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3-JI P LB EUROPOS KONFERENCIJA LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 
S. LOZORAIČIO

Malonu pamatyti didmiestį, kuris nuo 
karo nenukentėjęs, kurio namai ir pastatai 
nebuvo baisųjų ginklų į pelenus paversti. 
Mažai yra tokių vietovių Europoje, kurių 
nebūtų palietusios bombos. Paryžius, tas se
nosios europinės kultūros ir civilizacijos 
centras, tebestovi visame gražume ir visoje 
savo didybėje. Bet ne apie tai noriu šį kartą 
rašyti.

Liepos 10, 11 ir 12 dienomis Paryžiuje 
posėdžiavo Europos Lietuvių Bendruome
nių atstovai, kurie susirinko į trečiąjį suva
žiavimą. Suvažiavo gerokas būrys Kraštų 
Valdybų pirmininkų: P. Zundė — Vokieti
ja, A. Paulaitis — Šveicarija, J. Pajaujis — 
Švedija, kun. dr. Balčiūnas — Italija, M. Ba
jorūnas — D. Britanija ir suvažiavimo šeimi
ninkė O. Bačkienė — Prancūzija. Į suvažia
vimą negalėjo atvykti P. Sekmokas — Belgi
ja, J. Slašinskas — Danija ir Msgr. Razmi
nas — Austrija. Jie visi atsiuntė suvažiavi
mui sveikinmus. Raštu suvažiavimą sveikino 
ministeris Zadeikis, konsulas V. Gylys, Lais
vės Komiteto pirm. V. Sidzikauskas. Maž. 
Lietuvos Tarybos pirm. E. Simonaitis ir 
Australijos Lietuvių B-nė.

Posėdžiuose kaip svečiai dalyvavo Pran
cūzijos lietuvių kapelionas kun. Jucevičius, 
„Amerikos Balso“ atstovas ir kiti. Suvažiavi- 
rflo sekretorium buvo Prancūzijos LB-nės 
reikalų vedėjas A. V. Svirmickas.

Malonią staigmeną suvažiavimui padarė 
mūsų .vadovaujančių veiksnių augšti svečiai: 
URT valdytojas dr. Karvelis, einąs VLIKo 
pirmininko pareigas. Diplomatijos šefas 
min. S. Lozoraitis, Lietuvos atstovas Pran
cūzijoj dr. Bačkis.

kratinės viešosios nuomonės užsieny for
mavimo reikalą ir tarpusavio santykių ly
ginimą argumentais, švelninant kylančius 
ginčus.

Dr. Bačkis atkreipė dalyvių dėmesį į rei
kalingumą nepakenkti Lietuvai mums drau
giškose valstybėse. Prancūzijos vyriausybė 
ir gyventojai rodo mums daug simpatijų 
ir draugiškumo ir už tai mes jai reiškiame 
pagarbą. „Pakilkime augščiau savo reikalų, 
kad istorija galėtų pasakyti jog nors Lietu
va ir gyveno sunkiausius laikus, bet ji turė
jo sūnų ir dukterų, kurie ją prikėlė“, —■ 
baigė savo sveikinimą Lietuvos atstovas 
Paryžiuje.

Šveicarijoj gyvenančio prof. Ereto svei
kinimą perdavė A. Paulaitis. Profesorius 
užtikrino visus lietuvius, kad jis ir toliau 
kovojąs ir dirbąs už Lietuvos laisvę.

Sveikinimams pasibaigus, suvažiavimas 
pradėjo darbą. Pirmos dienos posėdžiams 
pirmininkavo O. Bačkienė, antrą dieną — 
kun. Balčiūnas paskutiniąją dieną — 
M. Bajorinas. Sekmadienį suvažiavę atsto
vai dalyvavo lietuvių pamaldose kurias lai
kė ir pamokslą pasakė kun. Balčiūnas.

Iš svečių pranešimus padarė dr. Karvelis 
ir dr. Bačkis. Dr. Karvelis daugiausiai pa
lietė Užsienio Tarnybos veiklą. Ryšium su 
Kersteno Komiteto atliktais darbais sten
giamasi Sovietus patraukti j tarptautinį teis
mą, kad mūsų reikalas virstų politiniu kom
ponentu tarptautinėj politikoj. VLIKas 
sieks visais būdais (raštu ir žodžiu) supa
žindinti visas Jungt. Tautų valstybes su mū
sų reikalais. Vykdydamas savo uždavinius 
VLIKas tarsis su bendruomenėmis ir steng-

monėmis padidinti skaitytojų skaičių, ir 
karts nuo karto leisti atskirų bendruome
nių priedus, kurie su laikraščiu bus išsiun
tinėti visiems bendruomenės nariams.

Buvo nutarta pakeisti „E.L.‘‘ Leidimo 
Tarybos sąstatą ta prasme, kad ją dabar 
sudarys DBLS Centro Valdyba ir Kraštų 
Valdybų pirmininkai. Leidimo Tarybą prie 
laikraščio atstovauja D. Britanijos L. B- 
nės pirmininkas.

Gen. Sekretorius P. Zundė padarė prane
šimą iš praėjusių metų veiklos. Suvažiavi
mas nustatė sekančių metų darbų planą, 
kuriame ypač daug dėmesio kreipiama į 
Lietuvybės išlaikymą, šeimos ir jaunimo

Konferencijos dalyviai ir svečiai; sėdi— Min Dr. Baikis, kun. dr. Balčiūnas, p. 
Bačkienė, Min Dr. Karvelis. Antroje eilėje: p.p. Paulaitis. Pajaujis, Zundė, Bajorinas ir 
Svirmickas.

Sveikindamas suvažiavimo dalyvius VL1- 
Ko ir Vykd. Tarybos vardu, dr. Karvelis 
padėkojo bendruomenėms už jų moralę ir 
materialę paramą VLIKui, vykdant jo už
davinius. Jis išreiškė viltį, kad jau netoli
mas laikas, kada galės susirinkti Pasaulio 
Lietuvių Seimas.
* Min. Lozoratis savo sveikinime pažadė
jo visapusišką diplomatinės tarnybos para
mą bendruomenių veiklai. Iki šiol bendra
darbiavimas tarp diplomatijos ir bendruo
menių nebuvo toks artimas, koks jis turėtų 
būti. Ateityje bus daroma viskas, kad san
tykius suartinus, pagerinus. Lietuvybės iš
laikymas ir Lietuvos okupacijos nepripaži
nimas ir to nepripažinimo palaikymas yra 
du dalykai, kur bendruomenių parama yra 
reikalinga ir naudinga. Diplomatijos šefas 
atkreipė dalyvių dėmėsi j lietuvių, demo-

sis rasti lėšų tai veiklai paremti. Ypatingą 
dėmesį VLIKas kreipia į santykius su vak. 
Vokietija, kuri mūsų reikalus gal geriau su
pranta negu kiti.

Dr. Bačkis palietė kelis Prancūzijos poli
tikos aspektus ir jų įtaką mūsų bylai.

Laiko sutaupymui Kraštų Valdybų pir
mininkų pranešimai nebuvo suvažiavime 
skaitomi, nes jie buvo visiems išsiuntinėti 
prieš suvaž!avimą. Kiek ilgiau buvo apsis
tota prie „Europos Lietuvio“ ir jo reikalų. 
Pripažinta, kad jo turinys del bendradarbių 
stokos nėra patenkinamas. Dalyviai pasiža
dėjo stengtis gauti daugiau straipsniu ir ko
respondencijų iš savo kraštu. Laikr^šts turi 
būti redaguojamas Lietuvių Chartos dva
sioje, būti bendruomeniniu, objektyviu laik
raščiu, nesivelti į kraštutinumus bei ginčus 
ir vengti neigiamybių. Siekti visomis prie

Ministeris'S. Lozoraitis įkalba sveiki
nimus „Amerikos Balsui“ 1

reikalus ir į propogandą už Lietuvą, ruo
šiant minėjimus, atsišaukimus ir kit. Lie
čiant vargo mokyklas, švietimo reikalus, bu
vo apsvarstyta ir Vasario 16 Gimnazijos 
reikalai, kuriai yra reikalinga visų lietuvių 
nuoširdi parama. Siekiama, kad gimnazi
joj mkytųsi ne tik vaikai iš Vokietijos, bet 
ir iš kitų kraštų.

Kiek sunkumų suvažiavimas turėjo su
darant ateinančių metų bendro Europos 
PLB iždo sąmatą, nes ji buvo daroma pir
mą kartą. Galutinė sąmata bus sudaryta 
po to. kai Kraštų Valdoybos turės progos 
pasitarti. Sjjvažįavime bųvą. nutarta Į są
matą įtraukti jau ten kilusius dalykus, kaip 
vargo mokyklų rėmimą, paramą skaitlin
goms šeimoms ir taipat praėjusių metų 
„Europos Lietuvio“ leidimo nuostolį ir Šių 
metų subsidiją naujam leidėjui — Lietu- 
zių Namų Akc. B-vei.

Suvažiavimo dalyviai vienbalsiai reikala
vo remti savąsias institucijas, išreikšdami 
nepasitenkinimą VLIKo LIT-bai, kad ši, 
leisdama knygas, nepasinaudoja bendruo
menių leidyklomis ir vienintele lietuviška 
spaustuve „Nida“.

Ateinantiems metams generaliniu sekre
torių perrinktas P. Zundė, veikiąs prie savo 
Krašto Valdybos. Europos Bendruomenių 
atstovė Vasario 16 Gimnazijos Kuratori- 
joj O. Bačkienė iš tų pareigų atsisakė. Nau
ju atstovu buvo išrinktas DBLB-nes pirm. 
M. Bajorinas.

Suvažiavimo pabaigoje priimta eilė rezo
liucijų, liečiančių lietuvybės išlaikymą, laik
raštį, veiksnių santykius ir kitais klausimais. 
Jos bus paskelbtos vėliau.

Suvažiavimas praėjo jaukiai, draugiškai 
ir sutartinai.

Suvažiavimo šeimininkai — Prancūzijos 
LB-nės Krašto Valdyba ir Dr. Bačkis nuo
širdžiai ir rūpestingai globojo suvažiavimo 
dalyvius. Suvažiavimo metu dalyviai buvo 
painformuoti VLIKo ir diplomatų atstovų 
del paskutinių mūsų vidaus politikos nesu
tikimų.
„E. Lietuvio“ suvažiavimo korespondentas

LANKYMASIS PARYŽIUJE
(.Komunikatas spaudai)

Lietuvos Diplomatijos Šefas S, Lozorai
tis nuo š.m. liepos 4 d. ligi 17 d. buvojo Pa
ryžiuje. Tęsdamas savo pasitarimus su Lie
tuvos Atstovais Europoje, L. D. Š. Paryžiuje 
aptarė aktualiuosius Lietuvos užsienio poli
tikos ir Diplomatinės Tarnybos veiklos rei
kalus su Lietuvos Atstovu Prancūzijoje Mi- 
nisteriu Dr. S. Bačkiu. Šiuose pasikalbėji
muose vieningai buvo prieita išvadų, kad 
vienas užsienio Lietuvių veiklos svarbiausių 
tikslų yra, kaip ir ligi šiol buvo, apsaugoti 
Lietuvos Valstybės teisinio egzistavimo pri
pažinimą, siekiant Lietuvos išlaisvinimo, ir 
buvo nusistatyta, jog reikia padaryti visa, 
kad Lietuvos Valstybės Diplomatinės Tar
nybos, ypač kiek tai liečia santykius su sve
timomis valstybėmis ir tautomis.

Viešėdamas Paryžiuje, Lietuvos Diploma
tijos Šefas, Min. Bačkio lydimas, turėjo ke
lis svarbius pasikalbėjimus Lietuvos reika
lais su aukštais Prancūzijos oficialių įstaigų 
pareigūnais. Jis susitiko taip pat su Prancū
zijos parlamentarais, Prancūzų Komiteto už 
Laisvąją Europą nariais. Prancūzų - Baltų 
Draugijos vadovybe ir Pabaltijo Valstybių 
Atstovais Paryžiuje. Ta proga buvo svarsty
ta Lietuvos ir jos piliečių interesų gynimo 
reikalai ir Baltijos Santarvės 20 metų su
kakties minėjimo Prancūzijoje klausimai.

S. Lozoraitis su Dr. S. Bačkiu dalyvavo 
egziliečių susirinkime, kuriame pirmininka
vo Belgijos Senatorius de la Vallee Poussin 
ir kur buvo nagrinėjami dabartinės tarptau
tinės politikos klausimai. Vėliau jis atsilankė 
posėdin Prancūzų Komiteto už Laisvąją 
Europą Vidaus Reikalų Komisijos, kuriai 
pirmininkauja deputatas J. P. Palews1“ 
Abiem šiom progom tiek L. D. Š., tiek Lie
tuvos Atstovas Prancūzijoje buvo paėmę 
žodį.

L. D. Š. taip pat buvo Europos Kraštų 
Lietuvių Bendruomenių Pirmininkų suvažia
vimo liepos 10 11 d.d. Paryžiuje atidaryme, 
kur perdavė Diplomatinės Tarnybos ir sa
vo vardu sveikinimus bei linkėjimus. Suva
žiavimo proga keliais atvejais S. Lozoraitis 
turėjo susitikti su Eur. Kraštų Lietuvių 
Bendruomenių Pirmininkais ir susipažinti su 
jų keliamais klausimais bei rūpesčiais Lietu
vos Laisvinimo ir lietuvių interesų gynimo 
srityje.

Galop, S. Lozoraitis, būdamas Paryžiuje, 
turėjo pasikalbėjimų su JAV, Vokietijos ir 
Ispanijos Ambasadų nariais ir padarė vizi
tą Ispanijos Ambasadoriui Parvžiuje.

Š.m. liepos 17 d. S. Lozoraitis išvyko iš 
Paryžiaus į Bonną. Ten yra jau nuvykęs Dr. 
A. Gerutis, kuriam yra pavesta rūpintis Lie
tuvos reikalais Vakarų Vokietijoje.

SOVIETŲ KARO LAIVAI 
■STOCKHOLME

Sovietų admirolo Kotovo vedami į Stock- 
holmo- uostą įplaukė keli rusų karo laivai, 
jų tarpe 12.000 tonų kreiseris „Admiral Uša- 
kov". Viešnagėn atplaukę sovietiniai kreise
riai sustojo uoste prieš Švedijos karališkuo
sius rūmus, iš kurių ševdų karalius Gustavas 
prieš kelias dienas išvyko atostogoms. Tuo 
pačiu laiku Švedijos jūrininkai vieši Mask
voje. Švedų spauda šią viešnagę smerkia, pri 
mindama, kad sovietai prieš porą metų nu
šovę virš Baltijos jūros švedų lėktuvus. 
Slockholmo universiteto Studentų Sąjunga 
ta proga išleido skrajukes, kuriose sakoma, 
kad sovietų karo laivų viešnagė neturėjo 
įvykti tol, kol sovietų vyriausybė neatsily- 
gino už švedų lėktuvus, švedų visuomenė 
šaltai priėmė viešnagėn atvykusius sovietų 
jūrininkus.

7 DIENOS
Ženeva. Liepos 21 d., trečiadienį, 2 vai, 

ryto Ženevos konferencijoj pasirašyta tai
kos sutartis, liečianti karą Indokinijoje.* * ♦

Vašingtonas. Amerikoje paskelbti duo
menys apie rytinėje Vokietijoje vykdomus 
sabotažus. Apskaičiuojama, kad šių metų 
pirmųjų trijų mžnesių bėgyje ryt. Vokie
tijoje buvo įvykdyta 330 sabotažo veiks
mų pramonėje, laivų statyboje, geležinke
liuose ir kt. Sabotažo nuostoliai siekę mi
lijoną dolerių. Nors komunistai baudžia 
kaltuosius ir nekaltuosius, sabotažo veiks
mai rytinėje Vokietijoje didėja.♦ * *

Berlynas. Ryt. Vokietijos komunistų vi- 
ceministersi Ulbrichtas išvyko Maskvon. 
Manoma, kad Kremlius jį pakvietęs ap
tarti naujai ofenzyvai del Vokietijos „su
vienijimo“. Ryšium su tuo, Vakrų Vokie
tijos spauda spėlioja, kad Kremlius vėl 
ims kalbėti apie reikalą sušaukti keturių 
didžiųjų konferenciją Vokietijos klausi
mams aptarti. * « *

Londonas. Iš brangakmenių parduotu
vės, esančios Heddon Street, Londone, pik
tadariai, įsilaužę į seifus, išnešė brange
nybių už trisdešimt tūkstančių svarų. Jei 
įsilaužėjams būtų pavykę įsibrauti į greti
mą seifo skyrių, ten jie būtų radę dar 
brangesnį lobį. Apvogtoji krautuvė yra 
vos 200 jardų nuo policijos būstinės.* * *

Londonas. Nežinomas asmuo pavogė ma
žą lėktuvą Denham areodrome ir su juo 
pakilo. Tačiau po poros minučių nukrito 
ir mirtinai užsimušė. Tarp sudegusio lėk
tuvo likučių rastas lavonas, kurio polici
jai dar nepavykę atpažinti.

