antisovietine propaganda ir nubaustas 25 
mdtams.

Tai yra tik viena būdinga iškarpa iš 
skaudaus mūsų tautiečių gyvenimo. O kiek 
jų būtų iš viso, jei kas jas atsidėjęs suran-
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kiotų! kiek žinoma, minimojo A. Papeč- 
kio vardu'buvo skleidžiama per bolševiki
nę spaudą pasisakymų esantiems Vakaruo
se mūsų tautiečiams, kad, pasekę jo ir kitų 
pavyzdžiu, grįžtų namo, kur jų visų laukiąs 
laimingas ir turtingas gyvenimas tėvynėje... 
Matome, koks jis yra „laimingas ir turtin
gas bolševikinėje propagandoje, per jų laik
raščius ir radijo pranešimus arba net ir me
no vardu rengiamas Maskvoje dekadas — 
ir koks iš tikro.

iš Pabaltijo — į Kazachstaną. Latvių 
žurnalistai informuoja, jog Kazachstano 
„apgyvendinimo vajus“ perkeliamas iš eu
ropinės TSRS teritorijos gyventojus, jau pa
lietęs Estiją’ ir Latviją. Vasario 24 d. Talino 
radijas pakvietęs „savanoriškai“ ten vykti, 
ir rytojaus dieną 200 „pasisiūlė patys“ — 
bent taip oficialiai skelbiama.

Kaip Sovietai „sutvarko" savo draugus. 
Garkos uoste Jenisiejaus žemupyje lankosi 
visa eilė užsienių laivų, daugiausia Skandi
navijos ir P. Amerikos kraštų. į atplaukusius 
laivus medžius krauti turi darbo vergai, iš 
kurių jūrininkams vis dėlto pavyko išgauti 
vertingų žinių. Pasirodo, netoliese esančio
je karinėje stovykloje yra sukišta 700 lenkų 
karininkų iš marš. Rokosovskio lenkų „liau
dies armijos“. Kadangi jie nesutiko su so
vietiniais instruktoriais, davinėjančiais jiems 
įsakymus lenkiškomis karių uniformomis, 
tai visi buvo nuteisti ir deportuoti į Sibirą. 
Už 32 km. esančioje kitoje stovykloje sukiš
ta apie 1200 lenkų rezistentų, kurie 1944 
metais, įžygiuojant raud. armijai, išėjo į 
viešumą, bet buvo netrukus sugaudyti ir 
išvežti į Sibirą. Stovykloje Nr. 117 laikoma 
apie 100 ispanų, kovojusių prieš Franko 
režimą. Jie buvo pasiųsti karinio apmoky
mo atlikti į Sov. Sąjungą, bet vėliau juos 
visus bolševikai sukišo į koncentracijos sto
vyklas. Ten kiti vegetuoja jau daugiau kaip 
13-15 metų. Prie jų buvo priskirti ir „Mė
lynosios divizijos“ dezertyrai, kurie buvo 
prisidėję prie bolševikinių partizanų. Tre
čioje stovykloje laikomi apie 500 vokiečių 
iš rytinės Vokietijos, nors šios vadai iškil
mingai skelbia, kad, girdi, niekas iš jų teri
torijos negalįs būti svetur deportuotas. Grį
žusieji klausia, kada gi galų gale visi šie 
darbo vergai bus paleisti i laisvę?

Elta.

Atspėjo
Prieš kurį laiką „E. Lietuvyje“, „Mūsų 

Akimis“ skyriuje, A. DiČpetris, rašydamas 
apie anglus, pastebėjo, kad, norint paspruk
ti iš salos, galima pasinaudoti ir lėktuvais. 
Pereito sekmadienio .Sunday Dispatch“ tvir 
tina, kad anuomet dingę du britų diploma
tai išskridę iš Anglijos lėktuvu į Dueseldor- 
fą. Bėgliams pagelbėję vietos komunistai, 
kurių vienas dabar atsivertęs ir visą paslap
tį papasakojęs.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Giovani Guareschi — DON KAMI- 

LIAUS MAŽASIS PASAULIS su 38 auto
riaus piešiniais. Sulietuvino A. Sabaliaus
kas. Vertimą peržiūrėjo Jonas Kuzmickis. 
Tiražas 2.500, spaudė saleziečių spaustu
vė. „Tėvų Kelio" leidinys. 324 puslapių. 
Kaina 3.50 dol.

