
TIKRUOJU KELIU
Pavarčius ir atidžiau paskaičius grąžin

tąsias prieglaudai — vasarvietei pirkti an
ketas, galime pasidaryti vieną aiškią iš
vadą: šis sumanymas didžiosios šio krašto 
lietuvių dalies priimtas žymiai nuošir
džiau, palankiau, daugelio balsų raginimas 
nedelsiant jį jgyvendinti, negu kuris nors 
sumanymas praeityje. Kiek giliau pa
žvelgus į šį klausimą, galima greitai rasti 

* ir tai lietuvių nuomonei atsakymą.
Kaip nežiūrėtume į ligšiolinę veiklą, gir

tume ją ar peiktume, vieną reikia atvirai 
pasakyti, kad šio krašto lietuviai nuolat 
pasigęsdavo organizuotos savišalpos, or
ganizuotos pagalbos, organizuoto, nors ir 
ne didžiai efektingo, rytojaus dienos užtik
rinimo. Lietuvių charakteryje yra įgimtas 
bruožas, kad jis pratęs gyventi ne vien šia 
diena, bet visada šį tą turėti ir „juodai 
dienai“. Nors ir ant Tedo lyties atsidūręs 
lietuvis, visada galvoja, taupo, krauna 
vienokios ar kitokios rūšies atsargas ryt
dienai. Dažnais atvejais lietuvis šitaip 
elgiasi ne vien save turėdamas galvoje, ne 
vien egoistiniais sumetimais, bet užjaus
damas kitus vargan patekusius savo tau
tiečius. Mūsų šio kratšo lietuvių visuome
nės elgesys pakankamai vaizdžiai rodo, 
kad ir šiuo kartu, perkant prieglaudą — 
vasarvietę, jie kaip tik entuziastingai šiam 

« sumanymui pritarė tik rytojaus dieną tu
rėdami galvoje ir, svarbiausiai tuos, kurie 
dėl vienokios ar kitokios priežasties pa
tenka į vargą. Antras didysis pritarimo 
motyvas — duoti mūsų priaugančiąja! 
kartai sąlygas, kuriose vaikai galėtų ilges
nį laiką ir dažniau būti suburiami į krūvą 
Ir ten jiems įskiepijami lietuvybės skiepai. 
Iki šiolei tokių minimalinių sąlygų šio 
krašto lietuvių jaunimas neturėjo ir vargu 
ar būtų kada nors susilaukęs, jei visuo
menė būtų kitaip pasisakiusi dėl numato
mos prieglaudos — vasarvietės pirkimo.

Klystų kiekvienas, jei manytų, kad ši
tuos pinigus sukeliant, aukotojai, ar Lie
tuvių Namų akcijų pirkėjai, skirdami tam 
reikalui sunkiai uždirbtą skatiką, turėjo 
galvoje bizni ar didelę asmenišką iš to pir
kinio naudą. Ne. Tikrai ne tai turima gal
voje. Tikriausiai be mažiausios išimties 
visi turi galvoje, kad šis pirkinys pirmoje 
eilėje bus nelaimėn patekusio lietuvio 
prieglauda ir didžioji šio krašto lietuvių 
jaunimui lietuvybės užuovėja, o vasaios 
metu dirbančiųjų poilsio vieta, nes mes, su 
augu šieji,. pailsime, atsigauname tik sa
vųjų tarpe, savo aplinkoje, nors ji būtų ir 
skurdesnė, ir mažiau elegantiška, ir kū- 
desnė už kitas šios rūšies vietas.

Šitų trijų pagrindinių uždavinių turėtų 
laikytis ir jiems įgyvendinti ruoštis tie, 
nuo kurių priklausys naujai perkamojo 
objekto ateitis. Jei tas bus įgyvendinta, 
tikiu, kad bus išpildyta didžiosios dalies, 
o gal ir visų prie šio reikalo prisidėjusių 
valia ir noras.

Antras, būtinai Įgyvendintinas mūsų 
organizacijos reikalas, tai savišalpos klau
simas plačiąja šio žodžio prasme. Patyri
mas rodo, kad mūsų pirmtakūnai išeiviai, 
ypač Amerikoje, savišalpos reikalą yra 
pastatę pirmon jų veiklos vieton. Tiesa, 

, mes, prievartos išeiviai, turime kitų la
bai svarbių paliktajam Kraštui uždavinių, 
tačiau greta jų, negalime užmiršti ir sa
višalpos reikalą, juo labiau, kad „grįžimo 
laivo“ vis nenumatoma greitai sulaukti. 
Atrodo, kad prieglaudos — vasarvietės įsi
gijimas kaip tik būtų užuomazga organi
zuoti plataus mąsto savišalpos kasą. Savi
šalpos klausimą išsprendus, priklausymas 
organizacijai įgautų praktiškos reikšmės, 
o tuo pačiu ir jos narių padidėtų ir visa 
veikla pagyvėtų. Turėdami savo spaustu
vę, nuosavus namus Londone, nuosavą že
mės sklypą su prieglauda — vasarviete 
provincijoje ir efektingą savišalpos kasą, 
mes būsime viena stipriųjų lietuvių orga
nizacijų išeivijoje. Tikiu, kad ir savišalpos 
klausimas neliks popieriuje, bet ateityje 
šie žodžiai virs kūnu.

Br. D.

KULTŪROS PASTABOS
1862 metais, lapkričio 2 d. gimė mūsų 

tautos pranašas, poetas Maironis-Mačiulis. 
Raudoniesiems okupantams dabar keblu 
su jo peotiniu palikimu — perbrangus jis 
lietuviams, o komunistams nepriimtinas. 
Todėl jie verčiasi jo satyromis, aiškinda
mi jas sau palankia prasme, pataisinėda- 
mi, iškraipydami ir tuo būdu stengdamiesi 
nušauti iš_ karto du kiškius — dėtis mū
sų literatūros lobyno vertintojais ir pa
sinaudoti to didžio patrioto kartesnių žo
džiu. Savaime suprantama, kad tai yra tik 
jo šviesios atminties niekinimas. Šiaip gi. 
mūsų politinio sąmonėjimo ir nepriklau
somybės laikų literatūra yra suna'kinta, 
o vietoje jos brukamas agitacinis šlamštas 
arba platinami verstinai veikalai.

Alžiras. Visiškai netikėtai, bet rūpes
tingai parengta teroro banga vėl nusiaubė 
šį kraštą. Per 40 užpolimų nakties me
tu 12 žmonių buvo užmušta ir keliasde- 

* šlmt sužeista. Pačiame mieste sprogo dvi 
bombos. Kitur suardytas geležinkelis ir 
nutrauktas susisiekimas telefonu. Daug 
teroristų areštuota. Alžiras yra laikomas 
Prancūzijos teritorija.

ŠAUKSMAS MILIONO PAVERGTŲJŲ 7 DIENOS
Viršum Europos ir Azijos grėsmingai 

pakibęs komunistinis sąmokslas. Negali
ma statyti taikos ant užgrobimo, pavergi
mo Ir nusikaltimo.
New Yorke vėl posėdžiavo Pavergtosios 
Jungtinės Tautos

Spalio 22 d. New Yorke vėl posėdžiavo 
Pavergtosios Jungtinės Tautos, dalyvau
jant Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Ru
munijos ir Vengrijos delegacijoms bei Vi
durio Europos Krikščionių Demokratų 
Unijos, Liberalų Sąjungos ir Valstiečių 
Sąjugos atstovams. Pirmieji 4 PJT posė
džiai įvyko rugsėjo 20-21 d.d. Penktąjį 
PJT posėdį pradėjo Čekoslovakijos delega 
cijcs pirmininkas dr. Osuskis, pažymėda
mas, kad tikrieji sovietų pavergtųjų val
stybių atstovai yra čia susirinkę, bet ne 
sovietinės marionetės. Jis taip pat pabrė
žė, kad ir Sov. S-gos komunistinė doktri
na ir praktika nesutaikoma su JT tiks
lais.

Ryšium su spalio 24 d. švenčiama Jung
tinių Tautų diena, Pavergtosios Jungtinės 
Tautos pasiuntė JT sesijos pirmininkui 
telegramą, pareikšdamos savo solidarumą 
JT tikslams ir sykiu primindamos, kad tai 
kos pagrindas tėra teisė ir laisvė.
Politinės komisijos raportas
PJT Politinės Komisijos Pirmininkas Si
dzikauskas pateikė komisijos raportą dėl 
sovietinės agresijos C, ir R. Europoje. Ja
me surinkti visi sovietinės agresijos duo
menys, išvardintos visos Sov. S-gos sulau 
žytos sutartys, chartos, deklaracijos, tarp
tautiniai įsipareigojimai ir iškelti iš to 
einą pasaulio taikai ir sau'timui pavojai. 
Komisijos raoortą pateikdamas PJT, Si
dzikauskas priminė, kad, ir co 9 metu ka
ro veiksmams sustojus, pasaulis tebėra to 
Ii nuo taikos. Karštąjį karę tik pakeitęs 
šaltasis. C. ir R. Europa Sov. S-gos pa
vergta. Viršum Europos ir Azijos grėsmin
gai pakibęs komunistinis sąmokslas. Užuot 
kultūros pažangai ir ūkio gerovei skyrę 
mokslo ir technikos laimėjimus, valstybės 
priverstos ginkluotis. Sies padėties prie
žastis esanti komunist:n!s sąmoksla’s ir 
Sov. S-gos agresija C. ir R. Europoje, ir 
visur kitur. Sov. S-ga, ypač no Stalino mir 
ties, stengiantis laisvojo pasaulio dėmesio 
nuo tikrųjų pavoju nukleipti į tariamas 
taikai išlaikyti priemones. Tačiau sovieti
nė taikos ofenzyva, sovietinis „New 
Look“, sovietų įtaigojamas Rytų-Vakarų 
sambūvio miražas, sovietiniai siūlymai nu
siginkluoti/ atominius ginklus sunaikinti 
>’• kitckl sovietiniai gestai tarptautinei 
įtampai atleisti esą ne kas kita, kaip Mas
kvos rūpestingai paruošti manevrai lais
vojo pasaulio budrumui užliūliuoti ir so
vietinės agresijos vair’ams suvirškinti. 
Vieninteliai Rytų — Vakaru sambūvinės 
politikos rezultatai lig šio! yra tik sovie- 
tiniaiužgrobimai Europoje ir Azijoje. Pri
mines spalio 18 d. New Yorke pasakytus 
JV Prezidento Eisenhower'o žodžius, kad 
tarptutiniuose santykiuose „principinis ir 
tęstinis veiksnys yra Maskvos ir Pekingo 
slegiąs agresinis ryžtas, kuris, nežiūrint 
jų skelbiamo noro atleisti tarptautinę į- 
tampą ir apsaugoti taiką, nerodo jokių 
pasikeitimo ženklu; komunistinės atakos 
to pat mąsto bei apimties tęsiamos toliau; 
ir jų arsenale netrūksta jokio ginklo: nei 
miestams ir tautoms naikinti, nei žmonių 
padorumui bei lojalumui, nei pačiai tie
sai," — Sidzikauskas nabrėžė, kad taikos 
negalima pastatyti ant užgrobimo, paver
gimo ir nusikaltimo. Pataikavimas agre- 
so itii t:k didina naujo k.-r > grėsmę. Ją 
pašalinti laisvasis pasaulis gali tik ryž
tingai vykdydamas tos organizacijos char
tos nuostatus. Jungtinės Tautos turi prie
monių atstatyti teisėtai tvarkai, kurią vie 
nas jų narys yra sugriovęs. Todėl PJT 
Politinė Komisija ir siūlo PJT priimti ir 
JT įteikti atitinkamą rezoliuciją.

Dėl Poltinės Komisijos raporto ir pa
siūlytos rezoliucijos dar pasisakius Tarp
tautinės Valstiečių Sąjungos, Lenkijos, 
Rumunijos, Latvijos atstovams, PJT vien
balsiai priėmė šią rezoliuciją:

— PJT Seimas, — pareikšdamas, kad 
Sov. S-ga, visiškai paneigdama atitinka
mų tautų valią ir sutartimis prisiimtas sau 
prievoles, bei karo ir nokarės metais prisi
imtus įsipareigojimus, panaudodama gra
sinimą ar savo ginkluotas pajėgas, yra 
užgrobusi Albanijos, Bulgarijos, čekoslo- 
vakiojs, Estijos. Latvijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Rumunijos, Vengrijos suvereninių 
valstybių laisvę ir nepriklausomybę ir 
joms primetusi svetimą komunistinį reži
mą; konstatuodamas, kad Sov. S-ga tie
siogiai atsakinga už visų asmens teisių ir 
pagrindinių laisvių pavergtuose kraštuose 
panaikinimą ir už vykdomus genocido nu
sikaltimus; įsitikinęs, kad Sov. S-gos prak 
tika pavergtuose kraštuose nesuderinama 
su JT nario pareigomis; turėdamas galvo
je, kad Sov. S-gos agresijos veiksmų C. ii 
R. Europoje sudarytoji padėtis ir sovieti
nė praktika pavergtuose kraštuose yra 
priešinga JT Chartos nuostatams ir graso 
žmonijos taikai bei saugumui, — nutarė 
prašyti JT narių laisvųjų valstybių dele
gacijas: 1) pasmerkti Sov. S-gos agresijos 
veiksmus, kaip grasančius visuotinei tai
kai bei saugumui, 2) sudaryti sąlygų, įga
linančių (a) sovietų pavergtųjų valstybių 
nepriklausomybę ir suverenumą atstatyti 
bei apsaugoti ir (b) sovietų pavergtų val
stybių žmones naudotis nenusavinamomis 
asmens teisėmis ir laisve išsirinkti sau 
vyriausybes.

Rezoliucija tą pat dieną įteikta Jungti
nių Ttutų laisvųjų valstybių deuegaci- 
joms.
Sovietinis nuslginklaivmo manevras

Ryšium su Sov. S-gos suaktyvėjusiomis 
pastangomis Jungtinėse Tautose pademon
struoti taikingumą ir kėlimą nusiginklavi
mo klausimų, PJT specialus pakomisis pa
ruošė raportą apie Sov. S-gos karinius pa
sirengimus C. ir R. Europos kraštuose. 
Prie raporto pridėti priedai pavaizduoja 
tuo atžvilgiu padėti atskiruose C. ir R. 
Europos sovietų pavergtuose kraštuose.

PJT eSimas pateiktam raportui, išklau
sęs dar Rumunijos ir Vengrijos atstovų 

pastabas dėl sovietinio nusiginklavimo ma 
nevro, pritarė ir jis perteiktas Sov. S-gos 
nusiginklavimo siūlymus svarstančioms 
Jungtinėms Tautoms.
Kad JT nevirstų galvažudžių landyne

Ryšium su sovietų pavergtų Bulgarijos, 
Rumunijos, Vengrijos marionetinių vyriau 
sybių rugsėjo mėn. naujai pareiktšais 
prašymais įstoti JT nariais, šių valstybių 
delegacijos įteikė savo paaiškinimus PJT 
Politinė Komisija paruošė tuo klausimu 
atitinkamą rezoliuciją, kurioje primena
ma, kad jau 1949 m. JT Visuotinis Susirin
kimas yra konstatavęs, kad Bulgarijos ir 
Vengrijos režimai neatitinka taikos su
tarties sąlygas. Tas pat vėliau buvo pri- 
apžinta ir Rumunijos atžvilgiu. 1950 m. 
JT Visuotinis Susirinkimas pakartotinai 
pasmerkė šių kraštų režimą, kaip tyčia 
nevykdantį savo įsipareigojimų. Tačiau 
šių kraštų dabartiniai režimai ir šiuo me
tu sudaro grėsmę taikai, yra paneigę as
mens teises ir tautos valią, nėra savaran
kiški ir neatitinka JT nuostatų ir tikslų. 
Dėl rezoliucijos pasisakius Vengrijos, Ru
munijos, Albanijos, B:ulgarijos, Latvijos 
atstovams ir dar daugiau paryškinus so
vietų pavergtų kraštų režimo neteisėtumą 
ir neatitikimą JT Chartos ir tikslų, rezo
liucija vienbalsiai priimta ir perteikta 
Jungtinėms Tautoms, antroj gatves pusėj. 
Ko sovietai siekia agresijos defibicija?

