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PERSITVARKYKIM IR SUSIDERINKIM L A! DZIVO LATVIJA !
Paskutiniuoju metu dažnai pasigirsta 

balsų, kad VLIKo ir diplomatų (geriau pa
sakius p. Lozoraičio) nesantaikos visiems 
nusibodo ir laikas baigti tuo reika
lu diskusijas spaudoj. Atrodytų, kad del 
tos nesantaikos suskaldytai tremtinių visuo
menei švelniai yra siūloma parašyti tašką 
ir abi šias labai svarbias institucijas užmirš
ti. Tačiau, mano manymu, taip padaryti ne- 

• būtų tikslu. VLIKas ir diplomatitinės misi
jos užsienyj yra du pagrindiniai veiksniai, 
kurių vienas veda nualatinę kovą už Lietu
vos išlaisvinimą bei lietuvybės išlaikimą, 
o antras sėkmingai tęsia suvereninės Lietu
vos valstybės atstovavimą. Todėl kas nu
stoja domėtis šių veiksnių veikla, tas prak
tiškai mažai besidomi ir Lietuvos likimu. 
Jeigu mūsų spauda nustotų apie jų veiklą 
rašiusi, tai ji pilnai neatliktų savo tikrosios 
paskirties. Tik gaila, kad tie veiksniai jau 
seniai patekę j nesantaikos šunkelį, kuris 
gali užsibaigti visiško pakrikimo aklygat* 
viu. Mūsų visuomenė turi per savo spaudą 
ir organizacijas parodyti, kad tokia padėti
mi ji nėra patenkinta ir kad yra atėjęs lai
kas padaryti kaikurias reformas. Tos refor
mos turėtų būti padarytos laiku ir pagrindi
nai, kol nepasitikėjimo ir abuojumo vėžys 
dar nėra galutinai apėmęs visos tremtinių 
visuomenės.

. Tuoj po karo, demokratinėj Lietuvoj po
litinių partijų pagrindais atsikūręs VLIKas, 
atrodo, beveik visus patenkino. Tuo me
tu, kol tremtiniai dar nieTčur nebuvo pasto
viai įsikūrę ir joks politinis ar visuomeni
nis vienetas dar nebuvo ryškiai susikristali
zavęs, VLIKo organizacija buvo pati pri
imtiniausia. Tokioj savo formoj pirmais 
metais jis išvarė neabejotinai gilią savo dar
bo vagą.

Deja, vėliau, kaip žinome, išlaisvinimo 
kovai sukurta organizacija, pradėjo savo 
jėgas eikvoti tarpusavio nesantaikoms, ku
rios ir šiandien nėra pasibaigusios. O pra
sidėjęs „šimto metų karas“ su p. Lozorai
čiu, ne tik sumažino abiejų pusių autorite
tą bet taip pat suskaldė visuomenę ir pa
kenkė Lietuvos prestižui kitų valstybių aky
se. Tuščiai mes savo spaudoj besidangsto- 
me vienybės dūkiais, jei del mūsų veiksnių 
nesantaikos kiekvienas užsienietis pirštais 
akis bado. Vie jin tefė išvada — kovos už 

, laisvę štabas turi būti perorganizuotas. Į jį 
turi būti įleista naujo kraujo ir naujos dva
sios. Visos jėgos turi būti sutelktos ne tar
pusavio kivirčams, bet kovai už tėvynės 
laisvę ir lietuvybės išlaikymą. Savo nesibai
giančiais ginčais mūsų veiksniai nusikalsta 
prieš tautą ir tremtinių bendruomenę.

Drįstu manyti, kad ligšiolinis VLIKo su
darymo principas, tremčiai užsitęsus, turė
tų būti pakeistas. VLIKas yra pasidaręs 
tremtinių organizacija ir jis šiandien turė
tų atsiremti ne į buvusias politines partijas, 
bet į gyvąsias tremties pajėgas. Jame turė
tų būti atstovaujami tremty veikią sambū
riai bei organizacijos, neaplenkiant ir senų
jų išeivių. Buv. politinių partijų kalkuliaci
ja iš tikrųjų yra pasidariusi nebe reali. Kai 
kurios jų tremty vargiai besuranda narių 
net valdomiems organams sudaryti. Kitos 
vėl pasikeitė, persikrikštijo, į atskiras šakas 

.išsišakojo. Nauji laikai atėjo, o su jais nau
ji žmonės, naujos idėjos ir nauji sambūriai. 
Išaugo nauja karta, kuri senuose rėmuose 
nebesitalpina. Tremtis, nublukinusi buv. 
politines spalvas, sujungė žmones ir naujas 
organizacijas (pv. DBLS-ga), neturinčias 
partinio atspalvio. O kaip tėvynėje? Jeigu 
tremtis dar ilgiau pasitęs, tai senųjų parti
jų ir vardai ten bus užmiršti. Prie dabarti
nių sąlygų tėvynėje tik viena partija galės 
pergyventi visa tai, kas ten šiuo metu vyks
ta. Partija, kurios programa Lietuvos že
mėj išrašyta kankinių ir kovotojų krauju. 
Tai tikrųjų tėvynės mylėtojų ir už jos lais
vę kovotojų lietuvių partija.

Kokiu būdu visus tremtinius atstovaująs 
VLIKas turėtų būti sudarytas yra grynai 
techniškas klausimas. Šioje vietoje norima 
iškelti tik principinė mintis, kurios įgyven
dinimui, atrodo, jau yra atėjęs laikas. I 
šios minties nagrinėjimą turėtų įsitraukti 
platesni tremtinių sluogsniai, kurie ir pa
čią VLIKo veiklą išjudintų ir sustingimo 
taško.

Visi gerai žinome, kad VLIKo santykiai 
su mūsų tiplomatine trnyba, ypač su p. Lo
zoraičiu, nėra tokie, kokie jie turėtų būti. 
Naujai suorganizuoto VLIKo pirmas užda
vinys būtų surasti su diplomatais bendrą 
kalbą, pašalinti nesklandumus ir visais lie
tuvių tautos bei valstybės reikalais veikti 
iš vien. Diplomatai turėtų pripažinti VLIKo 
autoritetą, kiek tai nekenktų jų santykiams 
su kitų kraštų diplomatais, nes už jo tada 
jau stovėtų visa tremtinių bendruomenė. 
Nereikia būti dideliu galvočium, kad su
prastum, jog mūsų diplomatinės misijos 
šiuo metu yra vienintelės oficialiai pripa
žintos suvereninės Lietuvos įstaigos, galin
čios kalbėti Lietuvos vasltybės vardu. Tų 
misijų žmonės (ne visi) yra vieninteliai as
menys, gauną atlyginimą iš Lietuvos Vals
tybės Iždo. Taip pat visiems yrA aišku, kad 
mūsų diplomatinių misijų veikla yra galima 
tik todėl, kad kaikurios valstybės nepripa
žino smurtu įvykdytos Lietuvos okupacijos 

Galima būtų ginčytis del paskirų diploma
tų bei jų misijų veiklos ar elgesio, tačiau 
kas bandytų nevertinti pačių misijų buvi
mo, tas kenktų mūsų krašto reikalams.

Pagal visame pasauly nusistovėjusią tvar
ką, diplomatinės misijos yra visiškoj savo 
vyriausybės kontrolėj ir veikia tik pagal 
jos nurodymus. Tokia tvarka veikė ir mū
sų diplomatai iki Lietuvos okupaejos. Bet 
nuo to laiko jų padėtis visiškai pasikeitė. 
Taip vadinamais Kybartų aktais preziden
tas vyriausybės pareigas pavedė S. Lozo
raičiui, kuris tuo metu buvo Lietuvos Pa
siuntinys Romoj. Užsienio reikalų ministe- 
ris savo telegrama jį padarė diplomatijos 
šefu. Tačiau VLIKo sudaryta teisinė komi
sija, ištyrusi tuos dokumentus, paskelbė 
juos neturinčius konstitucinio pagrindo. 
Viskas gal būtų geriau susikloję, jei p. Lo
zoraitis būtų buvęs, pvz., Vašingtone ar 
Londone. Tuo tarpu Lietuvos Pasiuntinybė 
Romoj laike karo buvo uždaryta ir iki šiol 
neveikia. Tokiu būdu jis liko su visais ti
tulais, bet be realaus diplomatinio posto. 
Iš kitos pusės VLIKas, sudarytas iš visų 
politinių partijų, nors svetimųjų ir nepripa
žintas egziline vyriausybe, pradėjo reikalau
ti, kad diplomatai pripažintų jo autoritetą. 
Prasidėjo nesibaigiančios derybos. Visų tų 
ilgų ginčų ir derybų rezultatas — du Lie
tuvos atstovai Bonnoj, suskaldyta tremtinių 
visuomenė, pasėta nesantaikos sėkla ir ne
atlikta visa eilė svarbių uždavinių.

Palikdami nuošaliai visus iki šiol gin
čuose vartotus argumentus, pažvelkime į 
reikalą paprastomis, gaspadoriškomis aki
mis. Atrodo, kad tremčiai nusitęsus, mūsų 
diplomatinės misijos turi neišvengiamai, pa
justi ryšio reikalingumą su tauta. O kol 
kraštas yra okupuotas, tauta laisvajame pa
sauly reprezentuoja tremtiniai, kurių orga
nizuota išlaisvinimo kovos veikla, savo 
ruožtu reprezentuoja VLIKas. Pavojaus 
metu sudarytas įgaliojimas, jei ir niekas 
jo neužginčytų, negalės tęsti visą laiką. Im
kim konkrečius pavyzdžius. Londone ir Va
šingtone mūsų pasiuntiniai yra nusipelnę 
vyresnio amžiaus žmonės, kurie normaliai 
turėtų išeiti į pilną užtarnautą pensiją. 
(Pasiligojęs yra ir VLIKas.) Prileiskim, kad 
pasiuntinių mirties atveju p. Lozoraitis pa
skiria naujus žmones. Ber kas būtų, jei 
toks likimas išliktų patį diplomatijos šefą. 
(Tebūnie atleista už šitokią prielaidą). Ar 
tada jau ateitų kovos už mūsų krašto lais
vę galas? Ar tremtiniai turėtų nuleisti ran
kas ir pasakyti: — kapituliuojant, nes ne
bėra kas skiria vadovus mūsų kovai! Ne! 
Tauta ir jos idealai nemiršta su pavieniais, 
nors ir labai nusipelnusiais, asmenimis.

Iš geriausių tremties pajėgų sudarytas 
naujas VLIKas turi ateiti į talką diploma
tams, o šie, savo keliu, juri pripažinti VLIKą 
kaip laikinę tautos atstovybę ir su juo ar
timiausiai bendradarbiauti. Dar daugiau, 
mūsų diplomatai visomis priemonėmis tu
rėtų siekti oficialaus VLIKo pripažinimo, 
nes tuo pačiu jie užsitikrintų ir savo misijų 
nenutrūkstamą egzistenciją. Žiūrint j mūsų 
tarpusavio kovas eilinio tremtinio akimis, 
kitokio kelio mūsų veiksnių veiklai sude
rinti ir vienybei pasiekti negalima numa
tyti. O tos vienybės mums šiito metu la
biausiai reikia. Būdami vieningi — laimė
sim, o jei pakriksime — pražūsim.

J. Lūžu

NUGALĖJO 
„NENUGALIMUOSIUS”

Visai Anglijai šios savaitės antradienis 
buvo didi džiaugsmo diena: Wolverhamp- 
tono futbolo komanda sausai nugalėjo „ne
nugalimuosius“ sovietų spartakiečius, [krės
dama 4 įvarčius. Si pergalė britų sportinin
kams įkvėpė naujos dvasios, pakėlė viso 
krašto gyventojų nuotaiką. Ankstyvesnie
ji pralaimėjimai nubluko, o wolverhampto- 
niečiai futbolistai iškelti į padanges už ši
tokią ryžtingą kovą. Antradienio naktį sa
los gyventojai šėlo dižaugsmu, o Wolver- 
hamptone tūkstantinės minios kėlė ovaci
jas savo futbolistams, nuplovusiems „gė
dos dėmes“ visam britų sporto pasauliui.

Tenka pažymėti, kad VVolverhamptone 
gyveną tremtiniai suruošė antisovietines 
demonstracijas prie viešbučio, kuriame bu
vo apgyvendinti sovietiniai futbolistai. 
Viešbučio patalpose vienas tremtinys iška
bino antibolševikinį plakatėlį. Jis buvo nu
baustas 1 svaro pabauda.

Trečiadienio ryto didžioji britų spauda 
pirmuose puslapiuose atžymėjo šį laimėji
mą, kaip reikšmingiausį įvykį krašto gyve
nime. Nuoširdžiai džiaugiamės ir mes, kad 
mūsų ir visos žmonijos didžiausiam prie
šui aplaužė ragus, juo labiau, kad mes ge
rai žinome, ko siekia Maskvos naujieji ca
rai, siųsdami savo sportininkus i užsienį.

V.

Berlynas. Keletas Šiaurės Vokietijos 
miestų išilgai Baltijos jūrą apsemta dėl 
ten kilusio smarkaus vėjo. Ypač paliesti ir 
.nukentėjo Flensburgo ir Liubeko miestai.

TEGYVUOJA LATVIJA!
Tauta, kaip ir paskiras asmuo, turi savo troškimus, viltis, puo

selėjimus ir užmačias. Lietuvių ir latvių giminiškos tautos prieš pir
mąjį pasaulinį karą gyveno vienu rūpesčiu, — nusikratyti rusų im
perijos jungo ir gyventi savaimingai. Tie troškimai išsipildė, nors 
'areikalavo daug aukų. Tų aukų mūsų tautos nepagailėjo. Ir jos pa

siekė savo — pasiskelbė nepriklausomomis, ir tą pasiskelbimą užant-. 
spaudavo patriotų krauju ir prakaitu.

Mes, Europos lietuviai, sveikiname Jus, broliai latviai, Jūsų 
valstybės nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvių proga ir esame 
tikri, kad ir vėl, kovoje dėl savo kraštų išlaisvinimo iš raudonojo 
jungo, stosime, kovosime ir veiksime greta, sutartinai. Ir laimėsime!

Kiekviena lapkričio 18-ji yra kartu ir mūsų šventė, nes mūsų 
vargai ir džiaugsmai yra bendri.

Ilgiausių metų broliškai latvių tautai!

LAISVĖN PRASPRUKO
DU LIETUVIAI

Nuo bolševikinio teroro j laisvę bėga, 
kas tik gali. Prieš kiek laiko į laisvuosius 
Vakarus, nors ir su didelėmis aukomis, 
buvo parsimušę mūsų pogrindžio ryšinin
kai iš Krašto, paskum po nuotykingos ke
lionės juos pasiekė trys žvejai: L. Kublic- 
kas, J. Grimašauskas ir A. Paulauskas, 
dar vėliau į Paryžių grjžo už išvežto Sibi
ran lietuvio ištekėjusi prancūzų pilietė p. 
Puzinienė, kurie visi drauge su iš Lietu
vos grįžusiais vokiečiais atgabeno didžiai 
vertingų žinių, o štai dabar Vak. Europą 
po nemažiau riuotykingų išgyvenimų pa
siekė vėl du mūšų tautiečiai. Tai — dar
bininkas Mykolas BAKANAS ir tarnauto
jas Vladas MIRONAS, abu pačiame am
žiaus stiprume vyrai. Bėgo, kaip pažymi, 
negalėdami ištverti sovietinio teroro ir 
tenykščių gyvenimo sąlygų, kurios toli 
gražu nėro tokios, kaip kad jas stengiasi 
kuo gražiausiomis spalvomis pavaizduoti 
bolševikinė propaganda. Kasdieninė dar
bo žmonių buitis „visų dirbančių tėvynė
je“ yra nepaprastai skurdi: didžiausia bu
tu stoka, atlyginimai menki. Vakarti dar
bininkai palyginti su jais gauna už savo 
uždarbį nusipirkti prekių ir būtiniausių 
reikmių dešimtį kartų daugiau, visus sle
gia neaiškus likimas, neviltis, nebuvimas 
jokios ateities. Gyvenimas toks skurdus, 
jog žmogus, norėdamas šiaip taip suvary
ti gala su galu, turi visokiais būdais „kom 
binuoti“ — vieni ką nors „pasiima" iŠ tab 
rikų ar krautuvių, kiti „nukniaukia“ me
džiagų ar žaliavų nuo statybos ar iš dar
boviečių, treti priversti spekuliuoti, arba 
verstis kitais neaiškiais ir draudžiamais 
verslais, rizikuodami pakliūti į kalėjimą 
arba net būti išsiųsti į Sibirą, kaip jau 
yra ne kartą atsitikę. Plačiai išplitęs deg
tinės varymas, nes pasirodo, kad tuo bū
du galima ne taip blogai uždirbti. Galima 
suprasti girtuokliavimo ir „samagono" iš
plitimą, jei net kai kurie bolševikai teisė
jai imasi to „verslo“ arba palaiko su deg
tindariais reikalingą sąlytį, žodžiu, oku
pantai savo sistema privertė ir išmokė 
daugelį vogti, sukti, „kombinuoti“, sau 
reikalingą pragyvenimą pelnytis ne gar
bingu atlyginimu už darbą, bet tokiais ne
aiškiais abejotinos vertės „verslais“, apie 
kuriuos seniau, Nepr. LTetuvos laikais, 
daugumas net nepagalvodavo. Atvykusie
ji iš Lietuvos jauičasi laimingi ištrūkę į 
laisvę ir čia galėdami pradėti žmonišką 
gyvenimą kurti iŠ naujo. Džiaugiasi nusi
kratę sovietiniu teroru, skurdu ir nuola
tine baime, kuri persekioja pavergtuo
sius kiekviename žingsnyje.