»• * *
Manila. Du amerikiečių lėktuvnešiai ne

tikėtai apleido Manilos uostus, išplauk
dami nežinoma kryptimi. Manoma, kad 
laivai išsiųsti paimti Amerikos piliečius 
iš šiaurės Indokinijos, i kurią veržiasi ko- 
mtmfftų “kariuomene. '* * *

.Londonas. Londone teisiamas 62 metų 
amžiaus menininkas, de Pinar Hepper, 
kaltinamas nužudęs 11 metų mergaitę, 
Margaret Spevick savo bute, š.m. vasario 
mėn. pradžioje, į kurį jis buvo mergaitę 
pasikvietęs viešnagėn. Kaltinamasis nepri
sipažino.

♦ # ♦
Londonas. Britų premjeras Churchillis 

pažadėjo pakelti senesniems, gyvenantiems 
iš pensijos, senatvės priedus. Manoma, 
kad ryšium su tuo bus pakeltas sveikatos 
ir draudimo mokestis. Šiuo metu Anglijoj 
yra 4 milijonai ir 250 tūkstančių pensinin
kų. 1926 metais pensininkas gaudavo 10 
Šil. per savaitę, 1946 m. ši pensija padidin
ta iki 26 šil., 1951 — ligi 30 šil., 1952 — 
32 šil. 6 d. * ♦ ♦

Teheranas. Į sovietų notą, kurioje Mas
kva kaltina Persiją už įsijungimą Į „ame
rikiečių agresyvinį karinį bloką“, persai 
atsakė,kad Persijos vyriausygė turinti tei
sę įsijungti į betkokį gynybos paktą, tiks
lu apginti ir išlaikyti savo krašto nepri
klausomybę. ♦ * *

Berlynas. Vakarų Vokietijos Federali
nės Respublikos prezidentas T. Heuss‘as 
perrinktas penkeriems metams. Iš 987 bal-

PABĖGIMAS AR PAGROBIMAS? nevieningi
Prieš kurį laiką esame rašę apie sensacin

gą jaunos lietuvaitės — Stasės Rapolytės - 
Sokolovos pabėgimą iš sovietinio žvejų lai
vo Fareo salose, iš kur .ii danų policijos bu
vo atgabenta j Kopenhagą ir paguldyta li
goninėje. Tiek spaudos atstovams, tiek ir 
lietuviams, gyvenantiems Kopenhagoje ir ją 
lankiusiems, buvo oficialiai pranešama, kad 
pabėgėlė serganti šiltine. Ligoninės persona
lo teigimu. Rapolytės sveikata jau buvo vi
siškai sustiprėjusi ir jai buvo reikalingas tik 
ilgesnis poilsis po didelių pergyvenimų ir su
krėtimų.

Nepaisant visų sovietinių agentų bandy
mų perkalbėti pabėgėlę savanoriškai grįžti, 
ji griežtai atsisakė, pasilikdama ligoninėje. 
Pirmomis pabėgimo dienomis sovietai reika
lavo jėga išduoti Rapolytę, tačiau danai jos 
neišdavė ir suteikė azylio teisę.

Vieną pereito savaitgalio naktį ligoninės 
budinti sesuo matė Rapolytę apie 2 vai. ry
to ramiai gulinčią savo lovoje. Tačiau jau 
po keturių valandų, apie 6 vai. ryte, jos lo- 
vjj, buvusi tuščia ir taip pat tuščia spintelė, 
kurioje buvo pabėgėlės drabužiai. Danų po
licija yra tos nuomonės, kad pabėgėlė nebu
vo pagrobta, bet pati, liguistai bijodama prie

vartės būdu grąžinimo, iš ligoninės ’pa
sitraukusi. Sį savo teigimą policijos parei
gūnai pagrindžia Rapolytės paliktu laišku, 
iš kurio matyti, kad jos nervai, ligoninę ap
leidžiant, buvę pakrikę ir ji visa apimta di
delės baimės ir išgąsčio. Galima prileisti, kad 
dėl praeityje didelių sukrėtimų ar baisaus 
sovietinių budelių persekiojimo ir teroro, 
visa šios nelaimingos lietuvaitės psichika bu
vo sukrėsta.

Danų policija apklausinėjo tuos lietuvius, 
kurie prieš jos dingimą lankė ligoninę, ta
čiau, suprantama, jų tarpe nerado nieko 
įtartino. Nerasta nieko įtartino ir tuose laiš
kuose, kuriuos Rapolytė gavo būdama ligo
ninėje. Kopenhagos policijos inspektorius 
spaudos atstovams pareiškė, kad tiek ligoni
nės personalas, tiek policijos pareigūnai 
nuolat raminę Rapolytę. kad jai negresia de
portacijos pavojus, tačiau jos baimė buvusi 
tokia didelė, jog nepavykdavę jos perkalbė
ti ir nuraminti.

Šiaip ar taip vertintume ir įvairias prielai
das darytume dėl šios lietuvaitės dingimo iš 
ligoninės, vieną tik išvadą galime pasidary
ti : ji yra nekalta auka to baisaus komunis
tinio rėžimo, kurį suprasti gali tik tas, kas 
savo kailiu patyrė.

Didelėmis ir ilgai trukusiomis visų len
kų tremtinių grupių, išskyrus Mikolaičiko 
vadinamą Jaltos grupę, pastangomis*' at
siektoji vienybė, dokumentuota tam tikru 
aktu privedė prie rimtos egziiinės vyriau
sybės krizės, nes prezidentas Zaleskis pa
skutiniu momentu pareiškė negalįs tvir
tinti generolo Sosnkowskio savo įpėdiniu, 
o patį vienybės aktą laikąs priešingu kon
stitucijai.

Prezidentas Zaleskis 1953 m. gegužės 
mėn. aktu savo vyriausybei ir lenkų visuo
menei paskelbė, kad einant konstitucija jis 
galįs būti valstybės prezidentu tik 7 metus 
ir todėl 1954 m. birželio 9 d. jis nustosiąs 
būti prezidentu, o savo vieton paskirsiąs 
naują prezideptą. Tokiu nauju prezidentu 
Zaleskis^ripmatėj Įsoms politinėms len
kų grup’ rekomendavo generolą
Sosnkowskt s savo keliu, Zaleskio — 
miamas. sutiko priimti prezidetJto vietą . _ 
tuo atveju, kai visos lenkų tremties susi
skaldžiusios grupės pasieksiančios vieny
bės.

Dabar) 
reikia pas 
juo j u lėni 
prezidente 
jog jo šąli 
vo vieton* 
bės aktą 
nors prie: 
Sosnkowsl ... _ „______ _________
aktais augštino ir konkrečiai siūlė savo 
įpėdiniu.

Koordi

IR LENKAI
kų spaudoje paskelbė, kad Zaleskio birželio 
8 d. pareiškimas neturįs ne tik teisinio bet 
ir moralinio bei politinio 'pagrindo, kad tuo 
pareiškimu jis statąs pavojun valstybės vy
riausybės teisinį tęstinumo dėsnį ir kad 
Zaleskio kadencija birželio 9 d., baigėsi. 
Valstybinės krizės pašalinimui ir vienybės 
akto įgyvendinimui komisija nusistačiusi 
artimiausiu laiku kviesti Tautos Vienybės 
Tarybos konferenciją vienybės akto pa
grindais.

j re- 
vietą tik

bė atsiekta ir kai 
olą Sosnkowskj nau- 

prezidentu, buvęs 
elio 8 d. paskelbė, 

ti pasitraukti ir sa- 
snkowskl, o vieny- 

-ląikąs priešingą konstitucijai, 
ji-Jai "dėh~jo abejonių nekėlė, o 
iluo asmenį pats viešais politiniais

ija birželio 10 d. len-

KERSTENO KOMITETAS EUROPOJ

Po D. Britanijos Kersteno komitetas to
liau tardymus vykdė Vokietijoje Muen- 
chene, o paskiau — ir Berlyne. Komitetą 
sudarė pirm. Ch. J. Kersten, nariai — Fred 
E. Busbey, Patrick J. Hillings, W. Norblad, 
Ray J. Madden, T. Machrowicz, Thomas 
J. Dodd ir M. A. Feighan. Technikinį per
sonalą, paruošusį visą medžiagą, sudarė 
J. J. McTigue, E. M. O'Connor, Allen ir 
Welsh. Muenchene tardomasis apklausinė
jimas buvo pradėtas birželio 23 d. Apie 
tardymus plačiai informavo radijai, spau
da, filmų ir televizijos apžvalgos.

Iš lietuvių Karolis Drunga ir Pranas 
Valiulis suteikė žinių, kaip buvo pravesti 
Lietuvoje „Liaudies seimo“ rinkimai, ir 
kitos aktualios komitetui medžiagos. Ats. 
pulk. K. Pranckonis davė savo parodymus 
raštu, buvo JAV konsulato notaro ten pat 
prisaikdintas, ir jo parodymai buvo (teikti

sų už T. Heuss'ą pasisakė 871.* * ♦
Bremenas. Du komunistinės Rumunijos 

jūrininkai, išlipę Bremeno uoste, užsuko j 
kiną, kur pamatė buv. sovietų šnipo Aus
tralijoje Pietrovo parodymus. Grįžę iš ki
no į laivą tuo klausimu bekalbėdami, su
sibarė su laivo politruku. Bijodami abu 
jūrininkai paspruko iš laivo ir paprašė 
azylio teisių. * * *

Roma. Prancūzų - italų sutartis, liečian
ti Mont Blanc tunelio statybą, patvirtinta. 
Pastačius Mont Blanc kalnuose tunelį, ku
rio ilgis sieks 11 kilometrų, naujasis kelias 
bus trumpiausias, vedąs iš Paryžiaus i Ro
mą. * * *

New Yorkas. Milžiniška amerikiečių 
Hearst leidykla finansuoja 47 laikraščius 
pardavinėjusiems berniukams kelionę į 
Angliją, kurioje jie atostogaus dvi savai
tes.

komitetui. Kiti parodymai, patvirtinti 
amerikiečių notarų, komiteto taip pat pri
imti. Iš estų vertingų žinių apie Estijos ir 
kt. Pabaltijo valstybių sudarytąsias su So
vietais sutartis suteikė paskutinis estų už
sienio reikalų ministeris K. Selters ir Lais
vosios Estijos buvusis ministeris Maskvo
je A. Rei.

1
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„MĖLYNOS SUKNELĖS“ KLOSTĖSE LIETUVIŠKOS KNYGOS BARE
J. KUZMICKIS K. KAZIMIERAITIS

„Kodėl tu atėjai su juo ir su jo dova
nota mėlyna suknele čia?..“ —

Br. Daubaras
Bronius Daubaras, MĖLYNA SUKNELĖ. 

Apysaka. Išleido D. Daunoraitė, aplankas 
— dail. Kazimiero Dargio. Rinko ir spaudė 
Nida. Londonas, 1954 m., 154 psl.

Žodis Redaktoriui
Mes visi trokštame tiesos, bet tiesa — 

tarsi saulės spindulys. Perleiskime ji per 
trikampi stiklą, ir pamatysime įvairiausių 
varsų.

Mane kažkas varžo, kai rašau šiam laik
raščiui apie Daubaro „Mėlyną suknelę“: 
tą Daubarą taip gerai pažįstate — daug 
geriau nei aš, ir kaikurie mano tvirtini
mai ar spėliojimai gali tik juokinti.

Ypač sunku su bet kokia tiesa, kalbant 
apie meno kūrini. Juk ir mūsų nesenoje 
literatūros istorijoje pasitaikė, kad kaiku
rie tą patj kūrini labai išgyrė, o kiti — 
visai suniekino. Man rodos, kiekvienas kū 
rinyje jieško to, kas ji žavi, tačiau nekiek- 
vienam tas pats patinka. O ir mudu esa
me skirtingi kaip kiekvienudu atskiri žmo
nės ir mūsų skonis negali sutapti, kaip ne
sutampa nė mudviejų akių stiprumas.

Na, bet susėskime šį vakarą prie skir
tingų stalų ir pasikalbėkime apie vieną 
kūrini — apie „Mėlyną suknelę“.

KRYŽMINĖJE UGNYJE

Kai privažiavęs Nottingham!} užverčiau 
paskutinį „Mėlynos suknelės“ puslapį ir at
silošęs užsimerkiau, man kilo įkyri mintis: 
„Daubarai, kodėl atėjai su juo, Antanu My- 
liumi, ir su jo dovanota mėlyna suknele 
Gražinai?“

Mėlyna suknelė intrigos užuomazgoje: 
kurių balų ją perka gyvnašlis Mylius? Mė
lyna suknelė intrigos atomazgoje: kodėl ja 
vilki Gražina, su Myliumi lankydama nusi- 
žudžiusio Rindžiaus kapą? Mėlyna sukne
lė knygos viršelyje: kodėl tokia antrašte pa
vadinta knyga, vaizduojanti komunistų siau
tėjimą tremtinių tarpe?

Jei ta suknelė reikštų kažinką simbolinio, 
jos prasmė nebūtų nei heroinė, nei didžiajai 
šių laikų kovai įkvėpianti. Jei reikštų tik 
kažkokį fatumą, ji nenorom įtaigotų nepla
ningą. chaotišką komunizmo aukų spurdėji
mą...

Tačiau ne mėlyna suknelė patenka kryž- 
minėn ugnin: tarp didžiausios vertybės — 
laisvės ir bjauriausios kaltės — išdavimo at
siduria Sergiejus Rindžius, vėliau jo žmona 
Gražina, o jų abiejų auka pasidaro visai ne
kaltas ir niekam nepavojingas Antanas My
lius.

Rindžius daug kuo primena Judą: „Pini
gai jam buvo gyvenimo prasmė, gyvenimo 
tikslas, šio tikslo jis siekė nesivaržydamas ir 
nesiskaitydamas su priemonėmis“ (28psl.). 
30 sidabrinių buvo ir Judo gyvenimo tikslas, 
tačiau jis išdavė vos vieną, kai tuo tarpu 
Rindžius išdavė ne tik visus tremtinius, bet 
ir okupacijos kraujuose prapuolusią Lietuvą 
su partizanais ir Sibiro kankiniais.

Ar kas nors laiku įžvelgia jo veide judo- 
šišką išdaviko žymę? Ar ją įžvelgia žmona 
Gražina? Ar ją įžvelgia hostelio lietuviai, 
vietinio skyriaus valdyba ir visuomet tokios 
smalsios plepių akys?

Jei sakoma, kad „vox populi — vox Dei: 
tautos balsas — Dievo Balsas, šis senas po
sakis jokiu būdu nepasitvirtina lietuvių hos
telio gyventojų tarpe. Net šiurpu skaityti, 
kaip baisiai klysta tie žmonės, kurių pirmi
ninkas prieš savo valią pasidaro komunizmo 
agentų įrankiu, dergdamas įsitikinusį antiko- 
munistą Mylių, tarsi muselę įstrigusį į raudo
nojo voro tinklą: „Buvęs skyriaus narys 

Antanas Mylius yra suimtas už tokius dar
bus, kurių joks doras lietuvis niekad nega >■ 
tų imtis. Jis dirbo mūsų kraštą okupavusio 
priešo naudai, jis teikė žinias ne tik apie ir 
sų hostelyje kiekvieną gyvenantį lietuvį, bet 
ir apie mūsų veiksnius ir žymesniuosius as
menis“ (83 psl.).

Lietuvių aklumas ir žiopliškumas taip toli 
nueina, kad visuotinis susirinkimas triukš
mingu plojimu patvirtina liežuvininkės Rau- 
gelienės pasiūlymą, kad „mūsų valdyba ir 
gerbiamas pirmininkas nueitų pas jį (komu
nistų agentą Rindžių. J. K.) ir pareikštų mū
sų visų užuojautą dėl jo nelaimės...“ (84 psl.)

Taigi, visas lietuvių kolektyvas klysta, ne
įžvelgdamas Rindžiaus sumaterialėjusiame 
asmenyje parsidavusio Judo. O jo žmona 
Gražina?