Sos. S-gos iškeltas defibicijos klapusi- 
mas yra JT Visuotinio Susirinkimo dar
botvarkėj. Ryšium su tuo PJT Teisių Ko
misija paruošė raportą ir pasiūlė PJT pri
imti atitinkamą rezoliuciją. Iš komisijos 
raporto aiškėja, kodėl Sov. S-ga agresijos 
definicijos klausimą kelia. Mat, agresijos 
definicijos yra teritorija, kurią faktiškai 
valstybė valdo. Tuo keliu Sov. S-ga nori 
aosidrausti sau visas užgrobtas teritorijas. 
Dar daugiau. Sov. S-ga tuo žygiu nori už
gniaužti ir betkurią pagalbą pavergtų 
kraštų rezistencijai iš užsienių, įtraukda
ma į agresijos definiciją ne tik netiesio
ginę agresiją, bet ir ūkinę bei ideologinę. 
Aišku, Amerikos Balsas tada turėtų nu
tilti, nes tai būt ideologinė agresija. Bet 
yra būdinga, kėd Sov. S-ga iš agresijos 
definicijos išjungia sutarčių laužymą. Mat, 
ant vagies kepurė dega. Tačiau apie so
vietų subversyvinės veiklos kituose kraš
tuose įtraukimą į agresijos definiciją so
vietai nė neužsimena. Dėl šio Sov. S-gos 
manevro pasisakius Čekoslovakijos ir 
Lenkijos atstovams, PJT nutarė prašyti 
JT ištirti visus Sov. S-gos agresijos veiks
mus, pašalinti jų padarinius ir tik no to, 
jei JT rastų naudinga, svarstyti naują 
agresijos definiciją.
Prieš sovietinę darbo vergiją

PJT Socialinė Komisijos Sekretorius dr. 
Trimakas referavo PJT Seimui apie lig 
šiol Sov. S-gos ir jos pavergtuose C. ir R. 
Europos kraštuose tebepraktikuojamą 
prievartinį darbą, nežiūrint, kad JT š.m. 
balandžio 27 d, yra priėmusi rezoliuciją, 
prievartos darbus smerkiančią. Tiesa, po 
to sovietai prievartinę darbo sistemą yra 
pakeitę ta prasme, kad vietoj prievartos 
darbo vadina pataisos darbu ir visaip ki
taip prievartos darbus stengiasi maskuo
ti. Diskusijose dėl Trimako pranešimo iš
kelta mintis, kad prievartos darbu reikia 
laikyti ir kolchozninkų darbas, nes ir jie 
yra prie darbovietės pririšti. PJT Seimas 
nutarė prašyti JT imtis žygių sovietinę 
prievartinio darbo sistemą uždrausti, už
drausti nuostatus, varžančius darbininkų 
organizavimosi laisvę ir Įsteigti specialų 
JT organą prievartinio darbo praktikai 
sukliudyti. Seimas taip apt nutarė atsi
šaukti į laisvojo pasaulio religines, hu
manistines, caritatyvines, visuomeninės ir 
darbo organizacijas bei įstaigas, prašyda
mas kelti balsą prieš darbo vergiją Sov. 
S-gos pavergtuose kraštuose.
Prieš antireliginę agresiją

PJT Socialinės Komisijos narys Vahte- 
ris (estas) referavo PJT Seimui apie so
vietų antireliginę agresiją pavogtuose 
kraštuose, ypač suaktyvintą paskutiniu 
metu. Išklausęs pranešimo ir atstovų pa
sisakymų dėl religijos persekiojimo so
vietų pavergtuose kraštuose, PJT Seimas 
nutarė: 1) pareikšti savo protestą bei pa
smerkimą pasibaisėtinai sovietinei antire
liginei praktikai ir bažnyčių persekioji
mui, ir atsišaukti į pasaulio sąžinę, kad 
ji pakeltų balsą prieš religiją persekioji
mą pavergtoj Europoj; 2) atsišaukti į JT,

L. N. B-ES PRANEŠIMAS
PRIEGLAUDOS - VASARVIETĖS REIKALU

Iki šios savaitės antradienio 12 vai. 535 
asmenys grąžino užpildytas atkarpas, pa
sižadėdami nupirkti už 2393 svarus L. 
Namų B-vės akcijų numatytai priglaudai- 
vasarvietei įsigyti. Tai yra nepaprastas 
istorinis dalykas ir tik D. Britanijos lie
tuviai šitaip galėjo padaryti. Atkarpos 
grįžta kasdien ir, reikia tikėtis, kad tie, 
kurie iki šiol dar neatsakė, prisidės prie 
šito didelio užsimojimo įgyvendinti.

Turimos sumos užtenka Headley Park 
nupirkimui, paimant ilgalaikę paskolą. 
Reikia dar pinigų įrengimui, baldams, pa
talinei, indams, apyvartos kapitalui ir p. 
Šiems dalykams galima išleisti mažiau, 
ar daugiau. Jei mažai pinigų tam lieka, 
ateinančią vasarą nebus galima vietos 
pilnai eksplotuoti, nes galima priimti 
mažesni skaičių vasarotojų. Bet, mums 
atrodo, kad geriau tai, negu atsisakyti nuo 
prieglaudos — vasarvietės pirkimo. Spren
džiant iš atsiliepimų ir bendros nuotai
kos, atrodo, kad čia pažymėta suma dar 
žymiai padidės ir Headley Park bus gali
ma pilnai įruošti nuo pirmųjų metų.

Atsižvelgiant į iki šiol pažadėtą sumą 
ir į nepaprastai entuziastingą ir padrąsi
nantį lietuvių atsiliepimą, L. Namų B-vės 
Valdyba nutarė Headley Park pirkti, pa

kad imtųsi iniciatyvos religijos persekio
jimui sustabdyti ir bažnyčios nepriklau
somybei bei sąžinės laisvei atstatyti; 3) 
atsišaukti į JT, kad darytų žygių kard. 
Mindszenty, arkiv. Beran, kard. Wyszyns- 
kiui ir kitiems hierarchams bei kunigams, 
kalinamiems dėl savo religinių pareigų 
vykdymo, išlaisvinti.

Rep.

L.D.Š. PRANEŠIMAS SPAUDAI
Dr. S. Sirutis, kuris Kolumbijos Vyriau

sybės sutikimu jau nuo seniau eina Lie
tuvos Garbės Konsulo Bogotoje pareigas, 
dabar gavo iš Kolumbijos Vyriausybės 
exequartur, tai yra, formalų pripažinimą 
pasakytose pareigose.

Dr. Sirutį paskyrė Diplomatijos Šefas 
nustatytos tokiems atsitikimams formos 
raštu, kuris buvo pateiktas Kolumbijos 
Užsienio Reikalų Ministerijai. Remdama
si tuo skirtuoju raštu, Kolumbijos Vyriau
sybė suteikė Konsului Siručiui exequatur, 
pasirašytą Respublikos Prezidento ir kon- 
trasignuotą Užsienio Reikalų Ministerio.

Konsulo Siručio jurisdikcija apima vi
są Kolumbijos Respublikos teritoriją.

Kolumbijos Vyriausybės sprendimas 
Lietuvos Konsulato klausimu bus labai 
dėkingai įvertintas lietuvių visuomenės 
kaip naujas Kolumbijos draugingumo 
Lietuvai bei palankumo jos bylai pasireiš
kimas. Jis parodo taip pat, kad tarptauti
nė bendruomenė nepripažįsta sovietu oku
pacijos Lietuvoje ir laiko Lietuvos Vals
tybę tebeegzistuojančią de iure.

Naujojo Konsulato pripažinimas laikan
tis tarptautiniais įpročiais nustatytų tai
syklių, prisideda prie Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos padėties sustiprinimo for
maliu atžvilgiu ir neabejotinai patarnaus 
Lietuvos piliečių interesams, kurie nau
dojasi Kolumbijos svetingumu.

*****
Pasiuntinybės Patarėjas Dr. A. Gerutis 

nuo 1954 m. spalio mėn. 5 iki 26 d. išbu
vo Vokietijoje. Būdamas Bonnoje, jis ke
liais atvejais buvo priimtas Vokietijos 
užsienio reikalu ministerijos valdininkų, 
su kuriais kalbėjosi aktualiais Lietuvos ir 
Vokietijos politikos reikalais. Savo lanky
mosi metu Vakarų Vokietijos sostinėje p. 
Gerutis taip pat suėjo į kontaktą su vo
kiečiu sluogsniais, speciališkai besidomin
čiais Rytų Europos klausimais.

Stuttgarte p. Gerutis pasimatė su mi- 
nisteriu R. Liepiniu, atstovaujančiu Lat
vijos interesams Vakarų Vokietijoje.

Pasiuntinybės Patarėjas Gerutis taip 
pat lankė Baltijos studentų ir kitokio be
simokančio jaunimo bendrabutį Annaber- 
ge, ties Bad Godesbergu. Kun. J. Urdzė 
supažindino p. Gerutį su šios įstaigos 
veikla. Bonnoje p. Gerutis lankėsi Baltų 
Mokslo Institute.

Iš Bonnos Pasiuntinybės Patarėjas Ge
rutis nuvyko į Weinheimq, kur yra PLB 
Vokietijos krašto valdybos būstinė, ir da
lyvavo Lietuvių Bendruomenės Vokieti
jos krašto tarybos posėdžiuose Vasario 16 
Gimnazijos patalpose. P. Gerutis, be to, 
pasimatė su kai kuriais VLIK'o ir kitų 
lietuvių politinių organizacijų veikėjais.

Dokumentacijos telkimo tikslais Dr. Ge
rutis lankėsi Frankfurto ir Bonnos uni
versitetų ir Vokietijos parlamento bibli- 
tekose. .

VLIKO DELEGATO AUDENCUA
PAS AMBASADORIŲ BLANKENHORNĄ

Š.m. spalio mėn. 15 d. VLIK'o delegatas 
Dr. P. Karvelis buvo priimtas Vokiečių 
Užs. Reik. Ministerijos politinio skyriaus 
vedėjo ambasadoriaus Blankenhorno. Au
diencija įvyko Schaumburger Palais Bun- 
deskanclerio būstinėje. Kaip žinoma, am
basadorius Blankenhornas yra vienas iš 
artimiausių Vokietijos kanclerio politinių 
patarėjų ir bendradarbių.

Pasikalbėjimo metu iš ambasadoriaus 
pusės buvo parodyta nepaprastai daug 
palankumo ir Lietuvos reikalų supratimo.

„ELTA“

Njujorkas. Spalio 31 d. virš Atlanto 
dingo JAV laivyno transporto lėktuvas su 
42 žmonėm — vyrais, moterimis ir vaikais. 
Tai buvo 106 sėdimų vietų Super—Cons
tellation lėktuvas.

sitikėdama msų tautiečiais, kad jie ir 
trūkstamą sumą sudės.

Esame jau gavę pirkimo — pardavimo 
sutarti pasirašymui. Ją pasirašius, reikia 
tuojau mokėti pinigus. Todėl visus, ku
rie atsiuntė užpildytas atkarpas ir pasi
žadėjo pinigus prisiųsti kada reikės, pra
šome juos siųsti tuojau. Taip pat prašo
me likusius, kurie iki šiol dar neatsiliepė, 
kartu su užpildyta atkarpa siųsti ir pini
gus.

Pinigus galima siųsti: čekiais, money 
orders ir grynais šiuo adresu: Lithuanian 
House Ltd, 43, Holland Park, London W. 
11. Čekius ir money orders rašyti „Lithu
anian House Ltd“ vardu, o grynus pini
gus siųsti būtinai registruotuose laiškuose. 
Visi prašomi labai aiškiai rašyti vokuose 
adresus ir savo pavardes. Patogumo de
ltai pinigus galima siųsti keliems asme
nims susitarus kartu, kad tuo sutaupius 
laiką ir išlaidas. Kas jau yra atsiuntęs 
užpildytas atkarpas, tam, siunčiant pini
gus, užtenka pažymėti tik savo vardą ir 
pavardę.

Širdingai visiems dėkojame.
Lietuvių Namų

Akcinės Bendrovės Valdyba.

Vašingtonas. JAV prezidentas Eisen- 
hoveris spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad artimiausiu laiku jis yra pasirengęs 
priimti keletą augštų užsienio svečių: ka
ralienę motiną Elžbietą, Japonijos min. 
pirmininką Jošidą, Prancūzijos premjerą 
Mendes France ir kanclerį Dr. Adenaue- 
rj. Jis pažymėjo kad Dr. Adenauerį jis 
laiko vienu žymiausiu šių dienų valsty
bės vyru.

* * *

Vašingtonas. Numatoma, kad lapkritis 
ir gruodis bus reikšmingi mėnesiai Euro
pos saugumo politikai. Eilė parlamentų ir 
senatų turi patvirtinti du dalykus: Vak. 
Vokietijos priėmimą j Atlanto Pakto šei
mą ir jai pilnos nepriklausomybės pripa
žinimą. Diplomatiniai korespondentai pa
žymi, kad palankumas vienam ir kitam 
žygiui yra neabejotinai aiškus, šiais klau
simais turės pasisakyti Paryžiaus, Bonnos, 
Lisbonos, Atėnų, Ankaros, Romos, Hagos, 
Kopenhageno, Oslo, Briuselio, Luksem- 
burgo, Otavos ir Reikjaviko miestuose po
sėdžiaujančios krašto atstovybės.

* * *

Londonas. Lapkričio 1 d. visi streikavę 
uosto darbininkai grįžta prie darbo. Dau
gelis ju nusiteikė pasispausti ir uždirbti 
prarastus streiko metu 45. svarus. Iš vi
so užsigulėjusių laivuose prekių yra 200 
milionų svarų vertės.

* * *

Nairobi. Tik. 24 valandų laikotarpy 
apsaugos daliniai nušovė 27 Mau Mau te
roristus.

* * *

Njujorkas. Sunkiai apsirgo inkstų li
ga žinodmas filmų aktorius Michael Wil
ding. Jis apalpo vaidindamas naujame 
filme „The Scarlet Coat“ Jo žmona Eli
zabeth Taylor praėjusį savaitgalį budėjo 
prie jo lovos. * * ♦

Teheranas. Persų vyriausybė pasiūlė 
krašto atstovybei įstatymą, numatanti 
mirties bausmę komunistams.♦ * *

Vašingtonas. Kažkoks anoniminis as
muo painformavo JAV vice prezidentą R. 
Nixoną, kad esama pasikėsinimo jį nu
nuodyti maistu. Griebtasi visų atsargumo 
priemonių.

* * *

^Kairas. Egipto vyriausybė išaiškino 
platų fanatikų musulmonų brolijos są
mokslą ginklu nuversti valdžią. Kratų 
metu rasta bombų ir net kulkosvaidžių. 
Sąmokslininkai buvo numatę net busimą
ją vyriausybę, vadovaujama buv. švieti
mo ministro Mohamedo ei Asmavay.* * *

Maskva. Raudonasis Canterbury deka
nas Dr. Hewlett Johnson lankėsi Samar- 
kande fr Taškente, kur turėjo pasikalbė
jimą su vietos musulmonų vyriausiuoju 
dvasininku Avdul Medzihan.

* • *

Lenkija. Raudonųjų režimui palankūs 
kunigai, sutelkti į taip vadinamąją dva
siškių ir pasauliečių katalikų komisiją, 
vis dažniau ir atviriau pasisako del „nau
jo sielos išganymo metodo“, paremto ko
munistine samprata. Tokia propaganda 
varoma tiek kunigų suvažiavimuose, tiek 
spaudoje. Propagandos tikslas yra atmes
ti „persenusi kapitalistinį sielos išgany
mo metodą“. Atrodo, kad pati komunizmo 
idėja vis dar nepopuliari, tad stengiama
si sukergti ją su pašlijusių dvasininkų or
ganizuojama raudonąja bažnyčia.

Londonas. Vietos lenkų dienraštis 
„Dziennik Polski“ gana šiltai atsiliepė 
apie lietuvių šokių grupės pasirodymą 
Albert Hall. Jų korespondentui ypač pa
tiko Mikita, „šokis su medinėmis lazdo
mis“.

* * *
Londonas, šį trečiadienį Londono teisme 

prasidėjo 7 lenkų jūrininkų, pabėgusių iš 
laivo „Puščyk" byla. Jūrininkų bylą gina 
žymus britų teisininkas sir Hartley Shaw- 
cros. Bylos išlaidoms padengti šio krašto 
lenkų organizacijos renka aukas. Per pir
mąją dieną suaukota 527 svarai. Bylos iš
laidos sieksiančios per 1.000 svarų.

Londonas. Britų vyriausybė galutinai 
panaikino suvaržymus statybos srityje. 
Darbo ministeris Mr. Birch pareiškė, kad 
šiuo metu statybinių medžiagų atsargos 
yra pakankamai didelės, todėl nebėra pa
grindo laikytis karo metu Įvestų nuostatų, 
suvaržančių statybą.

* * *
Tokio. Japonų spauda praneša, kad so

vietų laivo kapitonas F. Kriekov, prieš me 
tus bandęs iš Japonijos paimti sovietų 
šnipą, buvo anuomet japonų policijos pa
čiuptas ir nuteistas vieneriems metams, 
Teismas, paskelbęs sprendimą, sovietinį 
kapitoną deportavo Rusijon, šiuo metu šis 
kapitonas Rusijoj nubaustas 13 metų kon
centracijos stovyklon už „paslapčių išda
vimą japonams.

* * *
Londonas. Vos tik prasidėjo darbas 

Londono uoste po 26 dienų streiko, 3000 
darbininkų vėl liovėsi iškrovinėję prekes. 
Ginčas kilo dėl firmų šoferių, sutikusių, 
po streikininkų įspėjimo, vežti streiko 
metu firmų jėgomis iškraunamas iš lai
vų gendančias prekes. Pirmasis greito
mis pasitarimas tarp streikininkų ir tran
sporto profsąjungos atstovų baigėsi be re
zultatų. Iš viso šis streikas britų ūkiui 
sudarė milžininškus nuostolius.

* * *
Teheranas, čia septyni karininkai ir 

vienas inžinierius nuteisti mirties bausme 
už išdavimą, šnipinėjimą ir sabotažą.
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AISČIO LAIKAS IR ŽMONES
Tur būt nieko įdomesnio negali būti 

skaitytojui, kaip įdomiai parašyti kieno 
nors atsiminimai. Beletristika taip pat at
remta į gyvenimą, kartais net labai, bet 
atsiminimai juk yra jau pats tikrasis gy
venimas, tikri, buvę įvykiai, susiję su tam' jei ne vien tik Jonas Aistis būtų toks ne
tikrais žmonėmis ir su aplinka ir laiku, ras, jei ir kiti literatūriniuose sąjūdžiuo- 
kaip visa tai matė, išgyveno atsiminimų 
autorius. Tik atsiminimų skaitytojai gali 
šiek tiek įvairuoti: vienam labiau patinka, 
ką yra išgyvenęs politikoje maišęsis tūlas 
Kurčius Malapartė, o kitam, va, rašyto
jas, sakysim, Koestleris ar Virginija Wo- 
olfe.

Dabar lietuvišką, taigi mums labai ar
timą atsiminimų knygą išleido ,,Terros" 
leidykla — Jono Aisčio Apie laiką ir žmo
nes.