Pasiekusius laisvuosius Vakarus mūsų 
laisvinimo veiksnių vardu pasveikino 
Vykd. Tarybos pirmininkas K. Zaikaus
kas, palinkėdamas sėkmės naujame gyve
nimo kelyje. Inf. Tarnvba buvo jau anks
čiau su jais užmezgusi reikalingą kontak
tą, ir daugiausia pagal jų suteiktuosius 
duomenis paskutiniuose Eltos numeriuo
se buvo paskelbtos žinios anie kainas 
okup. Lietuvoje ir ekonominį lygi, per Vė
lines Kauno kapinėse prie Žuvusiems ka
riams paminklo spontaniškai susidaran
čias iškilmes, partizanų veiklą pavergto
je tėvynėje ir kita. Inf. Tarnybos Radijo 
skyrius žinią apie jų atvykimą ir pareiš
kimus tučtuojau perdavė lietuviškosioms 
radijo transliacijoms £u ropoję. Duota ži
nia ir į Ameriką. Atbėgusieji patvirtino 
visą eilę laisvinimo veiksniams jau iš 
anksčiau žinomų faktų, savo naujausiai 
atneštomis žiniomis jų turimą medžiagą 
papildydami ir kai kur patikslindami. Čia 
dedame ir kituose numeriuose duosime 
svarbiausiu jų pareiškimų ir su jais turė
tų pasikalbėjimų santrauką.

Kaip bolševikai „globoja" istorinius pa
minklus ir lietuvių tautos šventoves. Mas
kvos radijas prieš kiek laiko pasigyrė, kad 
bolševikai pradėję taisyti palaimintojo 
Bazilijaus katedrą, esančią Raudonojoj 
aikštėj, netoli Kremliaus. Tai esąs pui
kus architektūrinis paminklas, puspenkto 
šimtmečio senumo, l'aigi, rusai savo pa
minklus restauruoja ir globoja, o Lietu
vos kultūrinius ir architektūrinius pa
minklus bei tautos šventoves naikina, štai 
kad ir tik viename Vilniuje nuversti Trys 
krvžiai, nuo Vilniaus katedros stogo pa
šalintos statulos, o ji pati .uždaryta, se
nieji jos baldai išvežti, jų dalis perduota 
partijos centro komitetui, nors katedra, 
kaip istorinis ir meninis architektūros pa
minklas, lietuviams ne mažiau brangus, 
negu rusams šv. Bazilijaus katedra, Bazi
lionų bažnyčia ir vienuolynas paversti ka
lėjimu. Kiek vėliau ir Vilniaus radijas pa 
sigyrė, kad esą, restauruojamos senosios 
Lietuvos pilys ir tinkamai globojami isto
riniai paminklai. Kaip vėliau paaiškėjo, 
ta žinia buvo perduota ir užsienio spau
dai, bet, ligi šiol turimomis žiniomis, ją 
tepaskelbė tik suomių „Helšingin Sano- 
mat“.

Atbėgusieji pareiškė, kad pokariniais 
metais okup. Lietuvoje nerestauruotos nei 
istorinės pilys, nei kiti žymieji architek- 
turinai paminklai. Palikti be reikalingos 
globos, jie tik nyksta. Dėl tos pačios prie
žasties ir Kauno garsioji Pilis viešai nai
kinama. Paprastai jei kur reikia Kauno 
statybai pamatams akmenų, tai .pasiunčia 
sukvežimį į Pilį ir iš jos įiepii) itna sau 
akmenis. Ir niekas Sau įafvc/s fietadžo, kad 
taip Pilis griaunama. Prifeš/ngail dar dau
giau: užsieniui ir nen itidlj Js f skleidžia
ma propaganda, kad Lręsįuįrijojįimos pi
lys“. Tarp sovietiniame pranešimą bemini 
mos Kauno pilies .ir piaoešime-paminėto- 
sios Trakų pilies yra Jjebeut-tAS skirtu
mas, jog Trakų pilis nėra taii^djarbariš- 
kai griaunama, kaip nyksta Katono pilis. 
Šiaip bolševikai daug Mr giriasi ir pri
siskiria sau nuopelnus dar Nepę. Lietuvos 
laikais atliktaisiais dąrliai* ar/ tada pra
vestu istorinių paminkld įeiapravimu.

Vakaruose jau buįvoi žįnonta,įk|d lietu
vių tautos šventovėje —> Kęanp Muziejaus 
sodelyje visi kryžiais bu jo t pašali hti, nu
verstas Nežinomam Karlui naštalvias pa
minklas ir Laisvės statulai paaalįntt oku
pantui nepatikę lietuviškieji! N. ĮLįtuvos 
laikais pastatyti paminklai! vreTOreljų pa
statytas paminklas kruvinajam, čfekbs bu
deliui Dzeržinskiui: Karo Muziejaus vidus 
bolševikiškai pertvarkytas, pats muziejus 
pavadintas „Karo istoriniu muziejum“ ir 
pritaikytas raud. armijos bei kompartijos 
propagandai. Muziejaus laikrodis eina, o 
kurantai subolševikinti. Tebėra ir patran
kos, tačiau Muziejaus sodelyje jokių iškil
mių nėra.

Vienas anksčiau grįžęs karo belaisvis 
buvo oapasakojęs, kaip Kaune buvo api
plėšti centriniai kapai (Vytauto prospek.l. 
Lietuvoje veikia bolševikinė „Sojuzutil“, 
kuri renka metalo laužą. Daug jo surin
kus, pasiliko dar „nesutvarkyti" Kauno 
kapai. Kadangi partija į kapines žiūri tam 
tikra prasme kaio į religinį, priešingą jos 
ideologijai palikimą, tai visokie padaužos 
buvo paraginti „parinkti laužo" ir iš jų. 
Taip jie ir oadarė, baisiai Kauno kapines 
apniokodami. Kai „Sojuzutil“ iš jų kry
žius supirko, tai paskiau juos „Neries“ fab 
rikas perdirbo į radiatorius ir centrinio 
šildymo katilus. Panašiai „aptvarkytos“ 
buvo ne tik vienos Kauno centrinės kapi
nės. Atvykusieji patvirtino, kad pirmoj ei 
lėj. kur buvo palaidoti karia, kryžių jau 
nebėra, nors aviatoriams pastatyti pa
minklai dar tebestovi. Pernai buvo nu
griauta pusė Žuvusiems kariams pastaty
to naminklo. kuris buvo aptvertas 3 m. 
aukščio tvora. Prie jo ir prie Dariaus-Gi
rėno paminklo, kur paprastai per Vėlines 
susidaro spontaniškas mirusiųjų pagerbi
mas, pabėgusiųjų teigimu, pastatomos sar 
gvbos. Vėlinės lapkričio 1 d. minimos 
Aleksoto kapinėse, o lapkričio 2 — cen
trinėse kapinėse. Žmonės kalba, kad iš 
Kauno centrinių kaninių bus padarytas 
parkas. Jose nebelaidojama iau nuo pe
reitu metų — mirusius palaidoti veža į 
Petrašiūnus arba i Aleksotą. Dabar esąs 
duotas įsakymas: kas nori — teišsikasa 
savo artimuosius ar gimines ir tenasilai- 
doia kitur. Buv. min. pirmininko J. Tū
belio kapas tebestovi nesugadintas. Vo
kiečiu evangeliku koplvčia tebėra. Senuo
sius vokiečiu kanus Marvelėje smarkiai 
apnaikino potvynis.

Prezidentūroj įsikūrusį rusų kariuome
nės igųla, buv. Min. Kabineto rūmuose — 
įsitaisė kom partiios Kauno miesto komi
teto kai kurie skvriai. Prisikėlimo ba*nv- 
čios krvžius nuimtas, joje pačioje 1952- 
53 metais buvo popieriaus sandėlis ateity 
žada itaisvti fabriką. Prekvbos ir Pramo
nės rūmuose vra Kaunn viešoji bibliote
ka. Buv Cbemiios Instituto eriuvės'al bai
giami valvti. ..Maisto“ fabrikui uždėti sto 
gai. Taupomom Kasų rūmuose isita'sos 
vvkdomasis komitetas (savivaldybė). Ka
rininku Ramovei — raud armijos ..na
mai“. Abu keltai, kadangi buvo per karą 
nesunaaikinti, tebeveikia?

Geležinkelio tiltas atstatytas, bet nėr ji 
pėsčiu ne’eid^ia eiti, žmones ir vežimus 
kelia gretimai keltas. Tik nėr nntvvnhis. 
kai eina ledai ir keltas n«°ali v°ikti. žmo
nės leidžiami nėr geiež. tilta, tačiau ir čia 
viešpatauja bolševikiška tvarka, būtent — 
kai viename gale susidaro būrys no 100- 
150 žmoniu ir kitam vėl iu krūva, tai su
sirinkusieji, iš priešakio ir iš užpakio Iv- 
dimi geležinkelio MVD sargybiniu, per til 
ta nervedami. Taigi, bolševikai tiek žmo
nėmis nepasitiki, jog net bijo natvs savo 
šešėlio... Potwnlu metu, keltui neveikiant, 
bolševikai nasipelniiimo tikslais sugalvoja 
ir kitokia transporto priemonę — tada 
nėr tilta leidžiami vagonai bet už perve
žimą reikia mokėti nemažą atlyginimą. 
Viliamnolės tiltas neatstatvtas. yra tik lai 
kinis, medinis, siauras. Aleksoto tiltas at-

(Nnkelta | psl. 4.)
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Ute Moeller pasiuntė Etiopijos karaliui 
Haile Selassie savo šviesių garbanėlių 
pluoštelį, kadangi „jis nėra matęs ką nors 
panašaus savo pavaldinių tarpe“. Sekma
dienį ji buvo paraginta sėst į policijos au
tomobilį ir nugabenta j geležinkelio stotį 
pasimatyti su pravažiuojančiu valdovu, 
kurs nuoširdžiai padėkojo jai.

* * *
Vašingtonas. Senatoriaus Joseph Mc

Carthy rėmėjai, kurių tarpe yra trys at
sargos generolai ir du admirolai paskelbė 
valstybinio masto sąjūdį surinkti 10 mil. 
parašų po peticija, reiškiančia pritarimą 
tam senatoriui ir pagrindiniams princi
pams, kuriuos jis savo veikla simbolizuo
ja. » • *

Paryžius. Garsiajam madų diktatoriui 
Christian Dior jo gydytojas patarė „pail
sėti“. Jis jau nebedalyvavo jo sugalvotų 
modelių demonstravime Vienoje.* * *

Meksikos miestas, čia nušautas Guate- 
malos spaudos atstovas. Jis išlipo iš savo 
automobilio išsiaiškinti su šoferiu, kurio 
mašina pastojo jam kelią. Po ginčo pasi
girdo šūvis. * * *

Paryžius. Prancūzų sostinėje dabar yra 
5,127.008 gyventojai. Nuo 1946 metų mies
tas padidėja tik 124.815 žmonių.* * *

Bonna. Mulheime atidaryta pirmoji po 
kar'o parašiutininkų mokykla Vak. Vokie
tijoje. Antroji tokia mokykla bus įsteigta 
berods Egelsbache prie Frankfurto.* * *

Nairobi. Mau mau teroristų „maršalas“ 
Kaleba, vadovavęs Kenijos slėnių dali
niams, ir du kiti negrai nuteisti mirties 
bausme už nešiojimą revolverių ir amu
nicijos be leidimo. Kartu su jais suimta 
mergina nuteista kalėti iki gyvos galvos.* * •

Txkudouas. Landūnu vaidyba pro
jektuoja pastatyti didelį sporto stadioną 
buvusio „Crsytal Palace“ vietoje. Stadio
nas atsieitų 1.797.000 svarų. Pastatas tu
rės areną po stogu, - tribūnų, sutalpinan
čių 15.000 žiūrovų ir plaukiojimo baseiną, 
tinkantį olimpinėms varžyboms.* * *

Kairas. Egipto vadinamoji Revoliucinė 
Taryba vėl nuvertė Egipto valstybės pre
zidentą Mahomedą Neguibą ir laiko j| na
miniame arešte. Tos tarybos pranešėjas 
pareiškė, kad Neguibas norėjo sudaryti 
naują vyriausybę po musulmonų brolijos 
surengto perversmo, kurs buvo išaiškin-. 
tas. Neguibas, kaip žinome pats nuvertė 
karalių Faruką ir_1952 metais atsistojo 
valdžios priešaky.* * *

Buenos Aires. Peronas aštrina kovą su 
Bažnyčia. Kordobos gubernatorius, viduri
nėje Argentinoje, pradėjo atleidinėti ka
talikus iš visų valstybinių tarnybų, šių 
priemonių griebtasi po katalikų demons
trantų susidūrimo su policija. Ši minią iš
sklaidė. Eilė katalikų veikėjų suimta.* * *

Tunisas. Prancūzų kariniai daliniai su
sirėmė su Tuniso teroristų gauja vidurinė 
je to krašto dalyje. 18 teroristų užmušta, 
30 sužeista, o 500 pasidavė. Paimtas ne
laisvėn ir vienas teroristų vadų.• * *

Maskva. Sovietų vyriausybė išsiuntinė
jo panašaus turinio notas 23-ms kratšams. 
Kremliaus valdovai siūlo dar lapkričio 
mėnesį sušaukti konferenciją, kurioje tu
rėtų būti išspręsti Vokietijos klausimai. 
Konferenciją siūloma sušaukti Maskvoje 
arba Paryžiuje. Priešingu atveju, komu
nistai grasina, kad Rusija ir jos satelitai 
bus priversti imtis žygių savo saugumo 
užtikrinimui. Taip pat įspėjama, kad Vak. 
Vokietijos apginklavimas dar labiau pa
aštrins Rytų ir Vakarų blokų santykius ir 
prives prie karo. Vakarų gi valstybės, iki 
bus galutinai sutvarkyti Vak. Vokietijos 
reikalai, atrodo, nė negalvoja apie pana
šią konferenciją, nes raudonųjų manevrai 
perdaug aiškūs.

• Londonas. Anglų spauda vėl nustebo, 
kad JAV žurnale .Aviation Week“ pa
skelbtos jų naujai išrastų dviejų super- 
naikintuvų konstrukcijos paslaptys. Apie 
tas paslaptis anglų žurnalistams . buvo 
draudžiama net prasitarti. Ir štai svetur 
skelbiama, kur jie yra gaminami ir kokio 
pajėgumo varikliais aprūpinti. Tame žur
nale sakoma, kad vienas yra statomas 
Mančesteryje, o antras Coves, Abu naikin 
tuvai turi vienokį pakilimo, o kitokį nu- * 
tūpimo principą. Reikia pastebėti, kad 
žurnalas .Aviation Week“ yra plačiai skai 
tomas ir ypatingai studijuojamas sovieti
nių kraštų atstovybių agentą.

___ ' '.I.:
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VINCO KRĖVĖS GIMTINĖJE

J. KUZMICKIS
KULTŪRA IR POLITIKA

Dar 1922 metais garsusis amerikiečių 
poetas Ezra Pound, tuo metu gyvenęs Pa
ryžiuje, susirūpino likimu kitos kylančios 
poetinio pasaulio žvaigždės — T.S. Eliot, 
tuomet dėl duonos kąsnio sėdėjusio ban
ke, gavusio 500 svarų algos metams, per
sidirbusio, susirgusio, o po ligos vėl grį
žusio bankan, bet beveik visiškai padėju- 
sio plunksną. Ezra Pound, pats šiaip taip 
pragyvenęs, iš plunksnos, rašinėjo tuomet 
laiškus savo draugams ir norėjo įsteigti 
fondą, kurin bent 30 žmonių įstengtų kas 
metai sumesti po 10 svarų ir sudaryti po 
300 svarų ir ištraukti iš banko Eliotą, kad 
tas galėtų rašyti gerus eilėraščius ir nau
dotis šitomis draugų sumestomis sumo-- 
mis, kol jis pats panorės ar bus reikalo, 
paskui leisti kitam talentingam naudotis.

