
I
LI etų vis

71 163) 19. 8. 1954. LONDONAS 1954 m. rugpjūčio mėn. 19 d. VII metai

Į „TEGU SVIETAS ŽINO”
. 1944 metų vasarą, iki spalio mėnesio 
į pradžios, tūkstančiai lietuvių apleido savo 

kraštą. Vieni iu visais keliais ir takais pa
ltys keliavo į Vakarus, norėdami išvengti 
antrą kartą sovietų nešamos vergijos. Ki- 

; tus besitraukiantieji vokiečiai prievarta ga- 
i benosi kartu, versdami juos kasti griūvan- 
1 čiam frontui apkasus, kitus sunkius darbus 
• dirbti. Tačiau ir savo noru ir prievarta iš

vykstantieji kruvinomis Širdimis atsiplėšė 
' nuo savo žemės, kuri jiems buvo brangi ir 
' miela, kaip motina. Nuo žemė., kurią jau 

ne kartą mindžiojo svetimieji, pavergdami 
, jos žmones, grobdami turtą, naikindami 

juos fiziškai ir dvasiškai.
, Tačiau nei metais, nei šimtmečiais tru- 
[ kę atėjūnų siautėjimai nepajėgė Lietuvos su- 
i naikinti. Kiekvieną kartą lietuvių tauta at

kakliai kovojo dėl savo laisvės, o jei ir bū- 
: davo daug stipresnio priešo pavergta fiziš- 
i kai, niekuomet bet gi jos dvasinio atsparu

mo jokiems pavergėjams nepasisekė įveikti. 
Nes lietuviai nesižavėjo svetimųjų jėga, išo- 

I riniu blizgėjimu; jų nepatrauk.ė nė svetima 
kalba, nei papročiai. Jie liko ištikimi sava
jai kalbai, kuri yra viena nuostabiausių 
kalbų, ištikimi savo romantinės, didelio 
žmoniškumo sielos polėkiams. Būdama pa
vargta, ji tuos polėkius išreikšdavo liūdno
mis dainomis, kupinomis laisvės ilgesio.

Šitas ilgesys pagimdydavo naujus narsius 
kovotojus, kurie ginklu, žodžiu ar pluksna 

1 pakildavo prieš pavergėjus. Dažnai šitie ko
votojai turėdavo pasitraukti Į svetimus kraš
tus. iš kur žadino ir palaikė tautos sąmonę, 
ruošė naujam atgimimui.

Štai, daugiau kaip prieš 50 metų, 1897 m. 
Tilžėje išleista knygutė, kurioje net kelio
mis kalbomis lietuviai šaukiasi į pasaulį, 
kreipdami jo dėmesį j Lietuvai pavergėjo 
daromas skriaudas. Tiek dabar, tiek ir anuo
met, tas pavergėjas buvo rusas. Tas atsišau
kimas pavadintas „Atsišaukimas lietuvių į 
visų civilizavotą svietą". Jame sakoma?

„Tegul tad dabar ir ateityje svietas žino, 
kad ne viens Herostratas toks buvo, kuris 
kitaip negalėdamas palikti garsiu ant svieto, 
kaip tik per piktadarystę, uždegė Miner
vos -- dievaitės bažnyčią ir tuomi paliko 
įytorijoje užrašytas jo vardas. Tokiu pat 
būdu žandarų načelninkai et consortes rū
pinas Lietuvoje įgyti garsų vardą krauge
rio žmonių ėdiko. Nes katras daugiausiai 
nekaltų žmonių pravirkdina, katras dau- 
giaus lietuvių už lietuviškas knygas į kalė
jimus sugrūdžia, katras daugiausiai pamili- 
jų išardo ir nelaimingomis padaro persekio- 
dams, toks žmogėdys visados nuo gudų 
valdžios daugiausiai „orderių“ (medalių) 
apturi ir aukštesniu urėdninku palieka. Iš 
tokių tai „laurų" Rusijos valdžia pynė sau 
vainiką per 33 metus, pabaigoje devynio
likto amžiaus Lietuvoje!

