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Amerikiečių generalinio konsulato salėje 
Muenchene prieš mikrofonus, kino apžval
gų ir televjzijos kameras vyko vieši Kerste- 
no komisijos posėdžiai, kuriuos kasdien se
kė apie 100 žurnalistų ir eilinių žiūrovų.

• Gale salės, už ilgo stalo, sėdėjo komisijos 
nariai — kongresininkai; priešais juos — 
liudininkai su vertėjais ir stenografai, ku
rie užrašinėjo kiekvienų žodį. Visa salės at
mosfera — kaip teisme, kurio neakivaizdi
nis kaltinamasis buvo sovietiniai vadeivos, 
visa Sovietų politinė kriminalinė sistema.

Tačiau tik maža liudininkų dalis davė 
parodymus viešai. Komisija surinko šimtus 
pareiškimų raštu, daugybę dokumentinės 
medžiagos. Didelis skaičius liudininkų ap- 

. klausinėta neviešai, ir tų apklausinėjimų 
metu ypač išryškėjo atliekamo darbo po
būdis: Kersteno komisija komunistinei 
agresijai ištirti atlieka prokuratūros uždavi
nį. Kiekvienam teisininkui imponavo griež
tas laikymasis tradicinių anglosaksų teisi
nės procedūros taisyklių. Liudininkus ne 
tik ragino sakyti „teisybę, visą teisybę ir tik 
teisybę" — daugiau: komisija nepripaži
no jokių netikrumų, t.y. žinių, kurios re-

# miasi „girdėjau“, „papasakojo" ir panašiais 
šaltiniais, čia labai būdingas komisijos klau 
sinėtojo Mr Alleno pareiškimas: „Mums 
rūpi nustatyti faktus ir teisyoę. Tačiau ne
mažesnis dėmesys skiriamas tai aplinkybei, 
kad dėl pareiškimų teisinės formos nekiltų 
nė mažiausių abejojimų. Todėl mums ir ne
įdomu tokie pareiškimai, kurie remiasi tar
pininkais net ir tada, kai jie „gali būti" tei
singi visu šimtu procentų. Tokia yra tardo
mųjų komisijų tradicija, ir ji remiasi ilga 
patirtimi. Kai surinkta ir apdorota medžia
ga bus pateikta Jungtinėms Tautoms, drau
gas Višinskis neras pigios progos kabinėtis 
prie juridinių kabliukų — bandydamas dis
kredituoti surinktosios medžiagos vertę vi
suomenės akyse!“

Neapsiriksime spėdami, kad Sovietai dėl 
šių tyrinėjimų smarkiai jaudinasi — ir kaip 
nesijaudins kriminalistas, sužinojęs, kad 
yra, kas jo „žygdarbius“ tyrinėja! Jie nesi
baido tiek dėl pačių faktų surinkimo — 

, juk jie juos žino su visu nuogumu. Jų būkš- 
tavimai yra praktiškos prigimties: jie bijo
si bolševikinio aparato demoralizavimo, ku
rį neišvengiamai sukels komisijos dokumen
tacijos paskelbimas. Tiesa, Vakaruose ir 
ypač už geležinės uždangos dar per maža 
žinoma, kaip eina pats darbas. Didžiulės

LAIKU APSISPRENDĖ
Šios savaitės Londono dienraščiai rašo 

apie lietuvaitės — Lenos B., ištekėjusios 
už anglo Hegarthy, kelionę i Lietuvą. Lon- 
donietė Lena Hegarthy Š.m. liepos mėne
sį, gavusi sovietinę vizą, iškeliavo esan
čių Lietuvoje giminių aplankyti.

Iš Rotterdamo uosto ji turėjo išplaukti 
• 4.000 tonų sovietiniu laivu „Cooperatzia".

Nors ir prieš iškeliaujant tūli jos pažįsta
mi buvo ją perspėję, tačiau Mrs. Lena B. 
nepaisė perspėjimų. Tik jau būdama so
vietiniame laive, pripuolamai išgirdusi 

- laivo kapitono pasikalbėjimą su kitu lai
vo pareigūnu, kad jai bus sunku grįžti D. 
Britanijon ir ji pateksianti Į sovietų kon
centracijos stovyklą, keliautoja, mokėda-

PABĖGĖLIO DRAMA
Visa britų ir laisvojo pasaulio spauda 

kelias dienas pirmuose puslapiuose rašė 
apie lenko pabėgėlio Antano Klimavičiaus 
dramą, įvykusią komunistinės Lenkijos 
laive „Jaroslaw Dabrowski“, atplaukusia
me Londono uostan.

Londono uosto darbininkai, iškraudami 
* laivą, rado pasislėpusį bėglį A. Klimavi

čių, bandžiusį pabėgti iš Lenkijos. Pabė
gėlis, buvo kelias dienas nevalgęs ir labai 
išvargęs. Uosto darbininkai, negalėdami 
pabėgėlio iš laivo išvesti, pranešė atitin
kamoms įstaigoms apie savo radinį ir 
apie tai, kad laivo kapitonas žiauriai el
gėsi su bėgliu. Tą patį vakarą keli šimtai 
lenkų emigrantų, gyvenančių Londone, 
susirinko uoste, reikalaudami paleisti su
laikytąjį. Uosto darbininkai pasakojo gir
dėję pagalbos šauksmą, kai ji laivo kapi
tonas tardęs ir mušęs. Pirmąją dieną bu
vo sakoma, kad anglų valdžia nesutinkan
ti suteikti azylio teisių, ir Klimavičiui tek 
šią grįžti tuo pačiu laivu, kuriame jis 
buvo kelias dienas pasislėpęs. Tačiau iš 
Šeštadienio į sekmadienio naktį kada lai
vas jau buvo išplaukęs iš uosto, vyriau
sias Anglijos teisėjas Lordas Goddard įsa- 

- kė sulaikyti laivą ir pabėgėlį pristatyti 
teisman. Tuoj pat buvo išsiųstas britų 
karo laivas ir greitieji motorlaiviai su 120 
britų policininkų jėga paimti iš laivo jau- 

medžiagos kiekio analizavimas tikrai įgali
na ištyrinėti ir smulkiausius faktus, šituo 
atžvilgiu gal ir visai teisi marksizmo teori
ja, kuri sako, jog iš medžiagos didelio kie
kio atsiranda nauja medžiagos kokybė... 
Komisija domisi ir žino ne tik apie Molo
tovo, Dekanozovo, Višinskio, Kruglovo ir 
Suslovo vciklą.Visai nesunkiai pavyksta aiš
kinti ir mažesnių „klapčiukų“ nusikalsta
mus darbus. Tai turėtų sužinoti eilinis 
krašto emvėdsitėlis ir „stribas“. O jeigu ži
nos —- elgsis atsargiau: juk šiandieną kan
kinama auka ryt gali stoti liudininku prieš 
jį patį. Kaip tik šitokios „provokacijos ir 
šantažo" labiausiai ir bijo Sovietų valdžia, 
dėl to jaudinasi pirmoje eilėje.

Ryšium su tuo ypač žmonėms krašte ver
tėtų įsidėmėti vieno liudininko mintis. „Jei
gu aš būčiau žinojęs, kaip smulkiai čia na
grinėjami tie reikalai, tai būčiau kitaip su
sitvarkęs“, pareiškė jis po trijų valandų 
klausinėjimo: „Aš būčiau jau tąsyk įsika
lęs į galvą kiekvieno, net Ir mažiausio, stri
bo bei MVDisto pavardę, veido bruožus ir 
ypatumus taip, jog ir šiandien dar atsimin
čiau. Dar Lietuvoje būčiau rinkęs įrodomo
sios medžiagos ir užkasęs kur nors į žemę, 
kad liktų ateičiai. O bėgdamas nuo bolševi
kų, bent dalį tos medžiagos ir dokumentus 
būčiau išsivežęs!“

Kersteno komisija savo darbus Pabaltijo 
reikalu netrukus užbaigs, o gal jau kitais 
metais baigs tyrinėti ir kitų kraštų pavergi
mo aplinkybes, imtinai su Rusijos tautomis. 
Tuo bus atliktas tolimos ir netolimos praei
ties ištyrimo darbas. Tačiau atrodo, kad 
tuo komisijos darbas neturėtų baigtis.

Laisvajame pasaulyje labai trūksta kom
petentingo, didelio autoriteto organo, kuris 
nuolatos pasektų bei tyrinėtų bolševikinius 
politinius kriminalus. Tik permanentinis 
sekimas ir žinių, kurios ateina per daugy
bę kanalų, rinkimas demora'izuojamai atsi
lieps į bolševikų „aparačikus“. lr tik tuo 
būdu gal pavyks bent kiek palengvinti ver
giją ten kenčiantiems žmonėms ir tautoms. 
Toks organas sudarytų pakankamą garan
tiją, Jtad renkama medžiaga bus objektyviai 
įvertinta, paruošta klasifikuojama. Toks 
darbas prisidėtų prie teisingumo atstatymo.

Niekas nežino, ką ir kaip rasime sugrįžę 
į laisvuosius namus. Niekas negali pasaky
ti, kaip tvarkysimės, ar bebus galima atsta
tyti padėtį tokią, kaip mes ją palikome. 
Viena tačiau visi žinome: bus tikrai ir be 
sąlygų atstatytas teisės ir teisingumo pir

ma rusų kalbą, suprato, kas jai gresia. 
Nuėjusi nuo laivo, kreipėsi Rotterdame 
į Britų Konsulatą, prašydama apsaugos ir 
pagalbos. Konsulato lėšomis ji grįžo An- 
glijon, laimingai išvengusi sovietinės vieš 
nagės malonumų. Keli Londono dienraš
čių korespondentai teiravosi Lietuvių Są
jungoje smulkesnių žinių apie šią lietu
vaitę, paskutinę minutę laimingai išspru. 
kusią iš „vaišingų“ šeimininkų laivo. Gal- 
la, kad nežinant Mrs. Lenos pavardės, ne
buvo galima nieko smulkiau apie ją patir
ti. Tikimės, kad vėliau sužinosime ir kiek 
plačiau apie šią lietuvaitę, rizikavusią 
šiuo metu plaukti į „laisvą“ Lietuvą sa- 
vo giminių aplankyti... 

nąjį pabėgėlį. Lenkijos laivas „Jaroslaw 
Dąbroivski“ sulaikomas. Britų policinin
kai, apjieškoję laive pabėgėlio, suranda jį 
izoliuotą laivo ligoninėje. Kapitonui atsi
sakius duoti raktą, durys išlaužiamos ir 
policijos apsaugoje pabėgėlis perkeliamas 
j motorlaivį ir atgabenamas į Londoną, 
kur ąntradienį, rugpjūčio 3 d., vykdant 
vyr. teisėjo įsakymą, pristatomas teisman.

Jau nuo pat ankstyvo ryto minia lon- 
doniečių apsupo teismo pastatą, į kurį bu
vo laukiama atvežant pabėgėlį. Prie visų 
teismo durų buvo susispietę laikraštinin
kai ir foto korespondentai, kad bet ku
riuo būdu galima būtų atvežamąjį pama
tyti ir nufotografuoti. Tačiau visiems te
ko nusiminti, kai netikėtai sužinota, jog 
A. Klimavičius jau teismo rūmų viduje, 
kur nebuvo niekas įleidžiamas.

Šiandien pabėgėlis jau yra laisvas ir 
laukia Home Office azylio teisių. Anta
nas Klimavičius yra gimęs Baltstogėje, 
jūrininkas. Prieš kurį laiką plaukiojęs ta
me pat laive, kuriame buvo pasislėpęs ir 
britų policijos išgelbėtas. Jis yra 24 me
tų amžiaus, komunistinėje Lenkijos armi
joje atitarnavęs 1952-53 metais. Londone 
jo gyvenamoji vieta laikoma paslaptyje. 
Šiomis dienomis jis papasakosiąs visus 
savo pergyvenimus spaudos atstovams, 
Londone.

mavimas visose gyvenimo srityse. Lietuvos 
laisvės diena jokiu būdu nebus nei keršto, 
nei „sąskaitų suvedimo" -r o teisingumo 
diena! Svarstyklių nenusvers nei asmeniš
kos aistros, nei kolektyvinės nuotaikos, nei 
nauda ir ne pelnas, o nusvers nusikaltimų 
žmoniškumui dydis!

Kersteno komisijos darbas, ypač jeigu jis 
bus nuolatinis, duos geriausią laidą teisin
gumui įgyvendinti. Tas darbas tarnauja tam 
šūkiui, kuris yra įrašytas viršum Lietuvos 
Seimo rūmų: „lustitia ešt fudamentum 
regnorum“. Tik teise ir teisingumu parem
tas gyvenimas garantuos, žmonijai paken
čiamas sugyvenimo Sąlygas visame pasauly
je. ( — b)

BOLŠEVIKINIAMS GROBIKAMS
RUOŠ TARPTAUTINĮ TRIBUNOLĄ
Prieš išvykdamas iš Europos i JAV, Ker- 

stenas pareiškė darysiąs viską sukviesti tau
toms į tarpautinį tribunolą, kuris, kad ir 
už akių kol kas, nuteistų bolševikinius gal
važudžius. Kersteno pareiškimu, pasaulis 
bus nustebintas, kai JAV kongresas pas
kelbs visą Kersteno komiteto surinktą me
džiagą apie bolševikų elgesį pačioje Rusi
joje, Pabaltijo kraštuose ir kitur.

Ko verti bolševikų pradai ir su jais su
darytosios sutartys, vokiečių spaudoj nuro
domas kad ir estų min. Selterio Kersteno 
komisijai atpasakotas atvejis. Min. Selteriui 
pareiškus abejojimą, ar Sovietai laikysis su
darytųjų su Estija ir kt. Pabaltijo valstybė
mis sutarčių bei duotų pažadų, Stalinas at
kirto: ;,bolševiko žodis yra šventas“. De
ja, po 3 dienų jo kraštą, nepaisant visų Sta
lino pažadų, okupavo rusų armija, pastebi 
„Volksbote“. „Neue Zuercher Zeitung" ži
niomis, Kersteno komitetą Berlyne liudi
ninkai ir atitinkamos institucijos išsamiai 
supažindino su žmonių grobimu, taip pat 
pavergtuose kraštuose dvasine, politine ir 
ūkine priespauda. Juose naudojami tie pa
tys metodai, kuriuos bolševikai vartojo 1939 
m. užpuolę Lenkiją ir paskiau pavergę Lie
tuvą. Latviją. Estiją. Tačiau, nepaisant visų 
bolševikinių priespaudos priemonių, Rytų 
Europoje tebeveikia atsparus sovietiniai sis
temai pasipriešinimo branduolys. Komiteto 
įsitikinimu, komunistų pavergtosios tautos 
per laisvus-rinkimus pasisakytų prieš sovie
tinę sistemą santykiu 9:1. Komunistai, Šne
kėdami apie taiką, faktiškai ruošiasi i karą.

E.

KRONIKA
— Š.m. rugpjūčio 11'd. šaukiamas eili

nių reikalų svarstyti VLIKo posėdis.
— Perrinkus prof. T. Heussą Federali

nės Vokiečių Respublikos prezidentu, ta 
proga einąs VLIKo pirmininko pareigas 
URT valdytojas pasiuntė jam sveikinimo 
telegramą, palinkėdamas tokiose atsakin
gose valstybės pareigose sėkmės.

— VLIKo pirmininkas M. Krupavičius, 
aplankęs Kanados lietuvius ir padėkojęs 
jiems už talką laisvinimo darbe, paskiau 
padarė pranešimus dar Clevelando ir Wa- 
terburio lietuviams. New Yorke dalyva
vo pasitarime laisvinimo reikalais. Aktu
aliaisiais klausimais su juo pasikalbėji
mus paskelbė „Draugas“, „Nepriklauso
moji Lietuva", „Tėviškės Žiburiai“. Gau
tosiomis iš JAV žiniomis VLIKo pirmi
ninkas M. Krupavičius ir VT pirm. K. 
Žalkauskas š.m. liepos 28 d. sėdo į laivą 
ir grįžta į Europą.

— Vatikano radijas dabar lietuvišką
sias transliacijas duoda jau kasdien. An
tradieniais, ketvirtadieniais, penktadie
niais ir sekmadieniais jos siunčiamos Vi
durio Europos laiku 15 vai o pirmadie
niais, trečiadieniais ir šeštadieniais — 
19 vai. Sekmadieniais kartą į mėnesį bus 
transliuojamos taip pat mišios iš šv. Pet
ro bazilikos Romoje su lietuvišku pamoks
lu.