Gražina, baigusi Lietuvoje muzikos studi
jas, kūnu ir siela vergauja vyrui Rindžiui. 
Vergauja iki tiek, kad, turėdama visas pa
jamas vyrui atiduoti, vakarais skalbia kitiems 
hostelio vyrams baltinius. Ji vergauja, nors 
vyro nemyli, nors jo nekenčia, nors jo yra 
skriaudžiama, nors tino, kad jis parsidavęs 
komunistams. „Aš iki šiol dėl to ramiai mie
gojau, bet pasakyk tu man, kur tavo sąži
nė?“ — desperatiško apsisprendimo metu 
prisipažįsta vyrui.

Taigi, Gražina „ramiai miegojo“, nors jos 
vyras kalė .Judošiaus skatikus“! O kada ta 
geležinių nervų moteris pabudo? Ji pabudo 
tik tada, kai „galutinai apsvarstė ir nuspren
dė sutikti su jų (raudonųjų agentų. J. K.) pa
siūlymu — grįžti Lietuvon. Kitoks jos spren
dimas reikštų baisią dalią jos namie liku
siems artimiesiems“ (39 psl.). Koks moters 
pasyvumas, koks naivus tikėjimas raudonųjų 
gera valia! Tiesa, ji dabar niršta, blaškosi 
kaip audros ant kranto išmesta žuvelė — 
„ji tuojau pat atsikels ir eis į artimiausią po
licijos įstaigą, viską pasakys, viską išaiškins 
ir daugiau nebegrįš į šį hostelį, šį miestą“ 
(41 psl.), tačiau sąmoningo žmogaus laisvės 
vandenų vistiek nepasiekia, prisiminusi mo
tinos sentimentalų laišką, ir rezignuoja: 
„Grįšiu, mama..., nes negalėsiu gyventi, jei 
tu turėtum už mane mirti ten“ (42 psl.).

Du pagrindiniai Daubaro apysakos vei
kėjai atsiduria kryžminėje ugnyje, tačiau nei 
vienas neatsilaiko. Rindžius nenugali pini
go geismo ugnies, slaptai talkininkauja savo 
tėvynės budeliams ir pabunda tik tada, ka
da ir jo kailiui pradeda grėsti betarpis pa
vojus, reikalaujant grįžti į Lietuvą. „Mano 
sąžinė prabilo tą naktį, kai prilipau liepto 
galą“, — prisipažįsta priešmirtiniame laiške. 
Deja, tą naktį prabilo ne sąžinė, o gyvuliš
kas baimės jausmas: juk Semionovas aiš
kiai pabrėžė, kad komunistų rankos pasieks 
jį „kiekviename žemės kampe“ (88 psl.).

Kai žemė pradėjo drebėti ir uolos veržtis, 
Judas iš baimės pasikorė ; kai susvyruoja že
mė po Rindžiaus kojomis, ir jis pasirenka 
Judo likimą ir pasikaria. Deja, ir jo atgaila 

■— ne atgaila, nes baimė ir neviltis įkala į 
galvą, kad jokio gailesčio nėra nusipelnęs 
(94 psl.).

Neatsilaiko ugnies kryžminėje nė Graži
na, tik jos elgesio visai priešingas motyvas 
— namiškių gailestis. Deja, tas jausmas pa
viršutinis, nes jos didvyriškiausios gyveni
mo kovos ir įsitempimo įkvėpėjas — kurkas 
stipresnis biologinis jausmas: meilė Myliui. 
Šitas jausmas taip apvaldo jos psichiką, 
kad, atsidūrusi raudonųjų voratinklyje ir 

pamačiusi sudaužytą Mylių, desperatiškai 
„vergiškai kalba..., sugniuždyta kankini
mų baimės“: „Aš sutinku nors ir šią valan
dą savanoriškai repatrijuoti, sutinku parašy
ti savo čia pasiliekantiems pažįsiamiems 
laiškus, kokius tik jūs padiktuosite, tik nie
ko nedarykite jam“ (111 psl.).

Naiviai tikėdama padedanti Mylui, Gra
žina uoliai tarnauja komunistams, renka 
jiems reikalingų žinių, dėl fiktyvės vieno 
žmogaus gerovės kenkdama visai lietuvių 
bendruomenei. Tik nelaimė sugražina jai 
pusiausvyrą: už triukšmavimą policijos su
laikyta. pagaliau ryžtasi atidengti visas kor
tas ir, Scotland Yard nurodoma, pasiekia 
savo tikslo: išgelbsti Mylių.

Rindžius — bene juodžiausias mūsų trem
ties literatūros personažas, ir laimė, kad jis 
fiktyvus. Apysakos autorius tylomis tarsi 
įtaigoja: štai, kaip žemai nupuola beidėjinis 
materialistas. Caveant, consules! Jis, Ser
giejus Rindžitis, vertas studijos, kad sutik
tas kito asmenyje ir kitoje lietitvių bendruo
menėje, būtų sėkmingiau atpažintas. Rin
džius pavojingas savo maskuota kauke, savo 
tragikomediška vaidyba.

Gražina — gėrio miniatiūrinis atspindys, 
deja, ne idealas kovojančiai tremčiai. Ji taip
gi moko: perspėja, kad neverta paklusti 
jausmui, ypač aklam biologiniam jausmui, 
kuris gali nuvesti į pinkles ir galų gale pri
versti nors ir ne dėl augštų motyvų trumpu 
žodeliu — noriu „pasikalbėti su Scotland 
Yardo valdininkais“ — prisidėti prie kovos 
dėl tėvynės laisvės. Antra: moko budrumo 
ir tiesumo, nes parodo, prie ko priveda blo
gio toleravimas. Taigi' Gražina netiesiogiu 
būdu, ty. pati neišsiskleisdama iki tauraus 
žmogaus asmenybės, sukelia mumyse tau
rios, kovojančios asmenybės ilgesį.

Jau vien tai pateisina mūsų Br. Daubaro 
apysaką ir verčia giliau susimąstyti.

II. KAI ŽMOGUS PRAPUOLA

Tragiškiausias visos apysakos personažas, 
mano nuomone, yra Antanas Mylius. Toks 
jis yra dėl kelių priežasčių: a) „lyg tuščias 
vagonas, užmirštas ir pamestas ant atsargi
nių bėgių, piktžolių apaugtas rūdija vienui 
vienas- šiame svetimame krašte“ (8 psl.), 
nes jo žmona Katrė su dviem vaikais liko 
Lietuvoje; b) Rindžiaus žodžiais betariant 
myli Gražiną Rindžiuvienę, kaip ir ji My
lių (37 psl.), tačiau c) raudonųjų pinklės pa
kerta juodviejų pasitikėjimą ir meilę („tu esi 
biauresnis už Rindžių“ —'47 psl.) ir d) net 
negalvodamas stoti į atvirą kovą su raudo
naisiais ir gerai nesiorientuodamas susida
riusioje painiavoje, komunistų agentų klas
tingai pagaunamas ir kankinamas („už 
priešvalstybinę veiklą" — 52 psl.).

Mylius yra ne tik tragiška asmenybė, bet 
ir užuojautos verta gyvenimo aplinkybių 
auka: gyvenimo neaiškūs keliai jį atsyrė 
nuo žmonos ir vaikų, tie patys neaiškūs ke
liai suvedė ir su Gražina Rindžiuviene, kad 
originaliu būdu atkeršytų už jo netramdo
mą jausmą.
' Tačiau tokių aukų yra ir realiame gyve

nime: turime nemažai karo suardytų šei
mų, turime abiejose pusėse geležinės už
dangos dokumentalių komunizmo aukų. 
Jeigu tėvynės laisvė ir nepriklausomybė iš 
tikrųjų pareikalauja didelių aukų, tos aukos 
bent tuo gali pasiguosti, kad juos visuomet

(Nukelta j psl. 4.)

SODOMA, MANO TĖVIŠKĖ!

Lietuvis įpratęs i Maironį, į Brazdžionį, 
į Aistį, į Miškinį, ir naujoji, vadinama mo
dernioji poezija jam sunkiai įkandama, bai
siai sunkiai virškinama, nesuprantama, ne
aiški, viskas lyg miglose. Iš tiesų iš dalies 
ji tokia ir yra, bet sunku jai pasakyti, kad 
ji būtinai ą-ikiuotųsi pagal mūsų pageidavi
mus ir staiga vėl pasidarytų maironiška ar 
brazdžioniška.

Aš pats niekaip nepajėgiu susigyventi su 
ta mintim, kad ji, tur būt niekada nebebus 
jau aiški. Matyt, šių ar nesenų praeities 
dienų žmogus pasidarė' laužytas ir’ painus. 
Taig pasaulyje didžioji dalis visokių litera
tūros srovių prasidėjo pirmojo didžiojo karo 
išvakarėse, o sužydėjo po jo, vadinas, suk
rėtimai sujaukė žmogų, pasimetusį baisy
bėse bandantį atsigauti ir niekaip nepajė
giantį.

Šiandien didelė dalis poezijos kritikų su
tinka, kad poezijos niekur nebėra supran
tamos, o svarbiausia — niekas itin smar
kiai nebeprotestuoja prieš šitokią padėti. 
Dar 1928 metais Denis Saurat su. trupučiu 
ironijos kalbėjo apie prancūzų poetą Paul 
Valery, kad, girdi, jo poemose ar jų eilu
tėse; ar išsireiškimuose nėra ko ieškoti reikš
mės, nes toks dalykas ten antraeilis. Pagrin
dinis dalykas ten graži išraiška, o kad 
būtų graži, tai nereiškia, kad ji turi būti 
tuojau ir suprantama. Ji gražiais savo išsi
reiškimais turinti veikti pojūčius, ausį, akis, 
bet ne protą, kadangi protui ji perdaug su
dėtinga, reikaliga atidaus ir smulkmeniško 
nagrinėjimo, kol bus surasta reikšmė, Nie
kas, girdi, jos nesupranta, nes jos paskirtis 
ne pats tas supratimas, ką ji išreiškia šitais 
ausiai ir akiai taikomais dailiais išsireiški
mais, o jei tu tokios jos, girdi, nebrangini, 
kokia jiyra, vadinas, neturi poezijos jaus
mo, štai ir viskas, ir niekas jau nebeišgydys 
tavęs.

Naujieji mūsų poetai žavisi Valery, vo
kiečiu Stefan George ar kitu vokiečiu Rai
ner Maria Rilke, ir sunku būtų užginčyti, 
kad tie estetai nebūtų turėję mūsiškiams 
stiprios įtakos. Visa ta mūsų metafizinė po
ezija ir remiasi anais stulpais, tik ji (tai di
delė jos dorybė)! juo toliau, juo labiau da
rosi lietuviškesnė, nors kai kurių net moty
vų, net žodyno svetimo dalies negali atsik
ratyti!
Italai patys prisipažįsta, kad futurizmas sa

vo gimtoje žemėje didesnės įtakos nėra tu
rėjęs. Kiek jam pasisekė, tai vis sv’-įur. Kaip 
Wiliam Rose tvirtina, Stefan George, kad ir 
kaip stengėsi daryti įtakos, nė vieno net 
savo mokinių nepadarė kūrėju, p kas iški
lo, tai tik išsivadavęs iš jo įtakos. Vadinas, 
pranašu savo krašte nebus... Svetur, taip, 
ten jų įtakoj auga stiprios jėgos, ir jos stip
rėja, kai ima lietuviškėti, kai pro senus 
motyvus ir kartais svetimus žodžius ima 
veržtis savo gimtosios žemės meilė ir šilu
ma.

Man poezija niekad nepatiko tokia, ku
rioje nėra šilumos. Čia, žinoma, skonio rei
kalas, ir dėl to nėra ko daug ginčytis, ir ne 
visa tokia yra poezija, ir ne visi turi mano 
skonį. Šitos šilumos, esu suradęs neviena
me A. Nykos-Niliūno eilėraštyje, išspaus
dintame Orfėjaus medyje (išleido Vyt. Siū
lius 1953 m., antra laida 1954 m;).

Tą A. Nykos-Niliūno knygą „Aidų“ 
žurnalas apdovanojo 500 dolerių premija.

Prieš keletą inetų A. Nyka-Niliūnas buvo 
išleidęs „Praradimo simfonijas“. Jos tikrai 
buvo sunkios. Metafizinės poezijos mėgėjai 
gražiai priėmė jas, kaip rinktinė intelektu
alinė publika kadaise P. Valedy ar Stefan 
George puošnias eilėraščių laidas, nes tos 
simfonijos buvo skirtos ne tiems, kurie, pa
gal ironišką prof. Saurato tvirtinimą, netu
ri poezijos jausmo ir yra nebepagydoma, 
bet tiems, kurie ausim ir akim moka gėrėtis, 
o paskui švelniai ima aiškinti prasmę ir apie 
ją rašyti studijas.

Šito sunkaus simfoniškumo yra ir naujo
joje A. Nykos-Niliūno knygoje. Reikią 
švelniai kramtyti eilutes, kad ištrykštų pras
mė: juk ten ne tik baltais marškinėliais 
kurmių choras gieda nepatirto džiaugsmo 
persunktas Epilhalamium. Bet šitoks gliau
dymas reikalingas filosofo plunksnos ir 
smegenų ir laiko, ir mes padėsime tuos 
metafizinius nagrinėjimus į šalį. Mums 
pakaks tai, kiek jis lietuviškas ta pačia nuo
širdžiausia prasme, ir man rodos, kad nuo
širdžiausias ir lietuviškiausias jis ten, kur 
savo poezijoje grįžta j vaikystę ir iš naujo 
gyvena joje. Šitie vaizdai, nors jie įjungti 
į didesnes poemas, atskirai paimti neberei
kalingi metefizinių studijų ir ima veikti ne
be tik akį ar ausį, bet tiesiog ir mūsų jaus
mus be jokių filosofo tarpininkavimų. Tos 
vaikystės nuoširdžių vaizdų rinkinyje yra 
daug, ir sakytume, kad jie tiesiog prasimu
ša pro visas svetimas manieras ir svetimą 
žodyną, yra užplūdę visą rinkinį ir žavi lie
tuvį skaitytoją.

Štai Septintojoj simfonijoj filosofas turėk, 
gražaus darbo, kol išaiškins visą metafizi
ką, ir kaip tokia pati poema reikalauja tu
rėti poezijos jausmą, kurs jau nebeįsigyja- 
mas net ir operacijos būdu. Vadinas, pati 
simfonija skirta labai rinktiniam skaityto
jui, mėgstančiam metafiziką. Bet kai poe
tas poemos gale ima dainuoti savo žemiš
kąjį prisikėlimą, štai tas gabaliukas apie 
medinę lėlę, teks jis šiltas, kad aš nepajė
giu susilaikyti nenurašęs!

„Medinė viena akim lėlė ims bėgti per 
kaimą šaukdama, kad sugrįžau. Paims ma
ne medinėm rankom ir ves kalbėdama žo
džius, kurių vaikystėje nesupratau. Aš jai 
paduosiu blizgantį nuo saulės kurmį“. (94 
Psl) 
Šitas grįžimas į vaikystę, į namus prasis
kverbia pro visas metafizikas, yra užvaldęs 
užliejęs visą knygą ir vienokiais ar kitokiais 
vaizdais kartojamas vis ir kartojamas, ir 
knygą' padaro mielą net ir tokiems neme- 
tafiziškiems žmonėms, kaip šių eilučių au
torius, ieškąs poezijoje šilumos ir nebeža
dąs bandyti operuotis, kad galėtų suprasti 
poezijos filosofijų filosofijas.

A. Nykos-Niliūno poezijoje dar tebešau
kia durys, ir jis po daug metų sugrįžta pasi
klausti, ko jos šaukia; jam gera prisiglausti 
šiltos sienos, kur snaudžia katė ir raudą se
suo ; jis eina namo ant slenksčio pasėdėti 
ir pažiūrėti žydinčio kaštano, audros suplė
šyto, ir tie namai miršta, ir jis skuba atgal, 
lyg nuplėštas lapas. Prie jo, parėjusio, glau
džiasi sienos, lyg Šuo, bunda pavasariai, 
renkasi broliai. Iš ten ataidi be galo nu
skriaustos samdinės mergaitės daina, ten 
sienoj spindulių prajuokintas šypsosi šenta- 
sis Jonas. Ten poetas ant pečių pajunta šal
tas šermukšnio šakas, namus, pilnus langi-

(Nukelta j psl. 4.)