Ši knyga keliais atvejais maloni naujie
na: ir kaip skaitinys apie mūsų literatū
ros žmones, ir kaip indėlis lietuvių lite
ratūros istorijai, ir kaip šviesi atsimini
mų knyga visame sunkių atsiminimų ant
plūdyje, taigi reta knyga, nekelianti jo
kių aistrų, o tik rodanti, kas ten vyko su 
anais literatūros žmonėmis anuomet, kai 
dar buvome namie.

Atsiminimų lietuviai dar vis parašo 
tremtyje, gal net dar daugiau negu namie 
rašė. Kai rytojus toks vis netikras, o va
karykštė diena buvo visko pritvinkusi, 
kai tų visokių išgyvenimų vis pilna žmo
guje ir dar net su kaupu, tai ir atskiro
mis knygomis ir periodikoje per tuos ke
lerius metus esame jau skaitę nemaža at
siminimų. Pirmaisiai pokario metais ra
šė kvapą užimančius atsiminimus tie, ku
rie kentėjo koncentracijos stovyklose. Vė
liau pradėjo rašyti politikai iš anų nepri
klausomojo gyvenimo dienų, iš okupacijos 
metų ir ne vienas net smulkus žmogelis, 
kuris jau šiapus Lietuvos sienų pakanka
mai daug išgyveno ir nebetelpa savyje, 
nors po atsiminimais nedrįsta net pavar
dės pasirašyti, žinoma, viskas pravers 
istorijai, bent patys istorikai šitaip sako, 
net ir tie atsiminimai, kur nėra autoriaus 
pavardės, o ypač mūsų politikų parašytie
ji, nors su šių popierinun surašytais išgy
venimais viena bėdą, jog jie tebealsuoja 
anų laikų politinėmis aistromis ir bando 
vis dar aistrinti mūsų brolį tremtinį, nors 
naudos iš to, rodos, kaip ir jokios.

Jono Aisčio atsiminimai beveik visais 
atvejais mus nukelia į namus, tik į labai 
ramų — literatūros — pasaulį, kiek ta ra
mybė ir čia galima. Šie atsiminimai bw> 
gražus turtas literatūros istorikui, o šian
dien jie labai malonus skaitinys mūsų 
laikų lietuviui, nes juose sukaupta nema
ža medžiagos apie keliolika jau mirusių ar 
dar gyvų ir tebekuriančių mūsų literatū
ros žmonių. Be nuotykių, be įdomybių 
kiekviena istorija būna sausa ir nuobodi, 
nors ir reikalinga ir būtina (tam tikra 
prasme perversmą Lietuvos istorijos sri
tyje padarė Dr. V. Sruogienė, kurios lei
džiamoji didelė Lietuvos istorija žada bū
ti ir su anekdotais ir su visokiomis įdo
miomis citatomis, taigi gyva, patraukli ir 
tuo populiari, kiekvienam prieinama ir 
atsimenama). Tur būt, skaitančiam mūsų 
literatūrą, bent populiariau rašytą, len
gviausia atsiminti Strazdelį, nes apie jį 
yra išlikę šiek tiek anekdotų ir tikrų įdo
mių faktų, tą žmogų gyviau ir būdingiau 
pavaizduojančių (man rodos, bent trem
tyje, ir mūsų literatūros istorikams labai 
ir labai tektų pagalvoti, ar nereikia pa
leisti tik į pasaulį tokios gyvos literatūros 
istorijos, kaip Dr. Sruogienė yra paruo
šusi Lietuvos istoriją). Mano galva, kai

K. BARĖNAS
jau senesniosios mūsų literatūros istorija 
ir bus tokia, kokia yra, vadinas, čia jau 
naujų faktų nebe ką išpešime, naujoji dar 
galėtų žymiai pagyvėti ir pasidaryti pri
einama lietuvybei šąlantiems tremtiniams,

se ir. iš viso literatūriniame gyvenime gy
viau dalyvautų žmonės J. Aisčio pavyz
džiu imtų ir padovanotų po atsiminimų 
knygą. Kas paskaitys J. Aisčio knygą, jau, 
tikiuos, nebeužmirš čia parodytų žmonių, 
vadinas, tų keliolikos plačiau ar tik ke
liais brūkšniais paliestų mūsų literatūros 
figūrų. Savo atsiminimų knygai poetas 
J. Aistis yra pasirinkęs keletą, literatūri
nio pasaulio asmenybių, ir jos čia itin nuo 
širdžiai apibūdintos. Bet atsiminimų au
torius, visą dėmesį sutelkę ties tais pasi
rinktaisiais šulais, bepasakodamas įvy
kius, užgriebia kiek ir kitus žmones, taip 
pat vis iš literatūrinio žvaigždyno.

Kai kurie šioje knygoje apibūdinamieji 
asmenys ligi šiol mums lyg ir neturėjo 
savo gyvenimo. Kai kurių jų būsime skai
tę kūrybą, gal šen ten buvome užtikę gi
mimo datą ir vietą, dar kokią smulkme
nėlę, vis mažai reikšmingą, vis nieko la
biau nesakančią apie patį žmogų, o iš da
lies, pažindami žmogų, geriau pažįstame 
ir jo kūrybą, o geriau pažinę labiau pa- 
mėgstame ar pamilstame, o dar tolesnė 
išvada — pamėgę ir pamilę susigyvena
me ir patys turtėjame ir dldėjame.

Taigi Kazimieras Binkis, pirmasis J. 
Aisčio apibūdinamasis, štai, taip pat, kam 
jau buvo, tai buvo pažįstamas, o kai kam 
šiek tiek girdėtas legendąriškas dainuškų 
kūrėjas, ne tik eilių (kūrė jis jas ar ne 
— nepasakyčiau, o ir J. Aistis nepasakė). 
Šiaip — didelis nežinomasis, ūtų ir gėlių 
iš šieno ir vėjavaikio autorius, ir tik J. 
Aistis šio poeto asmenybėn meta nemaža 
šviesos, paduoda nemaža įdomių faktų, o 
jei kiti dar mes jiems žinomų, tai ilgainiui 
ir turėsime daugiau ar mažiau visą Binkį.

Su Antanu Miškiniu Aistį siejo ilgame
tė draugystė. Kaip pats Aistis prisipažįs
ta, abu jie buvę lyg ir dvyniai: gulė, kėlė, 
rašė, skaitė, ėjo ir važiavo vis abu kartu, 
o žmonių jų būta skirtingų ir net gerai 
skirtingų. Apie "Miškinį mes kaip ir visai 
nieko ligi šiol nežinojome. Tik man rodos, 
kad Aistis, o ne kas kitas galėjo apie šį 
poetą, ilgametį savo draugą, dar daugiau 
faktų duoti, dar plačiau apibūdinti jį (o 
gal bėda bus ta, kad visad' sunkiausia pa
pasakoti apie tuos, kurie arčiausiai).

Petras Juodelis nebuvo poetas nei šiaip 
itin žymus žmogus, bet jis turėjo nemažos 
įtakos J. Aisčio poetiniame kelyje. Vėliau 
Juodelis nusuko į visišką kairę, ir jų ke
liai išsiskyrė.

Tumas-Vaižgantas kiek daugiau Ir šiaip 
pažįstamas, bet visiškai neturėjome žinių 
apie neseniaj mirusį rašytoją Jurgį Savic
kį, ne kaip minister}, bet kaip žmogų.

Liudu Gira ir jo žmona Aistis baigia sa
vo atsiminimus apie žmones. Liudas Gi
ra, šiaip ar taip, iš tų Aisčio minimųjų 
žmonių jau iš seno plačiausiai buvo žino
mas ir vis su juoku ar pykčiu minimas, 
kaip praėjęs beveik visas partijas, leng
vai sugebėjęs išversti savo sąžinę, mokė
jęs įsiteikti visoms valdžioms, žodžiu, pa
kankama menkysta. Tremtyje čia* savo 
„Lietuvių tautos kelyje“ ir kitur prof. M. 
Biržiška yra apibūdinęs jį piktai. Aistis 
šį žmogų apibūdina daugiau kaip juokin
gą ir netvarkingą, ir jo pasakojamieji tak
tai patvirtina tai.

DIDŽIOJI LIETUVIU ŠVENTĖ
Reportažas iš Bradfordo

Netik mūsų „EL“ skelbė apie lietuvių 
šventę Bradforde: spalio 30 d. ir angių 
„Telegraph and Argus“ ir „The Yorkshire 
Post“ rašė, kad „apie 500 lietuvių šį sa
vaitgalį keliaus iš West Riding, Lanca
shire, Nottinliam, Glasgow ir Kettering į 
Bradfordą švęsti religinę šventę, kurioje 
taipgi dalyvaus keturi ar penki šio krašto 
lietuviai kunigai“. Išskaičiavęs lietuvius 
kunigus pavardėmis, „YP" pridėjo, kad 
Švč. Marijos bažnyčioje „pamaldose daly
vaus Leeds R. Kat. vyskupas dr. J. C. 
Heenan“.

Iš laikraščių reporteriai neapsiriko: 
spalio 30-31 d. Bradfordą užplūdo tiek lie
tuvių, kad jauteisi tarsi Šiluvoje per Švč. 
Marijos atlaidus.

Tai atlaidai, UI šventė!
Kai lietuvių spiečius, suskridęs autobu

sais iš Glasgovo, Nottinghamo, Wolver- 
hamptono, Manchesterio ir Rochdales, o 
mašinėlėmis bei traukiniai iš Londono, 
Buckminsterio, Ketteringo, Petterbrough, 
Derby, Mansfieldo, Leeds, Halifaxo, Keig
hley ir kitur būriavosi Šv. Onos bažny
čios šventkiemyje, visų lūpose buvo 
džiaugsmo ir nustebimo žodžiai:

— Tai lietuviški atlaidai! Tai, brol, 
Šventė! Kad taip daugiau tokių suskridi- 
mų!..

Jau šeštadienį Šv. Onos „lietuviškoje“ 
bažnyčioje suskrido pirmosios kregždės, 
gražiai sukalbėjo rožančių bei pasimeldė 
už ligonius ir išklausė jauno kun. V. Ka- 
malčio pergyvento pamokslo apie atgailą 
ir pamaldumą į švč. Mariją. „Lietuva va
dinama Marijos Žeme“, bylojo pamoksli
ninkas, „ir mes turime būti verti tos že
mės vaikai".

Paskui porą valandų kunigai darbavosi, 
klausydami išpažinčių, o lietuviai, apsi- 
ruošę prieš atlaidus, kad ir vėlavosi, bet 
vistiek jieškojo aptemdytoje bažnyčioje 
klausyklų iki vėlybų sutemų.

Dar didesnis sujudimas pakilo vėlai va
kare, kai pirmiau atbildėjo kun. J. Gu
tauskas su ponais Mullen iš Škotijos, o 
kiek vėliau 37 asmenų šv. Cecilijos cho
ras. Gaila, choristų buvo permažai ir jų 
neužteko vaišingiems badfordiškiams 
parengusiems jiems skanių užkandžių ir 
alučio. Pagaliau, nepasiviję p. Bakaičių iš 
Ketteringo, sušilę atlėkė Londono žvaigž
dės: kun. A. Kazlauskas, M. Bajorinas ir 
Pa Bulaitis, Tik sekmadienio 6 vai. ryto 
juos atsivijo vaidilieti’s V. Zdanavičius ir 
skubėjo nors porą valandų nusnūsti.

Net bažnyčia netalpina!

Sekmadieni apie Šv. Onos bažnyčią lie
tuvių klegesys, rankų spaudimas, „kaip 
seniai matytas" šūkiai. Aplinkui — įvai
riaspalviai autobusai, mašinėlės, motocik
lai ir skrybėlės, margos suknelės.

Būreliais smunka į bažnyčią ir rikiuo
jasi apie klausyklas. Ištysta ilgos atgailo
jančių eilės, kad kun. J. Gutauskui tenka 
net zokristijoje paprastoj kėdė klausyti. 
O bažnyčios klebonas Very Rev. Fther J. 
O'Sullivan, didelis lietuvių bičiulis, tekš- 
noja vietos kapelionui per pečius ir sako: 
„John, esi geras organizatorius!“
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GIMNAZIJOS RŪMAI
(Iš Vokietijos KVP-ko Pr. Zundės prane

ša! pagrindiniai Aisčio atsiminimų žmo šimo Tarybos sesijoje).
nės. Bet skaitytojas dar užtiks minimų 
ir nors trumpai apibūdinamų dar daugelį 
asmenų (Cvirka, Rimydis, Pulgis Andriu
šis, Brazdžionis, Herbačiauskas, Nevera
vičius, Sal. Neris, Mazalaitė, J. Liauda, 
D. Pumputis, „Sakalo“ Kniukšta ir kt.).

Knygoje, suprantama, Aistis rašo ne tik 
apie kitus, bet ir apie save. Taigi jo kny
ga yra šaltinis ne tik kitiems pažinti, bet 
daugiausia pačiam Aisčiui. Visi jo atsimi- 
namieji, be kita ko, yra vis ne tokie, kaip 
jis pats, net ir jo geriausias draugas Ant. 
Miškinis. Beryškindamas kitus, begretin- 
damas, berodydamas skirtumus, Aistis nu
piešia ir savo asmenybę, to rudaplaukio 
berniūkščio, kalvio sūnaus, kuris išėjo į 
garsiuosius lietuvių poetus.

Dar šie atsiminimai nebuvo pasirodę 
atskira knyga, o tik kai kurios jų nuotru
pos periodikoje, tada jau kai kas buvo 
metęs priekaištą, kad Aistis juose labai 
didinąs save. Man rodos, tam priekaištui 
labai toli iki teisybės. Priešingai, dauge
liu atvejų, rodos, jis čia bus besąs atvi
ras ir nuoširdus žmogus, nepašykštįs kar
tais sau ir pašaipaus žodžio. Tas jo atvi
rumas ir nuoširdumas sau ypač akivaizdu 
paskutiniuose dviejuose skyriuose, skir
tuose išimtinai sau, savo kūrybiniam dar
bui ir savo ryšiui su knygomis parodyti. 
Norėdamas padidinti save, jis būtų galė
jęs daug ką nutylėti, kaip apie kitus nu
tylėjo, idant jų nepažemintų.

Reto įdomumo ir tie du paskutinieji sky 
riai. Pats paskutinysis, apie autoriaus ry
šį su knygomis nuo pat mažų dienų, mane 
patį sužavėjo (gal dėl to, kad pats mėgstu 
knygą ir, jei būčiau Aistis ir mokėčiau 
atsiminimus rašyti, gal ir bandyčiau ir 
pats parašyti). Priešpaskutinysis skyrius 
ir įdomus ir retas. Jame poetas pasakoja, 
kaip jis kūrė kai kuriuos savo eilėraščius. 
Šitokių įdomių kūrybinio vyksmo pasako
jimų labai retai tepasitaiko, ir dėl to, sa
kyčiau, jie neįkainojami brangūs vėl ir 
literatūros nagrinėtoj ams ir šiaip skaity
tojams, kuriems įdomu, kaip gi čia poe
tas rašė savo eiles, štai čia jiems poetas 
atidengia daug dalykų apie save. Jau eilė 
metų tokių dalykų niekam, rodos, nebus 
mums tekę skaityti (prieš daugelį metų 
„Kultūros“ žurnalas spausdinosi nemažo 
skaičiaus rašytojų atsakymus i anketą, 
kaip jie dirba, ir po to, rodos, niekas jau 
nebebuvo toks atviras ar neturėjo progos 
„išduoti“ viešumai. savo dieviškas paslap
tis...).

Užvertęs paskutinį knygos puslapį, skai
tytojas dažnai ir užmiršta perskaityto ro
mano įvykius, ypač šiandien, kai nema
žas procentas tų romanų graudžiai blan
kūs. Aisčio knygą sunkiau bus užmiršti. 
Kaip tu čia, žmogau, gali užmiršti tą Bin
kio ir Bružo suorganizuotą dirbtinį lietų, 
Binkio gydymąsi ar pasikalbėjimą su ant
stoliu ar merginėjančio Liudo Giros nuo
tykius!

Knyga išleista gražiai. Svaro kraštuose 
jos, kaip ir visų „Terros“ leidinių, kaina 
gerokai nupiginta.

ŠVEICARIJA
LĖLIŲ PARODA

Tarptautinė lėlių paroda, suruošta Ne- 
uchatel mieste, Šveicarijoje, buvo vėliau 
perkelta į La Chaux-de-Fonds miestą, o 
rugsėjo 30 d. atidaryta Berne, kur ji truks 
iki lapkričio 18 d. Šiose parodose išstaty
tos kelios lėlės, aprengtos lietuviškais 
tautiniais drabužiais. Lėlės paimtos iš 
Lietuvių Bibliografinio Archyvo Berne 
rinkinių.

nuotaikingą „Tėve mūsų“ bei „Sveika 
Marija“.

Švt Komuniją dalino net du kunigai: 
apie 300 lietuvių pasisotino dang. duona, 
kad įsigytų yisuotinus Marijos Metu at
laidus.

Paskui visų akys sužiuro į viršų, kun. 
J. Gutauskas, ilgametis Škotijos lietuvių 
kapelionas, sakė pamokslą apie Motiną 
Mariją, apie Jos apsilankymus žemėje, 
apie Šiluvos šventovę. Nupiešęs materia
lizmo apniktą žmoniją, ragino lietuvius 
ištverti, nebeprarandant brangiausio tėvų 
palikimo — tikėjimo.

Po pamaldų choristai ir gausus būrys 
maldininkų susibūrė mokyklos valgykloje, 
kur jų laukė įkaitusios, bet linksmai nu
siteikusios šeimininkės ir su padėjėjais 
vyrais taip apsisuko, kad nei vienas nebe
liko alkanas ar ištroškęs.