J. KELIUOTIS ESĄS GRĄŽINTAS 
Į LIETUVĄ

Buvęs Naujosios Romuvos redaktorius 
J. Keliuotis 1944 m. buvo suimtas ir iš
vežtas Į Rusiją. Tačiau dabar kažkokiais 
sumetimais esąs grąžintas į Lietuvą ir 
paskirtas Panevėžio dramos teatro stilis
tu. Tame pat teatre dar tebedirbąs režisie
rius J. Miltinis.

AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA 
ESANTI DAR NEUŽDARYTA

Paskutinėmis žiniomis iš Lietuvos, Vil
niuje esą privežta įvairių tautybių žmo
nių — be lietuvių ten daug esą rusų, len
kų, gudų ir kitokių tautybių žmonių.

Aušros Vartų koplyčia esanti dar neuž
daryta, tik langai užleisti užuolaidomis. 
Tačiau ir dabar dar matyti lauke prieš 
koplytėlę kartais besime’džią žmonės.

*****
ŽMONĖS MAŽAI TESUSIRAŠINĖJA
Susirašinėjimas laiškais Lietuvoje labai 

mažas. Jei kas ir rašo, tai daugiausia tik 
ctvifukus. Kiekvienas laiškas yra perduo
damas į raikomo cenzūros skyrių. Iš vie
no rajono į kitą tie laiškai eina paprastai 
ligi 5 dienų. Kovojant pjieš religines šven
tes, sekmadienis naštūoše padarytas dar
bo diena, o poilsio diena — antradienis.

IŠ EUROPOS 7 DIENOS
PARLAMENTO DARBU

V

Nuo Patariamojo Europos Parlamento 
įsikūrimo ligi šiol š.m. gegužės mėnesį po
sėdžiavo jau Vl-ji sesija. Tuo būdu dabar 
pradėtas naujas penkmečio baras. Nauju 
pirmininku išrinktas prancūzų socialistų 
vadas Guy Mollet, vicepirmininkais vokie
tis von Brenton, anglų lordas Layton, ita
las Boggiano Pico, švedas Elmgren, tur
kas Ete ir olandas Goes van Naters. šie
met Europos Ministerių Tarybai pirmą 
kartą vadovauja vokiečių kancleris Aden- 
aueris, savo kalboje pažymėjęs reikalą 
Europai rodyti daugiau ištvermės ir veik
los. Mažoji ir didžioji Europa Adenaue
rio žodžiais tariant, yra glaudžiai susiju
sios. I europinę veiklą turi būti įtraukta 
dar daugiau Europos kraštų. Pageidauja
ma rasti priimtiną formulę kaip bendra
darbiavimą dar daugiau išplėsti su tais 
kraštais, kurie neįeina į Europos Tarybą.

Apie Europos nusistatymą dėl naujų po
litinių įvykių platų ir kondensuotą prane
šimą padarė Guy Mollet, nurodydamas, 
kaip svarbiausią nepasisekimų priežastį, 
rusų ekspansiją. Sovietai stengiasi ne tiek 
siekti socialinių klausimų išsprendimo, 
kiek užvaldyti daugiau kraštų. Toji jų 
ekspansija stumia pasaulį J karą. Sov. 
Sąjunga, vesdama ekspansijos politiką, 
jau yra pavergusi 10 europinių nepriklau
somų ir demokratinių kraštų, tarp kurių 
jis pirmoje eilėje pažymėjo Lietuvą. Vi
sos konferencijos yra tuščias darbas. Lauk 
ti. kad Sov. Sąjunga pati suprastu savo 
žaidimo pavojingumą, yra nesąmonė. Kad 
jis visai negalvoja grąžinti pavergtosioms 
tautoms laisvės, o siekia savo ekspansiją 
dar daugiau išplėsti, vis užgrobdama nau
jas sritis, rodo Berlyno, Ženevos ir kiti 
pasitarimai. Visa tai verčia Europą susi
rūpinti savo saugumu. Telieka tiktai vie
na išeitis — pagreitintu sparčiu kurti Eu
ropos gynybos bendruomenę ir jungtis į 
Vakarų bloką, kuris gali patikrinti pasau
liui laisvę ir pastovią taiką. Jau pats lai
kas Europai apsispręsti ir parodyti visą 
savo veiksmingumą. Per bendrąsias dis
kusijas daugelis kalbėtojų pritarė prane
šėjo mintims. Pagaliau ir pats Patariama
sis Susirinkimas, pritardamas pranešėjui, 
priėmė rezoliuciją, kuria pareiškė savo 
pasiryžimą ginti pavergtųjų kraštų inte
resus.

Graži pažanga padaryta ne tik grynai 
ekonominiais, bet ir socialiniais žygiais, 
taip pat darbininkų migracijoje ir jų šei
mų aprūpinime. Buvo konstatuota, kad 
pastaruoju metu Europos ekonominis gy
venimas vis gerėja. Kyla pramonė ir že
mės ūkis. Kainos stabilizuoja.ri, • didėja 
mainų prekyba, mažėja dolerių trūkumas. 
Rūpinantis darbo sąlygų suderinimu įvai
riuose kraštuose, baigiama ratifikuoti dar
bo inspekcijos konvencija. Gavo eigą ir so
cialinio draudimo kodekso klausimas. Eks
pertai, išstudijavę Tarptautinio Darbo Biu
ro paruoštą projektą, priėmė pagrindinius 
principus. Iki rudens nusistatyta šį kodek
są galutinai paruošti. Socialinei politikai 
apibendrinti rūpinamasi sudaryti sociali
nės statistikos konvenciją ir ateityje keis
tis socialinių klausimų specialistais. Pro
jektuojama paruošti universitetinių diplo
mų ekvivalento konvencija būtų sudarytos 
sąlygos diplomantams toliau savo studijas 
gilinti įvairiuose Europos u-tuose arba 
praktUcuoti baigtuosius mokslus, pvz„ me
diciną, techniką etc. Galvojama, jog būtų 
naudinga pradėti u-tuose ir kai kuriuos 
europinius dalykus. Tam tikslui š.m. rug
sėjo mėn. numatoma Utrechto u-te suorga
nizuoti atitinkamą kursą profesoriams, ku
rie paskiau savo ruožtu galėtų skaityti rei
kalingus dalykus studentams. Nutarta leis
ti europini metraštį, kuris apims taip pat 
bibliografiją ir informacinius dalykus.

Daugiau dėmesio, nei ligi šiol, rodoma 
taip pat tremtinių, pabėgėlių ir egzilų rei
kalams*. Aštroka ir Europos bedarbių prob
lema. Šiuo metu Europoje priskaitoma 
apie 5 mil. bedarbių. Tai daugiausia pra
monės darbininkai, kurių aprūpinimas 
darbu ir pragyvenimo galimumais yra ga
na sunkus, nes Europoje pramonė negali 
augti platesniu mastu. Norima pabėgėlius 
ir bedarbius arba perkeldinti į užjūrį, ar
ba įkurdinti Europoje. Tam tikslui numa
toma glaudžiai bendradarbiauti su Vokie
tijos. Italijos ir Olandijos vyriausybėmis, 
nes minimieji kraštai yra daugiausia šio
mis problemomis suinteresuoti. Iškelta 
mintis išplėsti migraciją europiniuose 
kraštuose, aprūpinti darbininkais žemės 
ūkio šakas, kurti darbininkų formavimo 
centrus ir migracinį fondą. Politinių pabė
gėlių, kaip kad DP, Europoje dar yra apie 
350.000, iš kurių apie 88.000 gyvena sto
vyklose. Egzilų teisinę padėtį stabilizuoti 
padeda nito 1954 m. balandžio 22 d. įsiga
liojusi Ženevos pabėgėlių konvencija. Rū
pinamasi, kad šie pabėgėliai su Ženevos 
pasais galėtų taip pat naudotis palengvin
tomis sienai pereiti sąlygomis ir prireikus 
persikelti iš vieno krašto į kitą. Ministerių 
Taryba priėmė nutarimą, kad egzilams bū
tų duodamos europinės stipendijos, bet tik 
tiems, kurie gyvena viename kuriame nors 
Europos Tarybos krašte.

KULTŪROS FONDO REIKALU 
TAIP PAT PADARYTA PAŽANGA

Rekomendacija steigti Kultūros Fondą 
buvo apsvarstyta visumos susirinkime ir 
priimta 84 balsais. Tuo būdu t 
kad Ministerių Taryba, vyk "* 
tarimą, pagaliau mlnfrrįfiji? 
Jis skirtas palaikyti pavergt 
tūriniam paveldėjimui! šioj, 
dangos pusėje. Tokių budi 
mas ryšys tarp Rytų ir yt. __ ___
Remiant egzilų mokslo įstaigas, kultūros 
židinius ir organizaf“ 
liau palaikoma Rytų__
tautiniai savitumai. Toji 
ti išplėsta remiant egzili 
dyklas. kursus, institut 
laikraščius ir net įvairi 
Europcs universitetų.’, 
galėtų būti sutelktos 
liu, bet ir aukomis

a laukti, 
a šį nu- 
įsteigs.

štų kul- 
inės už- 
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uropos.

3as,, būtu gražiai to- 
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I veikta galėtų bū- 
ilų-bibliotekas, lei- 
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Londonas. Liepos 31 d. — rugpjūčio 1 
ir 2 d.d. Londone, Lietuvių Namuose, įvy
ko Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Centro Valdybos, Tarybos ir skyrių 
valdybų konferencija.

* * *
Vašingtonas. Senatorius W. Knowiand 

pareiškė, kad JAV turinčios nutraukti 
diplomatinius santykius su komunistiniais 
kraštais ir taip pat su Sovietų Sąjunga. 
Knowlando nuomone, Churchillio tvirtini
mas, kad Vakarų pasauliui yra (manu su
gyventi su komunistais, yra teigimas, ly
gus tam, kad galima sugyventi viename 
narve su tigru. Senatorius tvirtinęs, kad 
nauda, kurią atneša JAV diplomatų ats
tovai, būdami už geležinės uždangos, jo
kiu būdu neprilygsta žalai, kokią komu
nistų diplomatai suteikia, būdami Ame
rikoje. * * *

Londonas, šio trečiadienio Londono 
spauda plačiai aprašo chikagietės lietu
vaitės Jievutės Paulekiūtės — Rockefele- 
rienes skyrybų bylą, kurioje jai buvo pri
teista du milionai svarų. Londoniškis 
„Daily Express" trečiadienio numeryje 
atspausdino dviskiltinę J. Paulekiūtės nuo . 
trauką ir platų aprašymą. Nuotraukos pa
raštėje laikraštis pažymi, kad ji buvo Chi- 
cagos „Miss Lithuania". ,

* * *
Bonna. Kancleris Adenaueris pertrau

kė vasaros atostogas ir sušaukė krikščio
nių-demokratų partijos lyderius į Baden- 
Badeną, kur bus aptariami klausimai, su
siję su dr. Johno, Vakarų Vokietijos žval
gybos viršininko perėjimu į komunistų 
pusę. Manoma, kad šiuo metu dr. John 
esąs Maskvoje. * * *

Karači. Italų kalnų ekspedicija (kopė 
į antrąją pasaulyje augščiausią kalno vir
šūnę Godwin Austen, Himalajuose, turin
čią 8.600 metrų augščio. šis kalnas pava
dintas britų mokslininko —' tyrinėtojo 
Godwin Austen, mirusio 1923 metais, var
du. {kopus i du augščiausius kalnus — 
Everestą ir Godwin Austen, lieka dar 
m^ščiausia Himalajuose viršūnė — Kin- 
chlnjanga.

* * *
Paryžius. Prancūzų Maroke vyksta kru

vinos riaušės. 15 žmonių užmušta. Riau
šes sukėlė nacionalistai, paskelbdami ne
tikrus gandus, kad į Maroką grįžtąs sul
tonas Sidi Ben Arafa. Iš Marselio uosto 
išplaukė į Tunisą 1.500 prancūzų karių 
riaušėms numalšinti. Prancūzų premjeras 
Mendes France pareiškė, kad bus imtasi 
griežčiausių priemonių riaušininkams nu
malšinti.

* * *
Roma. Komunistinės Jugoslavijos lakū

nas R. Caric nusileido Italijoje, Bari ae- 
reodrome ir paprašė azylio teisių. Prieš jį 
pabėgęs jugoslavų studentų sklandymo 
mokyklos lakūnas, nusileidęs Austrijoje, 
taip pat paprašė pabėgėlio rieisių.

* * ♦
Londonas. W. Hepper, nuteistas už 11 

metų mergaitės nužudymą mirties baus
me pareiškė savo gynėjui, kad jis nepa- 
duosiąs malonės prašymo. Mirties baus
mei įvykdyti diena numatyta š.m. rug
pjūčio 11 d,

* * *
Vašingtonas. JAV užsienio reikalų mi- 

nisteris Dulles pareiškė, kad JAV vyriau
sybė pasiuntė naują protestą Kinijos ko
munistų vyriausybei, ryšium su britų ke
leivinio lėktuvo numušlmu, kur buvo už
mušti 3 amerikiečiai.

* * *
Sydnėjus. Uosto darbininkai pertraukė 

24 valandoms darbą... dėl skylėtos vandens 
statinės. 5.500 uosto darbininkų sustrei
kavo ir del šito streiko 30 prekybos laivų 
buvo neiškrauti laiku. Prekių savininkai 
ir laivyno bendrovės turėjusios per 40.000 
svarų nuostolio.

* * *
Vašingtonas. Gynybos vice - ministeris 

John Hannah pasitraukė iš einamųjų pa
reigų. Spaudos konferencijoje John Han
nah pareiškė, kad naujasis JAV mobili
zacijos planas padarytas turint galvoje 
ateities karą su Sovietų Sąjunga.

Paryžius. Prancūzijos ministerio pirmi
ninko ir užsienio reikalų ministerio Men- 
des-France likimas išsispręsiąs artimiau
siomis dienomis. Manoma, kad Parlamen
tas, nors anksčiau ir parėmė Mendes- 
France vedamą politiką Indokinijos klau
simu, jo tolimesnės politikos nebeparems 
ir vyriausybė vėl susilauksianti krizės.

privačius asmenis. Jeigu kuris nors Euro
pos Tarybos kraštas ir nenorėtų aktyviai 
paremti steigiamojo fondo egzilams, tai 
bent, finansiškai nors ir neprisidėdamas, 
turėtų jo steigimo netrukdyti de facto. 
Darbą numėtoma pradėti jau lį rudenį
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE 
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AR LAIKRODIS SUSTOJO, 
AR TEBEINA?

Mūsų spauda dar itin mėgsta maudytis 
nepriklausomybės gyvenimo mauruose. Vi
sur yra gerų ir blogų dalykų, laimėjimų ir 
klaidų, bet dar ir šiandien daliai vyresnio
sios kartos tebeskauda tai, kas buvo anuo
met, ir, žiūrėk, kai kartais du laikraščiai 
susiima už skvernų dėl to, kuri konstitucija 
šiandien tinka emigracijai arba kas ir ką 
nuoširdžiai ar tik apsimesdamas bučiavo 
1926 m. gruodžio 17 d. arba dėl kito kurio 
jau niekad nebegrįšiančio dalyko, tai atro
do, kad sėdi teatre, kur vaidinama stipri 
praeities tragedija, kurioje, kaip ir kiekvie
noje tragedijoje, kiekvienas autorius tragi- 
na įvykius pagal savo reikalą ir sugebėji
mus. Tik šiandien nebegalime pasakyti, kad 
visiškai jau vieniši, lyg tyruose, būtų ir to
kie balsai, kurie tvirtina, kad dabar jau 
1954 metai, kad mes nebeturime net laisvos 
Lietuvos, kad anie ginčai ne tik beprasmiš
ki, bet jais pratinama gyventi net ir toji 
šiandien emigracijoje esanti karta, kuri už 
anų dienų įvykius neturi jokios atsakomy
bės ir kuriai Lietuvos laisvės metai net ir 
pro ano meto debesis yra ir bus šviesūs.