VINCAS KRĖVĖ

INDAS, KURIAME 

GERIAUSIA
(Iš naujai išleistos TERROS

V. Krėvės knygos „RYTŲ PASAKOS“)
Tolimuose rytuose, ten kur saulė teka, 

buvo viena laimingoji šalis. Viešpatavo ten 
karalius, kuris buvo garsus savo išmintimi, 
o dar garsesnis tuo, kad turėjo tiek protin
gą ir dorą tarną, jog nebuvo visam pasauly 
tokio kito vyro.

Nors labai išmintingas buvo patsai kara
lius ir daugel nusimanė, bet suprasdamas 
ir žinodamas, kad dar išmintingesnis, dar 
protingesnis už jį doras jo tarnas, pirma pa
darė jį savo padėjėju, kad išbandytų ir iš
tirtų, ar tikrai yra, kaip jis mano, o kada 
patyrė, kad neapsiriko, taip manydamas, 
pavedė jam visą savo karaliją, kad ją tvar
kytų Ir valdytų sulig savo gerų norų ir 
išmanymo.

Ilgus metus valdė visą šalį tasai gudru
sis karaliaus tarnas taip, jog išmintingus jo 
darbus visi žmonės gyrė ir džiaugėsi, kad 
juos valdo tokis protingas ir doras vyras, 
o kitų šalių gyventojai jiems tik pavydėda
vo. Ir nebuvo nei toje šaly, nei gretimuose 
kraštuose žmogaus, kuris su didžiausia pa
garba nebūtų minėjęs to vyro, protingo 
valdovo, vardą.

Kai vienas žmogus norėdavo kitą pagir
ti, kad jis doras ir geras yra, sakydavo: 
•Jis doras, kaip Arkazaris, kuris karaliaus 
vardu valdo mūsų šalį“.

Ne tik buvo Arkazaras doras ir teisingas 
vyras, bet ir darbštus. Kito tokio darbštaus 

KARALIUS LAIKĖ

SAVO WNA
pasauly niekas nežinojo, nematė. Dieną 
ir naktį dirbo jisai šalies labui, rūpindama
sis žmonių reikalais. Dirbo be poilsio, be 
pertraukos, ir niekados ir niekas neišgirdo, 
kad būtų savo darbu pasiskundęs, pasakęs 
— nuvargęs esąs. Ir buvo jisai gudrus dar
buose ir budrus, kaip sargas, kurį tos ša
lies karalius pastatė, kad rūpintųsi jo reika
lais ir saugotų jo turtus.

Visi tos šalies žmonės matė jo nenuils
tamą krašto naudai darbą, jo budrumą, ir 
kada vienas antrą pagirti norėdavo, saky
davo: „Jis darbštus ir budrus vyras, kaip 
patsai Arkazaris. kuris karaliaus vardu 
valdo mūsų šalį“.

Buvo dar Arkazaris teisingiausios širdies 
žmogus, ir todėl nepakentė savo šaly melo 
ir neteisybės. Visomis pastangomis, viso
mis savo sielos jėgomis stengėsi jisai iš 
melą, išvyti neteisybę ir neteisingumą iš 
tos šalies sienų, kurią jis valdė. Ir besisteng
damas buvo jisai, kaipo tasai geras ūkinin
kas, kuris ūkį vesdamas visur visa patsai 
prižiūri, kad nebūtų nei apsileidusio darbi
ninko, nei savo laiku neatlikto darbo. Jis 
visus prižiūrėdavo, visur ir visuomet steng
davosi, kad nebūtų tarpe tų, kuriuos jis 
pasirinko sau, kaipo draugus ir darbui pa
dėjėjus, nei darbuose apsileidusio, tinginiau
jančio žmogaus, nei kreivos širdies, melą 
ir neteisybę mėgstančios

Visas šitas jo pastangas matė žmonės ir 
gėrėjosi, dėkingi jam būdami. O kai vienas 
antrą pagirti norėdavo, kalbėdavo: Jisai

teisingos širdies vyras, kaip patsai Arkaza
ris. kuris karaliaus vardu valdo mūsų šalį“.

Ir tai buvo didžiausias pagyrimas, aukš
čiausios pagarbos pareiškimas tam, kurį 
žmonės taip pagirdavo.

Ir seniausias vyras ir mažiausias vaikas 
— visi žinojo, kad Arkazaris ne tik išmin
tingas vyras, bet ir geros širdies žmogus. 
Jis negalėdavo ramiai praeiti ten, kur kiti 
verkdavo ir sunkiai dūsaudavo, nelaimės 
ar vargo prislėgti. Kaip artimiausi giminės, 
kaip geidžiamiausi jo namų svečiai buvo 
tie, kur suvargę ir nuelgę kreipdavosi į jį. kad 
gelbėtų žodžiu ir darbu.

Kur buvo vargas, ten jis — pirmoji para
ma,'kur ištikdavo žmones sunki nelaimė, 
ten jis — pirmasis gelbėtojas, kur buvo 
verksmas ir ašaros, ten jis — didžiausias 
nuramintojas.

Tie, kur paramos ir pagalbos buvo reika
lingi, plaukė į jį, jo namuosna, iš visų kraš
tų, ir ar naktį ar dieną atvykdavo, būdavo 
priimti, priglausti ir nuraminti. Kam padė
ti, net paskutinį duonos kąsnį pasidalinda
mas, negalėdavo Arkazaris, tam kalbėdavo 
nors gerą žodį, nuraminimą teikiantį, užuo
jautą reiškiantį...

Ir nebuvo toje šaly žmogaus, kurio šir
dyje būtų buvę tiek kilnumo ir artimo 
meilės, kaip Arkazario širdyje.

Jei visoje šaly nebuvo žmogaus su kuk
lesne siela, tai ir nebuvo vyro, kurio išori
nė išvaizda ir veidas būtų buvęs negražes
nis, kaip Arkazario. Kojos ir rankos jo il
gos ir plonos, išdžiūvusios, lyg šiaudai; 
galva didelė, plika, nudribusiais veidais, lyg 
senos moteriškės, atkištomis ausimis ir įdū- 
busi tarp pečių. Kupra iš priešakio, kupra 
iš užpakalio; akys raudonos, nušutusios, 
kaip žmogaus, kuris visa savo amžių ver
kia ašaroja.

Tie. kuriems teko matyti jis akis akin, 
stebėjosi ir kalbėdavo:

—Kaip gali tokio kilnaus būdo siela gy
venti tokiam biaūriame kūne?...

Kitoj didelėj ir turtingoje šaly, gretimo
je tos, kur gyveno ir valdė Arkazaris, buvo 
karalius, pragarsėjęs -tuo, kad turėjo duk
rytę, grakščiausią ir dailiausią viso pasau
lio merginų, nuo karalaitės iki sodietės 
mergaitės.

Džiaugėsi ir puikinosi jos grožiu senas 
tėvas, ir besidžiaugdamas, besigrožėdamas 
augino ją, kaip mažą paukštutę aukso nar
ve. Nereikalaudavo ir neišgaudavo iš tėvo 
ji tik to, ko nežinojo, kad yra pasauly. Gy
veno auksu ir gintaru ir brangiais spalvo
tais akmenimis išdabintuose balto marmu
ro rūmuose, kur kiekveną jos norą aukš
čiau, negu ji spėdavo pareikšti, pildydavo 
tam tyčia laikomų tarnų ir tarnaičių minia. 
Dėvėjo, rėdėsi gražiais rūbais, auksu ir šil
ku siuvinėtais, kuriuos pargabendavo jai iš 
tolimųjų pasaulio kraštų, iš užjūrių tam 
tyčia siunčiamais laivais.

į tolimus kraštus, į visas šalis plaukė gan
dai apie gražią karalaitę, ir tie gandai kal
bėjo, kad nėra ir nebuvo pasauly kitos to
kios mergelės, kuri veido grožiu ir liemens 
grakštumu pritiktų dailiai karalaitei. Ir to
dėl, kai ji dar maža buvo ir turėjo nedau
giau, kaip keturiolika vasarų, iš visų šalių, 
net tolimiausių, ėmė plaukti piršliai. Siuntė 
juos garbingi kunigaikščiai, galingi karalai
čiai ir net ciesorių sūnūs. Bet nė už vieno 
tėvas nenorėjo dar leisti, nė už vieno dar 
nenorėjo tekėti daili karalaitė.

O kada praslinko aštuoniolika vasarų, kai 
ji saulės šviesą išvydo, atėjo į ją tėvas ir 
taip prakalbėjo:

—Jau aštuoniolika metų tau sukako. 
Geras metas, kad už vyro tekėtai. Aš jau 
esu senas, poilsio reikalingas, ir nėra, kas 
mane pavaduotų, nes aš vaikų daugiau ne
beturiu, tik vieną turiu. Pasirink sau vyrą, 
kurį aš, sau gėdos nedarydamas, galėčiau 

pavadinti savo sūnumi ir pavesti jam mano 
karalystės valdymo naštą...

Ir atsakė jam karalaitė;
— Tu kalbi, tėveli, ir aš pasielgsiu, kaip 

tu nori. Bet tu sakai, tėveli, kad mano vy
ras turi būti tokis, kurį tu, sau gėdos neda
rydamas, galėtai pavadinti savo sūnumi ir 
pavesti jam visą karalystę valdyti. Bet rei
kia, kad valdytų išmintingai ir teisingai, ir 
kad žmonės paskui nekalbėtų: „Kokis 
niekšas yra karaliaus žentas, kuriam, mūsų 
nelaimei, pavedė karalius visą savo kraštą“.

— Tavo kalba išmintinga ir džiugina ma
no širdį, — pagyrė ją tėvai, — Aš irgi tik 
tokio žento noriu, kuris valdytų kraštą 
išmintingai ir teisingai, kaip kad aš jį val
dau.

— Taigi surask man tokį vyrą, kad jis 
būtų visų vyrų garsiausias, surask man to
kį gerbiamą, kad jis būtų visų vyrų gerbia- 
miausias, ir tokį išmintingą, kad jis visų 
žmonių būtų išmintingiausias ir kito tokio, 
jam panašaus, pasauly nebeatsirastų. Tik 
už tokio vyro man, viso pasaulio mergelių 
gražiausiai, dera tekėti, tik tokį galėsi, gė
dos sau nedarydamas, pavadinti savo sūnu
mi, net jei jis būtų ne karaliaus sūnus, bet 
paprasto ūkininko vaikas.

Raski man tokį vyrą, kuris būtų vertas, 
kad aš už jo tekėtau.

— Tiesą kalbi, ir aš turiu surasti tokį vy
rą, — tarė jai tėvas ir didžiai susirūpino. j

Tris dienas galvojo karalius, o su juo vi
si jo ministeriai ir tarėjai, kaip surasti tokį 
vyrą, kurio reikalauja karalaitė. Begalvo
dami sumanė ir nutarė sušaukti visus, ku
rie yra išmintingiausi ir kurie giliausiai mo
kyti, kad jie surastų ir nurodytų vyrą, ku
rį karalius, sau gėdos nedarydamas, galėtų 
pavadinti savo sūnumi ir pavesti jam v&ą 
karalystę valdyti, atidavus jam, kaip žmo
ną, savo dukterį, dailiąją karalaitę.

(B. d ) .1
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LONDONAS
CENTRO VALDYBOS APLINKRAŠTIS

Ruošiamos DBLS konferencijos proga 
DBLS Centro Valdyba išsiuntinėjo DBLS 
Tarybos nariams ir Apygardų bei skyrių 
Valdyboms aplinkraštį, kuriame paliečia
ma ir DBLS finansinė padėtis. Ieškodama 
būdų pagerinti DBLS finansinę padėtį, 
DBLS Centro Valdyba kreipiasi į DBLS 
narius ir skyrių valdybas, prašydama dėti 
pastangų, kad nario mokestis būtų pradė
tas mokėti už tam tikrą laiką pirmyn. Su
mažinti skyrių valdybų darbą mokestį ren
kant, DBLS nariai prašomi mokėti mokes
tį mažiausiai už tris mėnesius į priekį.

Toks nario mokesčio mokėjimo būdas 
padėtų DBLS-gai išbristi iš dabartinių fi
nansinių sunkumų ir palengvintų veiklos 
planavimą ateičiai. Iš anksto žinant būsi
mas pajamas, išlaidos, gali būti reguliuo
jamos taip, kad neviršytų turimų išteklių.

Tikimasi, kad nariai supras šios priemo
nės vertę ir padės ją įgyvendinti. DBLS-ga 
privalo stiprėti, ne merdėti. Bet tai pri
klauso nuo jos narių.

s. n.
* * * * *

DBLS-gos KONFERENCIJOS 
DARBOTVARKĖ

Šeštadienis
3- 4 vai. p.p. Tarptautinė būklė (V. Ba-

liekas)
4- 5 " DBLS-gos Finansai (S. Ne-

‘ nortas),
5- 6 “ Propagandos ir Informacijos

Reikalai (F. Neveravičius),
7 “ Pobūvis.

* . * * 
Sekmadienis

11 vai. p.p. Pamaldos Lietuvių Bažnyčio- 
čioje,-

2- 3 “ Pranešimai iš Skyrių,
3- 4 “ DBLB, DBLS ir Lietuvių

Namu B-vė (M. Bajorinas),
4- 5 “ DBLS Centro Valdyba ir

Skyriai (A. Pužauskas),
5- 6 “ Kultūros, švietimo ir šalpos

reikalai (kun. A. Kazlauskas, 
-7 “ Spaudos atgavimo minėji

mas (F. Neveravičius).

Pirmadienis
10- 11 vai. ryto Europos Lietuvis (J. Vii-

Minskas)
11- 12 “ Vidaus politinė būklė (J.

Senkus),
12- 1 “ Okupuotoj Lietuvoj (S.

Žymantas).
Norintieji šioj konferencijoj dalyvauti, 

kreipiasi į savo skyrių valdybas, kurios 
rekomenduoja dalyvius registracijai DBLS 
Centre.

■ Londono lietuviai gali kreiptis tiesiog į 
DBLS Centrą.

* * *

ĮSISTEIGĖ DBLS RĖMĖJŲ SEKCIJA
Jau nuo seniai buvo reiškiamas pagei

davimas apjungti tuos asmenis, kurie, virš 
savo tiesioginių nario mokesčių, dar nori 
paremti'DBLS-gos veiklą. Jie augštai ver
tina DBLS-gos misiją šiais sunkiais mūsų 
tautai laikais ir brangina Sąjungos veiklą 
šiame krašte.

Tą klausimą gyvai kėlė atstovai praėju
siame Sąjungos suvažiavime, ir ši idėja 
buvo visą laiką puoselėjama. Prieš savai
tę padaryti konkretūs žygiai tai idėjai įgy
vendinti. įsisteigė DBLS Rėmėjų Sekcija, 
kurios nariais yra tie asmenys ar institu
cijos, kurie Sąjungos veiklai remti įmo
ka tam tikrą įnašą. įnašo minimumas ir 
kiti reikalai bus nustatyti statute, kurio 
projektas yra dabar ruošiamas. Rėmėjų 
Sekcija pati tvarkysis savo reikalus, dary
dama suvažiavimus ir išsirinkdama savo 
valdybą. Kol tas bus padaryta, DBLS 
Valdyba laikinai tvarkys techniškus Sek
cijos reikalus. Dėl to, norintieji Sekcijai 
priklausyti, prašomi susirišti su Centro 
Valdyba.

Pirmieji Rėmėjų Sekcijai įnašai jau yra 
padaryti, ir toji garbė tenka Buckminste- 
rio Skyriui, kurio veiklusis pirmininkas 
K. Deveikis pirmasis iškėlė rėmėjų idėją 
ir pats pirmasis atvežė savo skyriaus na
rių įnašus 6 svarus (K. Deveikis 2 sv„ J. 
Šukaitis 2 sv., P. Juška 2 sv.).

* * *
WELLINGBOROUGH LIETUVIS 

LAIMĖJO TAURĘ
Wellingborough liepos 7 d. Įvyko astuo

nių mokyklų tradicinės sporto varžybos, 
kurias laimėjo katalikų berniukų ir mer
gaičių mokykla, gavusi tris sidabro taures.

Dvi iš šių trijų taurių priėmė lietuvis 
Zigmas Karanauskas, esąs tos mokyklos 
seniūnas (Head Boy). Zigmas Karanaus
kas laimėjo pirmąją vietą šokime į tolį. 
Gabusis lietuvis gyvena su tėveliais Dine- 
don Sidings, Wellingborough. Linkime 
jaunam spartininkui ir gabiam mokiniui ir 
toliau sėkmingai garsinti lietuvio vardą.♦ * ♦

SOCIALDEMOKRATŲ atstovo 
INŽ. VICINSKO PRANEŠIMAS

Pranešama, kad Liet. Socialdemokratų 
partijos atstovas Inž. Vilčinskas, dalyvavęs 
Europos Jungtinių Valstybių Socialistų Są 
jūdžio VII-me Kongrese, Milane, darys vie 
šą pranešimą apie šio kongreso darbus. 
Pranešimas įvyks šeštadienį, liepos 24 d., 
7 vai. vak. Lietuvių Namuose, 43, Holland 
Park, W. 11.