Gyvas dar ir išandien Eliotas (jau se
niai Nobelio premijos laureatas), dar vis 
teberašo ir dirba vienoje Londono leidyk
loje. Gyvas ir Ezra Poundas, tik iš jo li
kimas žiauriau pasityčiojo, negu iš kitų 
(o gal ir nusišypsojo, kas čia dabar ži
no!), nes jį i senatvę priglaudė beprotna
mis (Eliotą kadaise buvo priglaudęs ban
kas)... O man čia žinoma nebūtų nė rei
kalo minėti jų vardus, tų didelėms tau
toms priklausančių didelių žmonių, mums 
beveik nepažįstamų, nežinomų ir negirdė
tų, taigi didžiumai svetimų (savuosius 
taipgi mažai tepažįstame!), jei ne mūsų 
pačių problemos, dar tragiškesnės mūsų 
pačių mastu ir kaikuriais atžvilgiais ne
randančios jokios aiškesnės išeities, nes 
mes neturime Ezros Poiflido, kuris sėstų 
ir rašinėtų savo draugams laiškus ir kurtų 
fondus kultūrai gelbėti, o Eliotų pas mus 
visdėlto yra, o persidirbusi išmirs pasku
tinė dar šiandien dainuojančių Eliotų kar 
ta, ir jau nieko nebebus, bent tremtyje 
bebus net kam dainuoti, jei šiandien nie- 
bebus net kam dainuoti, jei išandien nie
kas nebesistengia klausytis dainavimo...

O balsai dar vis šaukia klausytis. Dar 
vis ieškoma, už ko būtų galima užsika
binti, kad ir toliau vis būtų kas dainuoja 
ir kas to dainavimo klausosi. Kaikas mū
sų kultūrininkų šiandien stipriau kelia 
balsą, kad mūsiškė palaidų apyvarų poli
tika suryja perdaug ne tik laiko, energijos 
ir visuomenės dėmesio, bet ir visuomenės 
lėšų (ir nieko prasmingesnio nepadaro!).

Vienas naujos balsas dabar pasirodė 
.Aidų" žurnale (Nr. 8). Straipsnyje „Kul
tūros ir politikos grumtynės“ L. Andrie- 
kius mini ligi šiol spaudoje pasirodžiu
sias tuo reikalu nuomones — vienų už 
dėmesį ir paramą kultūrai, kitų už dėmesį 
ir lėšų skyrimą politikai,— ir iš viso da
bartines nelinksmas kultūrinio mūsų gy
venimo sąlygas ir šitaip sako apie kultū
rininkų darbą ir politiką, labiausiai pa
brėždamas knygos klausimą:

„Bet kas bus vėliau, kai, mažėjant 
skaitytojams, pradės mažėti ir pačios kny
gos? Dabar, skundžiantis spaudos vargais, 
yra beveik visiškai nutylima lietuvio ra
šytojo padėtis, kurią galima pavadinti 
daugiau nei tragiška. Emigraciniame lai
kotarpyje mūsų rašytojai ir humanistinių 
sričių mokslininkai yra visiškai palikti 
ant plyno lauko. Tas pats pasakytina ir 
apie dailininkus. Sunkus darbas fabrikuo
se, kur išsemiamos ne tik fizinės, bef ir 
dvasinės galios, nėra suderinamos su tik
ra kūryba, kokios šiendien dar reiklauja 
mūsų kritika. Rašymas jau yra pats sa
vyje sunkus darbas, reikalaująs ir gero 
poilsio. Dabar gi kuriama daugiausia se
nu įsibėgėjimu, panaudojant nuo fizinio 
užsiėmimo nutrauktas būtino poilsio va
landas. Mūsų kuriančioji tautos dalis yra

palikta privačiai iniciatyviai, kai tuo tar
pu politinė veikla naudojasi organizuota 
visuomenės pagalba".

Straipsnyje autorius yra nuosaikus ir 
nereikalauja, kad viskas būtų atimta iš 
politikos ir atiduota kultūrai. Politikai 
jis pripažįsta jos reikšmę, bet jis štai ką 
sako dėl kultūros:

„Kultūros momentas reikalauja, kad 
išliktume dvasia pajėgūs ir šios rūšies lo
bių pameštume savo broliams tėvynėn. 
Ten juk viskas sunaikinta. Jaunimas bus 
nepalankiai nuteiktas Vakarų kultūrai, se
nieji pavargę, išmirę... Bet padėtį žymiai 
pablogins ir tai, kad rasime gerąsias kny
gas sunaikintas arba išmėtytas iš bibliote- 
tekų. Kaip tada prisidėsime prie padėties 
pataisymo, jeigu šiandien politiniai reika
lai ims viršų ant kultūrininkų ir šie nu- 
sistums paskutinėn vieton? Pagaliau, ma
žėjant dėmesiui kultūrinei sričiai, ypačiai 
raštams, mažės ir tautinis sąmoningumas, 
o tuo pačiu ir aukos laisvės kovai“.

„Iš kitos gi pusės ar bereikia didesnės 
tragedijos, kad taip smarkiai nykstant lie
tuvių kalbai, pasigendant gramatikų ir 
sintaksių mokyklose, mūsų kalbininkai 
vargsta prirakinti prie juodo fizinio dar
bo. Tas pats ir su grožinės literatūros kū
rėjais, humanistinių sričių mokslininkais, 
meno žmonėmis. Kai šiame emigraciniame 
laikotarpyje reikalinga patiems išsilaikyti 
nuo atšiaurių vėjų ir susikrauti atsargų 
ateičiai, mūsų didieji talentai skursta 
fabrikuose. Lietuvių tautos daliai laisva
jame pasaulyje už tai krinta atsakomybė. 
Pačios Apvaizdos patvarkymu iš Lietuvos 
pasitraukė didžioji ir kūrybingiausioj! 
šviesuomenės dalis. Norint, kad jinai ne- 
sunyktų, būtinai reikia organizuotos pa
ramos iš visuomenės pusės. Talentas žyb- 
telėja retai. Kas žino, kiek jų besulauksi
me iš pačios jauniausios kartos, jeigu taip 
mažai bus skaitoma lietuviškų knygų. Tuo 
tarpu tokia didelė lietuvių rašytojų dalis 
skursta pamiršti fabrikuose. Kas šiandien 
klausia, kokioje įmonėje dirba Kirša, 
Brazdžionis, Jankus, Nyka-Niliūnas, Kėkš
tas, Bradūnas, Radauskas ir kiti? Liūdna, 
kad net amžiaus palenkti rašytojai, kurių 
žodžiu kadaise maitintasi mokyklose, ne
susilaukia pagalbos“.

Ko autorius norėtų? Jam atrodo, kad 
labai gražu būtų, jei šalia politiniams rei
kalams dedamų atsargų būtų tam tikra 
dalis skiriama ir kultūriniams. Jis tikisi, 
kad tada pašviesėtų kultūriniai reikalai, 
vadinas, nė vienas lietuviškas Eliotas bū
tų bent per pusę ištrauktas ne iš banko, 
bet iš fabriko.

Kai faktai rodo, kad žmonės net ir šio
se sąlygose dar vis gerai tebesinaudoja 
savo išsibėgėjimu ir atliekamu laiku te
bedirba savo darbą. Štai mūsų lituanisti
niai mokslo žmonės susiorganizavo j Li
tuanistikos Institutą tam, kad sėkmingiau 
galėtų paskleisti tai, ką yra padarę, bet... 
nėra lėšų tiems jų darbams išleisti. Net 
ir fabrikuose dirbdami ar šiaip skursda- 
mi štai ką turi parašę mūsų mokslo žmo
nės: K. Pakštas Lietuvos istorinę geogra
fiją, Alseikaitė-Gimbutienė studiją apie 
senovinę lietuvių religiją, J. Puzinas apie 
Vilniaus pilis, A. Šapoka Vilniaus miesto 
istorija, Z. Ivinskis apie 16 amž. lietuvių 
kultūrinį, religinį ir politinį gyvenimą, 
Vacį. Biržiška lietuvių literatūros ir kul
tūros studijų, M. Biržiška Vilniaus uni
versiteto istorijo ir t.t. Šitų knygų nega
lima išleisti, nes nėra pinigų, o pinigų nė
ra, nes nėra iš kur paimti, o neskaityda
mi tų knygų, aišku, vis labiau tolstame 
nuo Lietuvos, nes pamažu nyksta, ką turė
jome, o netrukus dar mažiau turėsime.

„Darbymetė. Laukai kniugžda žmo
nėmis, o sodžiai, rodos, išmirėH dide- 
deli ir maži, seni ir jauni, visi išėjo 
laukan: namie liko vien tik vaikai ir 
senos bobulės, kurios jau neturėjo svei
katos darbuotis lauke“. —

„Bobulės vargai".

Rodos matau kaip šiandien: sėdime su
sispaudę Universiteto auditorijoje ir lau
kiame profesoriaus Vinco Krėvės Mickevi
čiaus. Studentų tarpe kažinkokia ypatin
ga nuotaika. Laukiame profesoriaus, tačiau 
tikimės dar kartą pamatyti klasiką rašyto
ją, „Šiaudinės pastogės“ kūrėją, „Daina
vos senų žmonių padavimų“ dainių, „Ša
rūno"... prototipą.

Netrukus jis ateina, mindamas smul
kius žingsnius, o jo rankose nėra nei pro
fesoriško portfelio, nei mokslininko kny
gų ar užrašų. Ūgis neaugėtas, netgi že
mas, tačiau stuomuo nesmulkus, o ant 
neplačių pečių stipriai laikosi sakytum 
klasiška gaiva. Veidas truputį susiraukš
lėjęs, paakiuose gerai įbrėžtos raukšlės, 
kurios pusračiu apsupa žvalias akis tarsi 
kokie pylimai. Nosis graži, kiek paiiinkus 
savo galu; kakta augšta, truputį apipliku- 
si; paausiai nukrėsti balta žilų plaukų 
varške.

Atsisėda katedroje ir pradeda paskaitą 
apie slavų literatūrą. Pasakoja lengvai, 
neužsikirsdamas, bet balso nemoduliuoja 
ir įsibėgėja J monotonijos laukus.

Pasakojazatmintinai, nejieškodamas pa
galbos nei knygose, nei užrašuose. Kai 
reikia duoti kokio poeto ištrauka, atmin
tinai deklomuoja ilgiausius posmus, kad 
pradeda stebėtis, iš kur jo tokia atmintis.

Proefsorius Vincas Krėvė nesišypso. Ir 
riebiais anekdotais nesišvaisto. Tikras aka
demikas, rimtas musų mokslo šventovės 
žynys, mokslininkas.

Subartonių kaime
Pamenu, kai gimnazijoje mokėmės apie 

rašytoją Vincą Krėvę Mickevičių, visi ži
nojome, kad gimė 1882 metais spalio 17 
dieną Subartonių kaime, Merkinės vals
čiuje. Pamokų metu taip ir atsakinėjome: 
gimė Subartonių kaime (tardami spaus- 
davome paskutinį skiemenį — nių).

Tik vėliau, kai pats dviračiu atlėkiau į 
Merkine ir pirmą dieną išgirdau seną mo
čiute „Dzievuliau Tu mano, — prabaštė- 
lis!“ besakančią, sužinojau, kad Vincukas 
gimęs Subartonių kaime, keli kilometrai 
nuo Merkinės, tarp nuostabių ežerėlių ir 
švokščiančiu, lapais skambančių šilų ir gi
rių. Kartu kiek vėliau iš mokinių sužino
jau. kad to kaimo mažoje Mickevičių tro
belėje tebegyvenanti rašvtojo sesuo, sena, 
i brolį Vincą panaši moteris, kuri esanti 
labai drovi, kukli ir daug su svečiais ne
kalbanti.

Kartu mokiniai porino, kad netoli Mic
kevičių trobelės • tebetrunįs senas, didžiu
lis kelmas tos liepos, apie kurią rašytojas 
taip puikiai „Skerdžiaus“ apysakoje rašė:

„Liepa kuomet kasdien švokščia savo 
plačiomis iškerėtomis šakomis — praplė
siu vasaros rytą, anksti, akis, girdžiu, "šla
ma liepa, skambina lapais, it jausma sė
dama, širdį žadindama. O viršūnė jos liep
snoja tekančios saulės spinduliuose..."

Negalėjau ilgai iškęsti: pasiėmiau vado
ve Subartonių kaimo mokinę Niną, „ra
munių mergaitę“, ir auksini rudens popie
tį nudzengiau, nukaukšėjau rangytais, 
smėlėtais keliais...

Pro ežerus ir akmenis
Miniu čia „ramunių mergaitę“, aoie ku

rią Vokietijoje gyvendamas parašiau to 
vardo novelę: buvo tikra Dainavos dukra 
— visuomet linksma, besišypsanti ir dai- 
naviškai romantiška. Labai mėgo gėles. 
Jos šviesiuose plaukuose visuomet, jei tik 
atsirasdavo žydinčių gėlių, šypsodavosi 
koks nors žiedas. Dažniausiai tai buvo 
balta ramunė.

Einame mudu smėliu nubarstytais ta
kais pro apdaužyto miestelio griuvėsius, 
kairėja paliekame senas, romantiškas ka
pines ir, leisdamiesi i pakalnę, pasukame 
į kairę.

Diena graži, saulėta. Abipus kelio ir ta
kelio šlama rausvais lapais pasipuošę me

džiai, „skambina lapais, lyg jausmą sėda
mi, širdį žadindami“... Ramunių mergaitė, 
pradžioje nedrąsi ir tyli, tolydžio atkunta 
ir barsto žodžius, kaip pirštais braukomos 
smilgos sėklas:

— Mano dėdė gerai atsimena Vincą Krė
vę... Gerai pasižino ir su jo tėvu, kurs, 
būdamas nelabai pasiturintis, visaip gyve
nime versdavosi... Žmonės gal dėl io ūgio, 
o gal dėlko kito ji trumpai Mickeliu vadi
no... Dabar Vincas Krėvė didelis žmogus 
— rašytojas, profesorius ir retai pas mus 
j Dainavą atvažiuoja... O žmonės jo nepa
miršta: kai tik ko iš valdžios reikia, pa
vyzdžiui mokyklos, tuoj pas ji važiuoja...

Užkeikta merga
Man rodos, mudu pasiekiame Straujos 

upę, kuri tarp krūmokšnių, skambančių 
paukščių giesmėmis ir ulbavimu, vingu
riuoja Dainavos laukais, kol įpuola i Ne- 
mnuą ir paskęsta jo dideliame glėbyje.

Žibučių mergaitė vis čiauška kaip 
švokščiančių šilų paukštė, vis pasakoja—

„Buvo laikai, kada aplinkui girios siū
bavo, žalios pušys, balti berželiai šlamėjo, 
o tose giriose kaip sidabro varpeliai maži 
paukšteliai čiulbėjo...

„Praslinko laikai, išnyko girios, nuskur
do žmonės — nebeliko ten didvyrių mil
žinų, kur gyveno senovėj...

„Tarpu girių siūbuojančių ėjo platus 
vieškelis nuo rytų, nuo pietų ir nuo vaka
rų šalies. Ten, kur visi* keliai subėgdavo 
susitikdavo, stovėjo augštas laibas ak
muo... Jis ir dabar ten tebestūkso, pusiau 
smėliu užpustytas...

„Ir žmonės kalba, kad nepaprastas tai 
akmuo, bet merga užkeikta...

„Ką man seni žmonės kalbėjo, aš jums 
papasakosiu, kad pamatytumėte, kokie bu
vo mūsų tėvai, kaip jie mylėti mokėjo...“ 
(Užkeikta merga)

LANKSČIOS PLUNKSNOS VAISIAI
Yra dalykų tremtype, kurie visad malo

niai nuteikia. Savaime suprantama, kad 
ir nauos knygos pasirodymas didina mū
sų kultūros pajamas, mūsų literatūros 
kraitį ir dailioio žodžio mėgėjų bibliote
kėles. Štai susipažįstame su ką tik kny
gų rinkoje pasirodžiusiais rašytojo J. Gai
liaus beletristiko dvyniais, gimusiais vie
nu viršeliu, ant kurio yra antraštė „Kaip 
jis ją nužudė“, ir džiaugiamės tieki pačiu 
faktu, tiek autoriaus darbštumu, tiek jo 
kūrybine pažanga. Bene išmintingiausias 
patarimas mums, pabėgėliams, yra neleis
ti laiko veltui, dirbti ir mokytis. Taigi, J. 
Gailius dirba kaip pavyzdingas lietuvis, 
kaip rūpestingas literatas ir pastabus kū
rėjas. Pastabus jis ne ambicijų ar užsi
gavimų prasme, bet gyvenimui, jo apraiš
koms, Vakarų literatūros pažangai, savo 
silpnybėms ir jo darbo vertinimams. Aiš
ku, tai yra kiekvieno žmogaus gera žyrnė, 
o santūrus ir įžvalgus rašytojas visajl su
silaukia tik naudos pačiam sau, naudos, 
kuria galima ir su kitais pasidalyti. Tad 
ir gavome, ir gėrimės nauju Jono Gailiaus 
darbo vaisiumi. O tas vaisius — knyga, 
kurioje sudėti du .dalykai: „Kaip jis ją 
nužudė“ ir „Audronės dalia“. Pirmajame 
kūrinyje autorius drąsiai ir gana nuosek
liai analizuoja lietuvio Vinco psichiką, 
Vinco, įsimylėjusio jaunuolio, vėliau stu
dento, kleriko, pabėgėlio ir apkartusia 
širdimi nelaimėje besiblaškančio žmogaus, 
kurs nerimo poveikyje nužudo net ir savo 
meilę. Jaunuolė Stela pavaizduota tik pro- 
bėgiais, nes ir prieiti prie jos arčiau au
torius neturėjo nei laiko, nei progų. Ta
čiau keliais atvejais susiduriama su tre
čiuoju veikėju, Valerija, vis tikinčia troš
kimu išsipildymu, vėliau nusivylusia ir, 
pagaliau, jieškančia tremtyje atsparos 
taško. Ji susiranda tą atsparos tašką ir 
pasisiūlo, bet lieka atstumta. Ji subren
dusi ir mąstanti. Tačiau ir mąstydama ji 
nežmoniškai pavargsta, nes minčių ratą 
apibrėžia pašėlęs monotoniškumas, beveik 
beviltiškumas, ir ji padaro klaikias išva
das, aiškiai- sužlugdžiusias jos tvirtos as
menybės puoselėjimus ir sutrempusias ją 
pačią.