Toks blaivus balsas dabar vėl pasirodė 
„Santarvėje“. Straipsnyje „Ar verta praei
timi gadinti dabartį“ (Nr. 7) K. Drunga ra
šo, kad negalima užmiršti praeities, tačiau 
neišmintinga naudotis mirusiais žmonėmis 
ir įvykiais, kaip akmenimis, dabar gyvųjų 
tarpe viens kitam galvoms skaldyti. Dėl 
praeities siejimo su dabartimi jis rašo ši
taip :

„Mūsų istorija turi būti rašoma ir kiek
vienam lietuviui ji turėtų būti žinoma, tačiau 
tarp istorijos rašymo ir polemikos, kaip ji 
vyko ir vyksta dar kai kuriuose mūsų vi
suomenės sluogsniuose, yra milžiniškas skir
tumas. Nors ir kažin kiek bebūtų bandoma 
grįsti savo išvedžiojimus objektyvumu, jei 
praeitis naudojama, kaip argumentas, ku
rios nors rūšies naudai dabartyje iščiulpti, 
visad gaunasi diletanto darbas, istorinį vaiz
dą vienaip ar kitaip išreiškiantis. O kiek
vienas praeities iškraipymas yra dabarties 
nuodijimas, ir pikčiausia, kad nuodijimas 
vyksta dalykais, Šiandien nebeturinčiais jo
kios realios vertės.“

Ir toliau prieš tą nuodijimą šitokie yra 
K. Drangos argumentai:

„Kad praeities minėjimas netaptų dabar
ties nuodijimu, viens kito diskreditavimu ir 
mezgimu siūlo, kuris yra jau nesumezga
mai nutrūkęs, reikėtų pirmoje eilėje, kad 
mūsų senoji karta pagaliau suprastų, jog 
lietuviškąją, visais atžvilgiais jau subrendu
sią visuomenę didele dalimi sudaro žmo
nės, neturį jokio atsakomybės ryšio gyveni
mo iki 1940 metų atžvilgiu. Si karta norėtų 
pažinti praeitį jau tik iš istoriko ar tokio 
ar tokio perdavėjo, kuris sugeba praeitį per
duoti be aistros ir su akademiniu objekty
vumu. Jau yra atėjęs laikas, kad 1918-1940 
metų praeitis turėtų būti perteikiama, rū
pestingai atsveriant, palyginant ir subalan
suojant visą pažangą ir netobulumus, pasi
sekimus ir negeroves. Viengi propagandinis 
įsikabinimas į pasitaikiusias negeroves yra 
šiuo metu jau dirbtinumas, bandąs mus ati
traukti nuo dabarties. Tiems gi mūsų visuo
menės nariams, kurie mano, kad jie dar nė
ra užbaigę sąskaitų, kurias gyvenimas ne
grąžinamai užbaigė jau 1940 metais, gali
ma būtų gal patarti, kad jie savo sąskaitų 
suvedinėjimą iš dabarties perkeltų geriau

sia ten, kur paprastai praeitis minima, t.y. 
į kapines.

„Vidurinioji ar jaunesnioji karta, gyve
nanti tik dabrtimi ir ateities perspektyvo
mis. yra suinteresuota tik objektyviu istori
niu balansu. Kolgi nėra įrodyta, kad Lie
tuva prieš pirmąją bolševikų okupaciją 
1940 metais buvo pažangos atžvilgiu blo
gesnėje padėtyje, negu 1918 metais, tol bu
vusių negerovių blusinėjimas ir viens kitam 
ant galvos pamazgų pylimas yra tik senat
vės (bloga prasme) ir emigracijos, kuri nie
ko neužmiršo ir nieko neišmoko, požy
mis.“

Tokio naujo požiūrio į praeitį, pagal K. 
Drungą, reikalauja pasikeitę įvykiai ir žmo
nės, nes:

„Nuo 1940 metų, .netekus laisvės, lietuvių 
tautos mentalitete įvyko žymių pasikeiti
mų. Praeitis ne teko savo kasdienio aktua
lumo, viską užvaldęs rezistencinis momen
tas padiktavo gyvenimui vertinti savus mas
tus. Nepriklausomo gyvenimo laikotarpis 
savo detalėmis išblunka žmonių sąmonėje 
ir lieka gyventi toliau, kaip idėja, alyvuo
janti rezistencijos polėkį. Nei seimų laiko
tarpis, nei 1926 m., nei tautininkų režimas 
Tėvynėje gyvenančių žmonių sąmonėje ne
beturi aktualumo ir realios vertės. Lietuvių 
sąmonėje gyvena įsitikinimas, kad nepri
klausomybės metu Lietuva ėjo nuolatinės 
pažangos keliu, kad lietuvis pats formavo 
savo gyvenimą, O svarbiausia, kad Lietuva 
buvo laisva. Šis įsitikinimas ir pajutimas, 
būdamas svarbiu akstinu rezistencijos sie
kiams, yra drauge ir pagrindinis matas pra
eičiai vertinti.“

Ką reikia daryti, kad taip nebūtų čia 
mūsų emigracijoje, kad baigtume už atlapų 
tampęsi dėl praeities? K. Drunga atsako 
mums šitaip:
„...atskirų buvusio nepriklausomo gyveni
mo laikotarpio reiškinių nebeaktualumas ir 
tautinė savigarba jau, deja, užbaigto lietu
vių tautos istorinio periodo atžvilgiu turėtų 
kai kuriuos mūsų senius sulaikyti nuo toli
mesnio visuomenės kiršinimo mirusiais da
lykais. Šiuo straipsniu nenorima teigti, kad 
Nepriklausomybės laikotarpiu viskas buvo 
gerai. Tačiau dabar jau yra tikrai pervėlu 
tiems asmenims, kurie tada savi pareigos 
negerovėm pašalinti ar išvengti neatliko, 
šiuo metu koliojimais ar mušimusi į krūti
nę kalbėti apie tai, ko nėra ir nebus. Jei jau 
mūsų 1926 metų „žvaigždės“ negali atsisa
kyti senų sąskaitų suvedinėjimo, ar negali
ma būtų surasti forma, kuri jiems padėtų 
tai tarpusavyje taip atlikti, kad ypač jauno
ji karta liktų apsaugota nuo visiškai be
prasmio tarpusavio nuodijimosi.“

MUSŲ DIDIEJI BANKAI
Sveikindamas Venezuelos „Tėvų Kelią“ 

jo penkerių metų sukakties proga, J. Kuz
mickas („Tėvų Kelio“ Nr. 5-6) savo straips
nyje „Kad laisvėje neuždustume“ plačiau ta 
proga pasisako ir dėl mūsų rašytinio žo
džio dabarties ir ateities, kaip šis reikalas 
jam atrodo žmonėse besidairant, turint 
nuolat ryšio su žmonėmis ir su spausdintu 
žodžiu. Jis rašo:

„Per metus pamatau daugybę stiklelių ir 
stiklinių, daugybę įvairių išradingiausių bal
dų ir įtaisų, tačiau labai maža lietuviškų 
knygų, o dar mažiau knygų spintų.

„Šiandien sunku atrasti lietuvišką knygą 
net pas ne vieną buvusį mokytoją ar augštą 
Lietuvos valdininką. Šiandien kartais sunku 
aptikti žmogų, kuris nauja lietuviška knyga

Alt. Gricius.

AUSTRALIJA PASAKOS APIE ILGESĮ 
J. KUZMICKE

Nelaimių kažkokių prispaustos žemės, 
Pavidalais šiurkščiais ropojančios tolyn, 
Troškina vasarose jus orkanai 
Atogrąžų padangių liepsnomis.

Kalnynai be gyvybės apsiniaukę 
Atrodo lyg vaiduokliai tolių pakrašty 
Ar karavanai l oazę traukę.
Bet pakely mirties trimitų paliesti.
Po lygumas išdegusias suvirtę 
Rikiuotėm niūkso kūnai akmenų. 
Saulėtekiuose liudyt jūsų mirčiai 
Suaižėjusiu veidu ugniniu.
Ir riogso vieniši krumplėti eukaliptai, 
Lyg griaučiai balzgani dangaus dugne, 
Lyg tik kažkam pasigailėjus likę 
Stebėti šių laukų negyvas beribes.
Ir kartais, rodos man, o be gyvybės žemės, 
O žemės trokštančios, suklupdamos einą, 
Kad jūs savųjų tolių okeanais 
Užliesit mano šio gyvenimo dienas!
O žemės raudančios, jūs sužalotos, 
Ekranais vakaro dangaus kraujuotais!...

Iš naujai pasirodžiusios A. Griciaus 
lyrikos — „Tropikų Elegijos“ leidinėlio.

susidomėtų ir bent pasklaidytų, jei jau ne- 
įsigytų.

„Lankau žmones ir kartu nešuosi lietu
viškų knygų, žurnalų ir vaikų laikraščių, 
Deja, nedaug kas visu tuo domisi. Labai 
nedaug.“

O kuo gi mūsų žmogus gyvena? Kokin 
bankan jis deda pinigus? štai, kur pinigu
čiai plaukia spaudps laisvės 50 metų jubi
liejaus proga:

„Ar pateisina savo tremties dienas žmo
gus“, klausia tame straipsnyje J. Kuzmic- 
kis, „kuris, pasiūlytas įsigyti atpigintą kny
gą, tariasi arba neišgirdęs pasiūlos, arba 
šaltai numoja ranka:

„ — Neturiu laiko skaityti... Visą dieną 
dirbu...

„Nejau tie, kurie kuria, rašo, turi dau
giau laiko?!

„Neseniai buvau nuošaliai gyvenančių 
lietuvių tarpe. Miestas jiems toli, ir į jį retai 
kada benuvažiuoja. Tačiau čia pat, sename 
kaime, yra smuklė, yra alinė, lošimų salė.

„ — štai mūsų bankas! — vienas paro
dė ranka į smuklę.

„ — Štai mūsų literatūros- ir kultūros ka
pinės! — liūdnai pridėjau, kai pats savo 
akimis mačiau žaliūkus vyrus svirdinėjan- 
čius ir savo sveikatą naikinančius.

„Kalėdos. Velykos. Krikštynos. Jungtu
vės. Vardo diena. Gimtadienis. Išleistuvės. 
Kokios nors sukaktuvės.

„Lūžta stalai, apkrauti valgiais ir viso
kiausiais gėrimais. Jei atsiranda koks absti
nentas — jis visą vakarą kenčia, nes, girdi, 
koks jis esąs vyras, kad negeriąs, kokia iš 
jo nauda draugijai...

„Kiek laikraščių ir knygų galėtų per
žengti lietuviškų namų slenkstį, jei jų neiš
stumtų svaigalai! Kiek gražių ir kilnių min 
čių galėtų užgimti daugelio žmonių galvoje, 
jei jų vietos neužimtų girtos kalbos ir ne
švankūs anekdotai!

„Žinia, vaišės geras dalykas: po darbo 
žmogus nori pasižmonėti, atsikvėpti savo 
artimųjų tarpe. Tačiau kai tos vaišės pasi
daro sau tikslu, kai jos nuolat ir nuolat 
kartojasi, kai jos alina žmogaus kišenę ir 
moralę, — jau nebegalima pateisinti"

.Jei tauta nekartoja pasakų ir neku
ria legendų, yra persenusi tauta ir ji 
turi užleisti vietą kūrybingesnei“ —

C. GRINCEVICIUS

„Vidurnakčio vargonai“ (14 psl.)
Mūsų tremties literatūroje išmėginti visi 

keliai: vaizduota lietuvio buitis Lietuvoje 
(Ramono „Kryžiuose“, Gliaudos „Orą pro 
nobis“, Barėno „Giedra visad grįžta“) ir 
tremtyje (Barono novelės“, Jankaus „Nak
tyse ant morų“, Daubaro,, Mėlynoje sukne
lėje“), plaukta į tarptautinius vandenis 
(Gliaudos „Namuose ant smėlio“), fiksuota 
skaudūs karo pergyvenimai, tai vėl grįžta 
prie ramaus gyvenimo vaizdų (Dovydėno, 
Katiliškis, Andriušis, mūsų Spalis).

Tačiau visą laiką kažinko ilgėtasi: gal 
laisvės, gal romantiškos praeities, gal dides
nių idėjų, — ir jieškota net simbolių, kurie 
ką nors apie ateitį pasakytų. Pirmiau N. 
Mazalaitės, paskui C. Grincevičius („Vidur
nakčio vargonuose“), dabar Paulius Jur
kus „Pavasaris prie Varduvos“ knygoje 
ėmė kultyvuoti idėjinę pasaką, pasinešusią 
ar tai į padavimą, ar legendą, nes anot 0. 
Grincevičiaus, kas tautą „palaikys svetur 
gyvą amžiams, jei ne su meile atpasakoto^ 
ir aprašytos kad ir nedidelės istorijos“ 
(t. p., 14 psl.).

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS MADONA

Su meile P. Jurkus aprašė ir Ž. Kalvari
jos Madoną („Atsklęstose duryse“), kuri, 
vakaro žiburių atviliota, su kūdikiu ant ran
kų šaltą žiemos vakarą lankė miestelio gy
ventojus. Kai vėliau „į miestelį atėjo būre
lis vienuolių“, kai sugrąžino žmones „prie 
tikrojo Dievo“, kai „prie upės ant kalnelio 
pastatė bažnyčią" ir iš Rymo atvežė „ste
buklingą Dievo Motinos paveikslą“, visi 
žmonės iš nuostabos nutilo: „Paveiksle šyp 
sojosi ta paji moteris, kuri žiemą su kūdi
kiu buvo atėjusi pas juos. Ta pati dovano
ta skara su auksinėm gėlėm supo jos pečius“ 
(173 psl.).

J. Kralikauskas aiškina, kad tokius kūri
nius įkvepia „piligriminė mistika“ su užuo
mina kiekvienam, jog,, ir jis tėra keleivis 
ir piligrimas“ („Draugo“ kult, priedas, 
1945. VII. 3); J. Brazaitis aiškina, kad to
kie kūriniai „yra riboje tarp tikrovės ir fan
tazijos, tarp realistinio pasaulio ir svajo
nės“ („Darbininkas“, 47 nr.); C. Grincevi
čius sako, k,ad, jei tremtinys gali mintimis 
„paklajoti vaikystės dienų pašilojais arba 
užsukti į tuščią bažnyčios šventkiemį..., 
kiekvienas žodis apie aną šalį šauks į grei
tesnį tavo išbarstytų brolių grįžimą“. Dar 
daugiau: „Kiekvienas anų dienų primini
mas vaikams bus lygu žaltvykslei, kuri ne
abejotinai saugo giliai užkastus turtus ir 
paskui kurią visi seks anų lobių jieškotojai“ 
(„Vidurnakčio vargonai“, 13-4 psl.).

Man regis, šitokių pasakojimų, įkvėptų 
mistinio susisvajojimo, idėja — kurstyti na
mų ilgesį ir tautinį atsparumą, kaip prieš
aušrio metu panašiomis, tik žymiai naives
nėmis mintimis A. Vištalius kurstė ano me
tų lietuvių ištvermę.

PORINGĖ IŠ PASAKŲ

P. Jurkus su J. Aisčiu sako: „Iš miglų, 
iš pasakų, senoviškų legendų tavo laimės 
poringę pinu“, ir tuojau duoda mums 
„Auksinio paveikslo“ kūrinį, kurio regima
sis simbolis yra ilgesio bokštas Jeruzalėje. 
Žydai, priėję pažadėtosios žemės erdves, iš 
laukų akmenų sumūrijo bokštą ir „įrašė 
vardą, kad jis nuolatos šauktų Izraelį namo, 
kad keltų ilgesį žmonėm. Ir kas pamatė jį 

ar paveiksle, ar čia, tas jo negalėjo užmirš
ti. Kas pabučiavo, tas nerado ramybės“ 
(11 psl. ).

šita pasaka, raudonu siūlu prisegta prie 
Jurkaus pasakojimo, atsimuša i motinos 
širdį: ir jai Ilgesio bokšto paveikslas suke
lia nerimą, jog ji grįžta iš Rusijos į Lietu
vą, kad čia sukurtų lietuvišką šeimą.