Lietuvių visuomenė kviečiama dalyvauti.• * ♦
„IŠ VISO SVIETO Į VIENA VIETA"

Liepos 31 d., šeštadieni, ryšium su įvyks 
tančia DBLS skyrių valdybų 3-jų dienų 
konferencija. Lietuvių Namuose, 43, Hol
land Park, W. 11., patalpose ruošiamas 
linksmas subatvakaris, į kurį kviečiami 
svečiai iš Londono ir provincijos. Iš anks
to pranešusiems, parūpinama nakvynė. Po 
būviui gros geras orkestras. Veiks bufetas. 
Atostogaujančius prašome atvykti į Lon
doną, kur suvažiuos daug lietuvių iš įvai
rių Anglijos vietų.

STOVYKLOM!
TAIKOS, JAUNYSTES 
IR SVEIKATOS VIETA

Rašo K.
(Tęsinys)

Skaitant šiuos įspūdžius iš stovyklavi
mo laikų, gal ne vieno veidu nuslinks ne
pasitikėjimo šypsena ir gal kils klausimas: 
„Kodėl gi toj stovykloj viskas taip pasa
kiškai gerai klojasi? Kas gi ten per stebuk
lai vyksta?“

Nesiimu tiksliai atsakyti į tokius ir pa
našius klausimus, nes ir pats nežinau. Ot 
taip yra ir tiek. Spėju, kad ten veikia ma
žiausiai trys veiksniai: 1) gamta su visais 
jos burtais, 2) jaunimo didelis noras sto
vyklauti ir 3) nepaprastas viršininkų pa
sišventimas ir mokėjimas nukreipti jau
nystės energiją teigiama, kūrybine kryp
timi. Ties viršininkais noriu kiek ilgiau 
sustoti. —

8. VIRŠININKAI.
Pernai Tautoms, po pasikalbėjimo su 

Sktn. Vaitkevičium, vaizdžiai aprašė sto
vyklos organizavimo sunkumus. Nelabai 
tikėjau tuo: na, sakau, gal tie vargai žy
miai perdėti. Pagyvenau jau suorganizuo
toj stovykloj ir pamačiau kiek vargo ir 
rūpesčių teikia vien jos administravimas. 
Stovyklos tvarkymo rūpesčiai nesibaigia 
net tamsai apsiautus visą gamtą. Pasibai
gus vakaro laužui su visomis jo linksmy
bėmis, jaunimas grįžta į savo palapines, 
atsigula ir greit keliauja į sapnų karaliją. 
Bet vyresnieji stovyklos viršininkai dar 
ilgai sėdi prie gęstančio laužo ir svarsto, 
planuoja rytdienos darbus ir pramogas. 
Vos kelias valandas tepamiegoję — vėl 
keliasi žvalūs, patenkinti, linksmi.

Apie viršininkų viršininką — Vadeivą 
Sktn. Vaitkevičių čia nekalbėsiu. Užten
kamai apie jį ir jo „kryžiaus kelius“ per
nai prikalbėjo TautoniS.

Vyriausias viršininkas vyr. skltn.J. Bru
žinskas ir mergaičių stovyklos viršininkė 
skiltiriinkė R. Palklmaitė, neminint jau 
vargų ir rūpesčių administruojant stovyk
las, nukentėjo ir materialiai, nes stovyk
lavimo laikui buvo pasitraukę iš darbo. 
Jei pridėsiu, kad p. Palkimaitė buvo šei
mos išlaikytoja (nedarbingi tėvai ir ma
žas brolis), tai jos pasišventimą žodžiais 
neįmanoma įvertinti!

Berniukų stovyklos virš, pavad. vyr. 
sklt. J. Aiklmavičius be tiesioginių stovyk
los, administravimo rūpesčių buvo sporto 
ir gimnastikos vadovės, laužų meninės ša
lies režisorius ir t.t.

Ypatingai populiarūs stovykloj buvo 
maitinimo viršininkas psktn. B. Zenkevi
čius ir jo padėjėjas psklt. A. Gerdžiūnas 
(Stovykoj oficialiai jie buvo žinomi kaip 
„kukąs ir kuko chalujus“...). Jie ne tik 
mažiausiai miegojo naktimis, bet ir die
nomis saulės nematė, nes visą laiką buvo 
prie puodų, visą laiką dūmuose pasken
dę... Kai kitų stovyklautojų oda ėmė ru
duoti nuo saulės spindulių, tai „kuku“ — 
nuo dūmų!..

Arba imkim lengvojo, transporto virši
ninką J. Verbyią. Dienomis ir naktimis jis 
tai atveždavo, tai išveždavo stovyklos sve
čius bei pareigūnus, negaudamas nė „po
cket money“ iš jų... Ale kaip jis ir ištesė
jo?!..

Atskiro dėmesio vertas Nottingham'o 
Universiteto diplomatas (dabar jau diplo
muotas!) Korp. „Vytis“ korpdrantas V. 
Fidleris. Kas rytą jis prisideda pilną kup
rinę kaž kokių magiškų instrumentų ir 
vyksta į apylinkės kalnus ir klonius ieško
ti...naftos šaltinių. Mūsų dideliam džiaugs
mui ir pasitenkinimui, jis tų šaltinių ne
surado!.. Jei, neduok sviete, būtų suradęs 
— bematant mus būtų užplūdę visokio 
plauko biznieriai tos naftos eksploatuoti 
ir būtų sudrumstę mūsų stovyklavimo idi
lę!Čia neįmanoma išskaičiuoti žemesniojo 
rango viršininkų (skiltininkų ir paskilti- 
nink.ų) nuopelnų. Jos ir jie dirbo labai di
delį ir svarbų darbą mūsų jaunosios kar
tos, o tuo pačiu ir Tėvynės labui!

Kai kurių viršininkų mokslinis išsilavi
nimas siekia vos kelių gimnazijos klasių 
kursą, nes karo audra nutraukė jų moks
lą. Tačiau jų išsiauklėjimas, orientacija 
ir inteligencija viršyja daugelio išmoks
lintų „inteligentų“. Tas parodo, kad or
ganizacinis darbas, ypač tokioj organiza
cijoj kaip Skautų Sąjunga, žmogų tobuli
na, iškelia iš pilkos niekuo nesidominčios 
minios ir padaro juos galvojančiomis, so- 
cialėmis asmenybėmis. Tą ypač turėtų įsi
dėmėti tie kurie vengia lietuviško organi
zacinio darbo ir lyg papūgos kartoja „O 
ką man ta organizacija duos?“

9. PLANAI ATEIČIAI.
Sumanus žmogus tikisi geriausio, bet 

ruošiasi blogiausiam. Tik lengvabūdžiai ir 
neišmanėliai gyvena su ta diena! šios sa
los lietuviai, nors tikisi čia trumpai tebū
ti, bet tvirtinasi amžiams! Jau turim dvi 
tvirtoves: savus namus ir savo spaustuvę. 
Dabar mums jau laikas pajusti ir savo že
mę po kojomis! Jau labai laikas įsigyti 
pastovią stovyklavietę jaunimui. Nedels
dami turim nupirkti nors mažą ūkį su 
miškeliu kur nors prie ežero ar upės. Tokį 
ūkį galėtų pirkti ta pati Lietuvių Namų 
B-vė platindama akcijas. Tikiu, kad tėvai 
aktyviai įsijungtų į akcijų pirkimą, o mū
sų ūkininkai irgi tam skirtų gerą savo su- 
taupų dalį. Nepamirškim, kad žemė neiš
garuoja, nedega ir jos niekas nepavogs: 
tai patikimiausia nuosavybė! Žmonių skai
čiui daugėjant jos vertė vis kils ir kils!

Turim vieną kitą ūkininką veteraną, 
kuriam ne tik ne mielas, bet nesveikas bei 
per sunkus fabriko darbas. Tokie su ma
lonumu dirbtų pagal išgales savo sielai 
mielą darbą ūky. Tokiame ūkyje galėtų 
praleisti atostogas bei savaitgalius tautie
čiai, mylį ramybę, gamtą, banguojančius 
javus, .čia galima būtų dažnai ruošti ge
gužines ir kitokias pramogas. SVARBIAU
SIA, MŪSŲ JAUNIMAS ČIA JAUSTŲSI 
KAIP NAMIE IR GALĖTŲ STOVYKLAU-

Valteris.
TI KAS VASARĄ PO KELETĄ SAVAI
ČIŲ. Senieji, matydami mūsų atžalyno 
sveikatą, jaunystės energiją ir gerą nuo
taiką — patys pasijustų jauni, sveiki ir 
būtų pajėgesni sulaukti dienos, kada vėl 
su džiaugsmo ašaromis akyse žvelgtų į 
SAVO LAUKUS, SAVOJ LAIVSOJ NU- 
MYLĖTOJ TĖVYNĖJ!

Pabaiga

STOVYKLA
Stovyklaujame pereitų metų stovykla

vietėje, Locko Park, Nr. Spondon, Derby.
Liepos 31 d., šeštadienį, nuo 10 vai. ry

to Derby geležinkelio stotyje lauks atvyks
tančių uniformuoti skautai. Pasirink tiau- 
kinį tokį, kad Derbyje būtum ne vėliau 12 
vai. Iš geležinkelio stoties sunkvežimiai 
atvykusius stovyklautojus su manta atga
bens į stovyklavietę.

Kadangi pereitais metais autobusais 
niekas neatvyko, todėl šiais metais Derby 
autobusų stotyje budinčių skautų nebus. 
Tačiau, jeigu atsirastų autobusais atvyks
tančių, tepraneša laišku man, pažymėdami 
atvykimo laiką.

Stovykla prasideda liepos 31 d. Baigia
ma rugpjūčio 9 d. Stovyklinis mokestis 45 
šilingai, sumokama atvykus.

KĄ PASIIMTI?
1. Skautai-tės — švarią, tvarkingą su 

visais skautiškais ženklais uniformą.
Neskautai — berniukai, pageidautina, 

kad turėtų trumpas tamsiai mėlynos spal
vos kelnaites ir haki spalvos palaidinukę.

2. Patalynę: porą paklodžių, pagalvėlis, 
dvi šiltos anklodės (dekės) ir ką nors šil
tesnio pasikloti.

3. Valgymo įrankius: peilį, šaukštą, ša
kutę, puoduką, lėkštę ar dubenėlį.

4. Du rankšluosčius (kojoms ir veidui), 
muilą, dantims šepetuką, dantims pastos, 
šukas ir nagų valyklį.

5. Adatą, siūlų ir kelias atsargin. sagas.
PAREIGŪNAI

Berniukų stovyklai vadovaus Brolijos 
Vadeivos pavaduotojas psktn. J. Bružin
skas.

Mergaičių stovyklai — Seserijos Vadei- 
vė vyr. skltn. R. Sinkevičiūtė-Bružinskie- 
nė.

Stovykloje mūsų garsaus dienraščio 
„Taukuotas Puodas“ redaktoriaus parei
gas, drauge ir stovyklos gydytojo parei
gas, eis Dr. K. Valteris.

Mūsų Dvasios Vadovas kun. Kazlaus
kas į stovyklą atvyks tik paskutinėmis 
dienomis. Visą stovyklos laiką savo tarpe 
turėsime seną, patyrusį skautą, tik ką at
važiavusį iš Romos, kun. Dauknį.

šių metų stovyklos „kukąs“ bus pskltn. 
A. Gerdžiūnas, visą žiemą mokęsis gamin
ti paštetus, „kunklietus“ ir lietuviškas 
sriubas virti.

AUKOJO
Vasaros stovyklai paremti ir neturtin

giesiems stovyklinį mokestį apmokėti au
kojo: Silsden skyrius 1 svarą, Shefieldo 
skyrius 6 sv. 8 šil., Edinburgo skyrius I 
sv. 4 šil., J. D. 10 šil., J. Struoginis 2 sva
rus, K. Skrebalius 1 svarą, V. Palilionis 
— 10 šilingų, Br. Daunoras — 10 šil.

AUKOTOJAI RAŠO
Beskaitydamas „E.L.“ užtikau Tamstos 

šauksmą — „Gelbėkite jaunimą!“ Nesu 
turtuolis, bet šiais metais nutariau pas
kirti 2 svarus. Tamsta parink vieną ber
nuką ar mergaitę. Jei reikės užmokėsiu 
ir už kelionę.

J. Struoginis, Kent.
Tamstai siunčiu 1 sv. del skautų-čių sto

vyklos , tuo nors ir maža auka prisidėda
mas prie jaunimo auklėjimo. Tikiuosi tą 
kultūringą darbą daug kas parems.

K. Skrebalius.
Siųsdami surinktų aukų pašto orderį 

6 sv. 8 šit, apgailestaujame, kad didesnės 
sumos negalėjome surinkti, nes mūsų 
skyrius teturi 14 narių. Ta proga linkime 
Tamstai geros kloties ir ištvermės šią sto
vyklą suburti, o jon suburtam lietuviš
kam jaunimui gražiai praleisti laiką.

Sheftieldo sk. v-ba.
Siunčiu 10 šil. auką skautų stovyklai 

paremti. Laikui atėjus linkiu stovyklauti 
mūsų jaunimui lietuviškoje gamtoje. Ten 
saulelė daug šiltesnė, juoda duona daug 
gardesnė... J. D.

MIELI AUKOTOJAI IR
AUKŲ RINKĖJAI

Iki stovyklos beliko vos viena savaitė, 
bet dar daugelis aukų lapų nėra grąžinta. 
Maloniai prašau DBLS-gos skyrių valdy
bas ir pavienius asmenis, kurie yra gavę 
aukų lapus ir jų dar negrąžinę, paskubė
ti juos atsiųsti su aukomis ne vėliau liepos 
28 d. šiuo adresu: J. Bružinskas, 46, Sprin- 
geliffe, Bradford 8,

Jeigu aukų visiškai nesurinkta, nors ir 
tuščius aukų lapus, prašome būtinai grą
žinti, nes jie reikalingi prie apyskaitos.

ATSISVEIKINIMO LAUŽAS
Paskutinis — atsisveikinimo laužas, sto

vykloje įvyks rugpjūčio 8 d., sekmadienį, 
2 vai, p.p., į kurį maloniai kviečiami atsi
lankyti skautų-čių ir jaunimo tėvai ir lie
tuvių visuomenė.

Stovyklą pasiekti galima: atvykstant į 
Derby traukiniu ar autobusu. Iš Derby au
tobusų stoties kas 15 min. eina autobusai 
j Spondon. Iš' Spondon į Locko Park pės
čiam apie 20 min. kelio. Parke bus atžy- 
mėjimai, nurodą kelią stovyklom

DAR NEVĖLU
Tie, kurie norėtų stovyklauti, bet nėra 

dar užsiregistravę, tuoj pat praneša man 
(21, Cobden st. Derby), pažymėdami var
dą, pavardę, amžių ir adresą.

Sktn. K. Vaitkevičius

NOTHNGHAMAS VOOETDA
JEI NORITE SUSITIKTI PAŽĮSTA

MUS, KAIMYNUS IR BIČIULIUS, nepa

mirškite, kad metuose tik viena tokia pro
ga — rugpjūčio 7 d. šeštadienis, kada Not- 
tinghaman suvažiuos iš visos salos lietu
viai, į Nottinghamo DBLS Apygardos ruo
šiamą sąskrydį — suvažiavimą. Sąskry
džio dienotvarkė sekanti: Atidarymas, 
trumpas žodis į suvažiavusius, sveikini
mai, „Pupų Dėdės“ pranešimas, vargo mo
kyklos auklėtinių šokiai, dainos ir dekla
macijos, Coventry orkestro trumpas kon
certas, laimės išbandymas turtingoje lote
rijoje.

Pradžia 18 vai. Pabaiga 24 vai. Groja 
Coventrio lietuvių orkestras. Jau dabar_ at
sižymėkime kalendoriuose, kad rugpjūčio 
7 d. vyksime i NOTTINGHAMO LIETU
VIŲ SĄSKRYDĮ.