Jei kituose J. Gailiaus veikaluose pasi
gesdavome stipresnės intrygos, psicholo
ginių momentų ir nusiskųsdavome senti

Jaunoji akmeniu pavirto...
Mudu stovime prie kelio ir žiūrime i 

augštą laibą akmenį. Aplinkui krūmokš
niai siūruoja, seni medžiai plačiomis ša
komis blaškosi. Girdime vėjo šiužėjimą, iš 
toli atplaukiančio rago gargaliavimą, kiek 
žemiau srovenančio upelio čiurlenimą.

Ir rodos atgimsta senovė, rodos susiū
buoja plačios girios ir puikusis bajoro sū
nelis Sviedrys, už Dainavos kunigaikšti 
Šarūną narsesnis, joja lekia ristu žirgu iš 
lenkų nelaisvės, o jo glėbyje mergelė le
lijėlė, kurią karžygys nori parvežti savo 
tėviškėlėm ant didžio dvarelio, pas seną 
tėvužėlį, pas išsiilgusią motušėlę.

Bėga žirgas, auselėm karpo, glamonėja 
bernužėlis jaunąją mergelę. Žemė dunda, 
eglelės viršūnėles į žemelę lenkia, ir nu
krinta per kelelį išsigandę kiškiai, ir pa- 
baido širmą žirgą. Klumpa žirgas ant ko
jelių, puola Sviedrys bernelis ir skaisti 
mergelė. Pabala skaistūs bernužėlio vei
dai, ir užmiega bernužėlis sunkiuoju mie
geliu, ir palieka mergužėlę vieną tamsioje 
girelėj, svetimoj šalelėj.

Verkia mergužėlė, kaip raiba gegulė gi
rioj kukuoja. Gailiai verkia ir savo da
lelę keikia, kad prasiskirtų žemė motulė 
ir ją su jaunu berneliu priimtų, kad ne
verktų mergužėlė ir dalelės nekeiktų...

„Nesiskyrė žemė, nepriėmė mergužėlės, 
ne taip ją prakeikė sena motušėlė, ant 
dukros supykus. Tik iš gailesčio jaunoji 
akmeniu pavirto pas viešą kelelį.

„Ėjo keliu žmonės, rado akmenėlį; ša
lia akmenėlio gulėjo bernelis, šalia žvengė 
širmasai žirgelis. Pašarvojo palaidojo 
žmonės bernelį giliai žemelėn po akmenė
liu...

„Kai gegutė užkukuoja, kai lakštutė su- 
lakštuoja, akmenėlis verkia, ašarėlės by
ra... Žmonės kalba, kai tai sūrus šaltinė
lis giliai iš žemelės verčias...“ (Užkeikta 
merga).

mentalumu, šiame kūrinyje padarytas di
delis šuolis į priekį, ir tai sukelia neeili
nį susidomėjimą Aiškus pliusas, nors vie
tomis dar ir brendama brasta. Beje, mėgs
ta pasivartalioti seklumoje ir taip vadina
mieji didieji, sąmoningai norėdami atleis
ti savo skaitytojų nervus. Tai nėra kūry
binė nuodėmė, nes veikalas negali būti 
vieno kaulo. Tiesa pasakius, norėtųsi, kad 
tiek perėjimai, tiek šiaip atvangos ar 
samprotavimų vietos turėtų savyje to pa
čio „sunkiojo vandens“ savybių. Antrą 
vertus, pas J. Gailių tai nekrinta į akis, o 
šioje knygoje tik vos vienur kitur paste
bimas persilpnas skiedinys, šiaip ar taip, 
reikia palinkėti autoriui dar rūpestinges- 
nio pastraipų aptekinimo. Kad jis gali 
tai padaryti, nėra abejonės. Jam kompo
zicijos dalykai žinomi kaip savo penki 
pirštai. Dabar imkime teigiamą bruožą. 
Nors įvykiai vyksta karo, bėgimo ir trem
ties gyvenimo fone, J. Gailius elgiasi kaip 
dekoratorius, kurs dažyto miško. vietoje' 
pakabina užrašą „Čia miškas“. Ir gerai 
daro, nes karo ir tremties aplinkos apra
šymų turime iki persisotinimo. Jis į pa
viršių kelia veikėjus su jų svajonėmis, 
išgyvenimais ir kančiomis. Ir tie veikė
jai gyvi, nesunkiai įsivaizduojami. O sykį 
rašytojas gali priversti skaitytoją patikė
ti, kad veikėjai nedirbtini, kad taip ga
lėjo atsitikti, jis, rašytojas, eina teisingu 
keliu. Laimėjimu, žinoma, reikia laikyti 
ir tai, kad skaitytojas, pradėjęs skaityti 
knygą, nė pats nepasijunta sugėręs ją iki 
galo. Dėl pirmojo apsakymo, reikia ma
nyti, retas kurs užvers knygą nebaigęs 
jos skaityti.

Antrasis dalykėlis, „Audronės dalia“, 
yra greičiau psichologinė studija, narplio
janti moters charakterio painiavas, kai 
idealizmas skaudžiai susikerta su aistra. 
Šį kartą aistra nugali Audronės nelaimei. 
Sakoma kad nelaimei, o kitas gal pasakys 
kad laimei, nes J. Gailius, kaip daugelis 
rimtų rašytojų, palieka tai spręsti pačiam 
skaitytojui, spręsti mūsų būvio prasmės-, 
klausimą, kur išganymas — pasiaukoji
me, susivaldyme, tyroje draugystėje ir 
dvasios ramybėje ar išlaidingume fizinia
me pasitenkinime, sumokant už tai gra
žiausiomis trumpo gyvenimo dienomis ir

(Nukelta į psl. 4.)

BR. DAUBARAS

BALTA LAZDELĖ
Ne vienas mūsų, patekęs į šio krašto 

fabrikus, nuolat susidurdamas su pramo
nės gyvąja jėga, užsikrėtė ir didžiosios da
lies darbininkų papročiu — karts nuo kar
to lankyti kiekviename mieste, kiekvieno
je gatvėje ir kiekviename kampe užtinka
mas aludes — public housus. Vienas mū
sų užsukame trumpai valandėlei troškulį 
nuraminti, kitas ilgėliau — nuotaikai pa
taisyti, trečias — kurią nors širdgėlą ar il
gesį nuslopinti. Tiesa, tos aludės yra be
veik vienodo stiliaus, vienodai aprūkusios, 
vienodai nuobodžios ir, sakyčiau, labai rim
tos užeigos. Neklystu tvirtindamas, kad 
daugumoje baro išvaizda pareina nuo apy
linkės gyventojų. Iš svetimųjų parapijų j 
tas aludes retai kas tesilanko, nebent koks 
užklydėlis ar pakeleivis. Paprastai nuošales
nė nuo didžiųjų gatvių aludė turi savo apy
linkės nuolatinius svečius, kaimynus, pažįs
tamus, gimines.

Turiu ir aš savo kaimynystėje bent ke
lias tokias aludes, kiekviena jų įsikūrusi 
kampiniuose pastatuose, kiekviena kitu var
du ir. kito bravoro alų pilsto.

Atokiau nuo didžiosios gatvės, tarp au
galotų medžių, siauros ir ramios gatvelės 
gale užtikau barą, į kurį pripuolamai vie
ną vakarą užsukau stiklą alaus išgerti. „Sa- 
loone“, kur alaus stiklas vienu penu bran
gesnis, buvo tik vienas svetys. Patalpos pa
sieniais kiurksojo brangia oda apmušti pa

togūs suolai, o jos viduryje keli sunkūs 
staliukai, apstayti giliais ir patogiais fote
liais. Stropiai nušveistose bronzos žvakidė
se jaukiai švietė imituotos elektrinės žva
kės. Raudonų plytų plačiame židinyje links 
mai degė dideli gabalai anglies. Liepsnos 
spalva, išsiliejusi žalsvame kilime, judėjo 
lyg gyvas patiesalas. Nuo židinio sklido 
maloni šiluma, suteikdama savotišką oru
mą ir rimtį visai patalpai. Storose ąžuolo 
lentynose gana skoningai išrikiuoti įvairių 
spalvų ir įvairaus dydžio buteliai, atsispin
dėjo veidrodžio sienoje, lyg žilvyčio šakos 
ramiam vandens paviršiuje, Abejuose ba
ro kampuose kabojo žalių virpstelių nar
veliai, kuriuose snūduriavo margos šiltų 
kraštų papūgėlės. Baro briaunos atsirėmęs 
vienintelis svetys kalbėjosi su žilų garbanų 
moterimi, aptarnaujančia „saloono“ sve
čius. Jos tamsų, aklinos apikaklės megstinį 
puošė balta smulkių karolių eilutė, o megs- 
tiriio kišenaitėn įsegta metalo ar brangak- 
mens segtinė — išverstomis akimis xžalia 
varliukė. Padavėjos pirštų nagus dengė to
kios pat spalvos lakas, kaip ir dažai, iš
ryškinę jos gražiai iškirptų lūpų formas. 
Neskubėdama ji pripylė prašomo alaus ir 
tokiu pat lėtu judesiu atidavė man grąžą.

Pasirinkau netoli baro kampinę vietą, 
pireš degantį Židinį. Už baro pasilikusi mo
teris kažką gyviau ėmė kalbėti savo bend
rui, karts nuo karto žvilgtelėjusi į mane. Iš 

jos žvilgsnio supratau, kad jų kalba lietė 
arba mane, arba bent mano pasirinktąją 
vietą. Dar daugiau nustebau, kai moteris, 
atsiprašiusi vyriškį, pakėlė baro dangtį, iš
ėjo patalpon ir, priėjusi prie manęs, labai 
mandagiai pasakė:

— Man labai gaila, bet ši vieta yra re
zervuota mūsų nuolatiniam svečiui. Aš bū
siu ląbai patenkinta, jei jūs pasirinksite bet 
kurią kitą vietą, — apirankėta ranka ji pa
rodė kitus staliukus ir suolus.

Kai iš antro jos pasakymo supratau, ko 
iš manęs reikalaujama, pasakiau, kad iš 
viso aš čia užtruksiu tik tiek, kol užgaištu 
išgerti alaus stiklą. Ir dar jai prie staliuko 
tebestovint,, paskut>ėjau keltis ir išeiti. Bet 
tą pačią akimirką prie durų kažkas sukrab
ždėjo, lazdele subrazdino ir aludėn įžengė 
augšta moteris, prieš save atkišusi baltą 
lazdelę. Pasisveikinusi ji ėjo tiesiog prie 
mano staliuko. Supratau, kad buvau už
ėmęs įėjusios neregės vietą ir tuoj pat pa
skubėjau pasitraukti. Įėjusioji mosikavo 
lazdele ir, einant man pro ją, lazdelės galu 
kliudė mano juosmenį. Pasakiau šabloninį 
atsiprašymo žodį, bet ji stabtelėjo ir gar
siai paklausė:

— Kas jūs esate? s
Buvau nustebintas šitokio klausimo, ne- 

susigaudžiau ką atsakyti. Dar daugiau su
mišau, kai ji veidu pasisuko į mane: jos 
didelės, gražios akys nereikšmingai žiūrė
jo kažkur į tolį ir jų mėlsvume mačiau 
šiurpią žmogaus tragediją, skaudžiai įge- 
liančią tuos, į kuriuos tos gražios, bet mi
rusios akys nukreipiamos. Paskubėjau dar 

kartą atsiprašyti, neatsakęs į jos tiesioginį 
klausimą.

— Jūs užsienietis?
— Taip, — prisipažinau trumpai, tebe

stovėdamas vietoje.
Tuo tarpu baro padavėja nešė pro mus 

stikliuką gėrimų ir liliputinį buteliuką kaž
kokio pilkšvo skysčio.

— Miss Mary, aš atnešiau jūsų brendi, 
■— pasakė ji neregei, statydama stiklus to
je vietoje, nuo kurios neseniai buvau atsi
kėlęs.

— Ir jam! — prašau, — mostelėjo nere
gė balta lazdele ore, nesiklaususi mano su
tikimo.

Padavėja šyptelėjo man draugiškai, aki
mis rodydama, kad sekčiau prie staliuko 
einančią Miss Mary.

Aš vėl dėkojau, sumegsdamas kažkokį 
nevykusį sakinį, išreiškiantį padėką už su
teiktą man malonumą.

— Ne tau, bet sau darau malonumą, — 
atsiliepė neregė, visdėlto supratusi nevisai 
taisiklingai išreikštą mano mintį.

Toks jos stačiokiškas ir garsus atsaky
mas sukėlė padavėjos ir jos kaimyno juoką, 
nuo kurio ir narveliuose tūnojusios papū
gėlės ėmė garsiai čiauškėti.

Aš taip pat kvailai šyptelėjau, žiūrėda
mas {besijuokiančius, tikėdamasis, kad ten 
pamatysiu kokį nors ženklą, nurodantį, 
kaip turėičau pasielgti.

— Brendi ar viski? — kreipėsi į mane 
padavėja.

— Sakiau, kad to paties, — atsiliepė iš 
kampo neregė, neleisdama man pasisakyti.

Paėmęs man skirtąją taurelę, nuėjau prie 
keistosios viešnios, nenorėdamas įžeisti ne 
tiek jos vaišingumo, kiek tų gražių, bet mi
rusių akių.

— Pirmą kartą esu šiame bare, todėl la
bai atsiprašau, kad buvau užėmęs jūsų vie
tą, — pasakiau sėsdamasis prieš moterį, 
užsigeidusią mane pavaišinti.

— Nemėgstu, kai atėjusi randu užimtą 
mano staliuką. Matote, jį randu ir be laz
dos, — palietė ji ant stalo gulintį baltąjį 
nendrinį savo vadovą ilgais pirštais, kurių 
judėsiai priminė man iš vandens kyšančių „ 
švelnių augalų virpesius. Valandėlę stebė
jau jos veidą, rankas, apsirengimą, žino
damas, kad ji negali matyti ją tyriančio 
mano žvilgsnio. Pasijutau lyg kažką nege
ra jai padaręs, lyg dar daugiau nuskriau
dęs jos nelaimę, kai dvi mėlsvos" dėmės pa
sisuko į mane ir tuo pat laiku ji tarė:

— Kodėl jūs taip į mane žiūrite?
Jau buvau besižiojęs užginčyti šiam prie

kaištui, bet ūmai mane apėmė gėdos jaus
mas, kad save pateisinti norėjau pasinau
doti jos regėjimo luošumu. Pajutau, (taip į 
man užkaito ausys ir žandus užpylė raudo
numas. Bijojau, kad ji ir šitokį mano sumi
šimą jaučia mums, turintiems akis, nesu
prantama ir nežinoma neregių jusle. Ma
no spėjimą tuoj pat patvirtino jos žodžiai:

— Iš tamsos visada geriau matyti ap
šviestus daiktus... Mes baltos laždelės pa- j 
galba dažnai geriau matome, negu jūs, turį J 
akis. Jei aš‘matyčiau, nebūčiau pastebėjų-*^ 
si jūsų žvilgsnio, tik ką nuslinkusio nuo | 
mano veido. Bet išgerkite, prašau.