Kai mes perskaitome paskutinį šios po
ringės iš pasakų — „tik mūs, išskridusių 
vaikų audringai širdys plaka, tik mūs ne
ramios akys žvelgia į kažkur tolstančius ke
lius“, — ir mumyse „pakyla sena legenda, 
ir auksinis tėvų žemės paveikslas“ (66 psl.). 
Tačiau būdinga tai, kad P. Jurkus, taip su- 
gestyviai pradžioje įpynęs Ilgesio bokšto 
simbolį, vėliau nuo jo nutolsta ir tartum 
rūkais apgaubia. Onutę, kurią Žitomyriuje 
liūliavo prabanga ir meilė, dabar pradeda 
veikti prisikeliančios Lietuvos tikrovė ir 
„kitos gadynės“ perspektyvos: „Niekas ten 
manęs nelaukia ir niekas neriša... Aš niekur 
nevažiuosiu, niekur... „(60 psl.).

- ILGESIO MOTYVAS

Kai skaitome Jurkaus „Auksinį paveiks- . 
lą“, kai gėrimės „Kregždėmis ant Nukry
žiuotojo pečių“, kai sekame nuostabią ir 
supintą „Vargonų“ istoriją ar mastome apie 
„Atsklęstų durų“ Madoną, visur jaučiame 
pagrindinį ilgesio motyvą. Taip, skaityda
mi tuos kūrinius, „keliavom į vaikystę, į Y 
saulėtus vakarus, kai čia sėdėjom ir žiūrė
jom į veidrodį, ilgesio pagauti“.

Man rodos, namų, gimtojo krašto ilgesys 
įspraudė Jurkui plunksną į ranką, įkvėpė, 
o taipgi ne intriga, kuri čia be įtampos, bet 
namų ilgesysjr skaitytoją prie šios knygos 
valandai kitai pririšo. Juk ir mes „girdė
jom ir motinos žodžius, seną seną legendą. 
Ak, ne legenda tai buvo. Tai mūsų pačių 
gyvenimas !*' (64 psl. ).

Mūsų pačių gyvenimas, rodos, papasako
tas ir „Kregždėse“ ir .Atsklęstose duryse“, 
nors sunku patikėti ten aprašytais įvykiais. 
Tačiau nuostabu: nei Kristus, paėmęs nuo 
altoriaus kregžduką, nei Kalvarijoje vaikš
čiojanti Madona mūsų nestebina, nes pro 
ilgesio spektrą mes vis dar matome Lietu
vą — pasakų, padavimų ir legendų žeme, 
kur rodos viskas plaukė kita vaga nei čia.

Kai mums duotas kolosalis mielas Lietu
vos vaizdas, kai mes visą dėmesį atkreipia
me į Jurkaus sukurtus peisažus ir melodi
jas, mes net nespėjame atsigodoti ir tarsi ne
pastebime, kad visų šitų ilgesio pasakų žmo
nės kitokie, nei gyvenime sutinkami. Jie, sa
kyčiau, nėra tipai, kurie mums išryškintų • 
visą žmogaus vidaus dangų ir pragarą: jie 
yra to didžiulio paveikslo atskiros figūros, 
reikalingos perspektyvai ir simetrijai.

Šituose pasakojimuose vyrauja lyrika, ku
rią palygintume prie poezijos prozoje. Lyri
ka žavi vaizdais, ne epiniais herojais, kurių 
joje nerasime. Tačiau tuo metu, kada gry
noji lyrika, apsirengusi eilėraščių rūbais, 
pas mus pradeda būti nelabai populiari, gal 
ir gera panašiais kūriniais sugrąžinti skai
tytojus į lyrinį ilgesio ir svajų pasaulį.

Tačiau knyga miela, nes nemeluotu jaus
mu kurta ir artima dvasiai, nes liečia mū
sų brangiausius dalykus — gimtą žemę, iš
puoštą pasakomis, poringėmis ir legendo
mis.

Paulius Jurkus, PAVASARIS PRIE 
VARDUVOS. Išleido Lietuviškos Knygos , 
Klubas. Chicago, 1954 m., 175 psl. Kaina 
2,50 dol.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

LIETUVOS - LENKIJOS SANTYKIAI
Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykius 

geriausiai išreiškia unija ir akloji siena. Pir
moji užmezgė politinę lietuvių ir lenkų bro
lybę, antroji — atrišo. Unija, atnešusi len
kam neįkainuojamos naudos, jų tebeliaupsi- 
nama ir savo siekimuose gyvai dar puoselė
jama. Akloji siena, susijusi su didele lietu
viam skriauda, nekartą jų dar sopamai jau
čiama. Dėl to abu tie praeities įvykiai, nors 
jau užkloti laiko grimzlių, kaip žarijos pele
nų, tebegruzda ir abi kaimynines tautas te- 
bekaitina. Kaitra padidėja, kai tik panori
ma santykius sumegzti naujais pagrindais, 
— be unijos ir be aklosios sienos,

♦ * *
Akloji siena perskyrė Lietuvą ir Lenkiją 

po pirmojo Didžiojo karo (1920). Tai buvo 
galutinė unijos baigmė, skaudi ir nepapras
ta, nes iš brolybės pereita į neapykantą. Abi 
kaimyninės tautos buvo atviros visam pa
sauliui, tik bendra jų siena buvo aklinai už
tverta. Ta užtvanka nebuvo kokie geležiniai 
virbai su kulkosvydžiais, o paprastos medi
nės kartys su šiaudų gniūžtėmis; dėl to ak
loji siena buvo kartais vadinama šiaudine: 
Lenkai vienur kitur turėjo susmaigstę raus
vai balsvus stulpus su savo valstybės ženk
lais. Skirtingi ženklai rodė, kad viena kai
mynė, Lietuva, primestos jai sienos nepri
pažino.

Tai buvo išskirtinė padėtis visoje Euro
poje, tačiau kitokio pobūdžio negu geleži
nė rusų uždanga. Sovietų Rusija nuo kitų 

slėpė ir tebeslepia savo šiurpų pasaulį, bet 
ryšius palaiko su visais kraštais, kuriuos 
tik prieina. Lietuva ir Lenkija neturėjo ko 
slėpti nuo svetimų akių, bet jos abi neturė
jo jokių tarpusavio santykių iki 1938 metų 
pavasario. Tada lenkai ultimatumu privertė 
diplomatinius ryšius užmegsti. Tačiau ta 
priverstinė „brolybė“ nespėjo nė apšilti, kai 
naujas karas užtvindė liepsnomis Lietuvos 
bei Lenkijos nepriklausomybę ir pakūrė 
šiaudinę sieną. Ji nuėjo į praeitį, tačiau jos 
pėdsakai, kaip ir unijos, Lietuvos ir Lenki
jos santykiuose liko įrėžti. Jie tebekelia 
klausimą, ar Lenkija, atgavusi visišką savo 
nepriklausomybę, tebesieks šiaurėje ir ry
tuose tų pačių sienų, kokias turėjo prieš 
antrąjį Didįjį karą. Kokia tada būtų Lietu
vos padėtis ir jos nusistatymas? Į tuos klau 
simus negalime tuo tarpu aiškiai atsakyti, 
nes daug kas yra nežinoma. Tačiau kaiku- 
rie dalykai įžvelgiami, ir juos reikia jau da
bar aiškintis.

I.

Pirmiausia reikia gerai žinoti, dėl ko su
sidarė akloji siena. Ji paprastai siejama su 
tuo faktu, kad lenkai 1920 m. sulaužė Su
valkų sutartį ir pagrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių. Kadangi didžiosios valstybės nesi
ryžo padėties atstatyti, o nusileido prievar
tai, Lietuvai neliko nieko kito, kaip protes
to ženklan nusigręžti nuo užpuolikės akla 
siena — nemegzti diplomatinių santykių. 
Santykiai paskui buvo trumpam užmegzti, 
bet taip pat prievartos būdu. Kodėl net dve 

jais atvejais buvo pasiremta jėga? Ar tik 
dėl to, kad Lietuva buvo mažesnė ir kariš
kai silpnesnė?

Dvigubos prievartos ir aklosios sienos 
priežastys buvo gilesnės. Jų nėra visai pa
šalinusi nei paskutinio karo katastrofa, nei 
dabartinė žiauri rusų okupacija, primesta 
abiem kaimyninėm tautom. Istoriniame jų 
kelyje reikia jieškoti pačių pirmųjų aklosios 
sienos užuomazgų. Mat, kiekviena tauta tu
ri praeities jai įdiegtų siekimų, nuo kurių 
ją nulenkti nėra lengva. Greičiau ją galima 
išžudyti ar iškrikdyti negu išsukti iš jos sa
vito kelio. O tas kelias lietuviams ir len
kams yra skirtingas ir ten, kur jie savo sie
kimais susilyti — atsiduria tartum į akląją 
sieną.

Pasekę Lietuvos ir Lenkijos bendrą isto
riją, laikė įrėžtą jų kelią, rasime daug tokių 
sankryžų, iš kurių lietuviai išeidavo protes
tuodami, o lenkai — džiūgaudami. Jų per
galė beveik visada buvo laimima prievarta, 
pastačius lietuvius prieš įvykusį faktą. Būtų 
ilga tai pasakoti, pradedant Vytauto nepa
siekta karūnacija (1430) ir baigiant Baro 
konfederacija (1772). Po jos užgriuvo pada
linimai. Abi kaimynes jie suspaudė trijų 
didžiųjų valstybių gniaužtoje (1795). Nelais
vę kęsdama ir sukildama Lenkija išsigarsi- 
no ir prisistatė visam pasauliui kankine. 
Lietuva liko užkankinta ir mažai kam ži
noma. Tai buvo irgi lenkų laimėjimas. Jie 
tikėjosi, kad Lietuva dabar visiškai sutaps 
su Lenkija, kaip kitados Prūsija buvo suly
dyta su Vokietija. Po pirmojo Didžiojo ka
ro lenkams labai norėjosi prisegti Lietuvą 
prie savo valstybės jau neatidalomai. Bet 
jiems tai nepavyko, net suvaidinus Želi- 
gowskio maištą ir užėmus pasalomis Vilnių.

Susidarė tiktai akla siena. Už tos sienos li
ko Lietuvos sostinė ir daug lietuviškų že
mių, bet buvo išsaugota valstybės nepriklau 
somybė. Lietuva nuėjo savitu keliu, skirtin
gu negu atkurtos pilsudskinės Lenkijos.

II.

Iš praeities lenkams yra palikę keli bū
dingi bruožai. Jie, sakytumei, pačius lenkus 
daro nelaimingus ir kartais sunkiai sukal
bamus. Tai lenkų neaprimimas savo tautos 
sienose, stiprus pomėgis senų tradicijų, nu
kreiptas dėmesys į valstybės pakraščius ir 
tikėjimas savo tautos pranašumu.

1. Praeitis lenkų neprikaustė prie pasto
vesnių sienų, nes jos platėjo ir siaurėjo, ne
palikdamos giliau įrėžto brėžio. Dėl to len
kai savo tautai ribų tebejieško. Čia jų no
rai yra neaprėžti ir dažnai nepagrįsti arba 
grindžiami vien tuo, kad lenkai vienur ar 
kitur yra gyvenę bei valdę. Savo žmonėmis, 
be to, jie laiko visus, kas tik lenkiškai kiek 
pašneka ar turi bent kokį ryšį su jų kultūra. 
O tos kultūros žymių ir savo tautos sodybų 
(osadnictwo) įieško aplinkui visą lenkiškąjį 
branduolį (Pabaltijy, Gudijoje, Ukrainoje, 
Slovakijoje, Čekijoje, Saksonijoje, Pomera
nijoje, Prūsijoje). Jei nuo pačių lenkų te
priklausytų, vakaruose vargu jie besustotų 
prie Oderio ir Neisės; jie mielai pašneka ir 
parašo, jog jų slaviškos gentys siekusios El
bės ir Salės, vadinasi, gerokai i vakarus už 
Berlyno ir Leipzigo. Rytuose lenkai norėtų 
atsiremti į pietinio Būgo aukšupį ir Dniest- 
rą (apie jį dažnai užsimena), pietuose — į 
Karpatus, šiaurėje — į Narvą. Tame plote, 
tarp Juodųjų ir Baltijos marių, kitada reiš
kėsi lenkų veržlumas, tačiau nešamas sve
timų pečių. Prisimnkime tik tai, kad Jadvy

ga ir Steponas Batoras buvo atėjęs iš Veng
rijos, Jogaila su penkiais sekančiais įpėdi
niais priklausė lietuviškosios Gediminaičių 
dinastijos, trys Vazos buvo švedų kilmės, 
du Augustai (iš paskutiniųjų rinktinių kara
lių) — saksų. Nuo unijos su Lietuva pra
džios iki bendrai, išgyventų padalinimų — 
apie 400 metų — lenkai labai daug pasirė
mė ir paaugo svetimomis dinastijomis, sve
timais žmonėmis ir svetimomis žemėmis. 
Šitie laimėjimai sudarė lenkuose nusiteiki
mą nebenurimti savo etnografinėse sienose.

2. Padalinimai lenkus užgulė, nespėjus 
jiems surankiotų iš visur žemių sulipdyti į 
darnesnį valstybynį vientą. Prie tų žemių 
priklausė ir Lietuva su Ukraina; jos rusų 
bei austrų okupacijų metu pradėjo atsisieti 
nuo lenkų įtakos. Tuo tarpu lenkuose, žlu
gus durstytinei jų respublikai, paliko slopus 
nerimas. Mat, kaip atskirą žmogų, taip ir 
kiekvieną tautą neramina žinia, kad iš jos 
rankų išslydo didelės galimybės. Tai jaučia 
lietuviai, savo praeities lapus sklaidydami 
giliais atodūsais, ir dar labiau tai išgyvena 
lenkai, būdami kaitresnio temperamento ir 
savo širdimi giliau įsismeigę į praeitį. Jiems 
praeitis — ne tik žavi romantika, bet reali 
ir gyva su visomis savo tradicijomis. Len
kai labai tvirtai prie jų priaugę, dėl to ir 
uniją su Lietuva dažnai užsimena. Tą sudū
lėjusį „susibroliavimo mazgą“ lenkai norė
tų laikyti amžinai nenutraukiamą, nors uni
jos laikai praėjo nebegrįžtinai.

Kai po pirmojo Didžiojo karo galima 
buvo vėl atkurti nepriklausomoji Lenkija, 
ji iš pirmos dienos pastatyta ant senų praei
ties ramsčių. į nepriklausomą gyvenimą 
lenkai išjojo ant savo istorinio žirgo, tik kai
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LONDONAS

DBLS CENTRO VALDYBOS, 
TARYBOS IR SKYRIŲ VALDYBŲ 

KONFERENCIJA

šeštadienį liepos 31 d. Lietuvių Na
muose, Londone, įvyko DBLS Centro Val
dybos, Tarybos ir Skyrių Vaidybų konfe
rencija, kurią atidarė DBLS pirmininkas 
M. Bajorinas. Atidarymo kalboje pirmi
ninkas pažymėjo, kad pagal praėjusio su
važiavimo nutarimą šiais metais Sąjun
gos suvažiavimo nebus. Ryšium su tuo su
kviesta ši konferencija, tikslu pasitarti 

« . įvairiais rūpimais klausimais: apsvarsty
ti ir susipažinti su mūsų vidaus ir užsie
nio politine būkle ir taip pat aptarti Są
jungos pagyvinimo ir suaktyvinimo veik
lą.

Be Centro Valdybos, Tarybos ir konfe- 
rencijon kviestų svečių, dalyvavo šie sky
riai: Boltono, Buckminsterio, Birmingha- 
mo, Bradfordo, Coventry, Derby, Flack
well Heath, Leamington Spa, Ketteringo, 
Keighley, Lowtono, Manchesterio. Nottin- 
ghamo ir Centrinio skyriaus valdybos.

Konferencija užtruko tris dienas: šešta- 
• dieni, sekmadienį ir pirmadienį. Per visą 

konferencijos metą buvo griežtai laikoma
si darbotvarkės nustatytos programos, ku
rioje buvo kiekvienam diskutuojamam 
klausimui iš anksto aoribotas laikas. Tik 
šitokiu būdu suspėta išdiskutuoti ir aptar
ti visi dienotvarkėje numatyti dalykai. 
Tenka pastebėti, kad šitokia tvarka, pir
mą kartą suvažiavimuose pritaikyta, vi
siems dalyviams natiko ir buvo labai nau
dinga.