„Melskimės už kenčiančius Tėvynėje“...
Bet nedaug buvo laiko užkandžiauti ir 

šnekučiuotis: netrukus pėsti ir važiuoti 
pasipylė į didžiausią Bradfordo Švč. Ma
rijos bažnyčią ir, atsiklaupę prieš išstaty
tą Švč. Sakramentą, kilo augštyn su gra
žių giesmių garsais.

Būrelio lietuvių kunigų apsuptas, prie 
altoriaus prisiartino Leeds vysk. J. C. 
Heenan. kuris meldėsi už mūsų kenčian
čią Tėvynę ir įsijautęs klausėsi mūsų gies
mių. O paskui atėjo pats įspūdingiausias 
akimirksnis, kada kun. J. Kuzmickis, pir
mose eilėse klūpojant visų kolonijų atsto
vams iš sakyklos per garsintuvą skaitė 
Pasiaukojimo Aktą:

„Gailestingoji Motina, išprašyk mums 
iš Dievo taiką! Išprašyk pirmiausia tų 
malonių, kurios vienu mirksniu gali pa
keisti žmonių širdis; išprašyk tų molonių, 
kurios paruošia, sukuria ir užtikrina tai-

Pagaliau prasidėjo iškilmingos, bet ty
lios Mišios, kurias visų lietuvių intencija 
laikė kun. A. Kazlauskas. Tačiau sunku 
buvo melstis: bažnyčia buvo perpildyta, o 
erdvė — skambia, darnia mūsų giesme, 
įgudusios dirigentės p. A. Varnaitytės —__ _____  ___  _
Mullen diriguojamas choras įspūdingai Ganytojas kreipėsi i mus kaip į savo vai- 
giedojo gamomis siūbuojančią „Kyrie“, kus ir priminė Kristų Karalių — visų

Ir tada į kupiną bažnyčią lietuvių pra
bilo Leeds vysk. J. C. Heenan. Augštasis

dėję ir į prie BALF'o suorganizuotą Va
sario 16 Gimnazijai Remti Komisiją ir kol 
toji Komisija egzistavo, mes sąmoningai 
nedarėme pastangų organizuoti Ameriko
je kokį nors vajų, nors tai mūsų padėtį • 
labai sunkino. Deja, daugiau kaip pusės 
metų tos Komisijos egzistavimo vienintelė 
išdava buvo ta, kad 1953 m. lapkričio 30 d. 
BALF'as mums raštu pranešė, i talką rink 
ti rūmams aukų nesidėsiąs ir netarpinin
kausiąs aukas persiunčiant. Mūsų pakar
totini kreipimaisi, kad BALF'as tikrų fak
tų šviesoje tą savo nutarimą persvarsty
tų ir jį eventualiai pakeistų, iki šiol neda
vė jokių pasėkų. Nežiūrint tokios BALF'o 
laikysenos. Krašto Valdyba, kaip iki to mi 
neto BALF'o nutarimo, taip ir po to, dėjo 
pastangų rasti bent Gimnazijos reikalais 
su BALF'u bendrą kalbą bendrų lietuviš
kų reikalų labui. BALF'as buvo 3 kartus , 

..... ................... ....  - kviečiamas deleguoti savo atstovą į Gim
butų vienos šalies pasikeitimas nuosavy-. nazijos Kuratoriją ir tik į trečią kvietimą ............... ... ..... jr_ gautas buvo BALF'o atsakymas, kad ji 

Kuratorijoj nedalyvaus. Ir į Tarybos po
sėdžius BALF'as buvo visada kviečiamas, 
viliantis, kad tai būtų proga bendrais rei
kalais Išsikalbėti.

Šiaip plačioji lietuvių . visuomenė, ben
druomenės ir kitos lietuviškos organizaci
jos labai šiltai atsiliepė į mūsų kreipimą
si ir įsijungė į talką. Atskirais kraštais iki 
š.m. spalio mėn. 1 d. buvo gautos Gimna
zijos rūmams šios sumos:

L Šveicarija
2. JAV
3. Kanada 

Vokietija 
Australija 
Kolumbija 
D. Britanija 
Prancūzija 
Venecuela 
Brazilija 
N. Zelandija

Šis suvažiavimas yra jau antras, kulis 
įvyksta mūsų nuosavuose Vasario 16 Gim
nazijos rūmuose. Tiesa, pirmo suvažiavi
mo metu rūmai dar buvo tušti, nes Gim
nazija į juos atsikėlė tiktai š.m. pradžio
je. Dėl tų rūmų buvo daug polemikos, ku
rios bėgyje netrūko pranašysčių, kad mes 
netesėsime rūmams aukų suteikti ir turė
sime likviduootis. Dabar aš galiu pranešti, 
kad. užplanuotos bendros 300.000 DM su
mos, kurioje 150.000 DM yra nuosavybės 
apmokėjimui ir 150.000 DM remontams, 
inventoriui ir pan., daugiau kaip du treč
daliai jau yra sukelti, sukėlsime ir likutį. 
Nors dėl pačių rūmų ir buvo daug kalbų, 
bet jų aš čia neliesiu, nes Taryba buvo 
jau tuo klausimu iš esmės pasisakiusi pe
reitame suvažiavime. Naujas tik dalykas
bės pirkimo sutartyje. Kaip žinome, pir
moji’ pirkimo sutartis buvo pasirašyta 
1953 m. balandžio 1 d. su pirkliu Rheinu, 
kuris tą nuosavybę buvo nupirkęs iš ba
ronienės von Heyl. Kadangi Rheinas dar 
nebuvo įrašytas kaip savininkas ipotekos 
knygose, tai jam buvo įmokėti tik rank
pinigiai, o sutartyje pažvmėta, kad toli
mesni mokėjimai bus daromi tik jrašydi- 
nus pirkimo-pardavimo aktą ipotekos kny 
gose ir panaikinus visus buvusius turto 
suvaržymus. O jei tos sąlygos bus neišpil
domos, Rheinas rankpinigius mums grą
žina. Vienas tokių suvaržymų buvo, kad 
pirkimo pirmumo teisę turi mirusio baro
no von Heyl įpėdiniai. Priešingai Rhelno 
lūkesčiams, vienas iš tų įpėdinių, baro
nas Siegfried von Heyl, pareiškė norą ta 
pirmumo teise pasinaudoti ir Rheiną, taip 
sakant, išstūmė’ deponuodamas pas notarą 
Rhelno baronienei sumokėtą sumą. Tuo 
pačiu metu jis mums pasiūlė sudaryti su
tartį su juo ir dar net už žemesne ka'ną, 
būtent vietoj 180.000 DM, už 150.000 DM. 
Nemanau, kad baronas padarė mums to
kį pasiūlymą iš geros širdies ar dėl mūsų 
gražių akių, bet greičiausiai todėl, kad sa
vo ruožtu ir mes atsisakytumėm nuo su
tarties su Rheinu, nes jei mes to nebūtu
mėm darę, tai būdami faktinreji turto val
dytojai, galėtumėm visą tą barono opera
ciją padaryti mažų mažiausia labai proble
matiška. Kaip ten bebūtų, tas barono pa
siūlymas buvo aiškiai palankus ir 29. 9. 
1953 m. buvo su baronu sudaryta pirkimo 
sutartis. Tuo tarpu baronas Siegfried von 
Heyl galutinai sutvarkė savo teisinę padė
tį ir 24. 6. 1954 jis buvo įrašytas kaip savi
ninkas į ipotekos knygas. Nuo tada pa
dėtis yra visai aiški. Baronas yra savinin
kas ir mes turim su juo pirkimo-pardavi
mo sutartį. Su pirkliu Rheinu sudarytoji 
sutratis buvo abiejų šalių susitarimu pa
naikinta ir Rheinas grąžino mūsų jam į- 
mokėtus rankpinigius. Yra tvarkomi visi 
formalumai, kad pagal pirkimo sutartį su 
baronu von Heyl nuosavybė būtų įrašyta 
mūsų varbdu. Kiek tai liečia Ipotekos įs
taigą, visos sąlygos yra jau išpildytos: yra 
gautas Bauemgericht leidimas, susitarta 
su Finanzamtu, įteikti atatinkami pareiš
kimai.

Baronas iš savo pusės yra dėjęs sėk
mingų pastangų panaikinti turto suvar
žymus ir seniau buvusi baronienės teisė 
rūmuose gyventi ir įpėdinių pirkimo pir
mumo teisė jau yra atšoktos, išskyrus du 
nepilnamečiu įpėdiniu, dėl kurių esama 
nuomonių skirtumo, ar jie iš viso turi pir
mumo teisę ar ne. Pirmuoju atveju, turėtų 
tą reikalą spręsti Vormundschaftsgericht. 
Ipotekos įstaiga yra pranešusi, kad sutin
ka perrašyti turtą mūsų vardu, bet mums 
atrodo tikslingiau palaukti, kol bus iš
spręstas ir tų nepilnamečių klausimas, nes 
pagal sutartį turime teisę to reikalauti. 
Antra vertus, įrašymo Ipotekos įstaigose 
atidėjimas nukelia mūsų mokėjimo termi
nus, o taip pat yra mums paranku.

Krašto Taryba pereitame suvažiavime 
buvo priėmusi tų gimnazijos rūmu. įsigiji
mui, rūmų remontui ir inventoriui sąmatą 
300.000 DM sumoje. Pereitais metais 
nuo balandžio mėn. buvo rūmų reikalui su 
telkta 108.204,57 DM, o šiais metais iki spa 
lio mėn. 1 d. sutelkta 93.768,11 DM. Viso 
DM 201.972,68. Jei ir ne visos tos sumos 
yra iš lietuviškų šaltinių, kaip sakysim, 
Šveicarijoje, bet visos jos yra sukeltos 
mūsų kreipimosi pasėkoje lietuviškomis 
rankomis. Daug vilčių savo laiku buvome

DM

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Viso: DM

110.156,90 
53.858,67 
15.470,68 
13.257,05 
4.857,64 
2.775,76 
1.055,49 

252,00 
250,24 
20,45 
17,80 

201.972,68
Čia reikia pažymėti, kad Amerikos lie

tuvių visuomenė į rūmų vajų įsijungė tik 
š.m. pradžioje, po Gimnazijai remti Ko
misijos likvidavimosi, nes, kaip sakiau, iki 
to laiko mes buvome pasitikėję tos Komi
sijos iniciatyva. Aukos ir toliau plaukia, 
iš paskutiniųjų gautų pažymėtina Venecu- 
elos lietuvių, kur gyvena vos 250 šeimų 
2.500 dol. auka, ir N. Zelandija, iš kurios 
yra pakeliui apie 100 svarų. jAV-ėse in
tensyvusis vajaus perijodas prasidės tik 
šį rudenį. Ruošiamos rinkliavos Chicagoje, 
New Yorke, Wisconsine ir kitose vietovėse. 
Atrodo, kad likusios sumos sukėlimas ne
besudarys didelės problemos.

LEIDYKLA
Kratšo Valdybos darbo 
knygų leidykla „Ben- 
ji verčiasi kaip atski-

KNYGŲ
Einant prie kitų 

sričių, pažymėtina 
drija“. Finansiniai _ ___
ra institucija, bet šiaip yra pilnoje Kraš
to Valdybos žinioje. Per apyskaitinius me
tus leidykla yra išleidusi Alės Rūtos ■ ro
maną „Duktė", Venacijaus Ališiaus eilė
raščių rinkinį „Cascata Cristalina" ir A. 
šešplaukio „Pratiminę lietuvių kalbos 
gramatiką“. Paskutinieji du leidiniai buvo 
iš dalies subsidijuoti: „Cascata Cristalina“ 
— paties autoriaus, o Lietuvių kalbos 
gramatika — VLIK'o. Spaudoje dabar yra 
Alės Rūtos __ ___
upeli, žąsų vargus“ ir Švaisto romanas 
„Knygnešių ‘ ....
autoriais ir dėl kitų knygų išleidimo.

Informacijų spaudai biuletenių per tuos 
metus buvo išleista 42 numeriai bendros 
231 puslapio apimties.

„EUROPOS LIETUVIS"
Krašto Valdyba taip dalyvauja per savo 

atstovą „Europos Lietuvio“ leidimo Ta
ryboje. Savo susitvarkymu „Europos Lie
tuvis“ yra kaip ir oficialus Europos lietu
vių bendruomenių organas. Dėtinos visos 
pastangos jo turinį ir jį pati finansiniai 
stiprinti. Ypač prie didelio mūsų išsiblaš
kymo to laikraščio vaidmuo tiek lietuvy
bės išlaikymo, tiek organizacijos požiūriu 
yra labai didelis. Turėtume stengtis, kad 
jis pasiektų kuo platesnes mūsų tautiečių 
mases.

vaizdelis vaikams „Nunešk
pėdsakais“. Yra sutarta su

ATSIŲSTA PAMINĖTI
SANTARVĖ — Rezistencinis visuome

ninių ir kultūros reikalų žurnaslas Nr. 9. 
Redak. F. Neveravičius.

tautų ir žmonių Valdovą. Paskui pažymėjo 
lietuvių pamaldumą į Svč. Mariją, Kuri 
ir tremtyje sutraukė tiek benamių tremti
nių nuo Londono iki Glasgovo į savo 
Šventę.

„Jūs čia esate laisvi ir galite netrukdo
mi garbinti Dievą“, sakė Ganytojas, „ta
čiau jūsų artimieji kenčia pavergtoje jū
sų Tėvynėje. Melskitės už juos, melskitės 
už savo Tėvynę, kur tikėjimas persekio
jamas, kur tikintieji kankinami..."

„Melskitės ir už savo Minister! P- Balu
ti, mano pažįstamą“, jautriai kalbėjo to
liau: ,„Jei jis būtų sveikas, be abejo, bū
tų jūsų tarpe čia Bradforde...“

Kai ganytojo žodžius lietuviškai atpa
sakojo kun. J. Gutauskas, choras vėl kė
lė visų sielas augštyn žavia mūsų giesmės 
melodija.

Dvi mažutės lietuvaitės — Raselė Dič- 
petrytė ir Birutė Jurevičiūtė — apsiren
gusios baltučiais rūbeliais nedrąsiai pri
bėgo prie Vyskupo. Raselė, laikydama gė
lių puokštę, skaitė nuoširdų pasveikini
mą: “...priimkite mūsų pagarbos ir mei
lės žiedus....“, o augštas Vyskupas net pa
silenkė beklausydamas ir paėmė ne tik 
gėles, bet ir... mergaitės susirašytą svei
kinimą. Abi pabučiavo Ganytojo žiedą ir 
džiugios sugrįžo į savo driaugių tarpą 
įspūdžius papasakoti.

„Jei laikysitės tikėjimo...“
Visi susirūpinę dairosi, ar tirštai susi

spaudę lietuviai sutilps nemažoje Švč. 
Marijos salėje: o kas bus, jei reikės kitiems 
už durų pasilikti?!.. Kam kam, bet rengė
jams tai bus pylos. Be to, kaip Wolvcrha- 
mptono p. Žukauskas pastebėjo, lauke ly
ja: tai, girdi, pataikėte dieną.

Tačiau ačiū Dievui: keli šimtai susėdo, 
kiti kantriai pasieniais stoviniavo |r kojų 
bildesys davė ženklą pradėti.

Akademiją atidarė šeimininkas kun. J. 
Kuzmickis: „Kalbėsiu ne iš pasirašyto pla
no, bet iš širdies... Netikėjau, kad tiek 
jūsų čia susirinks... Tai jūs esate tos šven

tės rengėjai, viską nešę ant savo pečių“. 
Visi ilgai ploja, dėkodami J.E. Ark. J. 
Skvireckui už tėvišką sveikinimą bei pa
laimą, įgaliodami kapelioną padėkoti ir 
pasveikinti visų susirinkusių metu. Šiltai 
išklausomas J.E. Nottinghamo Vysk. Edv. 
Ellis sveikinimas: „Jūsų kraštas turi seną 
ir gilų pamaldumą į didžiąją Dievo Moti
ną Dabartinė Šventė yra ženklas, kad nei 
persekiojimas, nei Tėvynės netekimas ne
gali to išplėšti iš jūsų širdžių. Švč. Marija 
yra Ta, ..Kuri viena sutriuškina visas ere
zijas". Ji, be abejo, sutriuškins ta moder
nią ateistinio komunizmo ereziją, kuri per 
sekioja jūsų kraštą ir tikėjimą.“ Vėl ilgu 
plojimu įgaliojama padėkoti Ganytojui ir 
išreikšti lietuvių ištikimybę kat. tikėjimui. 
Pagaliau džiaugiamasi ir Leeds Vysk. J.C. 
Il-enan sveikinimu, kuris su Mūsų Arki
vyskupo laišku atspausdintas specialiame 
„D. Britanijos lietuviai ir švč. Marijos 
Šventė“ leidinyje.

Po to sveikinimo DBLS C. Valdybos pir. 
M. Bajorinas, pažymėjęs, kad pirmą kar
tą dalyvaująs ne tik Anglijos, bet visos 
Didž. Britanijos lietuvių suskridime ir pa
sidžiaugęs visų ištverme, dvasios stiprybe 
ir susiklausymu.

„Jei laikysimės tikėjimo“, toliau sveiki
no londoniškis P. Bulaitis, „lengviau ir 
lietuvybę išlaikysime,“ ir pavyzdžiu nuro
dė Šv. Cecilijos chorą, kurio nariai — se
nosios išeivijos vaikai — tik dėlto lietu
viškai kalba, kad jų tėvai būrėsi į religinę, 
bendruomenę ir tokiu būdu išlaikė ir ki
tus mūsų papročius.

„Dideliam būry susirinkę ir pamatę, 
kiek mūsų daug, jaučiamės galį daugiau 
padaryti nei betkada“, Škotijos lietuvių 
vardu sveikinęs kalbėjo kun. J. Gutaus
kas, užsiminęs, kad Anglijos lietuviai ne
pamirštų ir savo brolių Škotijoje, kur 
kiekvienais metais rengiama iškilminga 
Cardiffo eisena, kurios ligi šiol Londonas 
ir kitos Anglijos vietovės nepasiekiančios.