(bus daugiau) j
..................... ........... i
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LONDONAS
NAUJA CENRINIO SKYRIAUS 

VALDYBA
Spalio 24 - lapkričio 7 dienomis vyko 

DBLS centrinio skyriaus valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai. Rinkimai pra
vesti korespondencijos būdu. Balsavo 79 
nariai. I centr. skyriaus valdybą išrinkti: 
T. Vidugiris, V. Dargis, T. Grikinas. V. 
Zdanavičius ir Akelaitis. Revizijos komi- 
sijon: Kun. A. Kazlauskas, R. Baublys 
ir S. Nenortas. Naujai išrinkta C. sky
riaus valdyba pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas - T. Vidugiris, vicepirmin. V. 

« Zdanavičius, kasinink. V. Akelaitis, sek- 
ret, V. Dargis ir v-bos narys - T. Griki
nas. *****

PADĖKA IR PAAIŠKINIMAS
Centrinio Skyriaus valdyba, Tautos 

šventės minėjimo proga, rugsėjo 11 d. 
pravedė aukų lapu rinkliavą Vasario 16 
Gimnaijos naudai. Surinktus 14 svarų 
ir 14 šil. valdyba persiuntė Vokietijon. 
Vok. Krašto Valdyba prisiuntė padėkos 
laišką, kuriame tarp kita ko rašoma: 
Tikrai nuoširdžiai Tamstoms dėkojame 
už tokį pasiaukojimą mūsų tremties lie
tuviškojo auklėjimo ir švietimo labui. 
Tikimės, kad D. Britanijos lietuviai savo 
dabar plaukiančiomis aukomis žymiai 
pakels savo įnašą, nes Vasario 16 Gim
nazijos Namai yra tikrai visos mūsų 
tremties visuomenės namai. Visuose 
kraštuose gyvenančių lietuvių parama 
jie bus išmokėti ir esame D. Britanijos 
tautiečiams dėkingi, kad ir jie, nors ne
lengvose sąlygose gyvendami ir neperte
kę turtais, taip nuoišrdžiai tiesia mums 
savo pagalbos ranką“.

* Rašte prašoma atsiųsti aukotojų pa
vardes, kuriems norima atsiųsti padėkos 
laiškai. Centrinio skyriaus valdyba nega
lėjo šio prašymo išpildyti, nes didžiosios 
dalies aukų lape pasirašytų pavardžių ne
įmanoma išskaityti, juo labiau sunku su
rinkti paaukavusių adresus.

*****
TRIS METUS LAUKĖ VIZOS KANADON

Tūkstančiai lietuvių, bėgdami nuo rau
donojo tvano, neteko savo artimųjų, gi
minių, kaimynų. Emigracija iš Vokietijos 
,taip pat išskirstė ne vieną šeimą dėl svei
katos ar kitų imigracijos įstaigų nehu
maniškų nuostatų. Yra ne vienas pavyz
dys,’ kada ir Anglijon atvažiavę lietuviai, 
vėliau iš čia išvykdami Kanadon buvo iš
sklaidyti. Vienas toks vaizdus pavyzdys 
buvo su Skripkų šeima, išemigravusia 
Kanadon 1951 metų rudenį. Prieš pat 
Skripkų šeimai išvykstant, Kanados imi
gracijos įstaigos gydytojas sulaikė „trum
pam laikui“ tos šeimos narę Liuciją 
Skripkutę, įžiūrėjęs plaučiuose sukalkėji- 
mo dėmelę. Sena motina, trys seserys ir 
brolis išvyko, o „laikinai“ pasilikusi tu
rėjo nežinioje laukti net tris metus, kol, 
pagaliau neseniai, no didelių pastangų ir 
vargų gavo vizą išemigruoti pas savuo
sius.

L. Skripkutė nuo pat DBLS Įsisteigimo 
buvo veikli jos narė, tiek provincijoje gy
vendama, tiek ir paskutiniaisiais metais 
Londone. 1953 m. ji buvo Centrinio sky- 

t riaus valdybos sekretorė, Lietuvių Klubo 
valdybos narė, „E. Lietuvio“ bendradar
bė. Londone būdama ji baigė mašinraš
čio ir komtomiterių kursus ir gavo darbo 
didelėje anglų draudimo- bendrovės kon
toroje. Nuvykusi Kanadon ji taip pat 
greitai gavo savo specialybėje darbą, pa
lyginamai su geru atlyginimu. Po trijų 
laukimo metų susijungusiai su savo šei
ma lietuvaitei linkime geros sveikatos ir 
našaus darbo lietuviš5kame bare.

*****
LATVIŲ VYRŲ CHORO KONCERTAS 

BRITŲ BBC RADIOFONE
Pereito pirmadienio vakare (7 vai.) lat

vių vyrų choras, vedamas dirigento Ro
berto Zuikos koncertavo britų BBC radio
fone. Prieš koncertą pranešėjas, apibūdi
nęs chorą, pareiškė, kad latviai, ilgedamie 
si savo pavergtos tėvynės, čia gali lais
vai dainuoti apie kraštą ir Įo ilgesį. Lat
vių vyrai meniškai sudainavo septynias 
dainas, šitokį musų broliškos tautos vyrų 
gražų pasirodymą reikia nuoširdžiai svei
kinti. Jų pavyzdys, gal būt, išjudins ir mū 
sų balsinguosius vyrus jungtis rimtam 
choro vienetui.

*****
DARYS SCENOS REMONTĄ

Sporto ir Soc. Klubo komitetas nutarė 
leisti suinteresuotoms organizacijoms sa
vo lėšomis klubo salėje padaryti scenos 
žymesnį remontą, prilakant ją daugiau 
vaidinimų reikalavimams.

*****
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ LONDONE
šeštadienį (20. XI. 54) Parapijos salėje 

LAS Londono skyrius rengia Kariuome
nės šventės minėjimą. Programoje.paskai
ta ir meninė dalis. Po to šokiai grojant 
lietuvių džazui. Pradžia 7 v.v. įėjimo lais
voji auka skirama Lietuvos karo invali
dams šelpti. *****

„LONDONO VAIDILA“
Naujai išrinktoji sambūrio valdyba pa

reigomis pasiskirstė sekančiai: P. Maša- 
laitis — pirm., V. šalčiūnas ir V. Mamai- 
tis vicepirmininkai, V. Zdanavičius — sek 
retoriuš ir A. Ragauskas — iždininkas.

Nutarta dėti visas pastangas pagyvinti 
choro grupės veiklą, įtraukiant nauji! na
rių. Dainos yra mūsų tautos lobynas ir 
tuo pačiu visų turtas, kuris nesužalotas 
turi būti perduotas iš kartos į kartą. 
Skambioj dainoj lietuvis išlieja savo ilge
sį lūkesčius ir džiaugsmus. Daina, gilioj 
senovėj, lietuvį lydėjo i karo žygius, lydė
jo nepriklausomybės kovose, ji atlydėjo 
mus ir J tremtį. Tolimesnė mūsų pareiga 
yra netik nepamiršti dainas, bet stengtis 
jas daugiau pažinti ir pamilti. Ir kaip tą 
įsipareigojimą geriau galėtume atlikti, iš
siaiškinsime dainos meno mėgėjų susirin
kime, kuris numatytas greitu laiku su
kviesti Londone.

Ateinančių metų pradžioje, sambūriui 
nuo jo įsisteigimo dienos sukanka 5 me
tai. Sukakti, kiek sąlygos ir ištekliai leis, 
nutarta plačiai paminėti. V. V.

L. N. B-ės PRANEŠIMAS
PRIEGLAUDA — VASARVIETĖ

Iki šios savaitės antradienio, 12 vai. 
dienos, 625 asmenys atsakė prieglaudos- 
vasarvietės reikalu, pasižadėdami nupirk
ti L.N. akcijų už 2.700 svarų. Iš to skai
čiaus, 447 asmenys jau atsiuntė pinigus, 
2.074 svarų sumoje.

Sutarties dar negalėjome pasirašyti, nes 
trūksta pinigų. Reikalas yra labai skubus, 
kadangi atsirado kitas pirkėjas. Pardavė
jas pranešė, kad tuo atvejų, jei iki pirma
dienio nepasirašytume sutarties, jis par
duosiąs naujam pirkėjui.

šiuo metu derybos vyksta dėl paskolos. 
Esamą 3300 svarų paskolą galime perimti. 
Deramės dėl didesnės paskolos.

L.N.B-vės Valdyba
* * *

PASIŽADĖJIMAI LIETUVIŲ SODYBAI
Po 10 svarų:

P. ir p. Naujokaičiai.
Po 5 svarus:

J. Žemaitis, V. Miškinis, J. Miškinis.

Po 4 svarus:
J. Paužolis.

Po 3 svarus:
J. Žilevičius, E. Zemlickas, V. Mažuika, 

p. Kiaunė, J. Kazickas, J. Šulskus, J. Juš- 
kys, J. Antulienė, V. Alinskaš, A. Ada- 
monis, D. Kaniauskas.

Po 2 svarus:
O. Paukštienė, L. Rizgevičiūtė, P. Žu

kauskas, A. Zaveckas, K. Pulėikis, A. Mar 
gelis, V. Maleckas, J. Zekys, J. Karlas, R. 
Jarutis, A. Janulas, A. Pakalnis.

VOKIETIJA
VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS 

POSĖDIS
Š.m. lapkričio 5 d. įvykusiame Krašto 

Valdybos pasėdyje, dalyvaujant gimnazi
jos direktoriui, p. d-rui VI. Litersk’.ui, ap
tarti Vasario 16 Gimnazijos ūkiškieji rei
kalai. Sutarta virtuvės, automašinų ir su
sirašinėjimo su rėmėjų būreliais reikalus 
pavesti gimnazijos direktoriaus žiniai.

Krašto Valdybos atstovu į gimnazijos 
kuratoriją paskirtas Valdybos narys, p. St. 
Vykintas. Naujos Vargo Mokyklų progra
mos reikalu, nutarta pavesti Valdybos na
riui p. St. Vykintui, sudaryti tokios pro
gramos projektą.

BALF'o 10 METŲ VEIKLOS SUKAKTIS
Vokietijos Krašto Valdyba, atžymėda

ma BALF'o dešimties metų veiklos sukak
tį, pasiuntė BALF‘o Centro Valdybai do
vaną, albumą, papuoštą tautine juostele 
ir vytimi bei tokiu įrašu:

„Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo 
veiklos 10 metų sukakties proga, Lietuvių 
Bendruomenė Vokietijoje, dėkodama už 
jai teikiamą paramą, prašo priimti ši kuk
lų padėkos ženklą su vaizdais iš BALF'o 
globojamos Vasario 16 Gimnazijos, Vargo 
Mokyklų, vasaros stovyklų ir bendruome
nės gyvenimo.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
pas.: Pr. Zundė, V. Gailius, J. Glemža, 
Dr. A. Rukša, St. Vykintas.“

AUGSBURGO APYLINKĖJE
Augsburgo miesto bei jo priemiesčių ka

puose palaidoti 47 lietuviai. Š.m. lapkri
čio 1 d. 15 vai. Augsburgo lietuviai bend
rai lankė mirusiųjų kapus. Uždegę ant ka
pų žvakes, v.si kartu sukalbėjo „Tėve 
mūsų“. Po maldos Apylinkės Valdybos 
pirmininkas J. Balsys Vėlinių proga tarė 
žodį.

Vargo Mokyklą pavasarį, poniai V. Au- 
gustaitienei pasitiaukus iš jos vedėjos 
pareigų, likvidavus, dabar ii didelėmis 
apylinkės valdybos pastangomis atkurta.

Lapkričio 3 d. ,15 vai., dalyvaujant 
apyl. v-bos nariams, mokyklos vedėjai, 
poniai S. Kulmanienei, ir vaikų tėvams, 
įvyko iškilmingas Vargo Mokyklos atida
rymas. Apyl. V-bos pirmininkas savo ta 
proga tartoje kalboje nurodė i mokslo 
reikšmę šių dienų gyvenime. Vaikams su
prantama kalba, jis įrodinėjo Reikalingu
mą išlikti lietuviais, sąžiningais ir mūsų 
tėvynei Lietuvai naudingais piliečiais.

Geesthacht - Spakenbergo 
Apylinkėje

Kaip kasmet, taip ir šiais metais lapkri
čio men. 2 d. , Vėlinių vakare, sutemus, 
prie žalumynais ir gėlėmis papuoštų lie
tuvių kapų, degant ant jų žvaKutėm, su
sirinko vietos gyventojai. Atvykęs iš 
Hamburgo gerbiamas kap. kun. V. Šarka 
susirinkusiems tarė jautrų žodį, prisimin
damas mūsų mirusiuosius tautiečius, ku
rie dabar ilsisi amžinuoju miegu šiame 
pamiškės kalnelyje, toli nuo savo tėvy
nės. Po jautrios prakalbos buvo nuošir
džiai pasimelsta už mūsų mirusiuosius, 
šis liūdnas, bet įspūdingas Vėlinių vaka
ras buvo užbaigtas sugiedanta Tautos 
Himną.

Apylinkės Valdyba yra -dėkinga ben 
druomenės moterims, kurios “nuoširdžiai 
prisideda savo darbu tvarkant šiuos ka
pus ir kun. šarkai už teikiamas paslau
gas.

Po 1 svarą:
J. Žvirblis, J. Rubeževičius, Mrs. A. 

Mašalas, A. Motekaitis, J. Kaspęraitis, K. 
Jankauskas, A. Alinis, J. Uogintas.

NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

NOTTINGHAME
Kaip lietuviai senovėje mylėjo savo 

kraštą ir kovojo dėl jo, tutėsite progos pa
matyti, atsilankę į Nottinghamą kariuome 
nės minėjimą, lapkričio mėn. 27 d., Syca
more School, Sycamore Rd.

1) 5.30 vai. Minėjimo atidarymas ir J.A. 
Kaulėno paskaita.

2) 6.30 vai. „Išdraskytas aro lizdas“ — 
3-jų veiksmų istorinė drama, parašyta ir 
surežisuota K. Vaitkevičiaus.

3) Po vaidinimo šokiai, grojant vokie
čių džazui.

Nottinghamo ir apylinkės tautiečius ma
loniai prašome kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti. Važiuoti iš miesto centro autobu
su Nr. 31 iki Sycamore Rd.

Skyriaus Valdyba 
■<****

28 lapkričio 1 vai. 30 min. Lilac salėje, 
Lilac st. įvyks Lietuvos Atgimimo-Sąjū- 
džio Nottinghamo skyriaus steigiamasis 
susiiinkimas. Programoje: atidarymas — 
J. Galbuogis; įžanginė paskaita — A. J. 
Kaulėnas; pranešimas — P. Mašalaitis. 
Maloniai kviečiame Nottinghamiečius ir 
artimųjų apylinkių lietuvius atsilankyti į 
susirinkimą.

STOKE ON TRENT
Š.m. lapkričio 27 d., 5.30 vai. „Nelson“ 

bare, Goldenhilly įvyks kuklus kariuome
nės šventės minėjimas. Visi apylinkės lie
tuviai ir svečiai iš kitur kviečiami daly
vauti.

DBLS Skyriaus Valdyba

MANSFJELDAS
D. B. L. S-gos Mansfield’o skyrius ren

gia lapkričio 23-čiosios, kariuomenės šven
tės minėjimą, kuris įvyks šio mėn. 20 d. 
šeštadieni Viktoria Kotelyje. Pradžia 6.30 
vakaro. Trumpa programa, kalbės kariš
kis p. K. Deveikis. Po programos šokiai, 
bei žaidimai. eViks gausus bufetas. Kvie
čiame aričau gyvenančius atsilankyti.

Skyr. Valdyba

PRANCUZUA
L. B-vės Pr-joje KRAŠTO TARYBOS 

POSĖDIS
PLB Prancūzijos Krašto Taryba susi

rinkusi paprastam posėdžiui 1954 m. lap
kričio mėn. 11 d., imdama dėmesin, kad 
praėjusios posėdijos metu išrinktoji bend
ruomenės Krašto Valdyba in corpore at
sistatydino, išrinko naują Krašto Valdybą 
tokios sudėties:

Min. E. Turauskas — pirmininkas,
A. Michelevičius — iždininkas,
B. Venskuvienė — sekretorė.

Išrinkus E. Turauską, kuris ligi šiol bu
vo Krašto Tarybos. pirmininku, Krašto 
Valdybom Krašto Tarybos pirmininke iš
rinkta O. Bačkienė.

Taryba apsvarstė dar visą eilę einamų 
reikalų ir priėmė praėjusio posėdžio pro
tokolą bei patvirtino Kontrolės Komisi
jos aktą.

Posėdyje dalyvavo Lietuvos Atstovas 
Prancūzijoje ir bendruomenės Garbės 
Teismo pirmininkas Min. Dr. S. A. Bač- 
kis, kuris padarė Tarybos nariams pra
nešimą apie šio meto politinę situaciją.

*****
Paryžiuje lapkričio mėn. 21 d. įvyksta 

Paryžiaus ir jo apylinkių lietuvių susirin
kimas. Tąja proga bus paminėta Spaudos 
atgavimo 50-ties metų sukaktis. Pulk. J. 
Lankoronskis skaitys paskaitą apie šio 
įvykio reikšmę lietuvių tautos gyvenime.