Išsamų Konferencijos aprašymą spaus
dinsime kitos savaitės „E. Lietuvio“ nu- 

♦ meryje. ,
,***«*

KAIP PER ATLAIDUS
Ryšium su DBLS Konferencija į Lietu

vių Namus suplaukė iš orovincijos apie 
šimtas lietuvių. Didžiąją dalį sudarė sky
rių valdybų nariai, tačiau netrūko ir sve
čių — atostogautojų. Nė tik Lietuvių Na
muose, bet ir kaimynystėje esą viešbučiai 
buvo perpildyti svečiais. Visas tris dienas 
nuo ankstyvo ryto iki vidurnakčio Lietu
vių Namuose buvo toks judėjimas, lyg 
mūsų parapijose anuomet per atlaidus. 
Tiek pati konferencija, tiek atostogoms at
vykusiųjų nuotaika buvo labai gera ir jau-

* * * * *
LONDONIEČIAI VYKSTA J 

NOTTINGHAMĄ

Rugpjūčio 7 d., šeštadienį, Nottinghame 
DBLS Apygarda rengia visuotinį Anglijo
je gyvenančių lietuvių sąskrydį. Ta proga 
Londono lietuviai specialiu autobusu vyks
ta į Nottinghamą. Ekskursiją organizuoja 
DBLS Centro Valdyba. Laikraštį spausdi
nant, dar buvo keturios laisvos vietos. No
rį ekskursijoje dalyvauti, orašomi susiriš
ti su DBLS raštine telf. PARk 9699. Iš
vykstama šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 12 vai. 
Ekskursantai renkasi Lietuvių Namuose, 
43, Holland Park. Išvykstama punktualiai 
12 vai.

Iš Nottinghamo londoniečiai ekskursan
tai sekmadienį vyksta į skautų ir jauni
mo stovyklą, Derby. Iš Derby išvykstama 

. t apie 5-6 vai. vakaro. Kelionės išlaidos 1 
asmeniui 1 svaras.

* * * * *

GIMNAZIJOS SVEČIAI

Du vyresniųjų Vasario 16 Gimnazijos 
klasių mokiniai, anglų profesoriaus pakvies
ti dviem savaitėm atostogų į šį kraštą. Gim
nazijos direktorius praneša, kad šie moks
leiviai norėtų bent dvi savaites paatostogau

ji ti Londone. Londoniečiai lietuviai, norį juos 
priimti, prašomi kreiptis į DBLS Centro 
Valdybą, 43, Holland Park, London W. 11.

MALONUS REIŠKINYS
Pereitą savaitę anglų dienraštis ,Daily 

Mirror“ paskelbė Mrs. Kenneth J. Till 
laišką, kuriame rašoma apie jauną lietu
vaitę, jieškančią savo brolio, atvykusio į 
Angliją. „E. Lietuvio“ Redakcija, paste
bėjusi skelbimą, suspėjo pereitos savaitės 
numeryje persispausdinti lietuvaitės pa- 
jieškojimą. Malonus reiškinys ta prasme, 
kad lietuviai, pastebėję anglų laikraštyje 
minimą straipsnelį, tuoj pat tuo reikalu 
ėmė rašyti „E. Lietuvio“ Redakcijai, pra
šydami persispausdinti paj ieškojimą. To
kių laiškų Redakcija gavo virš 20, jų tar
pe kelis anglu kalba. Kai kurie laiškus 
parašę lietuviai siūlėsi medžiaginiai pa
gelbėti Diepholzo stovykloje esančiai 13 
metų mergaitei ir jos senelei, kiti laiš
kuose pažymėjo, kad, reikalui esant, už 
pjieškojimo paskelbimą jie sutinką apmo
kėti. šie pavyzdžiai rodo, kaip lietuviai, 
gyveną šitame krašte, yra jautrūs tais at
vejais, kai reikia savo artimui ištiesti pa
galbos ranką.

*****
ATOSTOGAVO LONDONE

Nuolatinis „Europos Lietuvio“ bendra
darbis, agronomas J. Lūža, pereitą savaitę 
su ponia ir dukrele atostogavo Londone.

Pastoviai p. p. Lūžai gyvena Shefielde, 
kur jau ilgesnį laiką abu dirba metalo 
pramonės įmonėje.

♦ * * * ♦

TELEGRAMA IŠ STOVYKLOS
Specialus mūsų skautų ir jaunimo jau

niausias korespondentas praneša, kad sto
vykloje dalyvaująs jaunimas džiaugiasi 
pusėtinai geru oru, kas svarbiausia atos
togaujantiems. Nuo ankstyvo ryto visoje 
stovykloje verda gyvenimas: įvairiausi už
siėmimai, žaidimai, egzaminams pasiruo
šimai, pasiruošimai paskutiniajam laužui, 
į kurį tikimasi šiais metais ypatingai daug 
svečių. Didelį pasisekimą turi ir Dr. Valte
rio redaguojamas dienraštis „Taukuotas 
Puodas“, kuris stovyklos gyventojų tuoj 
pat išgraibstomas, kai tik dažai nudžiūsta. 
Skautų „smogiamasis dalinys" siunčiamas 
tvarkai palaikyti i. Nottinghamą, kur šeš
tadienį įvyksta visos Anglijos lietuvių sąs
krydis. Tikimasi, kad sekmadienį didelė 
dalis atvykusių į šeštadienio sąskrydį, da
lyvaus taip pat skautų stovykloje prie pas
kutinio skautiško laužo. Tikimasi, kad ir 
oras bus palankus...

Vilkiukas

SASKRYD1N!
Nottinghamo Apygardos vaidyba prane

ša, kad jau viskas paruošta sutikti lietu
viams, atvykstantiems i pirmąjį Anglijoje 
gyvenančių lietuvių sąskrydį, kuris įvyksta 
rugpjūčio 7 d., šeštadieni, Nottinghamo 
miesto centre, Kooperatyvų salėje, 108, 
Uper Parlament str. Sąskrydžio pradžia 6 
vai., pabaiga 24 vai.

Jau šios savaitės pradžioje buvo žinių, 
kad į sąskrydį atvyksta daugiau, kaip 25 
ekskursijos iš įvairių Anglijos vietovių. Ma
noma, kad sąskrydyje dalyvaus per tūkstan 
tis lietuvių.

Rengėjai, turėdami galvoje, kad kiekvie
nas, atvykęs į sąskrydį, pirmoje eilėje nori 
pasimatyti su savo pažįstamu ar kaimynu, 
sąskrydžio programa trumpinta iki minimu
mo. Tačiau paruoštoji programa bus labai 
įdomi. Tarp kita ko, programoje dalyvaus 
ir stovyklaują skautai, kurie rengėjams taip 
pat talkininkaus tvarką palaikydami.

HUDDERSFIELDAS
Liepos 25 d. įvyko DBLS skyriaus susi

rinkimas, kuriame aptarti skyriaus reika
lai ir taip pat nutarta suruošti ekskursiją 
į Nottinghame įvykstantį Anglijos lietu
vių sąskrydį. Užsirašė beveik visi susirin
kę, apie 20 asmenų. Tikimasi, kad atsiras 
ir daugiau, nes daugumas lietuvių susido
mėję šiuo sąskrydžiu.

Susirinkime dalyvavę buvo ypatingai 
geroje nuotaikoje: gausiai mokėjo solida
rumo mokestį, aukojo Vasario 16 Gimna
zijai ir Vasaros stovyklai Anglijos jauni
mui. Susirinkimas įvyko labai gražioje vie- 
čiaus vilos.

Ta proga pranešama, kad specialus auto
busas ekskursijai į Nottinghamą lauks iš
vykstančiųjų prie Jarušaičio namo, 39, Co
mmercial Str., Hudderstielde, šeštadienį, 
rugpjūčio 7 d. 12 vai. Norį ekskursijoje 
dalyvauti ir taip pat jau užsirašę, prašomi 
ten susirinkti. . <

P. Jarušaitis
3|C 5$8 5(8

ĮSPŪDINGAS BALFO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS MEMMINGEN'E

Čia gyveną lietuviai, jausdami dėkingu
mą užjūrio broliams, suruošė iškilmingą 
BALFO 10-ties metų sukakties minėjimą, 
kuriame be gausios lietuviškos visuome
nės. dalyvavo BALFo pirmininkas prof, 
kan. Končius ir BALFo’ Įgaliotinis Euro
pai I. Rugienius.

Minėjimas pradėtas iškilmingomis pa
maldomis miesto vokiečių bažnyčioje. Per 
pamaldas gražiai giedojo Memmingeno lie
tuvių choras „Darna“. Pamokslą pasakė 
kan. Končius.

Po pietų miesto pilies didžioje salėje įvy
ko iškilmingas aktas. Po trumpo Apylinkės 
V-bos p-ko kun. A. Bungos žodžio, kalbėjo 
BALFo p-kas kan. Končius. Kalbėtojas at
pasakojo visą BALFo istoriją nuo pat įsi
kūrimo iki dabarties.

Po to žodį tarė Memmingeno lietuvių 
evangelikų parapijos klebonas kun. Sta
naitis. Jis perdavė savo parapijiečių var
du širdingiausius linkėjimus ir padėką 
BALFui ir užjūrio broliams už moralinę ir 
materialinę paramą. Ragino lietuvius, ne
žiūrint tikybinių skirtumų, būti vienin
giems, nes ir BALFo šalpos tikslas — iš
laikyti lietuvybę.

Po pertraukos sekė meninė programa, 
kurią išpildė lietuvių choras „Darna“ ve
damas muz. Budriūpo. Choras buvo papil
dytas Kaiserslautem'o lietuvių darbo kuo
pos vyrais, todėl ir lietuviškos dainos skam 
bėjo gražiai ir galingai.

Memmingenietis.

Suprantama, kad kiek sunkiau bus su 
nakvynėmis, tačiau nottinghamiečiai lietu
viai namų savininkai ir šiam klausimui 
iŠ anksto pasiruošė. Spėjama, kad keliems 
šimtams atvykusiųjų, bus vietos ir pernak
voti. Šokiams groja jau pagarsėjęs coventrie 
čių orkestras.

Iš Londono atvyksta visa Centro Valdy
ba, kitų organizacijų veikėjai, „E. Lietuvio“ 
redaktorius, „Nidos“ spaustuvės bendra
darbiai, Londono letuvių spaudos platinto
ja ir kiti.

Iš kitų vietų taip pat atvyksta nepapras
tai skaitlingos ekskursijos. Teko patirti, kad 
iš didesnių kolonijų atvykstama su 2-3 auto
busais.

TAD IKI PASIMATYMO PIRMAJA
ME ŠIO KRAŠTO LIETUVIŲ SĄSKRY
DYJE NOTTINGHAME.

STOVYKLA
PASKUTINIS LAUŽAS

Paskutinis laužas su svečiais stovykloje 
įvyksta rugpjūčio 8 d. 2 vai. p.p. Prijau
čianti visuomenė nuoširdžiai kviečiama 
apsilankyti stovykloje ir keletą valandų 
praleisti drauge su mūsų jaunimu.

Geležinkeliu ar autobusais važiuojama 
iki Derby, o iš Derby autobusų stoties, iki 
Spondon, o iš čia 20 min. kelio iki Locko 
Park, kur stovyklauja skautai ir jauni
mas. • ♦ •

AUKOJO
P. Jokūbaitis paaukojo stovyklai medžio 

drožinį „Lietuvaitė“, kuri bus įteikta Der
by grafystės anglų skautų prezidentui Mrs. 
Drury-Lowe, kurios žemėje mūsų skautai 
jau antrą kartą stovyklauja.

P. Jokūbaičiui už jo auką skautai taria 
širdingą skautišką ačiū!

* * *
STOVYKLAI AUKOJO

Great Horton sk. 1.9.6., Leeds sk. 4.1.0., 
Bolton sk. 2.9.O., Lowton sk. 4.0.0., Centri
nis sk. 21.7.0., A. Garbauskas 0.10.0., No
ttinghamo Apyg. V-ba 5.O.O.. Rochdale sk. 
4.10.0., Leicester sk. 3.6.6., Flackwell sk. 
1.9.0., Northampton sk. 2.2.6. Wolverhamp
ton sk. 10.9.4., Bradford sk, 2.5.6., Huders- 
field sk. LO.O., Manchester sk. 7. 12,0. Lea
mington sk. 2.10.0.. V. Miškinis 1.0.0., A. 
Petrauskas 1.0.0., J. Struoginis t.0.0., Wa
kefield sk. 1.5.0., Fort William 0.5.0., Lin
coln sk. 0.10.0., Birmingham sk. 3.0.0., Cor
by sk. 1.12.0., Nottingham sk. 6.4.0., J. Am- 
braziūnas 0.10.0.

* * * 
AUKOTOJAI RAŠO

Siunčiu mažą — 10 šil. auką skautų-člų 
stovyklai oaremti. Linkiu mūsų tautos dai
gams sveiko dvasinio ir fizinio atsigavimo 
žalioje vasaros vejoje. Būkite pasveikinti 
skautai ir jų vadovai. I

J. Ambraziūnas
♦ * *

Negalėdamas pats dalyvauti ir būti drau 
ge su jaunuoju’ Lietuvos atžalynu ir ke
lias malonias valandas drauge praleisti, 
remiu padėkos žodžiu stovyklos rengėjus, 
siųsdamas 1 svarą paramos, negalintiems 
apsimokėti.

VJ. Miškinis
* * *

Gražindamas aukų lapą, drauge siunčiu 
surinktus pinigus — dešimts svarų, devy
nis šilingus ir 4 d., savo ir visų wolver- 
hamptoniečių vardu mūsų jaunimui saulė
to ir linksmo stovyklavimo.

Kl. Žukauskas
* « *
PADĖKA

Visiems, aukojusiems skautų-čių ir jau
nimo stovyklai paremti, kurių aukos įga
lino net ir neturtingiausius stovykloje da
lyvauti, viso skautiško jaunimo vardu ta
riu nepaprastai nuoširdžią padėką.

Sktn. K. Vaitkevičius,
Anglijos Rajono Vadeiva

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. p. Liūdžiams, 

suteikusiems mums laikinai pastogę ir 
vispusišką paramą, atsikėlus iš provinci
jos į Londoną, kol susiradome butą. P.p, 
Liūdžiai užlaikė mus geriau, kaip savo 
artimiausius gimines, už ką tariame jiems 
nuoširdų, lietuvišką ačiū.

C. ir V. Lapinskai.

BAŽNYČIA

Pagal G. P. Dwyer. Kristus viešai mokė 
ir sakė pamokslus apie tris metus. Kai 
Įžengė j dangų, Jo mokslą tęsia Jo paties 
įkurta Bažnyčia...

„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“, pa
sakė Kristus (Jono 14).

Dabar Bažnyčia moko mus tiesos apie 
Dievą ir žmogų, rodo mums kelią'į Dievą 
ir teikia mums dvasinio gyvenimo, kad 
galėtume nueiti į dangų.

BAŽNYČIĄ ĮKŪRĖ KRISTUS

Yra tvirtinančių, kad Kristus neįkūrė 
Bažnyčios. Jie sako, kad Kristus skelbė 
tik idėjas, kad religiniam sąjūdžiui nuro
dė tik bendrus kelius, kad davė pavyzdį, 
bet kad visos kalbos apie mokymą, apie 
autoritetą ir apeigas yra žmonių sugalvo
tos. Jie tvirtina, kad po Kristaus mirties 
susibūrė būrelis mokinių, sudarė bendruo
menę ir tvarkė ją savo nuožiūra. Jų nuo
mone, tiems, kurie jaučiasi reikalingi Baž
nyčios, Ji esanti naudinga, tačiau nesanti 
Kristaus įkurta.

Kat. tikėjimas tačiau moko, kad Kris
tus pats įkūrė Bažnyčią ir paliko Ją kaip 

-tikrą bendruomnę su regimąja galva Po
piežium, kuris suteikia autoriteto kuni
gams mokyti ir skelbti tikėjimo tiesas.

Dar daugiau: Kristus tą bendruomenę 
vadino savo Bažnyčia, kurios pagalba ti
kintieji bus tartum iš naujo atgimdyti, 
perkurti. Kat. Bažnyčioje mes pradedame 
gyvenimą, kurio pilnutiniu džiaugsmu pa
sidžiaugsime danguje su Viešpačiu Dievu.