šiandien tie žodžiai tinka dabartiniam 
Lietuvos pavergėjui lygiai taip pat, kaip 
prieš 50 metų. Tik dabar lietuvių tautos 
skriaudėjai yra daug nuožmesni, ių būdai 
kankinti ir naikinti tautą dar žiauresni ir 
išradingesni. Bet nepajėgs ir jie palaužti 
lietuvio.

Tūkstančiai pasitraukusių j laisvąjį pa
saulį lietuvių skelbia apie tautai daromas 
skriaudas. Pasitraukdami iš tėvynės, jie ėjo 
nežinomo likimo pasitikti, bet su viltimi, 
kad galės atkreipti pasaulio dėmesį į jų 
kraštą ištikusį ir visam pasauliui grėsiantį 
rusiškojo komunizmo pavojų. Jie tikėjosi 
laimėti paramą kovoje dėl krašto išlaisvini
mo. Daug vzrgų ir sunkumų šitie tėvynės 
netekusieji turėjo pakelti, jieškedami prie
globsčio svetimuose kraštuose. Bet jie kan
triai sutiko savo likimą, žinodami, jog tėvy
nėje likusieji daug sunkesnius vargus vargs
ta ir žiauresnes kančias kenčia, išvežti į 
Sibiro ledynus, pūdomi kalėjimuose ir skur
džiaus dalią velką savoje žemėje. Tas žino
jimas verčia pasitraukusiuosius juo atkak
liau kovoti, organizuotis ir bendromis jėgo
mis siekti savo kraštui laisvės.

Dabar, po dešimties metų nuo to laiko, 
kai tūkstančiai lietuvių ašarotomis akimis 
apleido savo kraštą, privalome dar labiau 
vieningai ryžtis kovai už mūsų idealus, 
drauge jungdamiesi su Krašte likusiais ko
vojančiais broliais ir sesėmis. Ilgas ir sun
kus tas dešimtmetis išblaškytiems po visą 
pasaulį, bet, daug ilgesnis ir sunkesnis jis 
likusiems Lietuvoje, vergijos jungą nešan
tiems Sibiro taigose mūsų artimiesiems. Ta
čiau laisvės viltis nėra sumažėjusi, viltis, 
kad ateis džiaugsmingas rytojus, kai nukris 
vergijos pančiai ir laisva atsikvėps Lietu
va, surinkdama savo išblaškytus sūnus ir 
dukteris. G. MINIJA

PER 5 METUS NORI SUTVARKYTI 
TREMTINIU ĮKURDINIMĄ

Toks yra planas Jungtinių Tautų ko
misaro tremtinių pabėgėlių reikalams. 
Van Heuven - Goedhart, kurį jis patieks 
sekančiam JT pilnaties susirinkimui. 17 
milijonų dolerių numatyta 350.000 trem
tinių be pilietybės įkurdinimui ir 15.000 
Invalidų ir senių aprūpinimui.