L. B. Pr. Informacijos Skyrius

Hanau Apylinkėje
š. m. lapkričio mėn. 1 d. Hanau lietu

viai susirinko į miesto kapines paminėti 
savo mirusius tautiečius, čia į susirinku
sius trumpą žodį pasakė Valdybos pirmi
ninkas p. A. Survila, o Tėvas A. Bernato
nis atkalbėjo už mirusius maldą. Sugie
dota „Marija.MariJa". Ant visų 53 miru
sių kapų buvo uždegtos žvakutės, lempu
tės ir padėta gėlių.

Vietos vokiečiams toks lietuvių, organi
zuotumas padarė gilų įspūdį.

Luebeko Aypylinkėje
Spalio 30 d. Luebeke įvyko Mažosios 

Lietuvos Tarybos tos Apygardos atstovų 
suvažiavimas. Jame dalyvavo MLT pirmi- 
nininkas, p. E Simonaitis, padaręs praneši
mą apie savo kelionę į JAV ir Kanadą bei 
apie tarptautinę politinę būklę. Suvažiavi
me dalyvavo 29 atstovai.

Memmlngeno Apylinkėje
Memmingeno Vargo Mokyklai gražiai 

vadovauja muz. M. Budriūnas. Iš viso mo
kytojų, kartu su katalikų bei evangelikų 
tikybos mokytojais, yra keturi. Pamokos 
vyksta visomis dienomis, be šeštadienio ir 
sekmadienio, pakaitomis įvairioms gru
pėms: berniukų ir mergaičių, I-jo, II-jo ir 
II-čiojo laipsnio mokiniams.

Mokinių padaugėjo iki 53. Jaučiama la
bai didelė vadovėlių stoka, nors šiemet 
Krašto Valdyba stengėsi tą spragą nors 
keliais atsiųstais vadovėliais užkimšti.

IR, VISDELTO, BUKIME 
AVANTIŪRISTAIS

(Pastabos dėl B. P. V. straipsnio „Ar 
gerai apsigalvojom"?).

Taip, galvojimas yra geras dalykas. 
Tai tikra Dievo dovana. Šiais laikais 
mažai kas ir tai labai retai tegalvoja 
(Juk jei būtų galvojančių — bravorai 
ir tabako fabrikai seniai būtų užsidarę!) 
Patiko man P. B. Varkalos straipsnis jau 
vien dėl to, kad juo raginama galvoti. 
Ale V. man labai nepatiko, kad jis per 
vėlai pradėjo galvoti. Ar laimingas bus 
ligonis, jei chirurgas, padaręs operaciją, 
ims galvoti, kad reikėjo daryti visai ki
tokią operaciją ir net kitoj kūno vietoj?.. 
Kur V. buvo prieš pusmetį kai sodybos 
pirkimo mintis buvo iškelta? Kodėl tada 
tylėjo? Ir štai, kada jau 600 negalvojan
čių tautiečių apsigalvojo pirkti sodybą — 
V. siūlo jiems apsigalvoti! Bet operacijos 
piūvis jau padarytas, tikėkim, kad šis 
piūvis padarytas laiku ir vietoj, kad ope
racija bus sėkminga! Gal ligonis kurį lai
ką ir negaluos, šlubuos, bet vėliau bus 
sveikas kaip ridikas!

Nereikia pamiršti, kad kartais ilgas 
galvojimas, svarstymas, planavimas būna 
žalingesnis už greitą, neapgalvotą, avan- 
tiūrišką veiksmą. Juk pasaulio galvos jau 
eilę metų galvoja, planuoja pasaulio tai
ką, pasirašinėja krūvą susitarimų ir su
tarčių, o karo, kas kart žiauresnio karo 
grėsmė auga diena iš dienos... Gal jei 
savo laiku būtų padaryta „neapgalvota 
avantiūra“ — dabar jau viso pasaulio 
tautos džiaugtųsi taika ir laisve.

Ar lietuviškos sodybos pirkimas yra 
avantiūra? Gad taip, gal ir ne. Jei taip 
tai ji tik mažytė avantiūrėlė, palyginus 
su tokiomis „avantiūromis“ kaip r Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimas. Sava
norių organizvimasis, kova už Lietuvos 
Laisvę, Klaipėdos atvadavimas, vėliau 
Pogrindžio ir partizanų veikla kt. Neatsi- 
sakėm avantiūrų ir tremty: steigėm mo
kyklas ir gimnazijas, organizavom Pabal
tijo Universitetą (ir tuo užtikrinom dau
geliui pabaltiečių augštąjį mokslą!), Va
sario 16 d. gimnaziją. Netrūko avantiūris
tų (kurių vadu buvo p. Varkala!) ir šioj 
saloj: suorganizavo DBLS, Lietuvių Na
mų nirkimą ir kitą. Neatsiliksim ir Lietu
viškos Sodybos pirkimo avantiūros. Ne- 
abejojam, kad ir V. pataręs mums apsi
galvoti, pats persigalvos ir įstos į šią 
avantiūristų partiją, įmokėdamas kokį 100 
svariukų.

Keli žodžiai ir dėl kitų V. nuogąstavi
mų. Mano manvmu yra labai sveika, kad 
vasarvietė yra toli nuo kinų ir krautu
vių. Maistą pristatys anglų firmos, o 
smulkmenų krautuvėlė gali būti vietoj.

Kinai toli gražu nėra poilsio priemonė; 
tai labiau yra dvasinis jaudiklis. O tų 
jaudiklių mūsų tautiečiai per metus ir 
tain jau daug pakelia: neveltui psichinių 
ligoniu skaičius mūsų tarpe auga. Mums 
reikia nors poros savaičių į metus kūno 
ir dvasios ramybės: toli nuo karčiamų, 
triukšmo, kinų. Bis laikas praleistas gra
žios gamtos prieglobsty, kad ir labai kuk
liose apystovose — mus daug geriau at
gaivins. negu prabangiški, brangūs triukš
mingi kurortai!

Tiesa, tautiečių patogumui mašiną pirk
ti reikės. Bet kiekvienas žino, kad ji kaš
tuoja pinigą ir mielai sumokės po sikspe- 
ną ar daugiau už mylią ir tuo mašina ap
simokės.

Apie jaunimo stovyklas ir jų reikšmę 
jau buvo pakankamai prirašyta. Čia tik 
noriu pridurti, kad jei kas būtų kelias 
dienas praleidęs priterštoj karvių užtva
roj ir kelias lietingas naktis kiauroj pa
lapinėj — jam nekiltų mintis svajoti 
apie prabangiškus įrengimus tik ka nusi
pirktoj sodyboj.

Mes, ūkininkų vaikai, žinome, kaip sun
kiai mūsų tėvai dirbo nuo tamsos ligi 
tamsos, srėbė prižilintus barščius, mokė
jo įvairių mokesčių, o vis dėlto buvo lai
mingi ir išdidūs, nes jautėsi stovį ant 
savo žemės. Manau,, kad ir mes, jų vai
kai, vaikščiodami po savo žemę jausime 
ne mažesnį pasitenkinimą ir pasididžia
vimą, kainet svetimoj šaly pajusim savo 
žemę po kojų ! Dr. K. Valteris

NE TO MES ILGIMĖS
Nesigilindamas į p. Varkalos straipsny

je skaitlinių buhalteriją, noriu tik pasa
kyti, kad mes, nuvykę praleisti kelias die
nas atostogų, ar, kam įmanoma ir savait
galį, tikrai nepasiilgsime kinų, nei teatrų. 
Kiekvienas, gyvenąs mieste, o tokių mūsų 
yra labai didelis nuošimtis, per apskritus 
metus filmų prisižiūrime tiek, kiek kam 
patinka. P. Varkala tvirtina, kad lietin
gam orui esant, nebus kur nueiti, nes ne
bus, nei kinų, nei teatrų, nei kitokių pra
mogų. Mano supratimu, kad pajūrio va
sarvietėse dar blogiau, kai oras lietingas, 
šalta. Ten, tai iš tikrųjų nėra kur dingti, 
nes, jei tik pigesnį kambarį vasarvietėje 
turi, tai dienos metu kambaryje niekas 
nenori laikyti, o visokios pramogos, išsky 
rus įgrisusių kinų, yra nevisiems prieina
mos ir ne visiems malonios, Asmeniškai, 
tikiuos, kad ir didžią j ai lietuvių daliai, 
žymiai maloniau savo būryje, nors ir lie
tui lyjant pabūti, negu svetimų aplinkoje, 
kada negali kaip reikiant nei susikalbėti, 
nei suprasti papročių, tūnoti pajūryje, 
dažnais atsitikimais vienui vienas. Per 
metų metus būdami miesto mūruose, mes 
nepasiilgstame miesto, bet gamtos ir lietu
viškos aplinkumos. Nereikia mums atos
togų metu pramogų, bet mums reikia gry
no oro lietuviškos virtuvės maisto, savos 
dainos ir savos aplinkumos. Tokias atos
togas praleidęs lietuvis žymiai geriau at
sigaus, nors ir su mažesniais patogumais, 
su kuklesniais indais lietuviškoje vasar
vietėje, negu puošniame pajūryje, į kurį, 
tarp kitko, nevisi gali įveikti ir nuvažiuo
ti.

Esu kelias dienas dirbęs numatomam 
įsigyti ūkyje ir jo apylinkėse. Vietos ten 
labai gražios ir, duok Dieve, kad mes tik 
įveiktume tai įsigyti. Suprantama, kad 
pradžia sunki, bet tikiu, kad po vienų kitų 
metų mes, gyveną šiame krašte lietuviai, 
turėsime nuosavą žemės kampelį, kuris 
trauks kiekvieną lietuvišką širdį.

Stasys Skibiniauskas

Muencheno Apylinkėje
Š.m. lapkričio mėn. 1 d. Muenchene- 

Ludwigsfeld, YMCA salėje prof. dr. Jonas 
Grinius skaitė paskaitą, tema: „Tautos 
Tvirtybės Pagrindai“.

Prelegentas labai išsamiai peržvelgda
mas istoriją pabrėžė, kad lietuvių tauta 
juodižausiomis savo istorijos dienomis 
yra parodžiusi daugiausia susipratimo ir 
tvirtybės.

Po paskaitos preelgentas padarė platų 
pranešimą iš PLB Vokietijos Krašto Ta
rybos suvažiavimo darbų. Pranešimo klau 
sėsi pilnutėlė salė apylinkės lietuvių. Su
sirinkusiems pageidaujant, prof. dr-. J. Gri 
nius sutiko atsakyti į klausimus, liečian
čius PLB Vokietijos Krašto Tarybos ir 
Krašto Valdybos veiklą bei Vasario 16-tos 
gimnazijos gyvenimą.

Darbo Ir sargybų kuopos
Lietuviu darbo ir sargybų kuopose spie

čiasi vis didesnis lietuvių šviesuomenės 
būrys, čia ateina lietuviai ir su augštuoju 
mokslu: yra medicinos, teisių, agronomijos 
ir kitų mokslo Šakų daktarų ir šiaip švie
suolių.

Pabaltiečių ryšių karininkas, kpt. Venc
kus, ypatingai nuoširdžiai rūpinasi lietu
vių gerove. Jo pastangomis čia randą už
darbio atostogų metu ne tik studentai, bet 
ir vyresniųjų Vasario 16 Gimnazijos kla
sių mokiniai. Tas uždarbis didžiajai stu
dentų daliai yra beveik vienintėlė parama 
einant augštąjį mokslą, o moksleiviams, 
kelių savaičių atostogų metu, pavyksta 
tais uždarbiais padoriau apsirengti ir tu
rėti kasdieniams smulkesniems reikalams 
savo pinigų per visus metus.

SAVO SODYBOS ĮSIGIJIMO 
SUMANYTOJAMS

šiuo siunčiu savo įdėlį lietuviškosios so
dybos įsigijimo talkoje ir sveikinu; kad 
tas gražus užsimojimas, rodos, rado pa
kankamai pritarimo ir bus galima įgyven
dinti.

Nevisai ^suprantu, kodėl vienas iš svar
biausių musų lietuviškojo gyvenimo rams
čiu šiame krašte, turiu galvoje poną Var- 
kalą. rado reikalinga šiuo taip gyvybingai 
svarbiu momentu užpilti kibirą drumzli
no vandens ant vis gražiau įsilieosnojan- 
čios ugnelės. Kiekvienam naujakuriui, o 
mes visi jais esame buvę, ar ir tebesame, 
yra aišku, kad sunkumų ir trūkumu pra
džioje neišvengiama; pirmiausia statoma 
sienos, stogas, o paskui jau galvojama ap«e 
įrengimus ir šaukštus. Ir Šioji lietuviška 
sodyba, neabejoju, turės tokių sunkumų 
pradinėmis savo dienomis, tačiau taip pat 
neabejoju, kad energinga bendrovės vado
vybė, o taip pat dvasia ir medžiaginė ak
cininkų parama, tuos pradinius sunkumus 
nugalės ir kad sodyba bus jauki, tvarkin
ga tvirtovė, kuria galės didžiuotis visi, 
kurie prisidėjo prie jos įsigijimo.

Vienintelė mano pastaba galėjo būti dėl 
vietos atokumo nuo didesnių lietuviškų 
susibūrimų. Būtų geriau, jei ii būtų kur 
nors vidurinėje Anglijoje, kur ją lengviau 
ir pigiau galima būtų pasiekti. Turiu gal
voje savo tris skautus-kandidatus, kuris 
gal, jau kitą vasarą važiuos stovyklauti. 
Bet ir tai tėra smulkmena.

Linkėdamas geriausios sėkmės, lieku 
Jūsų A. Pužauskas

Visiškai teisingai pasielgta atspausdi
nant „E.L.“ p. Varkalos pasisakymą, lie
čiantį vasarvietės — prieglaudos pirkimą. 
Tik keista, kad p. Varkala taip jau iš 
anksto numato, kad ten nieko geresnio 
negalės būti, kaip tiktai šiaudiniai čiuži
niai ir mediniai šaukštai. Man atrodo, kad 
p. Varkalai yra gerai žinoma, jog kiekvie
na pradžia sunki, tik man neaišku, kodėl 
p. Varkala taip rašo? Visiems yra žino
ma, kad perką šios vasarvietės — prieg
laudos įsigijimui akcijas, savo kelių 'svarų 
auka negali galvoti apie jokį didelį turtą 
nei didelius patogumus. Tik šiam darbui 
pasišventę organizatoriai gali ateityje pri
vesti prie geresnio vasarvietės — prieg
laudos rytojaus.

Geras pasisakymas p, Lužos, kuris prie 
pasisakymo jungia ir 5 svarus, Jis neabe
jotinai pridės ir 25 svarus, kai reikės su
rasti 100 lietuvių, dedančių tam reikalui 
po 30 svarų. Džiaugsiuos, kai toji sodyba 
bus tikrai mūsų, o tie šiaudiniai čiužiniai 
ir mediniai šaukštai tikrai neatbaidys ten 
atostogas praleisti mūsų jaunimo ir bent 
porą savaičių palikti fabriko dulkes. Mes, 
senesnieji, sugebėsime užsiauginti savoj 
sodyboj kopūstų ir pirmiesiems pietums 
pasikviesime poną. Vark-alą.

Ig. Gylys.

Paskaitęs „E. Lietuvyje“ o. Varkalos 
straipsnį pasipiktinau. Jei Lietuvių Sąjun
ga būtų žiūrėjusi, anot p. Varkalos apskai
čiavimų, ar bus iš tos veiklos pelno, tik
rai nebūtų nei namų, nei spaustuvės, nei 
pačios Sąjungos. Nes visi šie dalykai di
delio pelno neduoda, bet juos reikia bū
tinai išlaikyti, jei norime išlikti lietuviais. 
Čia siunčiu pažadėtus 4 svarus, o iei rei
kėtų tai ir tuzinui šaukštų pridėsiu. Su 
geriausiais linkėjimais Jūsų užsibrėžtame 
darbe.

A. Kukanausk.is

Nors aš pritariu p. Varkalos minčiai, 
kaip jo pasakyta paskutiniame „Europos 
Lietuvio“ numeryje, tačiau siunčiu 2 sva
rus vasarvietės pirkimo reikalu, solidari
zuodamas daugumos šio krašto lietuvių 
norui. Linkiu sėkmės.

i A. Pakalnis

Velingtonas. Naujoje Zelandijoje buvo 
atsiklausti krašto gyventojai, ar jie prita
ria sumanymui panaikinti svaigalų gami
nimą ir pardavinėjimą. Plebiscito keliu 
didelė dauguma žmonių pasisakė griežtai 
prieš tokį žygį.
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DIENOS RŪPESČIAIS
LAISVĖN PRASPRUKO

Šios dienos rūpesčiais rašant būtų galima 
juos pavadinti: Maskvos „new look“. Mes 
Didžiojoje Britanijoje, vis dabar girdime 
kalbant nebe apie raudonąją armiją, Molo
tovo veto, ar Sibiro koncentracines stovyk
las, bet apie „Spartaką“, rusus sportinin
kus, rusų baletą, Khacifuryano pakvietimą 
Londono simfoniniam orkestrui, ir t.t. ir t.t.