KRISTAUS MOKYMO PRADŽIA

Kai Kristus pradėjo viešą gyvenimą, Jo 
pirmieji pamokslai buvo paprasti, sako
mi viešai ir visiems suprantami. Jis kal
bėjo žmonių namuose, laukuose, gatvėse 
ir ant kalnelių. Kalbėjo visiems.

Tačiau netrukus Jis subūrė pagrindinį, 
neskaitlingą branduolį, šv. Raštas sako, 
kad Jis pasirinko dvylika. Tie vyrai buvo 
pavadinti apaštalais (graikų k. apaštalas 
reiškia pasiuntinį, kuris yra kieno nors 
siunčiamas).

Vėliau prasidėjo sunkesnis darbas. Kar
tą Kristus pagydė ligonį. Minia tačiau-ne
norėjo dėkoti Dievui, tik apkaltino, kad 
Kristus esąs velnio suokalbininkas.

APAŠTALŲ PARENGIMAS

Nuo tada Jis vis daugiau laiko praleis
davo su savo apaštalais. Jo pamoksluose 
buvo vis daugiau palyginimų. Jis žmo
nėms papasakodavo kokį nors prilygini
mą arba pasakojimą, kaip, pavyzdžiui, sė
jėjas išėjo sėklos sėti. Smulkmenų neaiš
kindavo žmonėms. Tačiau prilyginimų 
prasmę paaiškindavo apaštalams. Kartą 
jiems pasakė:

„Jums duota pažinti Dievo karalystės 
paslaptį, o kitiems skelbiama prilygini
mais“ (Luko, 8, 10).

Taigi, jeigu žmonės norėjo klausyti Kris
taus oamokslų, jie turėjo patys ką nors 
daryti: turėjo rasti tokį, kuris jiems dau
giau paaiškintų. Ir žmonės ėjo pas apašta
lus. kurie buvo paties Kristaus rengiami 
aoaštališkam darbui. Jie buvo autorizuoti 
Kristaus atstovai •

Dėl to ir šiandien geros valios katalikas 
turi eiti i bažnyčią ir paklausyti Kristaus 
atstovo kunigo mokymo. Nuo pačios krikš
čionybės oradžios Kristaus Bažnyčia mo
kė, remdamasi Kristaus duotu autoritetu.

PAMALDOS
DERBY — rugpjūčio 15 d., 11 vai.
MANSFIELD — rugpjūčio 15 d., 3 v. p<p.

kur pakeitę jį Trojos arkliu. Antai, naujo- 
sis Lenkijos kūrėjas Pilsudskis, savo kilme 
irgi lietuvis, jodamas per Krokuvą pirmo
mis laisvės kovų dienomis, krūptelėjusią sa
vo širmę taip apraminęs: „Ko būkštauji, 
tu kvailute? Ar nežinai, kad mane dar nu
neši į Vilnių — tą patį gražiausjjį Lenkijos 
miestą?“

Vilnius ir Krokuva kiada jungėsi unijos 
išmintu keliu. Juo patraukė Pilsudskis, nau
jas, tik nerinktas Lenkijos valdovas. Jo gal
voje, kurią jis miręs paliko Krokuvoje, ir 
širdyje, kurią atidavė Vilniui, buvo gyva 
mintis atkurti seną jungtinę Lietuvos-Len
kijos valstybę. Lenkai siekė ir ios sienų, ant

• Versalio taikos stalo pakloję „Rzeczpospo- 
litos“ žemėlapį. Lietuva jame buvo įjung
tą į naująją Lenkijos valstybę.

Jodamas į Vilnių, Pilsudskis pakeliui su
tiko savo senus tautiečius — Lietuvos sav- 
rankiškumo gynėjus ir turėjo jiems Suval
kuose duoti žodį, kad savo širmę sustabdys. 
Tada jis ant Trojos arklio užsodino genero
lą Želigowskį. Vilinus buvo klasta paimtas, 
o Lietuva ir Lenkija, užuot susirišusios nau 
ju mazgu, išsiskyrė akląja siena. Atsitiko 
tai, ką moteris padaro su įkyrėjusiu jai raiz- 
gyti siūlų kamuoliu — giją nupjauna. Ar 
galima būtų sakyti, kad lietuvių tauta tai 
padarė. Anaiptol, peilis buvo ištrauktas iš 
Pilsudskio istorinės makšties.

Savo praeties siekimais ir bajoriška kil
me Pilsudskis buvo iš unijos laikų drožta 
figūra. Tiesa, tasai “gente Lituanus, natio- 
ne Polonus“ atitiko lenkų tautos įsigyveni-

* mą į praeitį. Bet iš praeities kėlėsi taip pat 
’ kitos valstybės, kuriom Pilsudskis nenorėjo

pripažinti teisės būti nepriklausomom, kaip
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Mk iii i «v iNiMI M111 

Lietuvai ir Ukrainai. „Dievo pasaulyje, — 
rašė jis 1919 m. savo pasiuntiniui Leonui 
Wasilewskiui Paryžiuje, — rodos, pradeda 
laimėti kalbos apie žmonių ir tautų broly
bę. Tai amerikoniškos doktrinėlės“. Tai bu
vo užuomina apie prezidento Woodrqwo 
Wilsono paskelbtus visom tautom laisvės 
pripažinimo principus. Pilsudskis, priešin
gai, siekė nelaisvės tiem, kurie kitados bu
vo gyvenę po vienu bajorišku „Rzeczpos- 
politos“ stogu (lietuviai, latgaliai, gudai, 
ukrainiečiai, dalis čekų ir vokiečių). Iš pra
eities jis taip pat pasilaikė seną luominę 
santvarką, nors jaunystėje buvo prie socia
listų pritapęs. Jo atkurtoji Lenkijos respub
lika buvo neišbaigta valstybė, iškišusi du il
gus koridorius (Vilniaus ir Danzigo), tarsi 
pakirptus Baltojo Erelio sparnus, kurių ne
pavyko jam išskėsti į visas praeityje turėtas 
žemes.

3. Perdaug įmirkę nutekėjusiuose istori
niuos vandenyse, lenkai nepajėgė blaiviai 
vertinti naujos pokarinės padėties ir supras
ti kitų, ypač savo kaimynų. Visi jie, dideli 
ir maži, lenkams vaimėjosi esą priešai, kęsi- 
nęsi į „lenkiškas žemes“ ir dar pasilaikę jų 
savo pusėje: vokiečiai — Aukštąją Sileziją, 
Pomeraniją ir Prūsiją, čekai — Tiešiną, ru
sai — dalį Ukrainos, latviai — Latgaliją 
(„Inflanty Polskie“), lietuviai — na, tie vi
są savo valstybę („Litwa Kowienska“) bu
vo išlupę iš lenkų rankų. Kad kaimynai „ne 
išluptų“ jau turimų pakraščių (kresų), kur 
lenkų vietomis tebuvo vienas kitas procen
tas, į juos buvo kreipiama visos tautos aš
trus vyzdys.

■ Vienoje leidinių serijoje, kuri buvo pradė
ta leisti prieš antrąjį Didįjį karą, daili ir
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skoningai paruošta, Lenkijos valstybės pa
kraščiai buvo vadinami „stebuklais“ („Cu- 
da Polskie“). Prie jų priklausė ir Vilnius; 
jam buvo skirta viena iŠ pirmųjų tos serijos 
monografijų. Populiaria kalba ir iliustraci
jomis buvo vaizduojama, kokie tie pakraš
čiai yra grynai lenkiški, sutapę su visa tau
tos istorija ir būtimi, neapseinami, neįkai
nuojamai brangūs, stebuklingi. Tai primi
nė paties Pilsudskio pašaipų Lenkijos paly
ginimą su riestainiu, kurio krašte esąs ska
nėstas, o viduje — skylė. Jis nugėręs tai pa
sakęs, norėdamas įžnybti tiems lenkams, ku
rie nebuvo iš pakraščių. Pilsudskis pats bu
vo atėjęs Lenkijos kurti, ir valdyti iš lietu
viško krašto, kaip ir Jogaila pas Jadvygą, 
kuri savo ruožtu buvo kilusi iš Vengrijos. 
Pakraščio žmogus buvo ir Pilsudskio įpėdi
nis Rydz-Smigly, atėjęs iš Ukrainos.

Lenkai turėjo prasmės domėtis savo vals
tybės „pakraščių stebuklais“, tačiau valsty
bei tai nebuvo sveika. Tautos akys buvo nu 
gręžtos nuo etnografinio branduolio ir vi
daus reformų. Lenkija, be to, nebuvo pa
siekusi ir tokio valstybingumo laipsnio, ka
da vienodai apglobiami visi gyventojai, ko
kios tautos jie bebūtų. Savo valstybę lenkai 
tapdė tik su savo tauta, nors joje gyveno 
arti trečdalio nelenkų. Kas su lenkiškumu 
nelipo, tas buvo murkdomas iš viršaus, kad 
priliptų (Becko atsisakymas Ženevoje nuo 
mažumų konvencijos, ukrainiečių autono
mijos panaikinimas, lietuvių persekiojimas 
Vilniaus ir Seinų krašte, įtempti lenkų ir vo
kiečių santykiai Vyslos koridoriuje). Visa 
tai Lenkijos valstybę darė trapią ir neatspa
rią išlaukiniam smūgiui. Kai antrojo Di
džiojo karo pradžioje vokiečiai ir rusai už- 

puolč lenkus beveik tokiu būdu, kokiu jie 
buvo prisijungę Vilnių po Suvalkų sutar
ties, — po draugiškų žodžių ir nelauktai, — 
Pilsudskio atkurtoji Lenkijos valstybė suby
rėjo.

Kad vokiečiai puls lenkus, buvo aišku, 
nes tų dviejų valstybių pakraščiai buvo ge
rokai įkaitę. Hitleris, tiesa, „vėsino“ karš
tį, liaupsindamas jau mirusį Pilsudskį ir sa
vo politika paakindamas lenkus pareikalau
ti iš čekų Tiešino o Lietuvai įteikti ultima
tumą, kad būtų praverta akloji siena. Ne
trukus vokiečių tankai prariedėjo pro Len
kijos sieną ir užėmė pačią neapdairią Var
šuvą. Pakraščių gaiži politika Lenkiją pri
vedė prie katastrofos ( žiūr. A. Rossi Deux 
ans d'alliance Germano-Sovietique. Paris 
1949).

Teko būti Varšuvoje ir Krokuvoje pirmai 
siais vokiečių okupacijos mėnesiais. Lenki
jos valstybė dar gyveno žmonių prisimini
muose ir viešoje tvarkoje; ši dar nebuvo iš 
pagrindų pakeista. Tačiau geležinis vokie
čių kumštis vis kiečiau gniaužėsi. Tai gali
ma buvo matyti iš parašo ant apsvilusių ka
riuomenės inspektoriato rūmų: „Ojczyzna 
i honor“. Graudžiai jis atrodė ne tiek tarp 
miesto degėsių, kiek šalia išdidaus vokiečių 
„hackenkreuzo“. Jis buvo užstelbęs lenkų 
tėvynę ir garbę. Mažai sutikau lenkų, kurie 
būtų tik vienus vokiečius kaltinę: rusų gi 
dūrio į nugarą beveik neprisiminė. Didi ne
laimė, atverdama lūpas širdies gėlai išsaky
ti, atverdavo ir nuogą širdį, o iš jos prasi
verždavo liesos žodis, nors pačiam kartus. 
Atverta širdis jau nesidangsto jokiu „ho
nor", kuriam lenkas yra labai jautrus. Nesi
dangstė ir tie lenkai, paprasti žmonės ir in-

teligentai, vokiečių dar neišgaudyti, su ku
riais teko išsikalbėti tarp Varšuvos svilėsių. 
Juos svilino ir žlugusios „mocarstwos“ tra
gedija. Daug kas kaltino paskutiniąją lais
vosios Lenkijos vyriausybę su Rydz-Smigly, 
priekaištavo užsienio bei vidaus politikos 
vadovams. „Galėjome gi, — kalbėjo vienas 
jau slapstęsis karininkas, — drauge su če
kais (juos vokiečiai pirmieji puolė), lietu
viais ir kitom Baltijos valstybėm sudaryti 
tvirtą grandį prieš vokiečius ir rusus. Kam 
reikėjo mums Vilhiąus, Lvovo ir Tiešino, 
jei netekom visos Lenkijos“. Iš tų kalbų ro
dėsi, jog lenkai pasitenkintų ir siauresnėm 
sienom, jei tik vokiečiai tuojau išeitų.

Tačiau reikia turėti galvoje, kad buvo tai 
šnekos atskirų žmonių, užkluptų nelaimės 
ir sugeltų širdies sopulio. Visa tauta, net ir 
didelės tragedijos ištikta ir sunkiai kentėda
ma, kalba kitonišku balsu, kuriame visada 
atsiliepia jos geopolitinė padėtis, praeities 
palikimas ir kultūrinis subrendimas. Tauta 
taip lengvai savęs nepasmerkia ir nuo savo 
siekimų neatsisako, ypač nuo žemių ir lais
vės.

4. Vokiečių siausmą Lenkijoje galima aiš
kinti ne vien alkiu kaimyno žemės, kaip pir
mos pakopos tolimesnei skėtrai į rytus, bet 
ir abiejų tautų dvasios ir siekimų artumu. 
Lenkai ir vokiečiai dėl siekimų panašumo iš 
senų laikų kapojasi savo pasieniuose. Pra- į 
ėjusio karo metu jie aštriausiai susikirto, iJ 
toliausiai vieni į kitų žemę įsismelkė (pra
džioje vokiečiai, vėliau lenkai) ir nėra dar • ' |
užbaigę tų galynių, kurių pradžia siekia vi
duramžius. „Lietuva"

• (Bus daugiau)
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PARODYKITE SAVO VAIKUS... LUOMAI PRADEDA IŠNYKTI
Visi žinome, kad vienas pagrindinių trem

ties lietuvių gyvenime uždavinys — tai kul
tūrinė ir švietimo srities veikla. Sitai mes 
kartojame per kiekvieną susirinkimą, per 
kiekvieną posėdį, per kiekvieną konferen
ciją. Dažnai šiuo klausimu rašomi grau
dūs straipsniai, raginą lietuvius ruošti kul
tūrinius parengimus: koncertus, vaidini
mus ir kita. Ir visiškai suprantamas šitok
sai raginimas ir veiklesniųjų lietuvių pasi
aukojimas šį darbą dirbant, nes tai tikriau
sia priemonė > išlaikyti tiek mūsų tautos 
papročius, tiek savo gimtąją kalbą, tuo pa
čiu retai gražiu mūsų folkloru pasirodyti 
svetimiesiems.

Jei panagrinėsime senųjų mūsų išeivių 
praeities dienas, pamatysime, kad tiek Ame
rikoje, tiek ir čia Anglijoje, lietuvybės židi
nėliai i iStliko tik tose vietose, kur prie para
pijos salės veikė choras, vaidinimo būreliai, 
tautinių šokių ansambliai. Šitai jau išbandy
tas receptas, receptas apsisaugoti nuo sveti
mųjų įtakos. Analoginiai tas pats ir su nau
jaisiais į laisvąjį pasaulį patekusiais lietu
viais: ten kur dviejų, trijų ar trisdešimties 
lietuvių pastangomis tebeveikia išvardinti 
kultūriniai židinėliai — lietuvybės žibintui 
nėra tokio pavojaus užgesti. Kur jų nėra — 
sunku nutautėjimo išvengti. Todėl ir mūsų 
organizacijos valdyboms į šitokius dalykus, 
į šitokius kultūrinius židinėlius reikia kreip
ti ypatingai didelio dėmesio, reikia juos bet 
kuria kaina įsteigti ar palaikyti esančius. 
Suprantma, kad ir čia tuoj oat susidursi
me su tuo nelemtu klausimu — lėšų klau

simu. Bet niekad nenorėčiau sutikti, kad 
skyrius, turįs 30 ar 40 nariu, negalėtų turė
ti chorelio, negalėtų turėti kad ir vaidybos 
grupelės. Argi prieš 80 ar 50 metu senieji 
išeiviai buvo už mus turtingesni? Ar jie tu
rėjo didesnių šiam darbui pajėgų ir sugebė
jimų? Ne. Tikriausiai ne. Manau, daug kas 
pritars mano minčiai, iog Amerikos išeivija 
prieš mūsų nepriklausomybės laikus išliko 
lietuviška, siuntė dolerius naujai atgimstan
čiam kraštui tik ta, kuri klausėsi lietuviško 
choro mūsų liaudies dainelių, žiūrėjo vaidi
nimo „Amerika pirtyje“. Tas pats bus ir 
dabar, jei nelemta tremtis užsitęstų ilgesnį 
laiką: lietuviais išliks tie, kurie lankys to
kius mūsų tautiškai — kultūrinius parengi
mus. Žinome, kad į mūsų organizacijos rė
mus vieni dėl vienokių, kiti dėl kitokių prie
žasčių nesiduoda įrėminami, tačiau juk ir 
jie yra nė kiek neblogesni lietuviai ir į to
kius parengimus ateina ir ateis. O mums 
svarbu, kad išgelbėjus kiekvieną lietuvį, ar
ba bent nutautėjimą atitolinus.