Trumpa, bet grakščia paskaita kun. A. 
Kazlauskas pakėlė visų mintis prie RoŽan-

. . -a
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA 
LONDONO LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE 
Pereitą pirmadieni. Visų Šventųjų die

nos vakare, nežiūrint, kad tai buvo darbo 
diena, j Lietuvių parapijos bažnyčią susi
rinko žymiai daugiau londoniečių, negu 
paprastą sekmadienį. Giliame susikaupi
me susirinkusieji išklausė kun. A. Kaz
lausko pamokslo, o po šv. Mišių atkalbėta 
Marijos Garbei rožančius. Pamaldose da
lyvavusiems buvo suteikti Marijos Metų 
atlaidai.

Didžiojidalis atsilankiusių į pamuldas 
•buvo darbo drabužiais, atvykę į bažnyčią 
tiesiog iš darbų. Nors bažnyčia buvo pil
na, tačiau iš vakarinės Londono dalies 
veidų nesimatė nė vieno.

*****
LITERATŪROS VAKARAS 

IR SPAUDOS PARODA
Kaip jau pereitą savaitę .seame prane

šę, Londono „Vaidila“ ir DBLS Centro 
Valdyba ruošia Londone literatūros vaka
rą ir spaudos parodą. Literatūros vaka
ras įvyks Liet.Soc. Klube gruodžio 4 d., 
šeštadieni, o oficialus spaudos parodos 
atidarymas gruodžio 5 d., sekmadienį, 
Lietuvių Namuose. Lietuviai, turį būdin
gesnių senų leidinių, maloniai prašomi 
vienai savaitei paskolinti spaudos paro
dai. Leidinius prašoma siusti: Spaudos, 
Parodai, 43, Holland Park, London W. 11.

* * * * *
TĖVAI IR VAIKAI

Šį sekmadieni, lapkričio 7 d., 2.30 vai. 
p. Lietuvių Parapijos salėje, šaukiamas 
visų Londone gyvenančių tėvų ir vaikų 

•susirinkimas. Tą dieną atidaroma Londone 
lietuvių sekmadieninė mokykla. Tėvai 
prašomi atvesti ir mažesnius vaikus, nes 
mokytojų personalas nori pradėti ruoštis 
Kalėdų eglutei. Susirinkimo metu bus ga
lutinai aptarti pradėjusios veikti sekma
dieninės mokyklos reikalai.

* * * * *
PERSIKĖLĖ LONDONAN

Ilgesnį laiką gyvenęs Halifaxe, buv. 
Apygardos Teismo Teisėjas Pr. Duoba su 
dukrelėmis persikėlė Londonan. Pr. Duoba 
Šią savaitę gavo darbą viename Londono 
vatos fabrike.

DERBY
Lapkričio 20 d., 5 vai. p.p.. šeštadienį, 

DBLS Derby Skyrius rengia Kariuomenės 
šventės minėjimą, kuris įvyks Colyear 
Street Assembly Room, Derby.

Paskaitą skaitys Dr. J. Mockus. Meni
nę dalį išpildys Derby lietuviai, vadovau
jami K. Vaitkevičiaus ir Ramonio. Veiks 
bufetas ir turtinga loterija. Šokiai iki 11 v.

« Derby ir apylinkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti į minėjimą.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
DĖMESIO!

Manchesterio Scenos Mėgėjai š.m. lap
kričio mėn. 13 d.

CLEVELAND HOTEL
(26 autobusas iš Cannon Str.) 

rengia
LINKSMAVAKARĮ

Rezervuoti staliukai! Puikus orkestras. 
Premijuotas valsas! Loterija. Geras bu
fetas. Kitokios pramogos.

Pradžia 6 vai. vak.

čiaus Karalienės Marijos, pažymėjęs mal-
* dos, o ypač rožančiaus reikšmę. Motina 

Marija tarpininkauja tarp savo Sūnaus 
Kristaus ir žmonių ir džiaugiasi galėdama 
mums padėti. Būsime tvirti, jei nepamir
šime dvasinių vertybių, jei ir toliau bursi
mės kartu.

Po oficialios dalies atėjo eilė Sv. Ceci
lijos chorui, šaunūs choristai, tarsi jokio 
nuovargio nejausdami, šypsosi, o jų tau
tiniai rūbai mirga mūsų tautinių spalvų 
spektru. Išeina i priekį p. A. Mullen ir 
grakščiai mosteli rankomis. Paprasti lie
tuviški balsai, rodos, užburtos lazdelės pa
liečiami: darniai audžia lietuvišką giją, 
vedžioja Šešupės ir Nemunėlio pakrantė
mis, skamba Laisvės varpo din-dan, jauno 
bernelio meile mergelei, sakalėlio sparnų 
vasnojimu. Paskui paliečia pačią klausy
tojų širdį — Tėvynės ilgesiu maudžiančią 
sielą: leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus... 
Vėliau švelnus ilgesys lūžta tragiška: re
gime vargstančią Lietuvą ir kartu su cho
ru viduje šaukiame į naują žygį, nes „Mes 
grįšim ten“, kur bėga Šešupė, kur Nemu
nas teka...

Klausomės eilėraščių — Aušros Vartų
• Marijai ir Yra šalis, kur upės teka — pas

kui vėl dainų. Gražu, miela, pakilu. Kad 
tik daugiau, kad tik nepavargtų.

Pagaliau pabaiga. Kapelionas dėkoja 
chorvedei p. Mullen, o Raselė Dičpetrytė 
su Vandute Galbuogyte įteikia gyvų gėlių 
puokštę. Dėkoja jos vyrui, palaikančiam 
lietuvių kultūrinį darbą, dėkoja visiems 
choristams. Dėkoja bažn. komitetui, šei
mininkėms, aukotojams (Leeds, Rochdale, 
Halifax, Keighley, Buckminster, Derby), 
bradfordiškiams, ekskursijų vadovams, 
visiems atvykusioms. „Padarėme, ką galė
jome. Dabar aukojame savo darbą švč. 
Marijai".

Mašinos burbia, žmonės skirstosi. Pilnos, 
gatvės lietuvių.

Choras dar vakarieniauja. Kapelionas 
dar kartą dėkoja ir padalina atminimui 
Šventės leidinį. Atsako choro seniūnas Pr. 
Dzidolikas, Įspūdžius papasakoja kun. J. 
Gutauskas, gražiai visus nuteikia P. Za- 
janausko eilėraščiai ir... lieka šeimininkės 
su talkininkais užlyginti išvykusiųjų pėd- 

* Sakus. Tačiau vieno niekas neužlygins — 
gražauš atsiminimo, kuris liko po didžiu
les lietuvių Šventės.

J. Gailius

BRADFORDAS
LEIDINYS APIE LIETUVIUS

Ryšium su Švč Marijos švente Bradfor- 
de kun. J. Kuzmickis parengė naują 12 
psl. leidinėlį ,J>. Britanijos lietuviai ir Ma 
rijos šventė“. Jame duota žinių netik apie 
Marijos Metus, bet ir apie D. Britanijos 
liet, katalikų bendruomenę, šiame str. 
duotas bendras vaizdas apie lietuviu ku
nigų veiklą ir minimos šios vietos: Lon
donas, Škotija, Manchesteris, Bradfordas, 
Nottinghamas, Rochdale, Leeds, Halifax, 
Keighley, Derby, Mansfield, Buckminste- 
ris, Middlesborough ir k. Viršelyje gražus 
Fatimos Švč. Marijos atvaizdas.

šio leidinio liko ribotas skaičius ir jį ga
lima gauti, rašant 21, Ann Pl., Bradford 
5, Yorks adresu ir atsiunčiant 1 šil. 6 p.

*****
LIETUVIAI ANGLŲ LAIKRAŠTYJE
Lapkričio 1 d. „The Yorkshire Obser

ver“ dienraštis iliustracijų puslapyje įsi
dėjo didelę šv. Cecilijos choro, koncerta
vusio Bradforde, moterų ir merginų nuo
trauką su tokiu prierašu: „šitie šv. Cecili
jos choro iš Bellshill (Lanarkshire) cho
ristai lietuvių tautiniuose rūbuose davė 
vakar koncertą Bradforde, švč. Marijos 
salėje, East Parade. Koncertu buvo užbaig 
ta religinė šventė, kurioje dalyvavo apie 
500 lietuvių iš West Riding, Lancashire, 
Leicestershire ir Škotijos. Anksčiau šv. 
Onos bažn. buvo atlaikytos iškilmingos 
Mišios, o vakare Leeds Vysk. Dr. J.C. 
Heenan kalbėjo švč. Marijos bažnyčioje".

*****
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems tiems, 
kurie bet kokiu būdu prisidėjo prie Ma
rijos Šventės rengimo Bradforde.

Ypatingai dėkojame šv. Cecilijos cho
rui, jo dirigentei Mis. a. Mullen ir jos 
vyrui už nuostabias giesmes ir dainas bei 
vargą.

Dėkojame „E. Lietuvio“ redaktoriui ir 
leidėjams už talką informavime; Bradfoi- 
do, Leeds, Haliiaxo, Rochdales, Keighley, 
Buckminsterio ir Dei by lietuviams už ko
lektyvines ir asmenines aukas; įvairių 
vietų atskiriems tautiečiams už visokerio
pą paramą; atskirai dėkojame p. Žilio- 
niams, p. PoliKausxams, p. šergeliams, p. 
Peleckiams, p. Juozapavičiams. p. Bal
siams, p. Bavarskienei ir kitiems talkinin
kavusiems maitinant ir apiūpinant mais
tu.

Dėkojame gerb. kunigams — J. Gutaus
kui, A. Kazlauskui, V. namaičiui ir B. 
iviai tynemui — uz ovasin; talką.

Pagaliau dėkojame visiems tiems, ku
rie taip gausiai dalyvavo mūsų didžiojoje 
Šventėje ir kiekviename žingsnyje mums 
lancmmKavo.
Jus visus visuomet su dėkingumu minė
sime.
Bradfordo bažn. komitetas ir kapelionas.

PAMALDOS
BRADFORDAS — lapkričio 7 d., 12,30 vai. 
NOTTINGHAM — lapkričio 14 d., 12,15 v.

PRANCŪZIJA
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

PRANCŪZIJOJE ŽINIOS
Š.m. spalio mėn. 10 ir 12 dienomis, Pa

ryžiuje, vyko L.B. Pr. Krašto Tarybos po
sėdžiai. Pirmajame posėdyje (X. 10). ku- 
liame dalyvavo visi Krašto Tarybos na
riai, buvo išklausyti senosios Krašto Val
dybos, Kontrolės Komisijos ir Garbės Teis 
mo pranešimai bei perinkti Vykdomasis 
ir Kontrolės organai.

Antrajame posėdyje (X. 12) buvo išdis
kutuoti įvairūs,einamieji reikalai, palies
tos lietuvybės išlaikymo problemos bei.pa
reikšti pageidavimai naujajai Krašto Val
dybai. Sekantis Tarybos posėdis nutarta 
šaukti š.m. lapkričio mėn. 11 dieną.

Posėdžiams pirmininkavo Tarybos Pir
mininkas E. Turauskas.

* * *
Naujosios Krašto Valdybos sudėtis ir pa

reigų pasiskirstymas atrodo sekančiai: 
Pr. Dulevičius — Pirmininkas, kun. dr. F. 
Jucevičius — Vicepirmininkas ir Sekreto
rius, A. Michelevičius — Iždininkas.

* * *
L.B.Pr. Krašto Valdyba įkūrė Informa

cijos Skyrių, kuris rūpinsis žinių patieki
mu lietuviškai spaudai ir lietuviu visuo
menės Prancūzijoje informavimu. Infor
macijos Skyrius leis ir biuletenį „Lietuvių 
Bendruomenės Prancūzijoje Žinios.“

LJB.Pr. Informacijos Skyrius

VOKIETIJA
BALTŲ TYRINĖJIMO INSTITUTO 

LEIDINIAI
Baltų Tyrinėjimo Institutas (Baltis- 

ches Forschungsinstitut) Bonnoje išleido 
savo pirmąjį metraštį „Commentationes 
Balticae“. Metraštyje prof. Z. Ivinskis pa
skelbė du straipsnius: „Jžzuitų spaustuvė 
Vilniuje ir pirmos katalikiškos lietuvių 
knygos“ ir „Bažnytinis giedojimas Lietu
voje XVI - XVII šimtmečiuose“. Be to, 
įdėti keli kitų baltų mokslininkų rašiniai.

Baltų Institutas buvo įsteigtas 1952 m. 
Didžiąją jo lėšų dalį sudėjo vokiečiai. In
stituto direktorius yra latvis prof. Ed. 
šturms. Iš lietuvių kaipo nuolatiniai na
riai dalyvauja profesoriai A. Maceina ir 
Z. Ivinskis. Iš darbų apyskaitos sužinome, 
kad Instituto stipendija pasinaudojo Dr. 
V. Literskis, ruošęs darbą apie Baltijos 
uostus, ir Dr. P. Rėklaitis, rašąs veikalą 
apie Šv. Onos bažnyčią Vilniuje. Be to, 
stipendiją gavo 31 lietuvis studentas.

IŠRINKTA NAUJA PLB 
VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBA

PLB Vokietijos Krašto Taryba išrinko 
naują PLB Vokietijos Krašto Valdybą, 
kurią sudaro: pirmininkas — Pr. Zunde, 
vicepirmininkas — V. Gailius, sekreto
rius — dr. A. Rukša, iždininkas — J. 
Glemža ir valdybos narys St. Vykintas.

į Garbės Teismą išrinkti: J. Lukošius, 
pulk. lt. V. Sutkus ir J. Jaks-Tyris. o į 
Kontrolės Komisiją — V. Šukys, E. Ži
lius ir M. Jauniškis.

*****
PLB VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS
1954 m. spalio mėn. 23,24 ir 25 d. d., 

Vasario 16 Gimnazijos patalpose, Hutten- 
felde,, įvyko naujai išrinktos PLB Vokie
tijos Krašto Tarybos suvažiavimas.

Suvažiavime svečiais dalyvavo Vykd. 
Tarybos Pirmininkas ir LIT Valdytojas 
prof. K. žalkauskas ir dr. A. Gerutis.

VLIK‘o ir jo institucijų vardu suvažia
vimą sveikino Vykd. Tarybos Pirminnin- 
kas prof. K. Žalkauskas, linkėdamas Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenei dar la
biau sustiprėti ir tapti tvirta grandimi 
visoj pasaulio Lietuvių Bendruomenėj. 
Padėkojo buv. Vok. Krašto V-bai ir Ta
rybai už nuveiktus darbus ir' pareiškė, 
kad LIT pasižada ir toliau skatinti ir rem
ti PLB Vokietijos Kr. Valdybos darbą.

Dr. A. Gerutis Šveicarijos Liet. B-nės 
ir Lietuvos Diplomatijos Tarnybos vardu 
linkėjo naujai PLB Vok. Kr. Tarybai 
daug sėkmės ir ištvermės savo darbuose, 
kol galėsim grįžti į laisvą Lietuvą. Mažo
sios Lietuvos Tarybos pirmininkas, p. E. 
Simonaitis savo sveikinimo žodyje ypa
tingai pabrėžė, kad Maž. Lietuvos T-bos 
tikslas yra sucementuoti visus lietuvius. 
Negeras yra terminas mažlietuviai ir 
didžlietuviai, grįžus į Tėvynę, bus viena 
laisva ir nepriklausoma Lietuvos respub
lika.

Vasario 16 Gimnazijos direktorius, dr. 
V. Literskis, sveikino Tarybą ir linkėjo 
dėti pastangų išlaikyti Gimnaziją, kad šis 
židinys netaptų srovinių varžybų objektu, 
kad Gimnazijos išlaikymas yra bendras 
visų lietuvių reikalas.

Raštu Tarybos suvažiavimą sveikino 
Lietuvos Diplomatijos Šefas, min. St. Lo
zoraitis, PLB Austrijos, Belgijos, Danijos, 
D. Britanijos, Kanados Šveicarijos, Kr. 
V-bos, Latvių — Lietuvių Vienybės Cent
ras ir PLB Wehnen apyl. V-ba.

Toliau sekė PLB Vokietijos Krašto Val
dybos P-ko p. Pr. Zundės išsamus apy- 
skaitinis Vok. Krašto V-bos veiklos pra
nešimas, (pranešimo santrauka dedama 
atskirai).

Suvažiavimo metu savo pranešimus da
rė Garbės Teismas, Kontrolės Komisija, 
Kuratorija, Gimnazijos Direktorius. Buvo 
priimtos PLB Vok. Kr. V-bos, Gimnazijos, 
Leidyklos „Bendrija“ metinės apyskaitos, 
priimtos ir patvirtinta sąmatos, padaryti 
nutarimai švietimo srityje, priimta daug 
pasiūlymų ir sudaryta komisija paruošti 
projektus kai kuriems Vok. Liet. B-nės 
Statuto paragrf. pakeisti.

Atsižvelgiant į sunkią „Europoj Lietu
vio" finansinę padėtį, nutarta, gavus tam 
tikslui lėšų, paremti jo leidimą.

Trečią suvažiavimo dieną išrinkta nau
ja PLB Vokietijos Krašto Valdyba Garbės 
Teismas ir Kontrolės Komisija. Priimtos 
rezoliucijos pasveikinti VLIK'ą ir kt. or
ganizacijas.

Pirmosios suvažiavimo dienos vakare 
svečius maloniai nuteikė Vasario 16 Gim
nazijos mokinių, ateitininkų, skautų ir 
evangelikų jaunimo ratelio gražiai paruoš
ta programėlė.