MANCHESTERIS
Savo laiku buvęs vienas didžiausių ir 

veikliausių Manchesterio DBLS skyrius, 
šiuo metu randasi jau beveik likvidavimo
si stadijoje. Skyrius neteko dviejų trečda
lių narių, ši padėtis susidarė ne vien dėl 
narių emigracijos, bet dėl to, kad dalis lie
tuvių tiek „suanglėjo“ ir tiek atšalo lietu
viškam reikalui, kad nebeįstengia atlikti 
nario pareigos — apsimokėti nario mokes
tį. DBLS Centro Valdybos pasiūlymas — 
rinkti nario mokestį į priekį, vargiai pa
vyks įgyvendinti. Nemaža vargo ir su už
silikusiu nario mokesčio surinkimu. Dalis 
narių, paraginta tai atlikti, pažada sutvar
kyti „vėliau“, b kita dalis prašo — nebe
laikyti jų Sąjungos nariais.

Kur priežastis? Ar po 10 metų lietuvis, 
netekęs Tėvynės, jau ją būtų pamiršęs? 
Ne. Kiek teko vietoje patirti iš pasiliekan
čio Sąjungos eilėse nario, didžiausias nuo
šimtis pasitraukia ne vien dėl to, kad įsi- 
gyjo namukus, sudarė mišrią šeimą, įsi
traukė į anglų gyvenimą. Ne. Šalinasi to
dėl, kad viršūnėse nebėra VIENYBĖS.

Visiems įgrįso nuolatinės tarpusavio peš 
tynės skirtų, rinktų, naujai gimusių, pasi
vadinusių komitetų, vadų, įgaliotinių, ats
tovų, veiksnių, pusveiksnių, vaduotojų, 
kurie per paskaitas, susirinkimėlius, subū- 
vimėlius, koncertėlius kiekvienas kitaip 
groja, kiekvienas savo dūdelėn pučia, o 
piie burnelės ar uždaresniame p’abūvyje 
nesigaili vieni kitiems tamsių dažų, ret
karčiais ir deguto. Šito paprastas lietuvis 
negali suprasti. Negali tas pats lietuvis su
prasti, kad per 10 metų „viršūnėse“ nepa
jėgiama susitarti, kuriai partijai pirmiau 
teks išvaduoti Lietuvą? Kiekvienas eilinis 
lietuvis jaučia, kad kaip gražiai nekalbė
tų bet koks vietinis ar svetys, bet jei jo 
kalba suka į bet kurios partijos k.voldelius, .. „„ 
klausytojas iš „mandagumo“ pritaria, o išlaidos. Bet atlyginimo pagrindan dedami 
vėliau nusipjauna ir užgeria dvigubu, nes-vokietijoje galiojatiejt tarifai, o ortopedi- 
savo galvosenoje jis turi sveiką mintį, kad • • "
Lietuvą išvaduosime tik tada, kai busime 
vieningi, o nesusiskladę į atomines daleles. 
Ir pati Sąjunga buvo stipresnė, veiklesnė, 
pajėgesnė, kol nebuvo Anglijos lietuvių 
tarpe vienokiais ar kitokiais pagrindais ir 
šūkiais veikiančių veiksnių ir pusveiksnių.
Lietuviai, atitrūkę nuo Sąjungos, nebepri- 
taps niekur ir atsitiks taip, kad liks tik 
veiksnių „veikiančios“ valdybos ir ret
karčiais „pabuose“ susimeta, lietuviai, kar 
čiosios stikliuku užgerti kartelį...

* * ♦
APYGARDOS VALDYBA

Birželio 20 d. Liet. Soc. Klubo patalpose 
įvyko DBLS Manchesterio Apygardos su
važiavimas. Kadangi buv. Apyg. Valdyba 
dėl emigracijos ir kitų priežasčių per pu
santrų metų „išsibarstė“ ir ją sudarė 2 
nariai, pranešimas apie Valdybos veiklą 
buvo kukliai trumpas. Suvažiavimas, iš
klausęs skyr. valdybų pranešimus, apsvars 
tęs einamuosius reikalus, išrinko naują 
Apyg. Valdybą, kurion įėjo A. Kuzmickis, 
B. Klimas, A. Jaloveckas. A. Jaloveckui iš 
valdybos pasitraukus, įėjo D .Steponavi
čius. Pareigomis pasiskirstyta: A. Kuzmic
kis pirm., B. Klimas — sekretorius ir D. 
Steponavičius — iždininkas.

Suvažiavimas raštu sveikino: Lietuvos 
Ministerį B. K. Balutį ir DBLS Centro 
Valdybą. * * ♦

LIET. SOC. KLUBAS
Birželio 27 d. įvyko visuotinis Klubo na

rių susirinkimas. Tai stipriausias ir veik
liausias šiuo metu Manchester! oorganiza- 
cinis vienetas. Nors ir sumažėjo klubo lan 
kytojų, tuo oačiu ir pajamos, bet klubas 
įstengia medžiaginiai paremti asmenis, rei
kalingus pašalpos, kartais ir organizicijų 
ištuštėjusias kasas. Pavyzdingai tvarko
mas ir prižiūrimas. Šiuo metu klubas bu
ria apie save Manchesterio ir apylinkių 
sportinnkus ir jaunimą. Tam reikalui Val
dyba priėmė planą ir patvirtino sąmatą 
klubo darželyje krepšinio ir tinklinio aikš
tei įrengti. Pirmieji darbai jau pradėti. 
Rugpjūčio pradžioje aikštės atidarymo pro 
ga ruošiamas krepšinio turnyras.

P. Preibio vadovaujami sukruto ir šach
matininkai. šiuo metu klube vyksta šach
matų turnyras, tikslu atrinkti pajėgesnius 
šachmatininkus ir sudaryti komandą. VI. 
Stabačinskas aikštelėje lipdo didžiulį Lie
tuvos herbą — Vytį. Klubo patalpos remon 
tupjamos ir tvarkomos pačių klubo valdy
bos narių, kurie tą darbą atlieka laisvomis 
valandomis.

S. Laurušoniui iš klubo sekret. pareigų 
pasitraukus, susirinkimas išrinko A. Jalo- 
vecką. Ta proga buv. sekretoriui sureng
tos išleistuvės, o naujojo „krikštynos“.

Tarp kitų pareigų, klubo Valdybai ten
ka atlikti ir nemalonių: paskutiniame po
sėdyje Valdyba nutarė iš klubo 3 mėne
siams pašalinti 2 klubo narius, už nepado
rų ir lietuvio vardą žeminantį elgesį. Taip 
pat Valdyba nutarė imtis griežtų priemo- 
ni ųprieš narius, kurie kluban atsilankę ir 
kiek „įšilę“, bando klubo patalpose „suves
ti sąskaitas“.

Liepos 17 d. Klubas suruošė Dariaus Ir 
Girėno minėjimą. Paskaitą skaitė iš .Lon
dono atvykęs A. Kaulėnas.

NACIŲ PERSEKIOJIMO 
AUKŲ ATLYGINIMO REIKALU

„British League for European Freedom“ 
sudarė komitetą paremti nacių persekio
jimo aukoms be pilietybės, kad jie galėtų 
išgauti Vokietijos įstatymu numatytus at
lyginimus.

Komiteto lėšomis lenkų nacių aukų są
jungos pirmininkas, p. Odrobny, (22a) 
Velbert b. Duesseldorf, Schliessfach 291, 
numato tuo reikalu apkeliauti stovyklas. 
Nors kitų tautybių aukomis p. Odrobny 
neketina rūpintis, bet, jeigu tautinių komi
tetų pirmininkai į jį kreiptųsi, jis žada kuo 
galėdamas padėti.

Nukentėję dėl nacių persekiojimo savo 
pretenzijas pareikšti ir pateikti įrodomąją 
medžiagą turi iki 1954 m. rugsėjo 30 d. 
Gyvenantieji ne Vokietijoje iki 1955 m. 
rugsėjo 30 d.

Tuo reikalu išleistas įstatymas yra kom
plikuotas ir paliečia pirmoje eilėje vokie
čių ir žydų tautybės aukas. Atitinką to įs
tatymo 1 ir 8 paragrafo sąlygoms, gali ti
kėtis kompensacijų už prarastą gyvybę, 
laisvę, sveikatą, turtą, algą, pensiją, moks
lo ar ekonominės raidos sukliudymą. Pir
muoju paragrafu nustatoma, kad persekio
jimu laikomi persekiojimai dėl rasės, ti
kybos ar pasaulėžiūros, o aštuntuoju rei
kalaujama, kad persekiotasis iki 1947 m. 
sausio 1 d. savo nuolatinę gyvenamą vietą 
turėtų vakarų Vokietijoje.

Kas neatitinka šias sąlygas, gali reika
lauti mažesnių kompensatų pagal 67-76 pa
ragrafą, o pagal 71-75 paragrafą politiniai 
tremtiniai ir be pilietybės, neatitinką 8-tą 
paragrafą gali reikalauti atlyginimo tik už 
laisvės netekimą arba sveikatos praradi
mą. Pagal 76-ią paragrafą galima reikšti 
pretenzijas į nedidelę pensiją už persekio
jimą dėl tautybės, jei dėl to persekiojimo 
nustota nemažiau 50% darbingumo.

VOKIETIJOS KARO AUKŲ 
UŽSIENYJE GYDYMO IŠLAIDOS
pabaltiečių Centro Komitetų pakar-Į pabaltiečių Centro Komitetų pakar

totiną kreipimąsi mokėti išemigravusiems 
pabaltiečiams, nukentėjusioms nuo karo 
veiksmų, pripažintąsias'rentes tuose kraš
tuose, Vokietijos Darbo Ministerija prane
ša, kad renčių mok. į užsienį nėra gali
mas. Kartu m-japraneša, kad pagal naujus 
potvarkius užsienyje gyvenantieji karo in
validai ar nukentėję dėl karo veiksmų, ku
rių pretenzijos yra Vokietijoje pripažintos, 
gali gauti gydymosi užsienyje išlaidų atly
ginimą, kiek tai liečia ligas, kurios yia 
pripažintos kaip karo pasėkos ligos.

Tokiais atvejais to krašto Vokietijos 
atstovybėse gaunami formuliarai, kuriuos 
išpildžius, per atstovybę atlyginamos gy
dymo ir net susiėjusių su gydymu kelionių 

nius įrankius pav„ protezes, prašoma už
sakyti Vokietijoje. Smulkesnes informaci
jas duoda tame krašte esanti Vokietijos 
atstovybė, per kurią galima išgauti ir patį 
sveikatos netekimo karo pasėkojet pripa
žinimą.

ATVEŽĖ LINKĖJIMUS LIGONIAMS
Kun. dr. Aviža po ilgesnio viešėjimo 

Amerikoje, kur jis aplankė visas - didesnes 
lietuvių kolonijas ir artimai susipažino 
su tenykščiomis sąlygomis, vėl grįžo į Eu
ropą. Trumpai pailsėjęs dr. Aviža mielai 
sutiko aplankyti Gautingo sanatorijoje 
besigydančius lietuvius ir pasidalinti su 
jais kelionės įspūdžiais.

Gerbiamas svetys savo žodyje išsamiai 
nušvietė socialinį, kultūrinį ir religinį 
Amerikos lietuvių gyvenimą. Prelegentas 
pabrėžė, kad Amerikos lietuvių gyvenimas 
ir mokyklų struktūra labai skiriasi nuo 
Europinio. Senųjų ir naujųjų lietuvių 
emigrantų santykiai, kurie pradžioje ro
dė tendencijos skirtis, dabar jau visiškai 
suartėjo ir ateityje visiškai susilies į bend
rą visų mūsų tikslą. Amerikos lietuviai 
ypatingai skiriasi iš kitų emigrantų savo 
atkaklia kova prieš komunistus. Daugelis 
įtakingų amerikiečių pastebėję, kad lietu
viai, neatsižvelgdami kokios tautinės bend 
ruomenės komunistai būtų, visada pirmie
ji ryžtingai stoja jiems prieš su propagan
da, demonstracijomis ir sava spauda. Tą 
lietuvių antikomunistinį reiškimąsi dauge
lis žymių amerikonų įvertina, kaip augštą 
lietuvių politinį susipratimą ir lojalumą 
dabartinei Amerikos vyriausybei.

Ši paskaita, padėjo arčiau susipažinti su 
toli nuo tėvynės išblokštų tautiečių gyve
nimo sąlygomis, jų rūpesčiais ir džiaugs
mais, ligoniams ji buvo itin maloni. Gau
tingo lietuviai ilgai liks dėkingi visiems 
užjūrio broliams, siuntusiems sveikinimus 
mūsų ligoniams. Gerbiamam svečiui visi 
tariame nuoširdų ačiū, už atvežtus ir per
duotus linkėjimus.

Tą pačią dieną sanatorijos lietuviai at
sisveikino su bendroumenės pirmininku 
V. Gulbinu, kuris pasveikęs išvyko apsi
gyventi į Muencheną. Išvykstančiąjam bu
vo išreikšta ypatingas dėkingumas už ne
nuilstamą pasidarbavimą. besirūpinant 
ligonių socialiniais ir kultūriniais reika
lais. Jam vadovaujant buvo pajusta tikrai 
lietuviškas ir solidarus visų tautiečių su
gyvenimas, o kitų tautybių tarpe nekartą 
lietuviai buvo statomi kaip pavyzdys savo 
organizuotumu ir nuoširdžiu susiklausy
mu.

Ta pačia ligonių susibūrimo proga vie
toje išrinktas naujas Gautingo. apylinkės 
pirmininkas.

Gautingiškis

ATOSTOGINIS VAKARAS

Liepos 24 d., šeštadieni, Londono Soc. ir 
Sporto klubo patalpose 345a Victoria Park 
Rd., rengiamas

LINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS

su ypatingai nauja ir įdomia programa, 
kurią išpildys Linksmieji Broliai. Gros ge
ras orkestras. Vakaro pradžia 7 vai. Sta
liukus iš anksto galima užsakyti pas V. 
Jurą. Telf. SHO 8734.

B. Kilnias.
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„MĖLYNOŠ SUKNELĖS" 
KLOSTĖSE

(atkelta Iš psl. 2.)

minis jų įdėjęs draugai, laisvės kovos tęsė
jai. Deja, Myliui ię ši paguoda atimama, kai 
hostelio bendragyventojai viešai jį komuniz
mo vergu apšaukia. Sitai, mano nuomone, 
ir taip dramatišką jo asmenybę visiškai su- 
tragina, ir dėlto tiktai jis vienas užsitarnau
ja nuoširdžiausios skaitytojų užuojautos.

Ar apysakos autorius psichologiškai mo
tyvuoja tartum pakvaišusių hostelio gyven
tojų pradingusio Myliaus visišką pasmerki
mą? Ar kūrinio kompozicijos simetrijai ne
kenkia net 7 puslapiai pikčiausių apkalbų 
(plg. 53-59 psl.)?

Šitą motyvą autorius psichologiškai pa
grindžia ir ne be reikalo nupiešia tuos pur
vus, kuriais tariamai neklaidinga visuome
nė paikai apdrabsto nekaltojo asmenį. Ta
čiau tą motyvą pagrindžia ne tik Daubaras; 
autorius tiktai perkurta paties gyvenimo su
režisuotus ir inscenizuotus faktus.

Šitoje vietoje galima būtų pravesti parale
lę tarp Daubaro sukurto fiktyvinio veikėjo 
Myliaus ir realaus, visems girdėto lenkų ku
nigo Borynskio. Kai pernai liepos 13 d. mi
nėtas kunigas dingo iš savo namų, jo buvę 
.parapijiečiai prišnekėjo lygiai tokių istorjų, 
kaip „Mėlynos Suknelės“ hostelio gyvento
jai apie Mylių. Vieni įtarė, kad k. B. kaž
kur pasislėpęs su moterimi, kiti — kad jis 
savo noru grįžęs į Lenkiją, nes ir čia tarna
vęs komunistams...

Kaip gražiai Daubaras pagavo žmonių 
„neklaidingą nuomonę“, pasakydamas Rau- 
gelienės apie Mylių tartus žodžius, kurie to
kie budingi ir minėto kunigo kaltinimams:

„Kas galėjo tikėti, kad tokia rami kiaulė 
gali taip giliai knisti! Man tik dabar paaiš
kėjo, kodėl Mylius buvo toks užsidaręs ir 
atsiskyręs. Matyt, kad jis jau senai tuo 
amatu vertėsi. Kai sąžinė nerami, tai ir pats 
žmogus, kaip mazgotė, susiraukšlėjęs ir su
rūgęs pakampiais slampinėja“ (53 psl.).

Tragiškas, tačiau, ne tik Myliaus asmuo: 
kažinkokia graudi tragiką skubių apkalbinė- 
tojų kaukėmis ir nesamdytų kaltintojų — 
prokurorų togomis apvelka žmones, kai jie 
grubiais pirštais pradeda draskyti dar nesu
krekėjusias komunizmo aukų žaizdas.