Tarytum tai būtų tikra rusų kultūrinė in
vazija Didžioje Britanijoje, didžiausia nuo 
Diaghilevo baleto laikų, kurio garbei Lon
done šiuo metu yra suruošta paroda.

Amerika nėra tokioje Maskvos pagarbo
je, bet ir čia Khruschevas užtikrinėjo besi
lankanti kongresmaną, kad Prezidentas Ei- 
senhoweris yra „garbingas karys ir tikras 
draugas“.*

Tegul „Europos Lietuvio“ skaitytojas ne
pagalvoja, kad tai aš čia tas „herezijas“ 
pats prasimaniau, ne, taip rašė pereitą sa
vaitę „Economist“ straipsny, užvardintame 
„besišypsantis monolitas“, Maskva šiandien 
„taikingai" šypsosi vakarų pasauliui, jj vi
lioja, tarytum kokia undinė. Spaudoje buvo 
rašoma, kad Malenkovas per priėmimą, ku
riame dalyvaov JAV ir D. Britanijos am- 
basadoriai, net dainelę užtraukęs. Pagal 
naujus Maskvos „taikingo sugyvenimo“ 
laikus, tai turėjo būti ne „jesli zavtra voj- 
na,“ bet kuri kita, gal „široka strana moja 
rodnaja“.

Ir vakarų pasaulyje yra nemaža balsų, 
kad štai prasidėjo, nauja taikos era su 
Maskva. Taip ir didieji valstybės vyrai pa
kalba apie 50 metų būsimą taikos laikotar
pį. Nors sprendžiant iš Nehru, kuris lankė
si Kinijoje, o dabar -vyksta į Maskvą, ki
niečiams reikalinga tik 15 metų taikingo 
sugyvenimo. O kas bus po tų penkiolikos 
metų? KaŽ,in, ar dažnas vakarų politikų 
prisiverčia apie tai pagalvoti. Kaip ir mes 
patys Lietuvoje, prieš antrą kartą bolševi
kams ją okupuojant, negalėjome prisiversti 
realiai į padėtį pažiūrėti ir apmąstyti visu 
rimtumu, o kas bus, jei bolševikai visdėlto 
okupuos Lietuvą antrą katrą, ir jei ta oku
pacija truks ilgus, ilgus metus.

Bet ar iš tikrųjų mes šiandien jau turi
me prieš save vietoje šalto karo rimtą tai
kingą rytų ir vakarų sugyvenimą? Toks 
kuris galėtų būti tarp rimtų partnerių, nors 
ir nepasitikinčių vieni kitais, bet visdėlto
priėjusių rimtų išvadų, kad nėra kito ke
lio, kaip tikrai taikingai sugyventi.

Tokios padėties nėra, ir vakarai labai 
klystų, jei jie taip galvotų.

Visa ta Maskvos „kultūrinė" akcija ir 
propaanda gvakaruose nėra., kokios laisvos 
iniciatyvos išvada. Sovietiniai futbulistai, 
mokslininkai, muzikantai ir baletininkai ne
keliauja užsienyn tada, kada jie nori, ar 
kada juos kas kviečia. Jie važiuoja tada, 
kada jiems pasakoma, kad važiuotų ir va
žiuoja ten, kur jiems nurodoma. Jų visų 
pasirodymas vakaruose yra lygiai taip pat 
tiksliai ir rūpestingai apskaičiuotas, kaip vi
sos Maskvos kalbos ar notos. Visa ta akci
ja yra rimtai apgalvotos ir nustatytos Mask
vos politikos išvada. Maskva nori pasirody
ti prieš vakarų pasaulį, kad ji reprezentuoja, 
taiką mylintį kraštą. Tai yra gerai apgalvo
tas žingsnis. Kaip visai teisingai pastebi 
tas pats „Economist“, tuo būdu Maskva 
nori apeliuoti per vakarų valstybių vyriau
sybių galvas į vakarų viešąją opiniją ir ją 
tuo būdu sau palenkti, štai besišypsantieji 
jaunieji sportininkai, Štai Malenkovo sudai
nuota liaudies dainelė užbovyti vakarų 
ambasadorius. Visa tai skiriama vakarų 
spaudai, tam, kad parodyti, jog Maskva 
tikrai nieko kito nesiekia, kaip taikingo 
sugyvenimo su vakarais. O kokį vaidmenį 
vakarų viešoji opinija turi į savo vyriausy
bes, tai mes gerai žinome. Dar kartą Mask
va parodo, kokiais gerais psichologais bol
ševikai yra, kaip jie gerai paruošia kiek
vieną savo politinį ėjimą.

Šita Maskvos „kultūrinė“ ataka prieš va
karus tėra tik vienašališkas jų puolimas, ar 
kitokia forma vedamos jų agresijos dalis, 
kuris sovietų politikoje nieko iš esmės ne- 
nepakeičia. Sovietų futbolininkai vyksta į 
vakarus, nuvyksta ir iš vakarų pažaisti 
Maskvon, bet ar vieni ir kiti lygiai laisvi 
svečiuotis vieni pas kitus, kaip pav. Angli
jos ir Prancūzijos sportininkai vieni kitus 
lankydami? Sovietų ambasadorius gali Lon 
done kalbėti „Empress Hali“ prieš 8.000 
auditoriją ir dar kritiškai kalbėti apie bri
tų politiką, bet ar D. Britanijos turi tą pa
čią galimybę Maskvoje? Ar jis galėtų Mask 
voje, kaip pastebi „Economist“, prieš to
kią pat auditoriją pakritikuoti pav. Rytų 
Vokietijos taip vadinamus rinkimus?
Taigi, taip vadinamas „sugyvenimas*1, ku
rio taip siekia sovietai, toli gražu nėra toks, 
kaip kai kurie vakaruose jį norėtų vaizduo
tis. Praktikoje jis reiškia, kad sovietų pro
paganda galėtų laisvai reikštis šioje geleži
nės uždangos pusėje, bet tai toli gražu ne
gali ir neturi reikšti vakarų propagandos 
anoje geležinės uždangos pusėje.

Spalio revoliucijos šventės proga Mask
voje parado metu maršalas Bulganinas už
tvirtino sovietų karius, kad neseniai įvyku
siuose sovietų kariuomenės manevruose vi
sos moderninio apginklavimo prieminės bu-

s. ŽYMANTAS
vo išbandytos. „Pravda" paskelbė, kad So
vietų Sąjunga yra pasiekusi savo galios ze
nitą. O Amerikos lėktuvo pašovimas virš 
Japonijos buvo dar vienas papildomas pos
mas tam Maskvos savo galybės j padanges 
kėlimo himnui. Tai dar nereiškia, kad 
Maskva šiandien nori karo. Tačiau visų kal
bų, pasakytų spalio revoliucijos proga 
Maskvoje, akyvaizdoje, galima susidaryti 
tikrąją „taikingo sugyvenimo“ perspektyvą, 
kaip kad ją sau vaizduojasi soivetiniai va
dai : tai yra periodas, kurio metu komunis
tų vadai galėtų panaudoti vakaruose, prieš 
tuos pačius vakarus visas propagandines 
priemones, kurias jiems teikia vakarų de
mokratinės santvarkos, panaudoti jas tiems 
patiems vakarams silpninti ir juos skaldy
ti, tuo pat metu Sovietų Sąjungą toliau 
stiprinant, laikant ją nuo vakarų ir nuo 
sugyvenimo su vakarais griežtai atkirsta, 
Bet pats Maskvos tik galutinis tikslas lie
ka nepasikeitęs. Pati „Pravda" neseniai juk 
įtikinėjusi, kad tas komunistų siekiamas 
„taikingas sugyvenimas“ yra puikiausiai

GERI DARBAI NEMIRŠTA
Ne kitur kaip širdyje baigiasi rasių ri

bos. Žmoniškumas, meilė, pasiaukojimas 
ir pagarba, štai kas dildo skirtumą, tarp 
atskirų asmenų, tautų ir padermių. Tad 
antagonizmo ar nesusipratimų vietą už
ima apykanta, solidarumas ir užuojauta, 
šį kartą apie vieną tokį šviesų bruožą 
mūsų naudai. Štai Australijos žydų lai
kraštyje „The Sydney Jewish News" to 
laikraščio bendradarbis Tel Avive Th. 
Itzhaki aprašo savo vizitą pas lietuvę 
Oną Žemaitienę. Jis pasakoja:

„Prieš keletą mėnesių ji atvyko i Izra
elį ir apsigyveno kukliame namelyje 
Petah-Tikvah, nors keli šimtai Lietuvos 
žydų, gyvenančių įvairiose ivetose, siūlė 
jai savo namus ir paramą. Jos namelis 
stovi prie Izraelio moterų pionierių namo 
netoli Tel Avivo, kur gyvena nuo nacių 
išgelbėtos Lietuvos žydės su savo vai
kais, Ją kasdien aplanko daugybė žmo
nių, kurie girdėjo apie šios puikios kri
kščionės žygdarbius. Vaikai šią kuklią 
moterį vadina močiute. Ona Žemaitienė 
gimė Akmenėje, mokėsi Kaune,Maskvoje 
Rygoje, o 1922 metais grįžo i Nepriklau
somą Lietuvą ir dirbo ilgesnį laiką uni

Kulturinės pastabos
DVI PAŽYMĖTINOS DATOS

1899 metais, lapkričio 19 d. mirė Lietu
vos himno autorius Dr. Vincas Kudirka. 
Jis mirė rusų žandarų persekiojamas, 
džiovos pakirstas. Eidamas sunkias tais 
laikais gydytojo pareigas, kartu jis buvo 
rašytojas ir publicistas. Jis visą savo gy
nimą kovojo su rusų imperializmu, su 
svetima priespauda, vykdoma okupacinių 
deržimordų, kyšininkų ir kruglodurovų. 
Jis tuos maskolių tipus smarkiai pliekė 
savo satyromis, o lietuvius šaukė busti, 
keltis, veikti ir nepalūžti. Visa tai gadino 
caro tarnų nervus. Jie nudaužė Lietuvos 
himno žodžius nuo Dr. V. Kudirkos pa
minklo, bet nepajėgė išdildyti jų iš Lie
tuvos sąmonės. Nemėgsta jo ir dabartiniai 
raudonėj! okupantai, neleidžia jo raštų, 
nekalba apie jį, nes dabartiniams murav- 
jovams jis nepriimtinas.

Vinco Kudirkos leistas laikraštis „Var
pas“ atliko žymų vaidmenį mūsų tautinio 
brendimo raidoje.

Vitalis Žukauskas, žinomas lietuvis ko
mikas ir aktorius, neseniai Njujorke vai
dino dviejose televizijos dramose „Em
pire" ir „Call at Midnight". Ta mūsų tau
tiečio debiutą stebėtojai laiko pasiseku
siu.

Prof. L. Doster išrado vertimų iš vie
nos kalbos į kitą mašiną. Ji veikia elek
troniniu būdu. George towno universite
to kalbų instituto kalbininkai neseniai 
pateikė tai vertimų mažinai 700 įvairių 
trumpų rusiškų žodžių, ir maišna per ke
lias sekundes išvertė juos į anglų kalbą. 
Išvertė ji ir 60 ištisų sakinių. Taigi, ir 
toks aparatas jau bus įvykusi fantastinė 
tikrovė.

JAV netrukus pradės naudoti naują 
elektroninę skaičiavimo mašiną, kuri iš
sprendžia greit ir tiksliai sunkias skaičia
vimo problemas. Tūkstančiams kompli
kuotų matematikos uždavinių, reikalingų 
vairuojamiems sviediniams, pareikalauja 
daug skaičiuotojų, kurie tik per 30 die- 
sų pajėgia atlikti skaičiavimus. Nauja 
mašina tai atlieka per kelias minutes.

KULT0R1NGAS ŽMOGUS 
PASIRENKA 

KULTŪRINGĄ DOVANĄ
Kalėdoms artėjant kiekvienas savo drau

gui nori padaryti malonią staigmeną. Ug
dykime kultūringų kraštų paprotį — Kalė
doms dovanoti knygas.

Gautas retai gražių lietuviškų kalėdinių 
atviručių. Spalvuotos, didelis pasirinki
mas. Su persiuntimu ir voku — ll d.

Primenama, kad Liet. Enciklopedijos 
prenumeratoriai užsimokėtų už tomą III, 
nes jau ir IV baigiamas spausdinti. To
mo kaina — 56 šilingai.

D. Daunoraitė,,
49, Thirnton Avė., 
London W. 4. 

suderinamas su komunizmo galutinio lai
mėjimo triumfu.

Ši „taikinga“ Maskvos akcija, kuri per 
pastaruosius mėnesius buvo taip sustiprin
ta, turėjo aiškų tikslą: neprileisti Vaka
rams įjungti V. Vokietijos į vakarų sąjun
gą ir ją apginkluoti. Kitaip sakant, dėti vi
sas pastangas, kad vakarai nesustiprėtų ir 
nesukonsoliduotų savo fronto. Tam tiks
lui buvo skirta ir paskutinė Maskvos nota, 
pasiųsta visoms Europos valstybėms, vėl 
siūlanti rytų ir vakarų pasitarimus, būtinai 
prieš susitarimus dėl Vakarų Vokietijos ra
tifikavimo.

Bet neatrodo, kad Maskvai šiandien pa
siseks sukliudyti Vakarų Vokietiją liečian
čių susitarimų įgyvendinimą irVakarų Vo
kietijos kariuomenės sudarymą šiaurės At
lanto pakto rėmuose, nežiūrint Maskvos 
grąsinimų, kad tai gali privesti prie karo. 
O kas bus paskui, ką po to darys vakarai, 
o ypač, ką darys Maskva, tai jau kitas 
klausimas.

versitete, Kaune, ji domėjosi žydų reika
lais, jų kalba ir papročiais. Hitleriui įžy
giavus į Lietuvą ir užėmus Vilnių, ji 
psiryžo padėti persekiojamiems žydams. 
Po kelių mėnesių ji jau buvo vadinama 
Geto Angelu. Ji surado prieglobstį, slėpė 
ir globojo dešimtis studenčių žydžių. 
Kaune būdama, į to miesto getą ji slap
tai gabeno maistą, drabužius, vaistą ir 
net ginklus. Vėliau O. Žemaitienė buvo 
suimta ir kalinama Dachau koncentraci
jos stovykloje. Po karo ji apsigyveno Pa
ryžiuje ir dirbo žydų globos organizaci
joje 4 metus, ši tauri lietuvė, dabar jau 
60 metų amžiaus, teberašo eilėraščius, 
mokosi hebrajų kalbos ir su ilgesiu lau
kia išlaisvinimo jos gražios tėvynės Lie
tuvos, kuri yra komunistų įsibrovėlių 
okupuota ir kenčia šiurpią priespaudą

Ona Žemaitienė sakosi esanti laiminga 
gyvendama laisvame Izraelio krašte, tu
rinti daug pažįstamų, o išgelbėtuosius va
dinanti savo vaikais. Izraelio Moterų Są
jungą jai paskyrė nuolatinę mėnesinę 
pašalpą. Ji buvo priimta ir pasviekinta 
Izraelio prezidento ir jo žmonos.

NAUJOS KNYGOS 
NIDOS KLUBO 
SKAITYTOJAMS

Dar šiais metaiš Nidos Knygų Klubo 
skaitytojai gaus dvi įddmias knygas. Šiuo 
metu baigta spausdinti Aloyzo Barono 
ANTRASIS KRANTAS. Tai gražus šio 
autoriaus novelių rinkinys. Knyga jau ati
duota įrišti. Netrukus bus išsiuntinėta vi
siems nariams.

Šeštuoju leidiniu Nidos Knygų Klubas 
leidžia Broniaus Daubaro naujai parašytą 
knygą UŽDANGAI NUSILEIDUS. Klu
bo nariams šios knygos tekaštuoja po 3 ši
lingus Anglijoje, po 1 dolerį Amerikoje ir 
Kanadoje. Vienintėlis Nidos Knygų Klu
bo prašymas, ir vienintėlė nario pareiga— 
knygas gavus, nevilkinti su atsilyginimu.

Jei kiekvienas skaitytojas tai supras, 
ateinančiais metais Nidos Knygų Klubas 
padarys dar vieną malonią lietuviams 
staigmeną. Pakartotinai pranešame, kad 
NIDOS KNYGŲ KLUBO NARIUI YRA 
TIK VIENA PAREIGA — gavus knygą, 
laiku atsilyginti. Jokios kitos atsakomybės 
nariams nėra. Šiuo metu Nidos Knygų 
Klubas turi 1.700 narių. Kiekvienas nau
jas narys — didelė talka lietuviškos kny
gos darbe.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Prof. St. Šalkauskis, ATEITININKŲ 

IDEOLOGIJA. Išleido Prel. Pr. M. Juras. 
334 pusi. Kaina 3 doleriai. Yra autoriaus 
atvaizduotas ir prof. A. Maceinos įvadas.