Suvažiavimas baigtas Tautos Himnu.
*****

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
GYVENIMO

Ruošiamasi Vasario 16-tajai
Šiemet gimnazija ruošiasi Nepriklauso

mybės šventę atžymėti specialiu spektak
liu.

Ruošiamasi pastatyti 4 veiksmų M. 
Venclausko pasaką „Užburtoji dūdelė“. 
Režisuoja autoriaus brolis, Vasario 16 
Gimnazijos mokytojas A. Venclauskas. 
Vaidina tik gimnazijos mokiniai.
Evangelikų ratelio pasirodymas Benshei- 
me

Spalio 17 d. gimnazijos moksleiviai 
evangelikai buvo pakviesti svečiais i He- 
sseno krašto evangelikų jaunimo metinį 
sąskrydį. Sąskrydyje dalyvavo apie 500 
vokiečių jaunimo.

Lietuvių evangelikų ratelio 20 mokslei
vių dalyvavo organizuotai iškilmingose 
pamaldose ir eisenoje per miestą, žiūro
vams ir sąskrydžio dalyviams lietuvių gru
pė, pasipuošusi tautiniais rūbais kėlė nuo
stabą ir pasigėrėjimą.

Lietuviai vakare dalyvavo meninėje 
programoje, kurią didžia dalimi jie ir at
liko, duodami net 6 tautinius šokius ir su
silaukdami karštų aplodismentų.
Wisconsino Vasario 16 Gimnazijai remti 
komitetas

Buvusio Vasario 16 Gimnazijos direk
toriaus, p. Dr. Palaičio, iniciatyva Wis
consino ir dalies Illinois apygardos gimna
zijos rėmėjai sekmingesniam darbui susi
jungė ir išsirinko Vokietijos krašto lietu
vių švietimui remti vaodvybę. Tos vado
vybės tikslas organizuoti gimnazijos ir 
bendrą Vokietijos lietuvių švietimo rėmi
mą.

Komitetą sudarė: d-ras Ad. Palaitis, pir
mininkas, Racine, Pranas Turūta, vice
pirmininkas, Milwaukee, Lukauskas, sek
retorius, Kenosha, Patrauskas, narys, 
Waukegan.

*****
‘ Hanoveris. Amerikiečių lėktuvu į Ha
noverį atskrido 30 vokiečių, kurie buvo 
kalinami sovietų Rusijoje. Buvo tikėtasi, 
'kad tai vokiečių belaisviai. Pasirodė, pa
leistieji priklausė anksčiau i Rusiją išvež
tųjų specialistų grupei.

PIRMOJI VIEŠNAGE 
LIETUVIU SODYBOJE

— Alio, Alio! — čia kalba „Nidos“ 
spaustuvės metrompažas — atsiliepė tele
fono ragelyje E. Matukas, kai pakėliau 
viename kambaryje telefono ragelį. Pasi
rodo, kad vidaus telefonai veikia.

Atskiruose namukuose sutikau ir „Ni
dos“ spaustuvės vedėję, VI. Dargį, betik- 
rinantį grindų stiprumą.

— Tai ką, gal ir spaustuvę čia numa
tote kelti?

— Spaustuvei čia patalpos idealios, ši
tokių Londone ir už didelius pinigus ne
gausime. Asmeniškai mielai sutikčiau čia 

Headley Park Lietuvių Sodybai aplan
kyti pereitą sekmadienį 23 įvairaus am
žiaus lietuviai buvo nuvykę j žvalgus. 
Specialiu autobusu ekskursantai po pu
santros valandos kelionės pasiekė nuoša
lųjį kampelį, apie kurį jau anksčiau šio 
laikraščio skiltyse esame nemažai rašę.

Visi ekskursantai pirmą kartą pamatė 
deramąjį pastatą, apylinkes ir priklauso
mą žemę. Nors oras buvo nepalankus — 
gerokai purkštė lietus, tačiau visų nuo
taika, ypač apžiūrėjus namus, buvo labai 
gera. Kiekvienas, apėjęs gyvenamąjį namą, =________________  _____ _______
stebėjosi, kad šitokio dydžio ir tokiame perkeldinti spaustuvę. Žinoma, tai būtų 
stovyje namai parduodami už tokią priei- ‘ didelis darbas. Šiuo metu, kai pakanka- 
namą kainą. Šiek tiek vienas kįtas pareiš
kė kritikos, perėjęs per augštomis pikžo- 
lėmis apaugusį lauką ir krūmus, kurie ne- 
plačios fantazijos žmogui priminė džiung
les, metų metais nepaliestas žmogaus ran
kų. Tik erdvi prieš namus aikštė šiais 
metais nušienauta, viskas kita — palikta 
gamtos valiai. Nebežymu nei takų, nei ke
lelių, griovių, nei daržų, nei sėjamu lau
kų. Net nuostabu, kad šitokioje puikioje 
vietoje, krašte, kur už keliu šimtų metrų 
puikūs keliai, o už trijų — keturių mylių 
geležinkeliai, miestai — čia tikra žodžio 
prasme džiunglės, neišbrendami krūmokš
niai, miškas. Todėl, kai seniausio ekskursi
jos dalyvio, buvusį Suvalkijos - lygumų 
stambų ūkininką Naujokaitį paklausiau 
apie jo nuomonę dėl šitų laukų, jis su ga
na piktu apmaudu išsitarė, kad girdi, jam 
gaila žiūrėti į taip apleistą žemę.

— Visą tai aversti dirbama žeme, 
padaryti daržus, — Dievuliau, kiek čia 
reikia įdėti darbo. Kiekvienas žemės kam
pelis — reikalauja daug, labai daug, dar
bo, jėgos ir pinigo.

Į namus suėję ekskursantai sutirpo 
skaitlinguose kambariuose, neberasdami 
viens kito. Kažkuriame kambaryje užtikau 
pulk. Vidugirį, žiūrint į plačius laukus 
pro parvirą langą.

— Jei šitie namai būtų viena mylia ar
čiau didžiojo kelio, ar geležinkelio — jų 
be šešiolikos tūkstančiu nepaimtume, o 
jei jie būtų Londone, tai jų kaina tikriau
siai siektų 60 tūkstančių! Mano suprati
mu, mes padarytumėm vieną didžiausių 
klaidų, jei šitokios vieetos neįsigytumėm. 
Viskas tinka mūsų sąlygoms, gal tik del 
susisiekimo turėčiau šiek tiek pageidavi
mu, o daugiau visa lyg specialiai mums 
būtų skirta. Suprantama, kad iš ūkio čia 
neišsiversi. Reikia bazuostis ant vasarvie
tės įkurdinimo ir iš jos turėti pajamų. 
Tam reikalui reikia turėti šiek tiek dau
giau pinigų tokiai vasarvietei įkurdinti, 
kuri jau ateinančią vasarą pilnai turėtų 
veikti. Mano apskaičiavimu užpirkimui 
ir vasarvietės įkurdinimui reikia apie 
5.000 svarų, — pareiškė pulk. Vidugiris, 
pasisakydamas, kad jis ne tik vasaros 
atostogas, bet ir kitą kiekvieną laisvesnį 
savaitgalį mielai čia praleistų.

Svečias iš provincijas, ekskursijos da
lyvis p.

mai turime darbo savo lietuviškame ba
re — spaustuvė galėtų būti ir čia. Blogiau, 
jei turėtume jieškoti darbo iš kitur: abe- 
jaju, ar koks nors anglas mus čia rastų. 
Antra, abejoju, ar ir spaustuvės darbinin
kai sutiktų čia keltis nuolat gyventi; juo 
labiau tie, kurie yra su šeimomis. Pliusų 
spaustuvei čia perkelti yra daug, tačiau 
yra ir minusų. Londone spaustuvės negali
me kelti į Lietuvių Namus. Manau, kad ir 
naujus nupirkus, spaustuvei taip pat ne
bus gautas leidimas juose įkurdinti. Tai 
labai sunkiai suderinamas dalykas: geres
niame rajone leidimų spaustuvėms nega
lima gauti, o blogesniame rajone, pramo
nės rajone, niekas nenori pirkti namų ir 
juose gyventi, šiuo metu už spaustuvės 
patalpas metams išmokama apie 260 sva
rų, ši suma atkristų, jei spaustuvę per
kelti čia, tačiau, kaip sakiau, kažin ar tai 
bus įmanoma. Tikuos, kad apie tai pa- 
svarstys tie, kurie apskritai spręs apie vi
są reikalą, — pareiškė spaustuvės vedė-, 
jas VI. Dargis.

Viename didžiųjų kambarių radau il
gesnį laiką besižvalgančią spaudos platin
toją Dainorą Dainoraitę. Po vieno kito sa
kinio paaiškėjo, kodėl ji šiame kambary
je ilgiau sustojo.

— Štai, šitokiame kambaryje, tai. būtų 
galima padaryti tinkama lietuvių spau
dos parodą. Čia tilptų ne tik knygos, bet 
ir musų visa periodika. Tikiuos, kada 
nors šiuos namuose įvyks lietuviškos spau
dos didesnio mąsto paroda. Aš manau, 
kad tuo atveju, jei šio krašto lietuviams 
pavyktu įsigyti šią vietą, tai ši naujoji 
vieta pirmausianti lietuvių gyvenime. Ma
nau, kad ypač vasaros metu, Londono 
centras nubluks: viskas spiesis čia. nes 
čia ir erdvu, ir gražu, ir daug laisvės ir 
daug viso to. kas lietuviui arčiau širdies, 
arčiau tikrųjų tėviškėje paliktų namu. 
Tinkamai įrengus, ši vieta iš tikrųjų bus 
mažoji Lietuva, mes tinkamai galėsime, ir 
reorezentuotis. Mokyklai čia puikiausios 
sąlvgos. Neabejoju, kad vasaros metui su
važiavęs jaunimas čia praleis ne savaitę, 
bęt visas atostogas, kurių metu jie galės 
atgauti lietuviškumą, metų bėgyje apdi
lusį svetimose mokyklose. Mielai čia atva
žiuosiu vasaroti kiekvieną laisvą proga. 
Ūkio reikaluose nenusimanau, bet mano 
supratimu, ši Lietuvių Sodyba versis ne iš 
ūkio, bet iš vasarotojų, o jų niekad ne
trūks. Žinodama anglų approtį — viską 
tvarkyti iš anksto, aš taip pat užsirašau 
ateinančios vasaros atostogoms būsimoje 
Lietuviu vasarvietėje, — pareiškė spau
dos platintoja.

Ekskursantų abejojimai del ūkio su
prantami, nes, kaip jau pažymėjau, visas 
laukas yra apaugęs piktžolėmis. Įdėjus 
reikiamo darbo, suprantama, kad daržo
vių pilnai užteks. Ateityje, reikia tikėtis, 
bus ten ir viena kita karvė, bus ir dides
nis ar mažesnis paukščių ūkis. Tikiuos 
kad po metų į tą pačią vietą atvykęs šios 
ekskursijos dalyvis nebepažins šitos vie
tos, jei ten bus įdėtas lietuvio ūkininko 
darbštumas ir sumanumas.

Viena kas verta pabrėžti, tai didelės lie
tuvių daugumos pritarimas šiam sumany
mui įgyvendinti. Neigiamu pasisakymų iki 
šiol nėra ne tiek, kiek vienoje rankoje 
pirštų. Atseit, tikėkimės, kad kitos savai
tės bėgyje užpirkimas bus įvykdytas." Ga
limas dalykas, kad šias Kalėdas vienas 
kitas atostogautojas jau galės praleisti 
Lietuvių Sodyboje. Br. Debikonis

Gutauskas, labai atidžiai viską 
apžiūrėjęs, pasisakė, kad asmeniškai jis 
šitokio objekto nepirktu: tai didelės rizi
kos ir atsakomybės žingsnis. Tinkamai 
visa įkurdinti ir ekspluoatuoti reikia di- : 
dėlių darbų, didelių patyrimų ir sumany
mų, kuriuos tik speciali komisija galėtų , 
apdoroti ir patiekti.

Lietuvių Namų virėjas p: Skibiniauskas 
prisipažino, kad prieš keturis metus jis, 
tuo laiku dirbęs žemės ūkyje, buvo ke
lioms dienoms atvežtas į šią vietą krū- • 
mokšnių skabyti. Matyt, kad nuo anų lai
kų niekas čia daugiau nebuvo rankos pri
dėjęs. p. Skibiniauskas manąs, kad vieta 
labai tinka Lietuvių Sodybai ir jis prita- i 
riąs sumanymui ją įsigyti.

Iš Londono atvykę ekskursantai sody- , 
bos kieme rado belaukiančius kelis lietu
vius, atvykusius lengva mašina pasižval
gyti perkamojo namo ir žemės. Vienas tos 
mažosios ekskursijos dalyvių, p. Pranc- 
kūnas, šitaip samprotavo:

— Jei turėčiaup inigų — pats pirkčiau. 
Namai būtinai pirktini. Aš jau dabar, jei 
būtų priimami vasarotojai, užsisakau atei
nančios vasaros atostogoms dviems savai
tėm. Mes iš tikrųjų riieko geresnio negali
me ir svajoti. Vasarotojų, šiek tiek vis
ką aptvarkius, niekad nepritruktų.

Ignas Gylys — ideali vieta mokyklai, 
prieglaudai, vasarvietei. Iš ūkio, turint 
gavolje jo dydį, verstis neįmanoma. Na
mai yra labai gerame stovyje ir pagal 
kainą — nepaprasti pigūs, šio krašto lie
tuviams šitokia vieta tinka. Priklausys, 
kaip viskas bus tvarkoma. Jei sumaniai ‘ 
bus suorganizuota vasarvietė — poilsio 
namai, mokykla, — šio krašto lietuviai 
turės kuo pasidžiaugti ir didžiuotis.

Londoniškis St. Valaitis, prityręs sta
lius, nuodugniai apžiūrėjęs na'mus, pareiš
kė kad namai gerai užlaikyti, nereikalau- ; 
ja didelio remonto, ir, svarbiausiai, nie
kur nėra jokių pelėsių nei drėgmės. Jie 
taip pat norįs čia praleisti kiekvieną va
sarą.

Žukas Vacys, apėjęs sodybą ir laukus, 
pritarė ir džiaugėsi, kad, gal būt, lietu
viams pavyksią šią vietą įsigyti. — Visi 
šiltadaržių pastatai — tinka tik laužui. Jų 
ir suremontuoti nebegalima. Nemanau, 
kad iš ūkio būtų galima verstis. Tik di
delį darbą įdėjus, galima turėti šiek tiek 
daržų ar ganyklų. Namai verti šitokios 
sumos ir reikia taip tvarkytis, kad iš tų 
namų, įkūrus vasarvietę, būtų galima iš
silaikyti. Didelis džiaugsmas kiekvienam 
lietuviui, jei šitokią vietą mes turėtume 
savo nelaimės ar senatvės ištiktiems tau
tiečiams. (

Atvykę trys skautai — Vilčinskas, Baub
lys ir Reda Daunoraitė smalsiomis aki
mis žvalgėsi po erdvius laukus, ežerėlį, : 
kalvuotą ' miškelį, kuriame tokia puiki 
vieta skautų stovykloms. Jiems ne tiek , 
tie namai, nei daržai, nei ūkio pastatai ; 
rūpėjo, bet laisvė nuosavame miške, pie
vose, prie ežero, upelio, ko jie iki šiol nė _  ___ ___
vieną vasarą neturėjo. Junioras Baublys, ar apsimokėtų, 
lyg gyvsidabrio kamuolėlis, išlandžiojo 
varvėjo vanduo, tarsi jau dabar ruošda
masis būti vadovu ir žinovu būsimai va
saros stovyklai

ATSILIEPIMAI APIE LIETUVIŲ 
SODYBĄ

Nuomonių pareiškimas, vispusiškos dis
kusijos ir, pagaliau, sprendimas yra de
mokratinis principas, kuriuo vadovauja
masi laisvajame pasaulyje. Mes, ačiū Die
vui, esame laisvoje šalyje, todėl ir savo 
bendruomenės reikalus tvarkydami laiko
mės to principo, laikomės savo valia nusi
statytų taisyklių. Todėl ir Lietuvių Namų 
Bendrovė, numačiusi Lietuvių Sodybos 
pirkimą, visiškai atvirai pranešė apie tai 
visiems šioje saloje prisiglaudusiems tau
tiečiams, norėdama išgirsti jų nuomonę ir 
pagal daugumos pasisakymus daryti Šio
kius ar tokius žygius. Čia dedame tik ke
liolikos pasisakymų ištraukas.

P. Didžbalis: Jūsų kilniam pasiryžimui 
nupirkti prieglaudą-vasarvietę pritariu vi
su 100 procentų. Aš del ligos nedirbu nuo 
š.m. sausio 1 d. Bet šiam kilniam reikalui 
aš pasiryžau iš savo gaunamos pašalpos 
sutaupyti nors vieną svarą. Nors ir neda- 
valgysiu, bet neatsisakysiu, nes tai buvo 
mano sena svajonė, o dabar ji tampa kū
nu.

J. Šateikls: Sveiki vasarvietės pirkėjai! 
Užpildęs pastabą, neiškenčiu neparašęs 
daugiau. Didesnės sumos negaliu pažadėti 
— laukiau operacijos vakar, bet dar ati
dėjo. Minėjote, kad yra vandens malūnas. 
Malūną atgaivinus, atsirastų saldžiarūgš- 
tės duonelės, kurios visi yra pasiilgę. Aš 
esu žinovas. Man tik reikėtų pamatyti tą 
malūną, o pamatęs apskaičiuočiau jo nau
dingumą net iš tam tikrų duomenų. Tada 
aš pasisakyčiau ar verta jį atgaivinti —

5„ B- Kurtinaitis: Graži' idėja. Linkiu ge- krumokšnius, nepaisydamas, kad nuo jų riausios sėkmės. Būtinam reikalui esant 
paremsiu ir daugiau.