SĖJA — Tautinės, demokratinės min
ties laikraštis. Nr. 2 (10), 1954 m. vasario 
numeris. Leidžia ir redaguoja G. J. La-* 
zauskas, Chicagoje.

1954 m. Nr. 3 „Santarvė“. Rezistencinis 
visuomeninių ir kultūros reikalų žurna
las. Kovo mėn. numeris. 40 puslapių.

SKELBIMAI
LIETUVYBĖS LOBYNAS

Cicėnas — VILNIUS TARP AUDRŲ — 
36 šil 8 d. Bendorius — LIETUVA — 20 šil. 
Sruogienė — LIETUVOS ISTORIJA 14 šil. 
8 d. V. Biržiška LIETUVIŲ KALBOS IS
TORIJA — 22 šil. Savickis Šv. LIETU
VA 23 šil. K. Barėnas — GIEDRA VISAD 
GRĮŽTA — 15 šil. M. Springborn — PAS
KUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS — 14 šil. 
8 d. Gliaudą — ORA PRO NOBIS — 29 šil. 
4 d. N. Nyliūnas — ORFEJAUS MEDIS — 
22 šil. L. Žitkevičius — VYTURĖLIAI 
LAUKUOS — 11 šil.

Šias ir dar 200 įvairių knygų pasirink, 
tinai gausite pasiteiravę pas Dainorą Dau- 
noraitę, 49, Thornton Ave., London W. 4.

Reikalingas geras, prityręs moterų ir 
vyrų rūbų

SIUVĖJAS
Kreiptis: N. Dulinskas, 31, Trelawn Rd. 

London, S. W. 2. Telef. Brixton 2275.

Nottinghame, 9 St. Matthias Rd., skubiai 
parduodamas NAMAS — 2 fronto kamba
riai, valgomasis, virtuvė, veranda, 4 mie
gamieji, vonia. Erdvus kiemas. Teirautis 
kiekvienu metu.

FABRIKUI, VAKARINĖJE ANGLIJOJE 

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi

DARBININKAI-
Viengungiams galima apsigyventi hostelyje.

Anglų kalba rašyti:

Employment Department,
R. A. Lister & Co. Ltd., 
Dursley. Glos.

TRUMPAS MELO KELIAS
1952 m. vasario mėn. kiniečiai ir rusai 

pakaltino, kad neva JAV vedančios bakte
riologinį karą Korėjoje. Sveikintinas JAV 
pasiūlymas Tarptautiniam Raudonajam 
Kryžiui ir JTO komisijai ištirti tuos kalti
nimus. Kai rusai pasisakė prieš tokį pasiū
lymą, kilo abejonė ar tokie pakaltinimai 
nebuvo iš piršto išlaužti.

Korėjoje paliaubas pasirašius padėtis pa
ryškėjo. Grįžę iš nelaisvės amerikiečiai la
kūnai paneigė jų tariamus „prisipažinimus“ 
ir kartu išaiškino pasauliui, kaip tokie „pri
sipažinimai“ buvo iš jų išprievartauti. -

Tuo klausimu daug medžiagos patiekė 
Jungtinėms Tautoms dr. Charles Mayo. 
Jam padarius pranešimą abejonės buvo iš
sklaidytos, kad bakteriologinio karo kalti
nimai buvo pagrįsti. Prof. Thomson nuro
dė, kad iš tų duomenų, kuriuos patiekė ko
munistai, niekas negali padaryti išvados, 
kad Amerikos lakūnai panaudojo bakterio
loginių ginklų Korėjoje ir Kinijoje. Tą 
veiksmą lengvai galėjo atlikti patys kinie
čiai komunistai ar rusai. Kaip žinia, ame
rikiečiai lakūnai griežtai paneigė faktus, 
kad jie neva dalyvavę bakteriologiniame 
kare. Todėl tariamas „mokslinis“ įrody
mas liko be pagrindo.

Pulk. Frank. Schwalbe, majoro Roy Bley, 
pulk. Walker Mahurin, leitenantų O'Neil, 
Grimm ir kitų laisvėje padaryti pareiški
mai pagrįsti tikrove. Jų pasakojimai apie 
prievartavimo priemones, norint išgauti jų 
prisipažinimus, primena tuos metodus," ku
rie dažnai naudųti mūsų broliams lietu
viams kankinti. Kai kurie jų buvo tardomi 
po 1.800 valandų. Jiems taikyti baisūs psi
chologiniai kankinimai. Pagal komunistų 
metodus, tokių tardymų tikslas nėra įrody
ti nusikaltimą. Kaltinamasis yra apspręs
tas iš anksto, o tos prievartavimo priemo-. 
nės reikalingos tik išgauti prisipažinimą, 
tinkantį komunistiniams tikslams.