ASSEMBLY OF CAPTIVE EUROPEAN 
NATIOS. Tai Pavergtųjų Tautų Sąjungos 
pirmosios sesijos posėdžių ir apskritai 
veiklos ataskaita. Turinyje yra ir visų de
vynių pavergtųjų tautų delegacijų sąrašas. 
68 pusi. Kaina nepažymėta.

FABRIKUI. VAKARINĖJE
ANGLIJOJE 

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi

DARBININKAI

Viengungiams galima apsigyventi 
hostelyje.

Anglų kalba rašyti: 
Employment Department, 
R. A. Lister & Co. Ltd., 
Dursley, Glos.

(atkelta iš psl. 1.)

statytas, bet konstrukcija pakeista, ir jis 
pats truputį praplėstas. Ir jį atstatant ru
sai, ypač statybos prižiūrėtojai, lyg Ku
dirkos „Lietuvos tilto atsiminimuose“, ne
maža pasipelnė. Tačiau kaip paprastai 
esti sovietinėje sistemoje, taip ir čia visa 
kaltė už tai buvo suversta ne rusams, bet 
kai kuriems lietuviams. Panemunės tiltas 
neatstatytas. Ligi šiol buvo įtaisyti 2 ka
bantieji lieptai, kuriais eidavo žmonės po 
vieną į vieną pusę ir po vieną — j kitą. 
Kadangi lieptai siūbuoja, dėl to senesnio 
amžiaus žmonės ir moterys jais mažai 
naudojasi. Kabantieji lieptai žmonių bu
vo vadinami „beždžionių tiltu“. „Beždžio
nių tiltas" neseniai buvo nugriautas, pa
likti tik greta tilto žmonėms ir vežimams 
kelti (taaisyti 2 keltai. „Beždžionių tiltas“ 
buvęs nugriautas tais sumetimais, kad esą 
kaip buvo paskelbta, „bus pradėtas tilto 
(senojo) atstatymas". Bet ligi šiol dar nė
ra jokios žymės, jog būtų vykdomi kokie 
nors atstatymo darbai.

Atstatyta ir Kauno geležinkelio stotis, 
tačiau ji toli gražu nėra tokia „šviesi“, 
kaio apie ją skelbia bolševikai. Buvusioj 
„Lozanoj“ įsitaisiusi geležinkelio MVD. o 
priešais ją yra „Orso“ („atskiros darbi
ninkams aprūpinti organizacijos“) krautu
vės. „Orso“ bufetas veikia ir geležinkelio 
stoty. „Orsas“ yra tiesiai Maskvai priklau 
santi prekyba, kuri turi savo skyrius ge
ležinkelių bei vandens transporto rajonuo 
se. Prekiauja ne tk maisto produktais ir 
drabužiais, bet ir visais , kitais daiktais: 
lovomis, motociklais, dviračiais etc. „Or
so“ prekyba skirama ne tik šios žinybos 
darbininkams, bet jos krautuvėse pirktis 
gali visi, kas tik nori. Jos krautuvių yra 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, o visu geležinkelių stotyse — 
bufetai. Ta pati „6rs" yra ir vandens ke
lių susisiekimo žymiausiuose mazguose — 
vadinasi Riečflot (upių laivyno „Ors“); 
paskirtis — ta pati, kaip ir kitų kelių 
„Orsų“. Jos skyriai yra Kaune, Vilniuje, 
Klaipėdoje ir kituose didesniuose upių lai
vyno centruose.

Seniau, jei norėdavai pvz. iš Kauno vyk 
ti į pasieni, tai reikėdavo rodyti pasus, 
kurios esi zonos ir ar gali ten vykti, da
bar to nėra. Zonos buvo „nuimtos“ 1952m.

KAI KAS GRĮŽTA IŠ SIBIRO

Atvykusiųjų teigimu, yra grįžusių į 
Lietuvą ir iš Sibiro tremties. Pasirodo, 
vieni, išsiunčiami i Sibirą ilgamečiams 
darbams, atlikę bausmę, ten turi pasilikti 
nuolatos ar nustatytą laiką, o kai kas, 
ypač nubaustieji mažesnėmis bausmėmis, 
faktiškai gali grįžti atgal į Lietuvą. Dau
giausia grįžusių yra jaunimo — dar iš 
1940 metų išvežimų. Tuo būdu vaikų vie
nas kitas, ten auklėtas bolševikinėse prie
glaudose, komunistintas ir rusintas, dabar 
jau yra grįžęs atgal. Pasitaiko tarp jų ir 
tokių, kurie, grąžinti į Lietuvą, betgi ne
leidus grįžti jų tėvams arba artimiesiems, 
paskiau patys išvažiuoja i Sibirą — ten 
gyventi prie saviškių. Kai kurie iš grįžu
siųjų buvo prieš tai amnestuoti. Kai ku
riuos iš jų vykdomieji komitetai yra pa
siuntę į darbus, bet kiti darbo neturi dar 
ir šiandien, todėl turi veržti, kuo ir kaip 
galėdami — malkas piaudami, turguje 
pardavinėdami senus daiktus etc. Tarp 
grįžusiųjų buvo ir buv. Respublikos Pre
zidento A. Smetonos brolis, kuris, grąžin
tas, gyveno Aleksote savo namuose Juozo 
Damijonaičio gatvėj. Tačiau vėliau bolše
vikai jį vėl išvežė atgal į Sibirą, kur jis 
ir mirė. Kaune žmonės su pasipiktinimu 
šnekėjo, kad žmogų tampo net senatvėje, 
neleisdami ramiai numirti: ištrėmė į Si
birą, kad iš ten vėl galėtų atitremti į Lie
tuvą, o iš jos — dar kartą ištremti į Sibi
rą...

Didžiausi masiniai vežimai i Sibirą bu
vo 1948-49 metais. Per vežimus kai kurie 
iš mūsų tautiečių, juos nujausSami arba 
gavę laiku įspėjimą, pasišalino. Tada jų 
visas turtas, kilnojamasis ir nekilnojamas 
buvo konfiskuotas, tačiau jų pačių dauge
lis išliko net ir tomis pačiomis pavardė
mis. Po vežimų žmonės iš baimės dar apie 
metus laiko slapstėsi. M. Bakano teigimu, 
laisvojo Vakarų pasaulio protestai dėl trė 
mimų iš Lietuvos vis dėlto veikia. Jų pri
vengia net ir bolševikai. Prie išvežimų 
„padėdavo“ taip pat įgulos ir daliniai, po
licijos mokyklos kursantai, kaimuose — 
stribai, kai kas pagal įsakymą talkininka
vo ir iš lietuvių, bet kiti vis dėlto arti
muosius ir gerus pažįstamus įspėjo, kad 
„dingtų“.

VEŽAMI Į SIBIRĄ ŽMONĖS IR 
KITOKIAIS TITULAIS

Pvz. kurie baigia mokyklas arba techni
kinius mokslus — pasiunčiami į Sibirą ar 
kitur atlikti praktikos ir ten turi atidirbti 
nustatytąjį laiką. 1953 m. pvz. Kaune 
buvo įsteigta šoferių mokykla, kur moks
las truko apie metus laiko ir kiekvienam 
lankytojui buvo suteikta „stioendija“. Ta
čiau „stipendijų“ ėmėjai paskiau, baigę 
mokyklą, apsižiūrėjo, koks buvo tų stipen 
dijų tikslas: visi gavo paskirti vykti Į Ru
siją. Nevyks — bus atiduoti i teismą ir už 
„sutarties“ sulaužymą, kaip dezertyrai ar 
sabotažnikai, gali gauti ligi 5 ar 10 metų 
kalėjimo. Panašius „specialistus kolcho
zams“ turėjo paruošti traktoristų mokyk
la. Iš lietuvių niekas „savanoriais“ j Sibi
rą darbams nevažiuoja, nebent tik vienas 
kitas užkietėjęs komunistas ir komjau
nuolis Lietuvos rusas. Bet ir Sibiro „plė
šiniuose“ ar ten atliekamoj „praktikoj“ 
šoferis rusas vis gaus geresnį darbą, nei 
lietuvis. Kadangi niekas nenori į Sibirą 
vykti laisva valia, tai žmonės ten siunčia
mi prievarta. Iš anksto parinktiesiems pa 
teigimai praneša, kada jie turi oasiruošti; 
ne kartą turi išvykti jau rytojaus dieną. 
Kad nekiltų panikos, tai žmones bolševi
kai visokiais būdais vilioja ir apgaudinėja 
vieniems sakydami, kaip pavasarį, kad, 
baigę arimą, galės grįžti' atgal, kitiems, 
kaip vasarą, — kad galės vykti į namus 
suėmę derlių etc. Tačiau niekas iš Sibiro 
dar nebuvo paleistas. O ten gyvenimo są
lygos — kaip tikrame Sibire... Neleidžia
ma ir plačiau koresponduoti. Paprastai 
skelbiami viešai tik tokie laiškai, kuriuos 

patys komunistai sufabrikuoja propagan
dos tikslams, pavesdami parinktiesiems 
nebent tik pasirašyti.

KOKIOS NUOTAIKOS KRAŠTE?
Nekokios, — sako M. Bakanas. kalbė

damas su E. bendradarbiu. — Žmonės vis 
laukia ir laukia. Kraštas okupantui prie
šinosi ir priešinsis, nebent per kokius 50 
metų išaugintų naują visiškai subolševi- 
kintą kartą. Kad bent gyvenimo sąlygos 
būtų žmoniškesnės arba nors netoli to
kios, kaip Vakaruose, tada gal bolševikai 
dar vieną kitą ir priviliotų. Ir patys ko
munistai (lietuviai) netikri dėl savo atei
ties. Lietuvių komunistų yra, palyginti, 
nedaug. Nors ir priima j partiją, visokiais 
budais į ją traukia, kitiems net pasiūlo, 
bet kas gali —• vengia jon stoti. O ir ei
nančių daugumas stoja dėl to, kad „kitaip 
negalima", dėl geresnių vietų ar darbo;, 
bet iš įsitikinimo — labai mažas skaičius. 
Pagaliau, ir tarp partinių ar komjaunuo
lių, kuriais nebūdami negalėtu, patekti į 
universitetą ar gauti nors kokią geresnę 
vietą, esama saviesiems padedančių.

ŽMONĖS LAUKIA KARO, TIKISI, 
KAD BUS IŠLAISVINTI

Ypač pavasarį ar pasiklausius radijo, 
ar šiaip kas paleidžia gandą, kad gali bū
ti karas, — žiūrėk, žmonės jau ir pradeda 
džiovinti sausainius, kyla triukšmas ir su
syk — negausi duonos. Tokie gandai ypač 
buvo pasklidę Korėjos karo metu, po Sta
lino mirties ir Berijos suėmimo. Nori Va
karai to ar ne, bet Lietuvoje kiekvienas 
trokšta karo, nes tiki, kad per jį ateis 
išlaisvinimas. Po Stalino mirties ir Beri
jos „sutvarkymo“ Lietuvoje žmonės lau
kė revoliucijos ir galvojo: reikėjo Vaka
rams tik gerai paspausti — ir būtų vis
kas apvirtę aukštyn kojomis, čia Vaka
rai padarė, Lietuvos žmonių įsitikinimu, 
didelę klaidą. Prieš pat Berijos suėmimą 
Kaune buvo atleista prokurorų ir kitų ru
sų; žmonės kalbėjo, kad pasiliks tik tie,«- 
kurie moka gerai lietuviškai Skaityti ir 
rašyti. Kiti žymesnieji rusai pareigūnai 
buvo visai pakabinę nosis, galvodami, jog 
reikės netrukus grįžti į „plačiąją tėvynę", 
ir buvo jau net kambarius žmonėms par
davę, bet, Beriją suėmus, viskas vėl pa
sikeitė. Dingo tada ir žmonių linksmumas, 
o jie buvo tiek vilčių kupini, kad nors sy
kį ateis viskam galas. Deja...

Kodėl žmonių viltys sulaukti permainos 
kyla ypač pavasarį? Greičiausiai todėl, 
kad, daugelio manymu, pavasaris geriau
siai tinka žygiui. Jie mano, kad Vakarai 
žygiui į Rytus imsis tos pačios taktikos, 
kaip vokiečiai. Darbininkai ypač laukia 
amerikiečių, nes žilio, kad tie, užėję, vis 
tiek duos visiems laisvę. Ir dabar daug 
kas atsimena amerikiečių konservus ar 
batus, nors šie iš rinkos jau dingo. Ta
čiau bolševikai ir dabai- Lietuvoje tebeva- 
žinėja amerikietinėmis mašinomis. Lietu
viai dėl to galvoja: matyti,, tvirtai laiko, 
tvirčiau už rusiškąsias, jei ’jau tiek metų 
važinėja — ir vis dar nesugenda. Okupan 
tus, kurie iš Lietuvos viską veža kiek tik 
galėdami, visi keikia kaip įmanydami. Ta
čiau šiaip žmonės pasidarė daugiau kant
resni, užsigrūdino. Išmoko kęsti ir reikale 
vienas kitam daugiau padeda, daugiau su
sipratę, negu pirmaisiais okupacijos me
tais. Gyvenimo praktikos pamokyti, jau 
taip nebesi pyksta vienas su kitu, kaip kar 
tais dar pasitaikydavo seniau, ir moka 
laikyti „liežuvį už dantų“. Ypač „garba- 
vojami“ lietuviai komunistai — kaip sa4 
vojo krašto išdavikai. Tokios tai nuotai
kos krašte.

— Ar teko klausytis iš Vakarų lietuviš
kųjų radijo transliacijų? — Kur neteks. 
Amerikos Balsas pvz. geriausiai girdėti iš 
ryto. Kas iš jo programos geriausiai pa
tinka? Man patiko, — sako M. Bakanas, 
pats jų nekartą klausęsis, — veik viskas. 
Man daugiausia buvo įdomu, kas kalbama 
apie Lietuvą. Tada lyg pasidaro širdžiai 
lengviau, kad' ir Vakaruose viską žino. 
Reiktų tiesiog vardais navardėmis pa
skelbti visų „sėbrų“ darbus...

„Elta"

LANKSČIOS PLUNKSNOS VAISIAI
(atkelta iš psl 2.)

širdimi. Ciniškas Kuškio pasinaudojimas 
tokia auka, dar labiau pabrėžia tos studi
jos rimtį ir vertę, dar labiau paaštrina kū
rinį. Tai vėl žymus autoriaus nuopelnas. 
Iš viso matyti, kad J. Gailius nebeklausi- 
nėja praeivių kelio, kad jis susikaupė ir 
sudarė savo žemėlapį ir kad tuo žemėla
piu pasinaudodamas, jis jau lengviau gali 
pasirinkti kelią prie tikslo — eiti triukš
mingu vieškeliu, sukti ošiančia giria ar 
bristi žydinčiomis pievomis, ten, kur su
tinkamas žmogus, nusiteikęs ar palūžęs, 
perdykęs ar susirūpinęs. Tikėkimės, kad 
betkurią kryptį pasirinkęs, jis duos mums 
ateityje dar šaunesnių dalykų, dar origi
nalesnių kūrinių, svaresnių veikalų. Tik, 
gink Dieve, nė žingsnio atgal!

Nestatysime ta proga laipsnio pagal 
klaidų skaičių. Tedaro tai literatūros teo
rijos mokytojai. Mums tik svarbu pažy
mėti autoriaus augimas ir bendras įspū
dis perskaičius jo naujus kūrinius. Be 
abejo, augimas sveikintinas, o įspūdis 
rimtas. Ir galima nesvyruojant pasakyti, 
kad knyga bus mielai skaitoma.

Visa, kas čia pasakyta, yra vien geros 
valios pakurstyta, nors paprastai galvoja
ma, kad recenzento reikia bijoti, kad jis 
kabinėjasi, o kartais net kandžioja. Ne, 
kandžiojimu sunku pakenkti talentui, ir 
negalima pasitarnauti savajai literatūrai. 
Kiekvienu atveju, mes tik norėjome bi
čiuliškai išreikšti savo nuomonę, kuri vis
dėlto, nors ir džiugiai palanki, yra asme
ninė. Į ją tik tiek ir tereikia atsižvelgti.

Jonas Gailius. ,.I<aip Jis ją Nužudė“ 
Leidėjas nepažymėtas. 127 psl. Viršelis 
Živilės Duobaitės. Spausta Venecueloje. 
Kaina 1 doleris ir 25 centai.

S-L-s.

Liet. Enciklopedijos leidėjas Kapočius 
užpirko Step. Dariaus posto Bostone pa
talpas, kuriose bus -žengta spaustuvė.
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