Ar žmonės tikrai tokie negailestingi, to
kios vampyriškos prigimties? Ar jie sąmo
ningai gardžiuojasi kito nelaime? O gal jie 
nesąmoningai pasitarnauja raudonųjų agen
tų tikslams, vykdydami Kremliaus diktato
rių direktyvas?

Ir į tą klausimą palyginti gerą atsaką 
duoda apysakos autorius, vaizduodamas ko
munistų agentų veiklą Anglijoj.

(Bus daugiau)

(atkelta M psl 2.)

LIETUVIŠKOS KNYGOS BARE

nių bildėjimo, ir dar daugelį dalykų, ku
riuos atneša tolimi namai ir atsiminimai, 
įsigėrę į paties poeto širdį ir išsilieję jo fi7 
losofinėje tragiškoje poezijoje (proziškai 
pasakytume: tarp svajonių ir realybės vi
sad tragiška).

Tiems A. Nykos- Niliūno svajonių na
mams su jų saviškiais apibūdinti reikėtų, 
žinoma, ne tokio straipsnelio, kaip šis, bet 
mums jis iš šio taško ir būtų verčiausiąs 
pažinti, nes jis čia artimiausias, mieliausias 
ir nuoširdžiausias.

Nežinau, kodėl man A. Nykos-Niliūno 
šiame rinkinyje labiausiai patiko nedidelis 
eilėraštis „Sodoma“. Labiau net už „Pasku
tinę kelionę“ ar „Žuvusius namus“, šiame 
rinkinyje yra nemaža ir trumpų eilėraščių, 
ir juose, pasakyčiau, mažiau gal tos meta
fizikos, juose jaučiama didesnė vienybė, 
negu didžiosiose poemose, o iš tų trumpų
jų „Sodoma“ jau dėl pačios kalbos apie 
prakeiktąją Sodomą yra tipiškai valeriškas 
bet, mano akimis, iš to eilėraščio plaukia 
tokia gili meilė savo kraštui ir namams, kad 
jis mane vienodai stipriai veikė, kai skai
čiau pirmą kartą, vienodai stipriai ir jau 
kelintą kartą skaitomas. Sodoma poetui yra 
jo tėviškė ir prakeikta, ir jis grįžta jon kur 
plaukia ir plauks nepalaiminta upė, ir aš 
viską persikeliu sau norima prasme, jis ma
ne veikia. O kodėl poetui čia Sodoma tėviš
kė? Vienas paaiškinimas tetiktų: tai vis tas 
tolimas žodynas ir tas tolimas motyvas, ku
ris poetui atrodo gražesnis už mūsų kasdie
ninius įprastinius žodžius ir motyvus, šios 
kategorijos poetams ne viskas tinka poezijo
je, kaip ne viskas tiko George ir Valery, 
ir jie tą tikrąjį jausmą, kuris veržiasi iš šir
dies, slepia už žodžių, kurių ieškoti istorijo
je ar meno enciklopedijose, ir už motyvų, 
kurie tolimi mums, mirtingiesims, todėl ir 
jų poezija kartais tolsta nuo mūsų gal be jo
kio rekalo, tik todėl, kad šitaip dangstėsi 
kitų kraštų vienas ar kitas stambesnis po
etas. Bet jie, Žinoma, prasiverš galutinai, 
nes tik maži talentai gali būti sekėjais epi
gonais, o didieji turi būtinai sugrįžti i na
mus, iš kurių jie kilę, kurių žemės sultys te
beteka jų kraujuje, lyg fa nepalaimintoji 
Sodomos tėviškės upė.

B. Kazimieraitis

PAVERGTOJE TEVYNEJE
KAIP NAIKINAMI

„Muenchener Merkur“ Nr 154/54 išsa
miau išdėstė komisijai duotuosius kazoko 
Grigorijaus Steponavičiaus Burlickio, bu
vusio MVD pulkininko, prodymus apie 
masines deportacijas ir Lietuvos partiza
nų naikinimą. Jis pats 1944 m. dalyvavęs 
kovose prieš Lietuvos partizanus: Burlickio 
teigimu, ,,bandos“ susidėjusios iš lietuvių 
siekusių išlaisvinti savo tėvynę iš bolševi
kų. Berija tada savo pavadutoją Kruglovą, 
dabartini Sovietų vidaus reikalų ministe- 
rj, pasiuntė vadovauti i Lietuvą. Kruglovo 
Įsakymu visos vietovės, kuriose lietuviams 
partizanams buvo suteikiama nakvynė ir 
prieglauda, turėjo būti sudegintos. Am. 
Balsas nurodė, kad ta misija — likviduoti 
Lietuvos pogrindini sąjūdi — buvo, be 
Kruglovo, skirta dar ir Suslovui. Iš Seri
jos sluogsnių buvo pareikšta, kad ligi tol 
vesta bolševikų kova su Lietuvos partiza
nais nėra patenkinama ir kad tam tikslui 
pasiųstieji imtųsi visokių priemonių. Iš 
(tikro kova vyko labai žiauri. Lietuviai gyvi 
nepasiduodavo, bet susisprogdindavo patys 
Tokios akcijos buvo pravestos prie Pane
vėžio, Telšių, Tauragės ir kitur. Burlickis 
iš Gudų buvo pirmą kartą pasiųstas į Lie
tuvą padėti tvarkyti „bandas“ 1944 m. 
liepos mėn., o paskiau grąžintas i ją iš 
Rytprūsių 1949 m.

Platų pranešimą apie jo parodymus š. 
m. birželio 28 d. ir lietuvių partizanų ko
vą perdavė didžioji amerikiečių telegra
mų agentūra Associated Press. „New York 
Herald Tribūne“ š. m. birželio 29 d. Pary
žiaus laidoj rašo, kad Lietuvoje ir Rytprū
siuose partizanų „likviduoti“ buvo pasiųs
tos ištisos divizijos, tačiau Burlickio, 1953 
m. birželio mėn. pabėgusio į Vakarus, tei
gimu, nepaisant egzekucijų, baisiausių 
kankinimų ir ištisų kaimų deginimų, Pa
baltijo valstybėse antikomunistinės pajė
gos niekados nebuvo likviduotos. Metodų, 
vartojamų prieš partizanus, brutalumas 
privertė net daugelį rusų kareivių ir kari
ninkų, tam skaičiuj ir jį patį, pabėgti. 
Pirmą kartą viešai savo pareiškimus jis 
paskelbė tik dabar minimajam Kersteno 
komitetui Muenchene, atskleisdamas vi
sus tuos būdus, kaip bolševikai įvesdina 
„Trojos arklį“ ir paskum užgrobia visą 
kraštą. „Neue Zuercher Zeitung“, įžymus 
liberalų dienrdštis, taip pat plačiai apra
šęs Kersteno komiteto tardymus ir Burlic
kio parodymus, 1954. VII. 1 numeryje pa
žymi, kad nei Kruglovui, nei kitiems nėra 
ligi šiol pavykę net ir žiauriausiomis prie
monėmis šių partizanų įveikti. Partizanai, 
matydami, kad nepabėgs, bet nenorėdami 
išduoti per kankinimus kitų, be jokių iš
imčių susisprogdina ar nusišauna.

Burlickio pareiškimu,' raud. armijos 
daugumas nepalaiko soviet, vyriausybės 
pusės. Pragyvenimo standartas po karo 
smarkiai smuko. Maisto produktų galima 
gauti tik Maskvoj ir artimiausiose apylin
kėse, kitur tenka jų ieškotis juodojoj bir
žoj. Gyvenimas kolchozuose yra baisiai 
skurdus, viena karvė tenka net 4 šeimoms, 
nors Stalinas jau prieš 20 metų pažadėjo 

BELGIJOS LIETUVIAI
BELGUOS LIETUVIŲ

Belgijos lietuvių bendruomenė, savo lai
ku stipri ir skaičiumi, ir intelektualinėmis 
jėgomis, galėjo pasididžiuoti kai kuriais 
nuveiktais didesniais darbais. Bet dabar, 
išsiblaškius tautiečiams po visą kraštą ir 
be veiklai tinkamų žmonių, prie geriausių 
norų nuveikti ko svarbesnio neįmanoma.

Į Belgiją atvykę lietuviai beveik visi 
buvę ūkininkai bei darbininkai. Inteligen
tų buvo labai maža, o ir tie patys pirmai 
progai pasitaikius išvyko i kitus kraštus. 
Pajėglausiams tautiečiams išvykus, liku
siems mažai terūpi bendri reikalai. Beveik 
visos lietuvių kolonijos yra be vadovau
jančių asmenų, nes visi kratosi šių parei
gų. Todėl ir organizaciniai reikalai tiek 
susilpnėjo, kad ir būtiniausiais reikalais 
su tolimesnėmis kolonijomis nėra per ką 
palaikyti ryšį. Ir dabartinę bendruomenės 
vadovybę sudaro du asmens, kuriems ten
ka visa bendruomeninio darbo našta.

Vienas iš didžiausių Krašto Valdybos 
rūpesčių yra sutraukti po kraštą išsiblaš
kiusius lietuvius į vieną ar dvi kolonijas. 
Šis reikalas lietuviuose jau iškeltas ir jie 
skatinami juo susirūpinti. Bet ir šis suma
nymas sunkiai įvykdomas, nes kiekvienas 
lietuvis yra nusistatęs šį kraštą palikti ir 
todėl susibūrimu vienoje ar dviejose kolo-
nijose nesidomauja. Tuo tarpu lietuvių 
skaičius nėra mažas ir tik dėl jų išsiblaš
kymo atrodo, lyg jų krašte nebūtų.

Paskutiniu metu Krašto Valdyba prave
dė krašte gyvenančių lietuvių patikrinimą 
ir suregistruotus lietuvius įtraukė kartote
kom Hannoverio suvažiavimo metu duo
tas 298 lietuviu skaičius apėmė pačius ak
tyviuosius lietuvius. Dabar, pagal atliktą 
registraciją, kuri gal dar neapima kelias
dešimties nežinomų lietuvių, lietuvių ben
druomenę sudaro: grynų lietuvių 440, lie
tuviškų šeimų 52, mišrių šeimų 58, nelie
tuvių šeimos narių 108.

Grynais lietuviais laikomi viengungiai, 
lietuviškos šeimos ir visi lietuviškai kal
bantieji vaikai. Jų tarpe yra ir senųjų e- 
migrantų trys šeimos ir du viengungiai, iš 
viso 11 asmenų. Viena senųjų emigrantų 
šeima Lieže ir vienas naujas ateivis vien
gungis Briuselyje yra sukomunistėję ir pa
laiko ryšius su sovietų konsulatu, kuriam 
matyti, teikia žinias apie lietuvių veiklą.

Vargo mokyklų, dėl perdidelio lietuvių 
išsisklaidymo neįmanoma organizuoti. Lie
že gražiai veikusi vargo mokykla dėl vai
kų stokos turėjo likviduotis. Po Hannove
rio suvažiavimo prie Krašto Valdybos į- 
steigta Europinio Sąjūdžio sekcija, bet, 
negavusi iš centro jokių instrukcijų, ji sa
vo veiklos ir nepradėjo. Būtiniausiems rei
kalams lėšos sutelkiamos per loterijas ar 
pamaldų metu parinktų aukų. Solidarumo 
mokesčių lietuviai nemoka ir jų techniš
kai negalima surinkti.

Lietuvių bendruomenė darniai sugyve
na, grupinio susiskaldymo nėra ir visi ti
ki grįšią j tėvynę. Ir su kitataučiais gerai 
sugyvenama ir lietuvių vardas yra geras. 
Beveik visi lietuviai dirba anglių kasyk
lose ir tik keli sunkioje metalo pramonėje. 
Darbo ir socialinio aprūpinimo atžvilgiu

LIETUVOS PARTIZANAI
jog artimiausiu laiku kiekvienai šeimai bus 
parūpinta po karvę. Nors sovietinis reži
mas yra susilpnėjęs, bet būtų klaidinga 
manyti, kad jis jau netrukus subyrės. Bol
ševikams jokia propaganda nepavyksta 
išnaikinti iš žmonių sąmonės atsiminimo, 
kiek per karą amerikiečiai padėjo rusų 
tautai. I klausimą, kokių Vakarai turėtų 
imtis konkrečių priemonių, kad išlaisvin
tų komunistų pavergtąsias tautas, Burlic
kis nurodė jų visą eilę: nutraukti su So
vietais diplomatinius santykius, kad rusų 
tauta matytų, jog Vakarai ją rems, nesi
leisti su bolševikais į jokias derybas, nu
traukti su Sovietais prekybą, kuri tik pa
deda Rusijai ruoštis karui, sudaryti rusų 
egzil. armiją, nes dabar bolševikai skel
bia, kad pabėgę į Vakarus raudonarmie
čiai ir kiti turi mirti badu, etc.

Apie Burlickio parodymus paskelbė vo
kiečių telegramų agentūra DPA, Bonnos 
„General-Anzeiger", „Frankfurter Rund
schau“, „Darmstaedter Echo", ,J)ie Neue 
Zeitung“, „Neue Zuercher Zeitung“ ir vi
sa eilė kitų spaudos organų. „Stuttgarter 
Zeitung“ ypač dramatišku laiko Burlic
kio, tarnavusio 668 sovietiniame pasienio 
apsaugos batalione, parodymus, kaip bu
vo įvykdytos „žmonių masinės deportaci
jos su muzika“, šios rūšies deportacijų Va
karai ligi šiol greičiausiai dar visai neži
nojo. Vienoje iš jų ir pačiam Burlickiui 
teko dalyvauti. 1944 m. nedidelėje Kauka
zo kalnų vietovėje Novoselskoje totoriai 
raitininkai, čečėnai ir ingušai buvo su
kviesti į masines demonstracijas. Nieko 
pikto nenuvokiu gyventojai susirinko į 
vėliavomis išpuoštą aikštę, visur švietė ko 
munistų vadų paveikslai, orkestras grie
žė maršus, o ingušų atstovas atvykusio 
sovietų dalinio vadui dovanų įteikė net 
puikų totorių žirgą. Tačiau vos jį įteikus, 
į sceną paskutinis žodžio tarti išėjo ko
mendanto pavaduotojas ir čia pat paskel
bė gyventojams Sov. Sąjungos vyriausy
bės ir kp sprendimą: visi šios autonomi
nės srities gyventojai turi būti perkelti į 
kitą TSRS teritorijos dalį, tačiau kur — 
nepasakė, tik tiek pastebėjo, kad jei kas 
įsakymo neklausys, tai bus nušautas vie
toję. Kaip priežastį, kodėl tokių masinių 
deportacijų buvo imtasi per 24 valandas, 
komendanto pavaduotojas nurodė, kad gy
ventojai tariamai „bendradarbiavę su ne
senai pasitraukusiais vokiečiais“. Ir čia 
pat gyventojus, neišskiriant nė komunis
tų, MVD pradėjo rinkti į amerikiečių ka
rinius sunkvežimius ir gabenti į trauki
nius, kurių kelionės tikslas buvo nežino
mas. Susidėti daiktams buvo duota valan
da laiko, o su savimi pasiimti — leista tik 
iki 100 kg svorio. Pagal tą pačią sistemą 
buvo į Sibirą deportuoti kalmukai. Kry
mo totoriai ir kitos Sovietų „nepatikimos 
tautos“. Įsakymus ir instrukcijas išleido 
NKVD šefo pavad. Serovas, tas pats, ku
ris bolševikams okupavus Pabaltijį, iš ten 
buvo vykdęs masines pabaltiečių depor
tacijas.

BENDRUOMENĖ
kitataučiai traktuojami kaip belgai. Lie
tuvių sveikatingumas yra pakenčiamas, 
nors anglių kasyklų darbas sveikatą smar
kiai pažeidžia. Sunkiai sergančių yra du 
tautiečiai, kurių vienas ligonių kasos pa
siųstas gydymui į Šveicariją. Per septyne
rius metuą kasyklose Žuvo du lietuviai. 
Materialiniai laikomasi neblogai, išskyrus 
daugiavaikes šeimas, kurių yra keturios. 
Emigracijos eilės į JAV tenka ilgai laukti, 
šiais metais į JAV išvyko 3 šeimos ir 1 
šeima į Kanadą. Viengungiai daugiausia 
vyksta į Vokietiją, į darbo kuopas.