RUSIJOJ LAUKIAMA NAUJU SKERDYNIŲ
įtakingas vokiečių savaitraštis „Rheini- 

scher Merkur" reiškia nuomonę, jog Sov. 
Sąjungoje galima laukti naujų piautynių. 
Tam matyti visa eilė žymių. Todėl Vaka
rai neturėtų nustebti, jei pravestieji nau
ji valymai vėl būtų pakartoti pagal masi
nius 1930-1938 m. žudymus. Ypač sustip
rėjusi akcija prieš žydus. Nors oficialiai 
apie antisemitizmą neužsimenama nė vie
nu žodžiu, tačiau visa eilė reiškinių rodo 
visai ką kitą, štai kad ir šių metų sausio 
mėnesį savo pasakytoj kalbdj Čekoslova
kijos prezid. Zapotockis smarkiai užsipuo
la „išdavikus sionistus", štai vėl sušaudo
mas Budapešte 1953 m. suimtasis policijos 
šefas žydas P. Gaboras su keliais savo pa
sekėjais. Nors apie tai nė žodžio neužsi
menama byloje, tačiau faktas lieka fak
tu, kad beveik visi nuteistieji buvo žydai. 
Sov. Sąjungoje, kad ir pamažu, grąžina
mi į savo senąsias vietas svarbiausieji 
Kremliaus gydytojų aferos ruošėjai. Tai 
buvo pradėta jau pereitų metų rudenį, 
vieną iš svarbiausių šios bylos inspirato
rių, Kozlovą, įsodinus atgal į Leningrado 
bolševikinio gauleiterio vietą. Kovo pra
džioje policijos šefas Ignatievas, kuris 
pats buvo Kremliaus gydytojus suėmęs ir 
perdavęs bolševikiniams kankinimams, 
perkeltas gauleiteriu į Baškiriją. Rumu
nijoj per Velykas už tariamą „špionažą“ 
sušaudytas buv. komunistų partijos vadas 
Patrascanu, o iš jo 8-nių bendradarbių, 
nugaustų ilgametėmis bausmėmis, 5 buvo 
žydai. Rytojaus dieną ck plenumas žydą 
gen. sekretorių Chisinevschį atstatė iš ei
tųjų pareigų, vietoj jo pakviesdamas, 
kaip ir Sov. Sąjungoje, ištikimą raudona
jam valdovui Georgiu-Dej žmogų. Netru
kus. kirstas dar vienas „žydų šalinin
kams“ smūgis. Bratislavoj suruošta vieša 
byla dar 1950 m. suimtai grupei slovakų 
komunistu su buvusiu slovakų ministeriu 
pirmininku Husaku priešakyje. Nors iš jų 
nebuvo nė vieno žydo, tačiau ir jiems kal
tinimas skambėjo tiesiog sensacingai: jie 
buvo apkaltinti vykdę „sionistinį suokal
bi"! Panašių reiškiniu, esą ir daugiau. O 
visi žino, kad nei šitokių bylų kelti, nei 
žmones karti be Maskvos įsakymo šiais 
laikais bolševikiniuose kraštuose neįma
noma.

Vokiečių spaudoj paskelbtos žinios ro
do, kaip Malenkovas stiprina savo poli
cijos aparatą. Jau šių metų kovo mėn. 
prie TSRS Ministeriu Tarybos buvo su
darytas specialus valstybės saugumo rei
kalams komitetas, o balandžio mėnesį per

MUMS REIKIA ŽEMĖS
Dauguma šio krašto naujųjų ateivių jau 

baigia įpusėti antrąjį penkmetį. Skaitykime, 
kad pirmasis penkmetis buvo organizacinis, 
apsižiūrėjimo ir apsisprendimo laikotarpis 
Per tą laikotarpį reikėjo susirasti darbą ir 
pastogę, ne vienam atsigabenti Vokietijoje 
likusias šeimas, jas įkurdinti, pramokti kal
bos, prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąly
gų ir vieną kitą svarą juodai dienai sutau
pyti. Atsižvelgiant j šio krašto sąlygas ir į 
tai, kad žymi ir gal pati veržliausia dalis iš
emigravo, visi šie uždaviniai yra atlikti pa
vydėtinai gerai.

Tačiau vieną dalyką reikia pripažinti, kad 
savarankiškai įsikūrusius lietuvius iki šiol 
būtų galima beveik ant vienos rankos pirš
tų suskaityti. Žinoma, neskaitant savaran
kiškai įsikūrusiais tuos, kurie apsinamino, 
nes, turbūt, nei vienas jų vien tik iš namų 
neišsiverčia. Tad antrasis penkmetis kaip tik 
ir yra pats laikas pradėti-daryti žygius stip
riau ekonomiškai įsitvirtinti.