(Nukelta Į psl. 4.)
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PLUNKSNAGRAUŽIO

Savo laiku esu rašęs, kad mūsų spau
da turėtų ne kurstyti mūsų Veiksnių ne
sutarimą, bet jį slopinti. Jei spauda šitos 
taktikos laikytųsi, tikriausiai, Veiksniai 
tai pat savo tarpe greičiau susikalbėtų 
vieningam darbui. Prieš kurį laiką tiek 
Amerikos, tiek Kanados lietuvių spaudoje 
pasirodė žinios apie mūsų diplomatų de
rybas su lenkais Londone. (Tik „Europos 
Lietuvis" šitokių „žinių“ nepaskelbė). Net 
ir mūsų „Eltos informacijos“ apie tai bu
vo paskelbusios. Dabar „Elta“ šitokį ofi
cialų pranešimą spausdina: „Ryšium su 
spaudos pasirodžiusiomis žiniomis apie 
derybas su lenkais „Elta“ yra galiota 
pranešti, kad žinia apie ministerio p. B. 
K. Balučio, Lietuvos atstovo Londone, ta
riamąjį dalyvavimą šiose derybose yra be 
pagrindo". O kiek šiam „be pagrindo“ pra
nešimui buvo sugadinta popieriaus, raša
lo ir nuotaikų? Gaila tik, kad toji pati 
„Elta“, paskelbusi apie tas derybas savo 
Informacijose, dabar jau rašo, „...Ryšium 
su spaudos pasirodžiusiomis žiniomis“. 
Mano buku protu ne vienas laikraštis iš 
„Eltos“ ir persispausdino šias žinias.

matyti, kiek vietos lieka arbatai". Atseit, 
jei piltume atvirkščiai, tai visuomet per
piltume per viršų, arba nedapiltume! Sena 
mano teta, tiesa, skaityti ji nemokėjo, bet 
visada sakydavo, kad vyras turįs kiek
vienu metu būti pasiruošęs patarnauti 
moteriškei. Pasirodo, kad p. Ona K. yra 
kitos nuomonės: vyras turįs sėdėti ir žiū
rėti, kaip drebančiomis rankomis (nuo 
sunkaus indo) moteris jam lašina arba
tą. Tikėk, gerbiamoji Onyte, jei mane 
arbatai pasikviesi, mielai prsiitaikysiu 
Jūsų papročiams. Šiaip ar taip, neįpras
tai dėkingas esu už vertingus pamoky
mus, nes, lapus bešluodamas, kartais 
žmogus nebetenki tų taip reikalingų tau
riųjų saloninių manierų. Turiu vilčių, kad 
vasarvietę nupirkus, ponia ar panelė Ona 
K. atidarys specialius šio krašto lietu
viams vyrams vakarinius kursus: „Kaip 
reikia gerti arbatą svečiuose, kai yra 
įvauriaus dydžio puodukų“. Didžiai ver
tingas ir ‘kultūringas būtų įnašas į mūsų 
tamsų tremties gyvenimą. Užsirašau pir
muoju mokiniu. Tikiu, kad atsiras ir dau
giau norinčių.

EUROPOS LIETUVIS Nr. 44. (374) 4. 11. 1954.

LIETUVIAI URALO KASYKLOSE
GRĮŽUSIEJI VOKIEČIAI VISUR 
SUTIKDAVO MUSŲ TAUTIEČIŲ

Inf. Tarnyba yra susisiekusi su visa 
le grįžusiųjų iš Sibiro ir kitų Sov. Sąjun
gos vietovių vokiečių, kurie suteikė papil
domų žinių apie ten sutiktuosius mūsų 
tautiečius.

Herbertas K. sakosi sutikęs nemaža lie
tuvių veik visose stovyklose, kur jam te
ko būti. Gerai atsimena baldų dirbtuvės 
savininko Tamašausko pavardę — jis 1946 
m. buvo nuteistas 10-čiai metų priverčia
mųjų darbų. Taip pat atsimena tremtyje 
mirusių ūkininkų Jankausko ir Kikiliaus 
pavardes. 1948 m. buvo sutikęs buvusį 
Kauno miesto teatro kapelmeisterį, kuris, 
atlikęs bausmę, buvo bolševikų papildo
mai nuteistas 5-iems metams. Grįžusis pa
pasakojo apie likimą vieno iš Vak. Vo
kietijos repatrijavusio lietuvio. Tai auksa
kalys Žemaitis, ilgą laiką gyvenas Ham
burge ir paskiau apsisprendęs repatrijuoti 
į Lietuvą. Grįžęs Žemaitis buvo nuteistas 
15 metų priverč. darbų. Sibire Bratsko sta 
vykioje pasakoja dirbus lietuvių 35 žmo
nių brigadą. Stalingrade buvo susidrau
gavęs su Leonu Lavickiu.

O. Norkus pasakojo Vilniaus kalėjime 
iš suimtųjų buvo daugiausia lietuvių. Ja
me pažino ir panašia pavarde lietuvį Mor- 
kį, gerai kalbėjusį vokiškai. Kalėjime bu-

ei-

Mano geras bičiulis iš Vokietijos rašo, 
kad, girdi, maždaug tuo laiku, kai jau visi 
lapai bus nukritę ir sušluoti, mūsų veiks
niai vėl numato atnaujinti derybas del 
Lietuvos atstovo paskyrimo prie Federa
linės Vokietijos vyriausvbės. Žinoma, jei 
tai įvyktų — mūsų didžioji spauda vėl 
turėtų medžiagos ir temų naujiems gin
čams ir „pasigarbinimui“.*****

PASISAKYMAI

Įplaukiant į mūsų vidaus vandenis, rei
kia konstatuoti faktą, kad prieglaudos— 
vasarvietės — ūkio pirkimas ar nepirki
mas sujudino visą lietuviškąją šio krašto 
koloniją. Pavydžiu tiems, kurie turėjo 
progos nuvažiuoti ir ją pamatyti. Man, 
uosto ir transporto streikui pasibaigus, 
pasibaigė laisvosios dienos: dabar dirba
me, lyg tikri stachanovlečiai. O lapų tiek 
krenta, kad ir po kelias valandas viršva
landžių uŽtęsdami, nespėjame apsidoroti. 
Net mano ofisas skelbimus iškabino, jleš- 
kodamas naujų šios srities,, specialistų“. 
Kadangi gerai esu užsirekomandavęs, tai, 
sako, gal dar yra norinčių iš tavo „kont- 
ries“ šiai profesijai? Viena savo bičiu’į 
pakalbinau, būdamas Bradfordo atlaiduo
se. Atsisakė. Jis, girdi, jei ir keisiąs dar
bą,. tai tik i ūkvedžius numatomam pirk
ti lietuvių ūkyje. Sako, kad ir jis pats 
žadąs prie to ūkio pirkimo prisidėti sva
ru. Dabar dar turįs apsigalvoti, nes Brad- 
forde tokia paplitusi nuomonė, kad pir
ma reikia Bradforde lietuviams nupirkti 
namus, o tik vėliau prieglaudą — vasar
vietę. Bijojau su juo plačiau diskutuoti, 
nes tą dieną j Bradfordą buvo tiek sugu
žėję svečių, kad karščiau įsidiskutavus, 
galėjau ir nakvynės netekti. Suprantama, 
tokiai situacijai esant, pritariau mano 
bradfordiečiui bičiuliui, kad jiems namus 
užpirkus, prisidėsiu ir aš. Nakvynę ga
vau. Pasivaišinome. Paryčiui diskutavo
me ir mūsų spaudos reikalus. Vienas sve
tys, rodos, kad jis buvo iš Manchesterio, 
pareiškė, kad jis „E. Lietuvio“ neskaitąs, 
nes tas laikraštis — Vilko ruooras! Brad- 
fordietis buvo kitos nuomonės: jis patie
kė duomenų, kad jo parapijoje „E. Lietu
vio“ kai kas nė į rankas nenorįs paimti, 
nes tas laikraštis apsėstas lozoraitininku. 
Laimei, kai auštant sutikau neaugšto ūaio 
pilietį iš Wolverhamptono. (Vėliau suži
nojau, kad tai būta ..Laukinio')1. Jis pa
taisė reikalą ir mūsų visų nuotaiką. Atro
do, kad jo argumentai paveikė, ir „E. lie
tuvis“ turės du naujus skaitytojus. Jei 
„E. Lietuvio" leidėjai būtų girdėję šito 
wolverhamptoniečio argumentus, jie tu
rėtų šiuos nuopelnus irašvti. anuot virši
los Deveikio“, į Laukinio" „kredit“...

PASIŽADĖJIMAI LIETUVIŲ SODYBAI

Juozas
Po 20 svarų!

Tamuiynas.
Po

Pranas Baukus.
15 svarų:

10 svarų:Po
P. Poškus T. Vidugiris, J. Musteikis, A. 
Černiauskas, Brone, ir Pranas Voveriai, 
L. Galkauskas, M. Narbutas, D. Jęlinskis, 
J. Benderius, V. Ridžias, J. Juozapavi
čius, A. Jankūnas, V. Stundys, K. Sreba- 
lius, R. Baublys.

labai geras ir 
prireiks, ga!ė-

siunčiami pa
liks, pamatysj-

Po 6 svarus:
J. Ramanauskas, K. Matulionis, V. Dargis.

Jei neturėčiau gerų ryšių ir tikrų drau
gų, būčiau aklas, kaip vienadienis kačiu
kas. Vasarvietėje — prieglaudoje nebu
vau, bet gavau laišką iš mano bičiulės 
Virginijos, kuri pasirodo, spėjo iš Pary
žiaus sugrįžus nuvykti ir deramąjį objek
tą tinkamai apžiūrėti ir įvertinti. Ji man 
rašo: ... Nuvykau, pamačiau ir, Dievuliau, 
ką tie mūsų centrai daro: laukuose nė 
vieno pasėlio, nė vienos daržovės. Net 
sovietiškos „siemečkos“ nė vieno daigo. O 
namai, namai — jie pastatyti ne iš karto, 
o dalimis. Matyt, kad buvo krauta plyta 
prie plytos, o tik vėliau uždengtas stogas. 
Sužinojau, kad viena dalis pristatyta 
Henriko VII laikais, žodžiu — namai nie
kam tikę, nes plaukiojimo baseinas nuo 
namų gana toli ir, be to, maža jame van
dens ir lapų prikritę. Ir, jei tik sausesnė 
vasara — baseine nebus vandens. Gerai, 
kad dabar lyja, o kaip žinai, lietaus van
duo labai tinka galvai prausti. Paryžiuje 
kai buvau, tai ten viešbutyje buvo geri 
baldai, o čia nė sulūžusios kėdės, žodžiu 
tu, Plunksnaugrauži, rašydamas į laikraš
tį, pažymėk, kad aš esu mačiusi žymiai 
feresnlu namų, negu tie, kurious dabar 
io.krašto lietuviai yra nutarę nusipirkti. 

Taip ir rašyk, kad jei jau pirkti, tai ge
riau vasarvietę kur nors prie Paryžiaus 
ir būtinai su veikiančiu baseinu. Trvo 
Virginija.“ *

(atkelta iš psl. 3.)
I. Jasiukevičius: Jei reikės, bus galima 

dar tiek atsiųsti.
P. Žilinskas: Geras sumanymas. Dieve 

Jums padėk. Ko greičiau (vykdykite. Kai 
tik bus skambutis, bus ir pinigai.

P. Ivanauskas: Nuoširdžiai linkiu vi
siems žmonėms, kurie pradėjo tą darbą, 
kad jį užbaigtų greičiau. Juk tai begalinė 
vertė mūsų vaikučiams.

K.Plukas: Sutinku pirkti akcijų už 10 
svarų. 3 svarai pareikalavus, o likusius 
septynis — kiekvieną mėnesį po svarą. 
Esu bedarbis, todėl iš karto negaliu.

S. Skopas: Žmonės daugiau prageria, o 
čia tokiam kilniam tikslui nėra ko gailėtis.

P. Motušis: Sumanymas 
kiek galima remtinas. Jei 
siu ir daugiau.

K. Navakauskas: Pinigai 
skolos būdu. O gal ir auka 
me vėliau.

J. Jonkaitis: Mielai pritariu Jūsų geram 
sumanymui, nes mūsų visų bendras rei
kalas yra padėti seneliams ir ligoniams 
šiame krašte. Vėliau dar paaukosiu kiek 
sąlygos leis.

V. Marcinkevičius: Tai yra seniai reika
lingas ir tikrai sveikintinas dalykas.

J. Strumskis: Gavau išgirsti džiugę nau
jieną. Šiam didžiam reikalui duosiu 5 sv. 
— vienos savaitės uždarbį, o jei reikės, tai 
dar pasiųsiu 5 sv. ir dar 5 svarus. Aš ma
nau, kad nebūsime tokie naivūs, ir duosi
me visi. Geriausio pasisekimo!

V. Tamašauskas: Geras Jūsų sumany
mas. Visiškai pritariu.

L. Gedzevičius: Be argumentų. Jei yra 
veikiama, daroma lietuvio vardo kėlimo 
tikslu.

A. Barauskas: Džiaugiuosi Jūsų sumarę,- 
mu. Kadangi turiu atžalyną prisidėsiu vi
su kuo.

B. ir K. Šleiderial: Nors tas pirkinys at
sieis 6000 svarų, bet tai bus visais atžvil
giais neįkainuojamas turtas šio krašto lie
tuviams.

A. Kaziūnas: Šių namu pirkimas yra 
būtinas ne tik seneliams, bet ir jauniems. 
Niekas neturi garantijų dėl savo sveikatos 
ir darbingumo.

S. Jutelis: Mano manymu, tie namai bus 
permaži, ir laike atostogų nebus kur per
nakvoti.

J. Tamulaitis: Tikrai norėčiau, kad mes, 
lietuviai, turėtume tokią gūžtą. Linkiu pa
sisekimo šiame dideliame darbe.

B. Janušaitis: Nors jau keturias akcijas 
turiu nupirkęs Lietuvių Namams ir išlai
kiau keturių asmenų šeimą, bet šiam ge
ram tikslui akcijas visuomet pirksiu pa
gal išgales.

A. Putcė: Nors turime mokėti skolas, 
padarytas perkant savo pastogę, šiam kil
niam tikslui turime visi siųsti.

U. Vigarauskaitė: Pirmą kandidatę į 
Jūsų prieglaudą turbūt Dievas Jum pa
dėjo sugalvoti.

Z. Bindokas: Sutinku nupirkti akcijų už 
3 svarus su sąlyga, kad Lietuvių Namai 
Londone nebūtų parduoti.

I. Laucius: Nors iki šiolei dar niekur ne_ 
buvau prisidėjęs, bet prie šito kilnaus dar
bo mielai prisidėsiu, kiek sąlygos leis.

J. Skorka: Tik skubiai pirkit. Jei trūks, 
tai dar duosiu, o ateinančiais metais atos
togas su savo žmona ir sūnumi atvažiuo
siu į šitą lietuvišką dvarą praleisti pirmu
tinis.

P. Šablinskas: Kilnus sumanymas. Vyk- 
dykit jį, ir aš paduodu ranką!

J. Sadūnas: Sakote, kad nuodėmė būtų 
tokios gražios vasarvietės nepirkti, o aš 
sakau, kad nuodėmė būtų prie to gražaus 
ir naudingo pirkinio neprisidėti.

J. Gervelis: Malonu, kad žodžiai virsta 
darbais. Lauksime įkurtuvių.

Tai tik dalis atsiliepimų. Daugelis atsa
ko trumpai ir aiškiai: „pirkite greičiau“, 
„kilnus, gražus ir naudingas sumanymas“, 
„linkiu sėkmės“, „pasižadu, jei reikės, ir 
daugiau“, pritariu nsevyruodamas". Da
lis jokių komplimentų nerašė, bet jų pasi
žadėjimas jau yra komplimentas. Vienas 
kitas prašė neskelbti pavardės. Kadangi 
lig šiol pasisakė tik du prieš Lietuvių So
dybos pirkimą, skaitytojai ir busimieji 
akcininkai lengvai supras, kokia balsų 
dauguma remiantis galės būti vykdomas 
šis žygis. Yra ir daugiau laišku. Viso iki

Didelis mane džiaugsmas apėmė, kai 
pereitos savaitės numeryje užtikau mie
losios Onutės K. atsiliepimą ir vertingus 
pamokymus, kaip ateityje turėsiu elgtis, 
jei, laimei ištikus, vėl išgelbėsiu anglės 
šuneli ir būsiu pakviestas i svečius. Trum
pai rašydamas apie viešnagę, pažymėjau, 
kad angliškai pasikalbėti išmokau iš „va
dovėlio“. Atseit, anglų kalba ten buvo 
gera. O apie orą, kaip nesiraitytum. ge
riausiai galima kalbėti tik angliškai. Di
delę sensaciją mieloji Ona paskelbė „Eu
ropos Lietuvio“ skaitytojams, kad, pasiro
do, yra „visokio dydžio puodukų", o dar 
didesnis „išradimas“, kad „pienas pilamas 
pirma arbatos todėl, kad būtų galima šiai dienai atsiliepė 521 asmuo.

Po 5 svarus:
P. Duoba, T. Balčiūnas, J. Navickas, 
Mončiunskas, S. Valaitis, J. Šukaitis. 
Deveikis, P. Juška, A. J. Dauginas,

vo ir daugiau lietuvių Norkaus pavarde, liepos mėn. Grąžinamas į Vokietiją, su ki- 
todėl dažnai juos supainiodavo. Jo teigi- x-!- *-----
mu, lietuviai buvo daugiausia suimti už 
antikomunistinę veiklą, apkaltinti špiona
žu ar partizanams paramos teikimu. Vor
kutoj teko dirbti iki 58 laipsnių šalčio. Pa 
leistas buvo 1953 m. gruodžio mėn. su 
1007d raugais iš Briankos.