Visiems svarbus ir nepamirštas rūpes
tis yra Vasario 16 Gimnazijos ir Vokieti
joje varge gyvenančių lietuvių reikalas. 
Norėtume būti lietuviams ir šiuo atžvilgiu 
naudingi, bet ir mūsų bendruomenės var
gai neleidžia mūsų gerų norų įvykdyti. 
Praeitais metais norėta pravesti aukų vajų 
Belgijoje, panašiai, kaip jis buvo praves
tas Šveicarijoje p. Stankaus. Bet kliūtys 
buvo tokios didelės, kad sumanymas liko 
neįvykdytas. Dabar specialiu atasišauki- 
mu Belgijos lietuviai kviečiami aukomis 
prisidėti prie Vsarlo 16 Gimnazijos Namų 
išpirkimo. Stengsimės lietuvius skatinti 
prie šio vajaus aktyviai prisidėti.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
TULŽIES LASAI

Perskaitęs p. K. Valterio straipsnį „Tau
tybių painiavoj“, laikau būtinu padaryti 
kelias pastabėles, kuriomis baigiu polemi
zuoti su p. K. V., neatsižvelgdamas kokiais 
„pilnaviduriais“ žodžiais ir gražbylystė
mis ateityje jis mane garbintu... Užtikrinu 
p.K.Valterį, kad pirmininkavimo sosto jam 
neatimsi ir mielai prisidėsiu prie jo jau 
pradėtos priešrinkiminės kampanijos, nes 
žinau, kad valdžia nuo Dievo... Juk ne tik 
man, bet kiekvienam, mokančiam suskai
tyti iki dešimties, aišku, kad jei būčiau su 
nekaltu skelbimėliu apie gegužinės rengi
mą nubėgęs pas p. K. Valterį gauti parašo 
ir aprobatos, iš tikrųjų šito erzelio nebūtų, 
nes p. K. Valteris mielai būtų užspaudęs 
savo valdžios štampus ir, visų džiaugsmui, 
dalyvavęs gegužinėje. Nebūdamas įgudęs 
augštosios valdžios niuansuose nė nesusap 
navau, kad gegužinės skelbimėlis, už kurį 
„E. Lietuviui“ sumokėta 1 svaras, nuvai
nikuos didįjį visuomeninką. (Necenzūriš- 
kai kalbant, šį kartą p. K. Valteris pats 
save nupėstino iki to paties lygio, kaip ir 
kiekvienas mirtingasis, padidinęs džino 
normą).

„Tautybių painiavoje“ aiškiai parodo, 
kad p. K. V., rašydamas „Netikėkite ne
tikriems pranašams“, netuščiažodžiavo, 
bet sąmoningai piktžodžiavo ir tuo paken
kė darniam baltų bendradarbiavimui. 
Užuot pasiteiravęs, pvz., kad ir „E. Lietu
vio“ administracijoje, kas yra skelbimo 
davėjas, jis parašė užgaulų straipsnį, tiek 
mane, tiek ir rengėjus užgaudamas.

AL. DICPETRIS

MŪSŲ AKIMIS
VILTYS IR VAŠINGTONAS

Tai dvi gana skirtingos, o drauge ir gana 
giminingos sąvokos. Aiškiai galėčiau api
brėžti, kas yra Vašingtonas. lį galima pava
dinti dėžute, kurioje visos mūsų viltys užra
kintos, bet šiais laikais jokiu būdu nedrįs
čiau nė bandyti apibrėžti, kas yra viltis, nors 
šią sąvoką mes visi, ypač šiais laikais, po 
kelioliką kartų kasdien vartojame.

Mes visi sutinkam, kad viltis yra geras da
lykas (jeigu ją būtų galima pavadinti daly
ku), ne kartą vieni kitiems kartojame, kad 
jeigu nebūtų vilties, nebūtų prasmės gyven
ti. Kažkoks juokdarys rašytojas ar filozofas 
tą viltį pavadino visų kvailių motina. Gi 
vienas rimtas, rodos, anglų mintytojas, ma
tyt gerai išanalizavęs viltį, taip pasakė: jei
gu norite, kad višta iš jūsų kiemo neišskris
tų, apkarpykite arba pariškite jai sparnus. 
Patariu tą patį padaryti ir su viltimi.

Su juo reikia sutikti, nes ne kartą jau pa- 
simokėm, kad rūpestingai puosėlėta viltis, 
staiga, kaip muilo burbulas supliukšdavo per 
trumpą valandėlę. Tačiau daug žmonių, tu
rinčių ilgametę praktiką ir didelį patyrimą, 
šitaip nedaro. Matyt, jie turi dideles ir skait
lingas vištidės i rgalvoja, kad vieno kito šim
to vištų išskridimas turtingoms jų vištidėms 
jokių nuostolių nepadarys. Pvz., didelė ang
lų spaudos dalis taip nedaro — gyvena ne
žabotoms viltims. Kai toji, amžiną atilsį, vis 
dar tebevelkanti kojas Ženevos konferencija 
sušlubavo tiek, kad šio krašto vadovams pri
reikė net į Vašingtoną skristi, kokiomis gra
žiomis viltimis gyveno toji didelė spaudos 
dalis! Jau ir anksčiau ir Amerikoje ir Ang
lijoje pasigirsdavo balsų, jog šitų dviejų gi
miningų kraštų brolybę ėda kažkokios rū
dys, o konferencijai sušlubavus, tų rūdžių 
aštrumas dar padidėjo, todėl Churchilliui su 
Edenu vykstant Vašingtonan, visų šio kraš
to spaudos mėgėjų akys ir ausys buvo už
lietos vienos didingos vilties banga: dabar 
visam pasauliui, ypač raudoniesiems taikos 
herojams, bus parodyta, jog Amerika ir Ang 
lija neturi jokių nuomonių skirtumų nė vie
nu didžiuoju pasaulinės politikos k’ausimu. 
Jei koks nors mažo pobūdžio trynimasis su
sidaręs. tai tik dėl metodų, bet ne dėl pačių 
principų...

Ir pakvipo pavasario viltimis, lyg vyšnių 
žiedais, pakvipo visas oras.

TIKROVĖ IR VAŠINGTONAS

TaČiau Vašingtone šiuo atžvilgiu to pjtya- 
sarto visiškai nebuvo galima jausti. Ir dėl 
suprantamų priežasčių: visi tie trynimais! 
tarp Amerikos ir Anglijos ne dėl metodų,
bet dėl principų, vykę jau ir anksčiau, bet 
nekelti viešumon, kad ir nenorom, turėjo vi
siškai viešai pasirodyti. Ir pasirodė Ženevos 
Konferencijoje. Gal ir aiškios linijos' ir 
minkšta Anglijos politika komunistinių 
kraštų atžvilgiu Ženevos konferencijoje 
Amerikos Dullesui suteikė pagrindinį smū
gį: Amerika raudonosios Kinijos nepripa
žįsta, Dulles net bjaurisi dėrėjimosi su ko
munistais. Ženeva gi buvo ta pirmoji vieša 
platforma, kur Molotovas ir Cuenaljus pa
demonstravo savo laimėjimą. Jungtinių 
Amerikos užsienio reikalų ministeris buvo 
suviliotas nusižengti Amerikos užsenio po
litikos principui ir derėtis’ su raudonosios 
Kinijos komunistu.

Kaip po šitokio savo bičiulių elgesio jau
čiasi Dulles, galima spręsti iš to, jog dabar, 
kada po ilgokos pertraukos Ženevon vėl 
susirinko didieji užsienio reikalų ministe
rial, Dulles ten nebevažiavo, bet, lyg ir pa- 
brėžt norėdama, kad Prancūzija visoj toj 
machinacijoj nėra tiek jau kalta, jis pats 
buvo nuskridęs Paryžiun.

Kiek p. K. V. rūpi baltų bendradarbiavi
mas jau matome iš fakto, kad dar iki šiol 
jis nežino, net ir latvių laikraščius skaity
damas, jog jo minima organizacija Latvi- 
jas Vanagi neegzistuoja. Atseit, jis visiš
kai ignoruoja Daugavos Vanagu Fonds or
ganizaciją, su kuria sakosi norįs bendra
darbiauti.

Lietuvių mulkinti niekad nesiruošiau ir 
nesiruošiu. Šiuo klausimu mane pavaduo
ja p. K. Valteris, nuolat jiems nurodyda
mas, kur eiti, kur neiti, kaip elgtis, ką ger
ti, ko negerti, ką dažyti ir ko nedažyti. 
Lietuviai gi aiškiai parodo, kad jie nėra 
mulkiai, nes ir į p. K. V. uždrauston gegu- 
žinėn gausiai atsilankė, parodydami, kaip 
jie vertina p. K. V. pamokymus ir įspėjan
čius straipsnius. Ir, pagalvokime, kaip bū
tų gražu, jei ir pats'p. K, V. būtų atsilan
kęs gegužinėje, tuo duodamas mulkiams 
lietuviams pavyzdį, kad ir pasibarti įsi
karščiavus galima, bet atvėsus, ateinama 
suklijuoti sudaužyto puodo, nes mano 
menka galva, Ir be mūsų yra kam daužyti 
mozaikinį pabaltiečių indą, sklidiną kan
čios ašarų. Ar į tą indą p. K. Valteris įla
šino balzamo, ar tulžies lašus, tesprendžia 
doras skaitytojas ir pats1 daktaras?

Aldonis Putcė.

Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Prieš kurį laiką Jūsų redaguojamam laik

rašty tilpo „Du Pranešimai". Juose buvo 
paliesta susidariusi padėtis dėl Lietuvos 
atstovo prie V. Vokietijos vyriausybės Bo- 
nnoje paskyrimo.

IŠ ankstyvesnių viešų prez. Eisenhowerio 
pareiškimų aišku, kad tokia griežta Ameri- 
kos užsienio politika nėra vieno Dulles kū
rinys, bet kad daugiau ar mažiau ji yra ir 
Kongreso ir Senato, ir paties prezidento po
litika, kaip jis jau net ir po Vašingtono pa
sikalbėjimų yra išsireiškęs, kad „aš nebūsiu 
dalyviu tos partijos, kuri derėsis su komu
nistais kitų tautų pavergimo sąskaita“,

Salto Vašingtono pasitarimų fono suda
rymui pasitarnavo ir anglų propaguojamas 
PietiĮ-Rytų Azijos Lokarno paktas. Šitas 
pagarbios atminties paktas aiškiai įrodė sa
vo nevertingumą ir tuštumą. Tokio pakto 
nevertingumu įsitikinusi Amerika, juo la
biau, kad Rytų Lokarno pakto sudaryme 
dalyvautų tik agresija tegyveną komunisti
nės valstybės, pasijuto, jog anglų iniciatyva 
kryžminiai kertasi su Amerikos užsienio 
politika, skelbiančia, jog komunizmo agre
sijai reikia priešintis ne kokiais tuščiais pak
tais, bet vieningu visų laisvųjų tautų frontu.

Trečia šaltos miglos sauja Vašingtono kak 
boms buvo toj pačioj Ženevos konferenci
joj išryškėjusi ir kitos rūšies anglų iniciaty
va, būtent: atrodo, kad Edenas ten buvo 
tik tam tikras viešas fonas, kurio užnugary 
vyko daug svarbesnės, negu Indokinijos tai
kos derybos: anglų prekybinės derybos su 
raudon. Kinija ir iš to išplaukiu dar ambi
cingesni raudonųjų kinų reikalavimai .. 
įsileisti juos į Jungtines Tautas. Atrodo, 
kad įžvalgūs amerikonai jau pačios konfe
rencijos metu numatė tuos smarkius užnu- 
garinius konferencijos vyksmus, ką patvir
tintų ir ankstyvesnis Dulleso pasišalinimas 
iš Ženevos. Šie užnugariniai konferencijos 
vyksmai Amerikos užsienio politikai pro- 
ponavo dar ir už Rytų Lokarno skaudesnį 
smūgį, nes tik įsivaizduokime į kokius ru
pius miltus subyrėtų visa Amerikos užsie
nio politika su ligšioline globalinių bazių 
strategija, jeigu būtų prikalbinti kiti Jung
tinių Tautų nariai ir nubalsuotų raudonąją 
Kiniją priimti į UNO lygiateisiu nariu: per 
visą pasaulį, o ypač komunistų propagan
dos ruporuose, Jerichomo triūbų garsais nu
aidėtų, jog Jungtinės Tautos ir de facto ir 
de jure pripažino komunistinę Kiniją. Tuo 
pačiu Amerikai tektų prisipažinti savo poli
tikos klaidingumu ir menkyste, ir arba klup
čioti apie raudonąjį kinietį, arba visiškai 
išstoti iš Jungtinių Tautų?

Visi šie klausimai, susiję su tais užnuga-
riniais Ženevos konferencijos vyksmais, 
Amerikos, tos vienos didžiausių pasaulinių 
ir politinių galybių prestižui pastalė tokią 
sunkią problemą, jog ir net mažiausiam po- 
litikieriui turėjo būti aišku, kad Vašingto
no oras tiems pasitarimams jokiu būdu ne
galėjo kvepėti' vyšnių žiedais...

PRAŠO ATSILIEPTI

Ponia Ann-Victoria RUSZCYK, gyv. 17 
Tolles Square, Naugatuck, Coon., U. S. A., 
jieško savo tėvo Viktoro KAZLAUSKO, 
gim. 1900 m. gegužės 15 d., Vilkaviškyje, 
Lietuvoje. * ' * * * *

Ponia Sally HELDENBERCH, gyv., Iro
nstone Street, Millville, Mass., U. S. A., jieš 
ko Jono SABALIO (Sabalois), gim., 1905 
m. rugsėjo 22 d., Lietuvoje.

1945 m. buvo pasiekiamas per: Theofilią 
Vaikšnorienę, Srundijansko kaim., Leipa
lingio vaisč., Šeinių apskr.

* *
Ponia John USKAITIS, gyv., P. O. Box 

401, Ambridge, Pa., U. S. A., jieško Vin
cento ir Adelės (Adella) ARMONAIČIU.

1944 m. gyveno: 20 Vilkaviškis GVE„ 
Naumiestis, šakių aps., Lietuvoje.

Atsiliepti bei pranešti: United Lithua
nian Relief Fund of America, Inc., Muen- 
chen 27, Schoenbergstr. 9 - II, Germany.

Dėl šių skaudžią būklę mūsų politiniuose 
veiksniuose pavaizduojančių pranešimų sa
vo mintis išdėstė du Anglijos lietuviai: 
Angliakasys ir V. Paulionis.

Pilnai pritariu jų mintims iš kito Euro
pos krašto, nes mano nuomone kiekvienas 
laisvės Lietuvai trokštąs lietuvis negali į- 
žvelgti tokių beprasmiškų, šventąjį Lietu
vos reikalą pamirštančių ginčų prasmės.

Pirmiausia mūsų politinė vadovybė be
siginčydama laisvajam pasauliui parodo, 
kad lietuviai tremtyje yra politiškai ir tau
tiškai nesusipratę, taigi ir neverti didesnio 
laisvo pasaulio dėmesio bei •paramos Lie
tuvos laisvinimo kovai.

Antra, tokie ginčai ypač skaudžiai palie
čia lietuvišką . jaunimą, esantį tremtyje. 
Visi žinome, kad daug mūsų tremtyje esan
čios jaunuomenės tėviškę prisimeną iš gra
žių tėvų pasakojimų. Nedaugelis laimingų
jų yra sėdėjusi lietuviškos mokyklos suole.

Šiuo metu mūsų jaunoji karta lanko dau
gelį įvairių kraštų mokyklas. Deja, ten ji 
nėra mokoma lietuviškai galvoti ir kalbėti. 
Šalia to mūsų jaunuomenės dalis negyvena 
savo tėvų arba tautiečių tarpe ir tik retkar
čiais su jais susitinka.

Džiaugiamės, jeigu toks jaunuolis-lė dar 
randa laiko praskleisti lietuviškos spaudos 
puslapius. Ir ką jis-ji tuose spaudos skilty
se randa? Gi vis daugėjančius politinių 
ginčų straipsnius, iki pasibjaurėjimo įkyrė
jusius. Ar mums, jaunimui, mokytis ir stip
rybės semtis iš šitokių straipsnių ir iš ši
tokio mūsų veiksnių, krašto laisvę atgauti 
vadovaujančių, elgesio?

Kada mūsų politiniai veiksniai pagalvos, 
kad jau laikas spaudoje paskelbti vieną 
pranešimą — sutartinį šūkį Lietuvos išlais
vinimui, kurį išgirstų ir laisvasis pasaulis 
ir džiaugsmo kupinomis širdimis visi po jį 
išsisklaidę lietuviai.

Gediminas V. iš karo aviacijos dalinio
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