Jau kelinti metai susiduriu nuolat su se
nąja lietuvių išeivija ir matau, kad lietuvy
bės žiburėlis neužgęso ten, kur buvo paklo
dėmis uždangstyta scena — „teatras“, ar 
bent keliolikos asmenų choras. Tiesa, toji 
senoji išeivija jau visiškai baigia pasenti ir 
išmirti. Jų vaikai ir anūkai dar vienas kitas 
kalba lietuviškai, prisideda prie tėvų ir se
nelių pradėto darbo, bet ir jų eilės retėja 
diena iš dienos. Antra vertus, juk toji senoji 
išeivija, tai ne mes, „ambasadoriai*', išėję 
iš savo žemės ne savo valia, išėję tik laiki
nai, išėję kovoti už mūsų pavergtąjį kraštą. 
Todėl, atrodo, nederėtų ir lyginti jų su mu
mis. Bet skaudu ir liūdna konstatuoti fak
tą, kad net ir tais atvejais, kada senųjų išei
vių vienas kitas atžalyno narys prisideda 
prie šitokio kultūrinio parengimo tiek dar
bu, tiek ir pinigais, mes dažnais atvejais ne
randame net reikalo ir nesiteikiame atci'i 
ir pasižiūrėti jųjų darbo. Štai kitas panašus 
pavyzdėlis iš nesenos praeities: Londono 
merdėjanti šokių grupelė buvo pakviesta į 
tarptautinį šokių festivalį Dubline. Šokių 
vadovas sunkiai ir labai sunkiai sulipdė vos 
aštuonis šokėjus, bet jų tarpe pati pirmoji 
prisidėjo senosios išeivijos mergaitė, čia gi
musi ir augusi, tuo tarpu šimtas jaunuolių 
ir keliolika mergaičių, gyvenančių Londo
ne, nesutiko dalyvauti šokio grupelėje, nu
modami į visą ranka. Nesutiko nė vienas 
daugiau, nes jiems buvo maloniau, gal ir 
naudingiau, lošti kortomis. Todėl skyrių 
valdybos ir veiklesnieji nariai turi išjudinti 
savo kolonijose šį pagrindinį kultūrinės 
veiklos bąrą, kuris mus įgalina atitolinti nu
tautėjimo šmėklą. Džiugu, kad Londonas, 
Bradfordas ir Manchesteris turi dar bran- 
duolėlius šitokius vaidybos būrelius. Juos 
žūt būt reikia išlaikyti, paremti, visiems at
silankyti į jų ruošiamus spektaklius. Kur 
nėra tokių — reikia naujai įsteigti, nors, 
kai kas ir nusiskundžia, kad ten nesama 
tinkamų jėgų. Netikiu, nes „artistu“ kiek
vienas gali būti, jei tik atsiranda vadovas 
ar vadovė. Tiesa, gal tokie artistai ir nepa
teks į Sekspiro teatrą, bet mums jie vertin
gesni yra ir už tuos, kurie ten patenka.

Pereidamas prie švietimo reikalų, apie 
kuriuos mes taip pat kalbame gal ne kas 
valandą, bet kasdien tai tikriausiai, reikia 
pasakyti, kad šis klausimas yra žymiai sun
kesnis už kultūrinių parengimų reikalą. Vi
si žinome posakį — parodyk man savo vai
ką, o aš žinosiu apie tavo tautą ir jos ateitį, 
tačiau, atrodo, gali atsitikti taip, kad mes 
negalėsime tų vaikų parodyti, nes jie nebe
kalbės lietuviškai ir tuo pačiu mažai tebe- 
galės atstovauti mūsų tautą. Kaip pavyzdį 
vėl imsiu Londono senosios išeivijos dalią 

Žinome, kad senųjų išeivių čia būta du ar 
daugiau tūkstančių. Dar daugiau jų vaikų. 
Šiandien mes tų vaikų jau nebeturime: la
bai milžiniškas procentas susiliejo su vieti
niais gyventojais, nebežinodami nė kas .toji 
Lietuva, nebesidomėdami savo tėvų kilnu 
nei praeitimi. Manau, neapsiriksiu tvirtin 
damas, kad panašus likimas ištiks ir didžią' 
ją dalį naujųjų „ambasadorių“ vaikų. Ai 
yra vaistų nuo šito lietuvybę užliejančia 
tvano? Ar galime mes nuo šito išsigelbėti? 
Galima. Labai daug būtų ką galima pada
ryti, jei... darytume. Tačiau mes visi esa
me be išimties tiek veiksniai, tiek ir ne 
veiksniai visiškai kitur sukoncentravę save 
jėgas ir savoriurimas lėšas, nes vis dar gal 
vojame, kad mes, čia susirinkę, tvarkysime 
Lietuvos reikalus ir pačią Lietuvą. Taip 
galvoja visa tremtis, užmiršdama patį svar
biausi reikalą — priaugančios kartos pa
ruošimą nuo pat vargo mokyklos iki uni
versiteto. Žinau, ir jūs čia susirinkę žinote, 
kad nei veiklusis p. Deveikio skyrius, nei vi
sa sąjunga negali išlaikyti lietuviškos gim
nazijos nei universiteto, tačiau kalbu todėl, 
jog šis klausimas mumyse apskritai yra tik 
lūpose, nes mes vis dar esame įsitikinę, kad 
ne jie, tie geltonsnapiai, bet mes — veikė
jai, veiksniai ir pusveiksniai viską sugebė
sime ir įveiksime sutvarkyti. Tuo tarpu fak
tiškai yra visiškai priešinga: jie, tie gelton
snapiai tvarkys ir tvarkys taip, kaip mes 
juos paruošime. O kaip mes juos tam dar
bui ruošiame, tai kiekvienas iš mūsų, ma- 

.nau, žinome: nesame sušelpę nė vienos 
daugiavaikės šeimos, nesame efektingiau 
parėmę jokios vargo mokyklos, nei gabes
nio jaunuolio mokinio, nors žinome, kad 
Lietuvos ateitis, atsieit ir mūsų visų ateitis, 
kaip tik priklausys nuo čia išauklėto ir mus 
pavaduojančio jaunimo, nes ten, anapus 
geležinės uždangos visu brutalumu ir viso
mis priemonėmis lietuvis auklėjamas prie
šingoje dvasioje. Todėl mes, būdami šiame 
krašte, kaip tik pirmoje eilėje turime visas 
turimas galimybes panaudoti, kad Lietuvai 
paliktume ne 500 svarų, ne automobilį ar 
šaldytuvą ir, nebūtinai paruoštus labai jau 
smulkius ateities veiklos planus, bet gerai 
paruoštą Lietuvos atstatymo darbui jauni
mą.

Pabandykime keliais sakiniais įvertinti kas 
yra daroma mūsų jaunimo švietimui, o tuo 
pačiu ir išgelbėjimui nuo nutautėjimo ne 
tik čia Anglijoje, bet ir apskritai visur ki
tur? Atsakymas trumpas — beveik nieko. 
Turime vienintelę visame pasaulyje Lietu
vių Gimnaziją Vokietijoje, kurios tinkamai 
negali išlaikyti apie milionis dirbančių 
lietuvių, jų tarpe per 50 tūkstančių „amba
sadorių“, uždirbančių per vieną dieną apie 
pusę miliono dolerių, taip, kaip Anglijos 
lietuviai „ambasadoriai“ neįveikia sušelpti 
vieną kartą per metus vaikų vasaros stovyk
los vienu šimtu svarų, uždirbdami per tą 
pačią savaitę penkiasdešimt tūkstančių sva
rų! Skautų ir jaunimo stovyklos vadovas, 
pasiuntęs aukų lapą į skyrių, maldaute mal
dauja per. spaudą ir laiškais, prašydamas 
jau ne tik aukų, bet nors tuščių lapų, nes 
tai jam esą reikalinga ataskaitai. Žinau, kad 
dar nuo pereitų metų yra skyrių, kurie ne 
tik nė penu nesušelpė jaunimo stovyklos, 
bet taip pat ir tuščiu lapų nesiteikė grąžinti, 
nors visi žinome, kad vasaros savaitės atos
togos yra pats didysis stabdys mūsų vaikų 
nutautėjimui. Štai kaip mes ruošiame Lie
tuva5 didįjį kraitį. Ir štai, tarp kita ko, gy
vo liudininko, neseniai iš Lietuvos išspru
kusio pasakojimas, apie tai, kaip mūsų bro
liai ir sesės, kentėdami baisiausią priespau
dą, aukojasi mūsų tautos atžalynui, norė
dami kaip nors ilgiau juos išlaikyti švariais 
nuo maro, kurio bacilomis okupantas nori 
užkrėsti kiekvieną jauną, ateityje mūsų 
tautos likimą sprendžiančią, gyvybę. Taigi 
šis liudininkas, šitaip papasakojo:

— A. gimnazijoje buvo keliolika moki
nių, kurie, nežiūrint kompartijos prievarta
vimų ir raginimų, nestojo į komjaunuolius. 
Nestojo į komjaunuolius ir kolchozininko 
N. trys vyresnėse klasėse esą vaikai. Jiems, 
nesantiems partijoje, reikia už mokslą mo
kėti po 150 rublių per metus.. Kolūkiečiui 
tai milžiniška suma. Neįveikusieji užsimo
kėti, automatiškai šalinami iš gimnazijos, 
jei jie nėra komjaunuoliai. 1952 metų an
trąjį pusmetį N. nebeįveikė sumokėti už.sa
vo vaikų mokslą. Pašalinimas buvo užtik
rintas. Tada 9 gimnazijos mokytojai, slapta 
Susitarę, apsidėjo tam tikra suma nuo al
gos, kad mokiniai išliktų gimnazijoje i.r taip 
pat jie išliktų nuo komjaunuolių įtakų. 
1953 metų pirmąjį pusmetį N. vaikams už 
mokslą sumokėti gimnastikos mokytojas, 
susitaręs su kitais mokytojais, suruošė spe
cialų vakarą, paskelbdamas, kad visos paja
mos skiriamos N. vaikams. Reikiama suma 
buvo surinkta labai greitai, bet iniciatorius 
ir organizatorius už šitokį darbą buvo nak
ties metu suimtas ir ištremtas lėtai mirčiai 
į Sibirą. Šiuo pavyzdžiu noriu pavaizduoti 
čia susirinkusiems, kaip mūsų broliai kovo
ja už jaunimo išgelbėjimą ir kaip mes čia, 
pusėtinai uždirbdami, būdami „ambasa
doriais“ — „duosniai“ aukojame jaunimui, 
norėdami juds išgelbėti nuo nutautėjimo: 
aukų tušti lapai, grąžinti stovyklos organi

zatoriams labai vaizdžiai apie tai byloja. 
Nebereikia nė komentavimo.

Žinome ir antrą pagelbinę priemonę mū
sų jaunimui išsaugoti nuo nutautėjimo ir 
jį šviesti — tai tinkama jaunimui knyga. 
Deja, per beveik 10 tremties metų jų pasi
rodė labai ir labai maža. Neperseniausiai 
atspausdinta R. Spalio jaunimui knyga 
„Gatvės Berniuko Nuotykiai“. Jaunimas, 
ypač paauglesnis ją mielai skaitytų, bet ji 
jam neprieinama — knygos kaina 2 svarai, 
šeimai, turinčiai du. tris ar daugiau vaikų, 
jos įsigyti neįmanoma. Žinoma, neįmano
ma norėti, kad mūsų jaunimas, kuris mėgs
ta knygas žymiai daugiau už mus, pasiten
kintu viena knyga per 10 metų, ar vienu 
mėnesiniu laikraštėliu, kurį jie perskaito per 
valandą. Nesant kitos išeities, jie minta ko
mikais ir anglų knygomis, per jas sparčiais 
žingsniais nutausdami.

Kraštą pavergęs rusas nuo lietuvių tėvų 
atima jaunimą ir auklėja savo raudonąjai 
idėjai pasaulyje įgyvendinti. Mes patys, pa
bėgę nuo šito tvano, išgelbėję saujelę vai
kų ar čia lietuviškose šeimose gimusius 
lengva ranka atiduodame svetimiesiems, gai- 
lėdamiesi jiems pagelbėti vienos valandos 
uždarbio per visus metus. Mūsų vadovau
jami veiksniai, nei patyrę pedagogai, per 
10 tremties metų neįveikė sudaryti visoms 
kolonijoms bendro ir privalomo mokslo pla
no, o kai kurie mūsų Sąjungos skyriai ne
įveikė grąžinti Vaitkevičiui tuščių aukų la
pų! Kai Šveicarijoje atsirado veiklus,turė
jęs laimę lietuvis, — inž. Stankus, sugebė
jęs surinkti iš šveicarų visuomenės keliolika 
tūkstančių svarų mūsų vaikams Vokietijoje, 
tai po kurio laiko atsirado kitas lietuvis 
apskundęs inž. Stankų už surinktu aukų iš
eikvojimą, užkirsdamas kelią dabartinei 
Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybai 
tęsti Stankaus pradėtąjį darbą. Teismas 
Stankų išteisino, nes jis buvo visiškai nekal
tai įskųstas, bet šveicarų visuomenėje lie
tuviai aukų kažin ar begalės gauti. Kai Vo
kietijoje dideliu vargu ir kelių lietuvių ryž
tingumu ir rizika buvo nupirkti^ gimnazijai 
rūmai, Amerikos spaudoje pasirodė straips
nių, kuriuose buvo galima įžiūrėti labai ne
gražių priekaištų pirkėjams ir pasišventu
siai dirbantiems; kai DBLS Centro Valdy
ba kreipėsi į Tautos Fondą, prašydama pa
remti dabar vasarpjančią skautų ir jaunimo 
stovyklą, iš ten buvo gautas neigiamas at
sakymas. Šitie pavyzdžiai rodo, kaip mes 
praktiškai remiam mūsų jaunimą ir vaikus, 
ruošdami juos Lietuvos ateičiai.

(Kun.A. Kazlausko paskaita, skaityta 
DBLS skyrių valdybų konferencijoje, Lon 
done, 1954 m. rugpjūčio 2 d.)

Dvidešimtojo amžiaus pirmoji pusė is
torijoj turės būti žinoma kaip didžiausių re- 
voliucių amžius. Visos jos tebevyksta, tu
rėdamos tikslą įgyvendinti sociaiinį teisin
gumą ir panaikinti klasių nelygybę. Kru
vinoji Rusijos revoliucija, deja, iki šiol ši
to tikslo nepasiekė ir vargiai ar iš viso ka
da galės pasiekti. „Vietoj lauktos taikos ir 
vienybės palaimos, atsirado smurtas, vietoj 
socialinio teisingumo — valstybinis kapita
lizmas, vietoj beklasės visuomenės — par
tinė diktatūra. Vienas Londono universite
to profesorius, kalbėdamas per radiją, kartą 
išsireiškė, kad Rusija klasinės padėties at
žvilgiu dabar esanti tokioj būklėj, kokioj 
Anglija buvusi karalienės Viktorijos laikais.

Iš daugelio reiškinių matyti, kad ir da
bartiniai Rusijos valdovai yra supratę savo 
revoliucijos nepasisekimą. Pvz., vakariečių 
spaudoj atsirado žinių, kad Malenkovas, 
jeigu tik įveiktų savo konkurentą Chrušče- 
vą, galvojąs net panaikinti kolchozus ir 
grįžti j privatų ūkininkavimų. įkyrėję tušti 
revoliuciniai šūkiai šiandien vis dažniau 
bandomi pakeisti stiprios rusų imperijos 
šūkiais.