Galbūt tiems lakūnams buvo ruošiamas 
didelis viešas teismas, kaip savu laiku Mas
kvoje. Tačiau Stalino mirtis ir paliaubos 
pakeitė jų nusistatymą. Jie buvo paleisti iš 
nelaisvės.

Kodėl komunistai atleido belaisvius ži
nodami, kad jie paneigs savo anksčiau duo
tus prisipažinimus? Tai ne pirmas atvejis. 
Tas pats nutiko su Vogeleriu ir Oatis Ven
grijoje. Kiniečių komunistai, atrodo, aklai 
seka Maskvos pavyzdžiu, nes kankinimai 
ir prievartavimas taip pat vyko griežtoje 
Maskvos priežiūroje. Valstybės, kurios iš 
viso atmeta teisingumą, kaip „buržuazinį 
prietarą“, nesirūpina tiesa. Joms ir melas 
tarnauja komunistiniams reikalams.

Pekingas ir Maskva nesijaudins, kad jų 
prievartavimo ir kankinimo metodai bus 
atskleisti pasauliui. Jie sugebėjo panaudoti 
priemones, kurios tautas įtikina. Šiandieną 
užtiksime Azijos ir Afrikos tautų, kurios 
tiki bakteriologinio karo mitu.

Amerikiečiams šiandien ne taip svarbus 
melas buvus bakteriologinį karą, kaip dau
gelio žmonių įtikėjimas jį buvus. Atėjo lai
kas tą melagingą bolševikų propagandą su
griauti.

JUOKELIO JUOKAI
Sūnus nori perauklėti tėvą...
— Tėte, ar tave senelis mušė kai tu bu

vai mažas?
— Taip, Jonuk.
— O ar senelio senelis irgi mušė senelį 

kai jis buvo mažas?
— Taip, Jonuk.
— Tėveli, ar su mano pagalba tu nega

lėtum atprasti nuo to paveldėto chuliga
nizmo?

Duosnus turtuolis...
Vienos didelės britų bendrovės savinin

kas turėjo, žinoma, mokėti labai augštus 
pajamų mokesčius. Kartą jis užėjo į praš
matnų restoraną papietauti. Apsiaustą 
paliko rūbinėj ir jos sargui padavė siks- 
peną, sakydamas:

— Štai tau svaras, atskaičius „income 
tax"!...

Pagyvensi — pamatysi
— Tėte, kodėl vyrui neleidžiama turėti 

daugiau, kaip vieną žmoną? — klausia 
mažasis Algiukas.

— Mano sūnau, kai ilgiau pagyvensi, tai 
pamatysi, kad įstatymas imasi apsaugot 
tuos, kurie patys nemoka apsisaugoti nuo 
nelaimių, — su reikšminga šypsena atsa
kė tėvas.

Kvailas klausimas...
— Ar aš turiu mašinai vairuoti leidi

mą? Kvailas klausimas, policininke — su
šuko moteris, kuri tik ką su automobiliu 
įvažiavo į krautuvę... pro langą! — Kas 
man gali duoti leidimą už tokį vairavimą!

Dievas žinojo ką darė...
— Tėveli, kodėl Dievas pirmiausia su

tvėrė Adomą?
— Aš manau, vaikeli, kad Dievas norėjo 

duoti progą Adomui pasakyti nors porą 
žodžių. Sutverus Jievą, tokių progų Ado
mas jau nebeturėjo...

Ne pagal Senąjį Testamentą...
šešiametis Vytukas žaidė sode su savo 

maža drauge Birute. Staiga Vytukas taip 
skaudžiai užgavo savo draugę, kad ji 
verkdama parbėgo namo.

Vytuko motina matė šią sceną ir, atbė
gusi į sodą, ėmė jį barti.

— Vytuk, tu neturi jokios teisės mušti 
Birutės. Taip negražu. O, pagaliau, ką ji 
tau padarė?

— Ji nesilaiko Senojo Testamento! — 
sušuko Vytukas. Mudu žaidėm Adomą ir 
Jievą Bet Birutė, vietoj gundžiusi mane 
— pati suvalgė obuolį!
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