Herbertas R. Urale Molotovo rajone 
stovykloje turėjo dirbti su visa eile įvai
riausių tautybių kalinių, tarp kurių buvo 
20 lietuvių. Dirbti reikėjo miško darbus, 
maistas buvo blogas, o ir to patiss būdavo 
maža. Jo teigimu, 1952 m. į stovyklą bu
vo atgabentas iš Lietuvos vienas oarriza 
nas, nubaustas 25 m. s. darbų.

Lietuviai turi kasti bolševikams auksą. 
Ernstas W. nurodė, kad Vilniuje Lukiškių 
kalėjime ligoninėje turėjo kaltinimo lai
ką atidirbti suimtos lietuvės gailestingos 
seserys. Jis daug lietuvių sutiko Kolymos 
rajone, netoli Ochotsko jūros. Ten buvo ke 
lėtas stovyklų, kiekvienoje iš jų — po 800 
žmonių. Ernstas Kolymoje turėjo drauge 
su lietuviais dirbti aukso kasyklose. Dirb
ti reikėjo keturiomis pamainomis į parą. 
Viena pamaina iškasdavo maždaug apie 
2-3 kg. Iki 1948 m. galėdavo po truputį auk 
so slapta parduoti ir už jį prisipirkti trūk
stamo maisto. Bet vėliau smarkiai kraty
davo. Gyvenimas iki 1951 m. buvo ypatin
gai blogas. Nesant minimalinės sanitarinės 
priežiūros, daug mirdavo. Nei lovų, nei 
antklodžių neturėjo, suimtieji darbo ver
gai turėdavo gulėti ant cementinių grindų 
su tais pačiais darbo drabužiais. Tik 1951 
m. jau gavo antklodes, pagerėjo maistas 
ir 1952 m. pradėjo mokėti už darbą. 1951 
m. spalio mėn. į jų stovyklą atvežė nėr 100 
korėjiečių. Ernstas išbuvo ten iki 1953 m.

P. 
K.

___ P.
Burkevičius, J. Zakšrys, P. Gugas, J. Veng 
ras, A. Benetis, S. Rožys, J. Štaras, P. Vi- 
čas, R. Paliukonis, J. Adomaitis, J. Gry
bas, A. Goberis, P. Lederls, P. Laurušo- 
nis, V. Ignaitis, V. Braniška, J. Pyragius, 
L. Utka, A. Balsys, A. Armalis, L. Paga- 
ziskas, Č. Sirvidas, L. Matulevičius, V. 
Jasaitis, F. Čerbauskas, V. Meškonis, J. 
Lideika, A. Garbauskas, Mrs. P. Dunn, J. 
Liekis.

Po 4 svarus:
K. Svinkūnas, V. Steponavičius, K. Kudla,

R. Karalius,

Fondo Atsto- 
skyriaus met-

tais buvo išlaikytas 15 dienų Vilniuje — į 
viename sename vienuolyne, prie pat upės. : 
čia grįžusis tvirtina radęs daug lietuvių j 
kalinių, kurie laukė išvežami i Sibirą. Vil
nius darė nejaukaus, mirusio miesto įspū- Į 
dį. Visur buvo matyti griuvėsiai, miestas 
buvo smarkiai apgriautas. Tarp gyventojų 
daug pastebėjo rusų karių ir lenkų.

Rolandas H. smulkiau nupasakojo pa
dėtį Lietuvoje, pažymėdamas, kad žmonės 
už menkiasią nieką baudžiami'20-25 me
tais kalėjimo ir išsiunčiami i rytus. Dirb
ti tenka labai sunkiai, uždarbiai menki, 
gyventojų nuotaikos prislėgtos.

Bremenietė Irmgarda K. įvairiose Ru
sijos stovyklose sutikusi daug lietuvių 
moterų ir mergaičių. Ji, kaip ir daugelis 
Rytprūsių vokiečių, sakosi niekados neuž- 
miršianti, kiek daug lietuviai jiems vi
siems padėjo 1945-1948 badmečio metais. 
Jai, kaip buvusiai mokytojai, ypač malo
nu konstatuoti, kad pasiuntus į Lietuvą 
savo du mirties laukusius vaikus, juos su
tiko iš ten grįžusius sveikus ir tvirtus. 
Ella N., taip pat sutikusi įvairiose stovyk
lose daug lietuvių, pasakoja, kad vienas 
miško sargas iš Skomantų buvo nubaustas 
15 metų s. d. kalėjimo tik už tai, kad bu
vo parodęs vokiečių kariams kelią. Jos 
transporte gyvuliniais vagonais į Karaba- 
są buvo taip pat 12 lietuvių moterų, iš jų 
viena pakeliui mirė. Ir Karabaso ligoni
nėje buvo daug lietuvių. Iš ten perkelta į 
Bedeikio stovyklą, joje taip pat suėjo mū
sų tautiečių. Spakso stovykloje buvo vi
sai atskirtos nuo pasaulio. Moterys ir mer 
gaitės turėjo dirbti labai sunkius darbus, 
nekartą prie akmenų skaldymo. Pripažin
tos invalidėmis turėdavo išsyk per dieną 
dirbti dar po 5 valandas, o vėliau — po 3. 
Kai ii 1953" m. sausio mėn. turėjo stovyklą 
palikti, tai jos draugės lietu vai'.ės, estės 
ir latvės ją atsisveikino su labai sunkio
mis širdimis, nežinodamos, ar iš viso kada 
nors joms išauš laisvės diena.

Vokiečių žurnale „Geopolitik“ pasižy
mėjęs šios rūšies specialistas P.H. Sera
phimas paskelbė smulkesnių duomenų, 
kiek kur, jo surinktomis žiniomis esama 
deportuota i. Sov. Sąjungą pabaltiečių. 
Bendras ištremtųjų skaičius siekiąs per 
600.000 ir apimąs apie 10 procentų visų 
Pabaltijo gyventojų. Į „Dalstroi“ darbo 
vergų stovyklas esą pabaltiečių išsiųsta 
apie 140.000, Kazakiją ir Kirkiziją — 
65.000, Barnaulo ir Tomsko rajonus — 
70.000, Uralo — 25.000, Nauj. Žemę — 
5.000, Taimūrą — 65.000 ets.

„Elta“

DĖL „BEREIKALINGAI IŠMESTŲ 
PINIGŲ"

„Europos Lietuvio“ Nr. 36 (366) ti.po P. 
B. Kazimieraičio straipsnis — „Kuo kar
tais virsta geri norai.“

Straipsnis skirtas Tautos 
vybės Kanadoje Hamiltono 
raščio kritikai.

Tikrai įdomu kad šiuo reikalų pir
mas viešas pasisakymas spaudoje pasiro- 
dė iš kitos pusės Atlanto. Būtume tikrai 
dėkingi p. Kazimieraičiui už visas io pas
tabas, jei bent dalis jų būtų teisinga.

Pirmiausia p. B.K. sielojasi, kad šis 
leidinėlis susiaurins kitoms knygoms rin
ką?

Jeigu kur nors ir galėtų užstoti kitiems 
leidiniams kelią šis leidinėlis, tai jau tik 
tas pavojus negresia Anglijoje išeinan
tiems leidiniams, nes i Angliją buvo ne
siųstas tk vienas to leidinėlio egzempho- 
rius. Po vieną ar kelis egzempliorius buvo 
išsiuntinėta visur išeinantiems lietuviš
kiems laikraščiams. Dauguma gi yia išpla 
tinta vietoje, Hamiltone ir gal po kelis pa
kliuvo į kitas Kanados bei Amerikos lie
tuvių kolonijas. Leidinėlis buvo duoda
mas kiekvienam, kas paaukodavo T. Fon
dui bent dešimt centų.

Leisdami šį leidinėlį, turėjome tikslą 
duoti viešas apyskaitas, bei nurodyti veiki" 
mo metodus savai kolonijai ir kitiems, kas 
tuo reikalu domisi.

Taigi beveik nemokamai dalindami šį 
leidinėlį, nemanome, kad būtume siauri, 
nę rinką kitiems leidiniams. Manome, kad 
p. B. K. pastebėjo kanados lietuvių 
laikraščiuose, kad T.F. Hamiltono skyriaus 
valdyba pati platina lietuviškas knygis, 
taigi kiekvienam aišku, kad ii negalėtų 
kenkti pati sau.

Dabar dėl paties aktualiausio klausimo 
— „dėl veltui išmesto pinigo.“

Jeigu p. B.K. būtų atidžiau metrašti pa-

Hong Kongas, štai kaip „Washington 
Pots“ korespondentas aprašo kinų pabė
gėlių padėtį Hong Konge. „Jei Pekino pa
sakos apie laimę Kinijoje būtų teisingos, 
tikriausiai milionas iš pustrečio miliono 
kiniečių Hong Konge pasineštų tėvynėn. 
Tačiau jie negrįžta, nes, matyti, jaučia, 
kad net šis nepavydėtinas tremtyje gyve
nimas yra kuj- kas geresnis, negu Mao 
Tungo viešpatijoje. Taip, tie pabėgėliai 
gyvena kaip silkės statinėje, tačiau šios 
padėties jie nenori pakeisti į baimę ir 
nerimą po raudona vėliava".

J. Kuzmickas, V. Imbrasas, 
V. Mauza, R. Biekša.

Po 3 svarus:
A. Stakėnas, K. Vikšrys, A.
J. Baukys, A. Turčinskas, P. 
Navaslauskas, J.Stulgaitis, J. Banys, , . 
Babilius, L. Ažuolinskas, V. Vaitkus. V. Jel§u P- B K- hutU atidžiau metrašti ca- 
Sinkevičius, Rev. J. Kuzmickis. S. Starka, vartęs, tai būtų pastebėjęs 80-tame nus.a-
K. Kriaučiūnas, K. Ežerinskas, J. Juškys, PY)® P-”- šimkevičių nuotrauka, kur yra
K. ščegauskas, S. Žemaitis, V. Kalvaitis, prierašas kad ne yra surinkę šiam elidi- 
I. Klumnys, A. Slavinskas. M. Kvietkutis, n>m reklamų už 300 dolerių, tai jau nę 
M. Skuodas, V. Dambrava, J. Ma.-kevi- maza suma. Be to dar ir daugiau buvo uz 
čius, K. Nakutis, A. Vaicekauskas, K. Po- reklamas surinkta. ...........
cius, K. Augys, A. Kuzmickas, J. Zdana- , Matome, kad metraščio išleidimas ne-

B dolerių pelno, nors jokio pelno nebuvo 
siekiama.

Reklamų didžioji dalis buvo surinkta iš 
svetimtaučių. Metraštį spausdino lietuviš
ka spaustuvė, tai tokiu būdu nei vienas 
centas neperėjo į nelietuvių rankas, bet 
nelietuvių pinigai perėjo pas lietuvius. Tai 
gi matome’ kad čia nebuvo švaistomasi 
jokiais Tautos Fondui galimais paskirti 
pinigais.

u<u>ov.wcik, u. r. »i<>euuus, Ar leidėjų įdėtas darbas buvo tikrai tei-
T. T—...C„„, ' J. Širvys, p'. kalingas ir naudingas, tai tas tiksliai at-
Kriščiūnas, V. Račys, J. Knežėnas, J.' Ta- sakyti būtų sunku. Leidėjai darė tai, kas 
mulaitis, L. Jusius, A. Pūras, V. Morkū- jiems atrodė verta ir naudinga.
nas, B. Gedminas, K. Garisonas, H. Jure- ___ ______ _____ ________ ______ __
vičius, K. Duknys, V. Kriaučiūnas. B. Ca- anksčiau tilpę laikraščiuose, tas yra lie
pas, A. Skučas. M. Tulytė, L. Švalkus, B. sa. bet jos buvo taloinamos trijų metu bė- 
Mikalauskas, P. Poviliūnas, J. šilimas, A. 
Pempė, Mrs. J. Thornbury ir Mrs. E. Lo
velace, A. Pranskūnas, J. Bačinskas, S. 
Misevičius, J. Bagdonas, J. Sirutis, Z. Po- 
cevičius, A. Dubinskas, P. Vituris, B. Se
bastijonas, K. Rožanskas, J. Žičkus, Izid. 
ir Ona Giriūnai, P. Popika, M. Stonys, A. 
Norvaišas, M. Linkevičius, A. Tirevičius, 
A. Šuraitis, J. Visčius, M. Linkevičius, K. 
Levinskas, A. Varkalaitė, J. Šatelkis, J. 
Akavitas, J. Perminąs, I. Mironienė, V. 
Karobas, P. Pukelevičius, B. Šliogeris, P. 
Bulaitis, C, Lapinskas, J. Matulis, B. Ku
ras, J. Rinkauskas, A. Petkevičius, B. Ba
nys, P. Dudėnas, S. Paulauskas, M. Na
vickas, č. Navickas, J. Rimdžius, B. Mi
kulskis, A. Liaudanskytė, A. Saikauskas, 
P. Miklovas, K. ir Mary Padagai, Ona 
Matchak.

Jeruševičius, 
Vyžintas, B. 

---- I.

K Av.Sjo A J Zdo.ia- Matome, kad metraščio išleidimas ne-
vičiūs, J. Bartkus,’J. Staniškiš, A. Sim- buvo nuostolingas, bet dar davė keliolika 
kevičius, A. Mačiulis, A. Petkevičius, J ~ ~ "" —
Mardosas, A. Bučys, P. Pajaujis.

RODOMAS SENAS FILMAS
Dabartiniu metu Londone’ir provincijo

je rodomas senas vokiečių filmas „The 
Blue Angel" (Mėlynasis Angelas). Tai 
greičiau sumaniai surežisuota melodrama 
apie nelygias vedybas ir tų vėdybų pasek
mes. Filmas garsinis, anų laikų vokiečių 
režisorių jieškojimų ir užmačių produk
tas. Žinoma, jis atrodo kiek atsilikęs, pa
lyginus su šių dienų gabesnių režisorių 
pastatytais rimtesniais ekrano veikalais. 
Tam juk ir yra pažanga. Tiesa, filmas žy
mus tuo, kad jams vaidina garsusis tra
gikas Emil Janings C-u miręs) ir kad tuo 
paveikslu pradėjo ravo pasaulinę karjerą 
Marlena Dietrich. Nemačiusieji to filmo 
nesigailės pasižiūrėję.

S. L-s.

Po 2 svarus:
J. Struoginis, K. Vilkonis, A. Juodis, 
Baltaragis, V. Dzikas, J. Šatkauskas, 
Subačius, L. Ašmena, B. Urbanavičius, 
B. Liukevičius, P. Sadauskas, A. Čebata- 
riūnas, D. Norkus, A. Mikalauskas, V. 
Fidleris, L. Špūras, A. Gofmanas, M. Bok- 
danavičienė, J. Kaminskas, P. Dragūnas, 
P. Lukšaltis, P. Remėza, .*

P.
J.

Kad metraštyje įdėtos aoyskatos yra

gyje. Tik vienoje vietoje atatinkamai su
grupuotos apyskaitos gali parodyti tikrą 
vaizdą, o kad viešas ir tikslus apyskaitų 
davimas yra būtinai reikalingas tas vi
siems aišku.

Tikimės, kad sugretinę mums mestus 
kaltinimus su mūsų pa tiektais faktais tiek 
p. Kazimieraitis tiek skaitytojai mūsų 
metraščio reikalu susidarys tinkamą nuo
monę.

T.F.A. Kanadoje, 
Hamiltono skyriaus Valdyba

KALĖDOMS ARTĖJANT
Jei norite Kalėdoms padaryti sau ir sa

vo draugams džiaugsmą, įsigykite lietuviš
kų plokšteliu. Nedideliais kiekiais plokš
telės išsiunčiamos į kitus kraštus, pirkėjo 
nurodytu adresu. Dar yra likusios kelios 
medžio Vytys. Kaina 15 šil. su persiunti
mu. Gauta naujų vertingų lietuviškų kny
gų. Užsakyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton 
Av’. London W. 4.

skelbimas
Šiuo skelbiama, kad Bronius ZINKEVI

ČIUS, sūnus Broniaus, 35 metų amžiaus, 
kilęs iš Kauno apskrities, yra įteikęs Lie
tuvos Pasiuntinybei Londone prašymą at
lietuvinti jo pavardę į Bronius ZINKUS.

Kas turėtų, ar žinotų bet kuriu prie
žasčių dėl kurių tatai negalėtų būti pada
ryta, prašomas anie tai pranešti Lietuvos 
Pasiuntinybei, 17 Essex Villas, London, 
W.8.

Lietuvos Pasiuntinybė Londone

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA

Po 1 svarą:
P. Morkūnas, L. Augustinaitis, D. Janu
laitis, B. Drulia, A. Borkertas, E. Pakė- 
nas, M. Ališauskas, J. Bružas. K. Bražins
kas, P. Klimaitis, V. Dankis, V. Burba, 
P. Skučas, J. Valiukonis, J. Laurinaitis, 
A. Tručilauskas, S. Surgautas, J. Paulius, 
I. Gervinąs, P. Levandauskas, A. Pečeka- 
jus, P. Didžbalis, J. Skinkys, J. Belevi- 
čius, J. Miknevičius, J. Sadula, Mrs. J. F. 
Mitchell'is, J. Žilinskienė, Mrs S. Serapi
nas, K. Bieliauskas, P. Stancikas, V. Son
gaila, M. Naruševičius, J. Kaleckas, V. 
Miškinis. > 1

Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, 
darbo-buto garantijas, etc. ) parūpina diplomuotas teisininkas

JONAS J. JUŠKA1TIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

SUITE 5, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C., CANADA 
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