Tuo pačiu metu kaip Rusijoj, Vakaruose 
irgi "prasidėjo savo rūšies revoliucija. Dar
bo žmonės taip pat metėsi į kovą už socia
linį teisingumą ir klasių lygybę. Toji kova, 
toli gražu dar nėra pasibaigusi. Ji tebesitę
sia ir šiandien. Tačiau ji kovojama skirtin
gais ginklais ir dėlto iki šiol dar nei viena 
galva nėra nuo pečių nusiritusi. Vakarų 
darbininkija vietoj smurto pasirinko tvirtas 
profesines organizacijas ir įstatymines prie
mones. Imkime, pvz.. kad ir tokią kapita
listiškai užkietėjusią Angliją. Profesinės są
jungos čia per paskutinius dešimtmečius 
tiek išsivystė ir sustiprėjo, kad ne tik pajė
gia apginti darbininkų interesus, bet daro 
didelės įtakos į krašto ūkį ir politiką. Spe
cialiais įstatymais kiekvienam Anglijos gy
ventojui yra garantuotas socialinis draudi
mas, nemokamas gydymas, nedarbo pašal
pos ir pensijos. Stambiosios krašto įmonės, 
kaip tai kasyklos, geležinkeliai, elektrifika
cija jau yra perėjusios iš privačių kapita
listų. į valstybės rankas.

Kadaise Anglijoje 20% visų gyventojų 
buvo turtingi, o likusieji suvargę kaimo ir 
miesto darbininkai. Taip vadinamoji vidu
tinė klasė buvo visai nežymi, šiandien 
aristokratų klasė besudaro vos 0,2%. Jos 
vietą užėmė vidutinieji. Tuo tarpu darbinin
kų klasė savo ruožtu vis labiau ir labiau 
spiriasi į vidutiniuosius. Vyksta savotiška 
infiltracija, vedanti į klasių suvienodinimą. 
Per paskutinį gyventojų surašymą daugelis 
pasiturinčių darbininkų (auto, namų ir te
levizijos savininkai) bandė save priskirti vi-. 
dutinei klasei, nors pagal savo pajamas jie 
turėtų būti darbininkų kategorijoje. Garsu
sis PAYE įstatymas (pay as you earn) ge
rokai sulygino daug ir mažai uždirbančio 
pajamas. Šis karo meto įstatymas eina taip 
toli, kad tūkstantines sumas uždirbantieji 
turi mokėti pajamų mokesčio net virš 90% 
savo uždarbio. Tačiau nežiūrint to, apie 
galutinį kapitalistinio išnaudojimo panaiki
nimą Anglijjoj dar būtų per anksti kalbėti.

Pagal Annual Abstract of Statistics iš 
1951 metų apie 50% visų Anglijos dirban
čiųjų per metus gauna 250-5000 svarų. Jų 
pajamos, atskaičius mokesčius, sudaro apie 
45% visų dirbančiųjų pajamų. Vadinasi, di
džiausios dirbančiųjų grupės pajamos yra 
beveik proporcingos jų skaičiumi. Antroji 
pagal skaičių dirbančiųjų grupė yra su 150- 
250 svarų metams. Ji sudaro apie 26% dir
bančiųjų. tačiau jų pajamos tesiekia tik virš 
13% bendrų pajamų. į šią grupę be abejo 
daugiausia įeina nepilnamečiai, moterys ir 
pusės dienos darbininkai. Tai labiausiai iš
naudojama dirbančiųjų grupė. Ir, pagaliau, 
trečioji didesnė'grupė yra su 500-750 sva
rų metams. Ji sudaro apie 13% dirbančiųjų, 
bet jos pajamos jau siekia apie 19% ben
dro uždarbio.

Bendrai paėmus, visos šios trys 'grupės 
sudarančios apie 90% sisų dirbančiųjų, gau
na apie 80% bendrų pajamų. Skirtumas, 
suprantama, išeina didesnius uždarbius gau
nančiųjų naudai. Tačiau jų procentas nėra 
didelis. Pvz., uždirbančių virš 20.000 svarų 
buvo apie 2000 asmenų, o tokių, kurių už
darbis viršijo 100.000 svarų — tik 38. Per 
paskutinius porų metų tiek dirbančiųjų skai
čius, tiek uždarbiai yra padidėję. Iš to ga
lima daryti išvadą, kad uždarbio santykis 
yra dar kiek priartėjęs prie aukso vidurio.

Nors, kaip matyti iš šito trumpo analizo, 
uždarbių pasiskirstymas Anglijoj dar nėra 
pasiekęs idealo, tačiau ta kryptimi padary-

ORO BANGU KARAS
Dažnai girdime kalbant apie šaltąjį ka

rą. Busimasis istorikas gal pradės apie jį 
kalbėti nuo 1948 metų rugsėjo 12 d. Tada 
New Yorke iš Sovietų konsulato lango iš
šoko mokytoja Anna Kasenkina. Ji iššoko 
į laisvę iš sargų, kurie turėjo pergabenti ją 
į Maskvą. Tai buvo pasaulinė sensacija. 
Ir rytojaus djeną pasipylė radijo šūviai 
tarp Maskvos ir JAV. 24 valandas Maskva 
savo gyventojams nieko nekalbėjo, Bet po 
kitų 24 valandų New Yorko radijo informa 
cijos dėka Maskvos masėse apie tą lig tol 
nežinomą moterį visi žinojo, jei ir nedaug 
kas kalbėjo.

Bedell Smith, tuometinis Amerikos ats
tovas Maskvoje, sako, kad Kasenkinos nuo
tykis privertęs Maskvą pagalvoti, kaip už
kirsti kelią Amerikos Balsui pakliūti ana
pus uždangos.

1949 m. balandžio mėn. atmosferoje kilo 
aliarmas: visokios transliacijos iš Ameri
kos rusų kalba pradėta visokiais zirzimais, 
kaukimais, ūkavimais ir ūbavimais trukdy
ti. Tam reikalui sovietai pastatė tuo metu 
ne mažiau kaip 100 didelių ir 250 mažesnių 
kliudomųjų radijo stočių.

Jos buvo nukreiptos prieš visas iš vakarų 
transliacijas, ar jos butų iš Amerikos, ar 
iš Vokietijos, ar Vatikano.

1950 metų pradžioje kliudomųjų stočių 
pagausėjo iki pusės tūkstančio. Amerikie
čiai neliko skolingi. Buvo sudarytas „sme- 
genynas“ iš trisdešimties asmenų. Tarp jų 
buvo vadovaujamosios galvos antropologų, 
psichologų, inžinierių, geografų, propagan
distų ir net keletas Nobelio laureatų. Jie 
turėjo surasti geriausius būdus prasiskvęrb 
ti žodžiu per geležinę uždangą.

1950 metų pabaigoje sovietai jau turėjo 
200 didžiųjų ir apie 1000 mažųjų radijo sto
čių priešui trukdyti.

Amerikiečių smegenyno žiniom, prie jų 
dirbo apie 10,000 rusų technikų. Jų įsitiki
nimu, amerikiečių siųstuvų pranešimai te
pasiekdavo tikslą, tik penkiais procentais.

Tuo metu pradėjo reikštis ir amerikiečių 
smegenyno pastangų vaisiai. Maskvoje pa
kilo amerikiečių transliacijų balsas iki 20 
procentų, o mažesniuose Sovietų Sąjungos 
miesteliuose net iki 60 procentų.

Dar didesnis procentas buvo satelitiniuo
se kraštuose. Kai kuriais netikėtais ma
nevrais kartais pasiekdavo sovietines už
tvaras visai suklaidinti ir apeiti.

Šaltojo karo išlaidos nebuvo mažos. 1950 
m. amerikiečiam tai atsiėjo apie 12 mil. d. 
Kitais dvejais keliariopai pakilo, nes pri
reikė naujus pastatus statyti.

Žmogus, kuris šiam amerikiečių smege- 
nynui vadovavo, vadinosi Edward W. Bar
ret, iš profesijos žurnalistas, kuris tada bu
vo padarytas valstybės sekretoriaus pava
duotoju. Iškilo dėl to, kad jam priklausė 
karo metu nuopelnas organizuojant Office 
of War Information ir Amerikos Balsą.

Barret į naujas pareigas atsinešė seną 
savo įdėją pastatyti plaukiojantį radijo 

ta per paskutinius dešimtmečius pažanga 
yra labai didelė. Dirbančiųjų klasė toli gra
žu dar nėra išnykusi, bet jos padėtis yra 
žymiai pasikeitusi. Garsusis anglų rašytojas 
Somerset Mangham, šiemet atšventęs 80 
metų sukaktį, paprašytas pareikšti nuomo
nę apie dabartinę ir anų dienų socialinę 
padėtį, pasakė: „Vidutinė klasė, kuriai ir 
aš pats priklausau, palaipsniui vis labiau 
susilieja su darbininkų' klase. Sekančioje 
kartoje mes jau tikrai turėsime beklasę vi
suomenę, kaip tai yra Danijoje ir Švedijoje,,.

„Didelis darbininkų klasės kilimas yra ir 
JAV. Amerikos turtuolių pajamų nuošimtis 
mažėja, o neturtingųjų didėja. Per pasku
tinius du šimtmečius turtingųjų pajamos 
krito 10%. kai tuo tarpu vidutinio turtin
gumo žmonių padidėjo 15%, o mažiausia 
pasiturinčiųjų padidėjo 30%. Šiandien Ame 
rikoj nedaug tėra gyventojų, kurie gyvena 
tik iš uždarbio. Dauguma turi nuosavybes 
nejudomo turto ar kitokiu pavidalu. Čia 
vyksta vadinamoji kapitalo demokratizaci
ja, nes daugumas krašto gyventojų — dar
bininkai, ūkininkai, tarnautojai — yra tam 
tikro laipsnio ir gamybos priemonių bei 
bankų savininkai“ (L. Dambrava, „Aidai“ 
Nr. 9, 1953 m.)

Tačiau didžiausias žingsnis Į visišką kla
sių sulyginimą yra padarytas Skandinavijos 
kraštuose ir Danijoje. Labai vaizdžiai tai 
yra pavaizdavęs B. Newman savo knygoje 
„Baltic Background“. Jis sako, kad Dani
joje yra mažiausias pajamų skirtumas vi
same pasaulyje. Maža žmonių, kurie labai 
turtingi, dar mažiau, kurie labai neturtingi. 
Danijos karalius visiškai nesididžiuoja iš
gerti alaus stiklą kaimo alinėje ir jis yra 
per kuklus, kad norėtų būti vainikuojamas. 
Skandinavai ir danai jaučiasi laimingi, juos 
nuolat veikia noras dirbti, tobūlėti, nes vi
sa, kas pasiekta yra lygiai visiems prieina
ma. Ministerial ir paprasti darbininkai va
žiuoja dviračiais, nes, pvz., tik vienas iš 
trylikos teisėjų teturi automobilį. Vagių be
veik nėra, nes visi turi pakankamai. Net ir 
teismas baudžia atsižvelgdamas i nusikaltu
sio uždarbį. Taip, pvz., nuteisima sumokėti 
penkių dienų uždarbis, kuris vienam gali 
reikšti 5 svarus, o kitam 15 svarų. Netu
rint po ranka apie Situs kraštus statistinių 
duomenų, negalima patiekti visai konkre
taus jų ekonominio gyvenimo vaizdo. Bū
tų gera, kad Danijoje ir Švedijoje gyveną 
tautiečiai plačiau parašytų apie šiuos, idea
liai savo ūkį betvarkančius kraštus.

Iš to, kas čia labai trumpai suminėta apie 
Angliją ir kitus kraštus galima padaryti iš
vadą, kad tikrasis kelias į ūkišką gerbūvį 
ir luomų panaikinimą eina ne per griuvė
sius ir revoliuciją, bet per tobulą socialinę 
bendruomenę, demokratišką santvarką ir 
nuolatinę ūkio evoliuciją.

J. Lūža.

Londonas. Būtinos tarnybos britų ka
reivis, 18 metų amžiaus, kaltinamas pa
ėmęs iš Edgware Road autobusą nr. 113 
tikslu padaryti eismo nelaimę ir nusižu
dyti.

Paryžius. Prancūzų parlamentas nutarė 
Triumfo Arkoje — žuvusiems kariams pa
minkle, iškalti šitokį sakinį: „Indokinijos 
kariams dėkinga prancūzų tauta“. Preš šį 
parlamento nutarimą priešinosi Prancūzi
jos komunistai.

Roma. Italų ūkininkas Carlo Corbisie- 
ro, 44 metų amžiaus, nekaltai atsėdėjo 18 
metų kalėjime už žmogžudystę, kurios jis 
nepadarė. Corbisiero iškėlė italų vyriau
sybei bylą, reikalaudamas 50 mil. lirų.

*****

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alf. Gricius TROPIKŲ ELEGIJOS. Lyri
ka. Išleido „Australijos Lietuvis“ Iliustra
cijos — Telesforo Valiaus medžio rėžiniai. 
Tiražas 400 egzmpl. Kaina nepažymėta. 
64 puslapiai.
Rezistencinis visuomeninių ir kultūros 
reikalų žurnalas — SANTARVĖ Nr. 7, 
liepos — rgpjūčio mėn.
Br. Daubaro DUONOS BEJIEŠKANT, Ni
dos Knygų Klubo leidinys Nr. 2.

*****
SVETIMOS PAGAIRĖS

Rašytojo V. Alanto novelių knyga „Sve
timos Pagairės“ jau atspausdinta. Nidos 
Knygų Klubas ruošia šį leidinį ekspedi- 
juoti savo skaitytojams, šio mėnesio pa
baigoje „Svetimos Pagairės“ bus išsiun
tinėtos klubo nariams už tą pačią 3 šilin
gų kainą, nežiūrint, kad knygos apimtis 
siekia 256 puslapius. Ta pačia proga Ni
dos Knygų Klubas maloniai prašo atsis
kaityti už pasiųstą leidinį Nr. 2 —■ Br. 
Daubaro „Duonos Bejieškant“. Rugsėjo 
mėnesiui Nidos Knygų Klubo nariai gaus 
kun. M. Vaitkaus romaną „Tvanas“.

***** 
KAI ESATE LONDONE

Lietuviai, atvykstą į Londoną, gali ap
sistoti patogioje Londono miesto dalyje, 
lietuvių šeimoje, prie labai gero susisie
kimo, 49 Thornton Av.. London W. 4. Va
žiuoti požm. traukiniu iki Turnham Green 
stoties, arba autobusu Nr. 88, 27, ir trlb. 
657. Iš anksto parašius — galima susitar
ti dėl vasarojimo.

siųstuvą.
Nuo 1952 kovo mėn. tokia stotis plaukioja 

prie Graikijos krantų. Ji priima siuntas i:' 
Amerikos ir jas toliau perduoda į rvtus 
trumpom, vidutinėm ir ilgom bangom. Plau 
klojanti stotis pati gaminasi tiek elektros 
jėgos, kad jos užtektų nedideliam miestui. 
Siunčiamoji galia yra tris kartus stipresnė 
nei kurios kitos amerikinės stoties. Ante
ną laiko iškeltą balionas.

Amerikiečių žiniomis., jų transliacijos 
pasiekia Rusijoje apie 3 mi'ionus klausyto
ju. Čekoslovakijoje apie 2 mil. kitur ma
žiau. Milžiniškas lėšas pateisina viltis, kad 
sovietų išlaidos šiom oro bangom sukliu

dyti esančios dar didesnės.

EUROPOS LIETUVIS —THE LITHUANIAN WEEKLY. Redaguoja B r. Daunoras. Redakcijos ir Administracijos adresas: 43, Holland Park, London. W. 11. Telef. PARk 9699. Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra. Prenumeratos kaina: metams — 35 šil., 6 mėn. —• 20 šil. Dolerio kraštuose — 6 dol metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris — 1 šil. Leidžia — Lie
tuvių Namu Aki. Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių Pirmininkai: Vokietijoje — Pr. Zundė, Prancūzijoje — O. Bačkienė, Belgijoje — 
Sekmokas. Šveicarijoje — A. Paulaitis, Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Balčiūnas, Danijoje — J. Slašinskas, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M, Bajorinas.

Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd., 43, Holland Park, London, W. 11. Telephone: PARk 9699.

4


	1954-08-03-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1954-08-03-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1954-08-03-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1954-08-03-EUROPOS-LIETUVIS-0004