šiuo metu, neperdedant galima pasakyti, 
kad žymi lietuvių dauguma turi sutaupę po 
vieną kitą šimtą svarų. Iš jų, neskaitant 
kukljų procentų, yra tik tiek naudos, kad 
biznieriai skolinasi juos iš bankų ir daro 
pelningą apyvartą. Atrodo, kad mūsų pa
čių gerbūvis ir ūkiško saugumo instinktas 
reikalauja palaidas kuklias sutaupąs telkti 
į vieną vietą ir pradėti, angliškai betariant, 
kokį nors biznį.

Kas bandė studijuoti savarankiško vers
lo galimybes Anglijoj, turėjo prieiti išvados, 
kad sąlygos tam yra labai nepalankios, 
Ypačiai sunku ką nors pradėti vienam ir su 
mažesniu kapitalu. Tačiau yra viena sritis, 
į kurių, palyginti, nesunku įsibrauti ir kuri, 
esant palankiom sąlygom, gali būti pelnin
ga — tai ŽEMĖS ŪKIS. Mums, daugu
moj ūkininkams ar jų vaikams tai yra be
veik vienintelė verslo įmonė, į kurią gali
me ateiti su didesne ar mažesne praktika ir 
įgimtu ūkininko atsargumu. Be to, nuosa
vas ūkis yra turbūt vienintelė vieta, kurioj 
lietuvis labiausiai jaustųsi kaip namie, čia 
galėtų rasti vietos ir būti naudingais net ir 
tie, kurių nervai neišlaikė nedraugiško ir 
mechaniškai griežto fabrikų tempo. Mes esa
me laukų sūnūs ir dukros ir mums reikia 
nuosavos žemės. Žemė yra pastoviausias 
turtas. Jai nebaisios nei karo audros, nei 
įvairios krizės. Žemė turi ir turės pastoviai 
didėjančią vertę, kol tik ant jos gyvens 
žmonės.

Šito rašinio tikslas kaip tik yra mesti 
mintį į mums taip lengvai prieinamo sava
rankiško verslo sritį ir iššaukti šio krašto 
lietuvių susidomėjimą nuosavu ūkiu. Ma
nau, kad yra atėjęs laikas pradėti aiškintis 
pastovesnio įsikūrimo galimybes ir bandyti 
pajusti tvirtesni pagrindą po savomis kojo
mis. Todėl būtų labai sveika, kad kiekvie
nas, kuriam šis reikalas rūpėtų, ar kuris tu

tvarkius Malenkovo vyriausybę, jo vedė
jas I. A. Serovas, vienas iš patikimiausių 
Stalino žmonių ir artimas Malenkovo ben 
dradarbis, paskirtas naujuoju saugumo 
ministeriu. Naujajam vadovui dabar siun
čiamos visos civilinės ir karinės žvalgy
bos žinios ir visokių bolševikiškos polici
jos rūšių pranešimai. Minimajam komi
tetui, vadovaujamam Serovo, turėjo pa
klusti ir Kruglovo vidaus reikalų ministe
rija. Tuo būdu Malenkovas nori įrodyti, 
kad jis yra ne tik raud. imperijos vieš
pats, bet ir nemenkiau galingas už Staliną 
ir paskiau nuverstąjį Beriją. Berijos „su
tvarkymas" buvo tikras „šedevras", ypač 
iškėlęs Malenkovo reikšmę žemesniųjų 
valdininkų akyse. Tuo būdu Malenkovas 
sugebėjo pats vienas daugiausia pasinau
doti iš Kremliuje vykstančių varžybų dėl 
valdžios. Dabar jau ir jis, kaip kad se
niau Stalinas, pradėtas vadinti „chozia- 
in", tikruoju šeimininku.

Tuo tarpu Vakaruose toliau tebeina bol
ševikų agentų vykdomi žmonių grobimai. 
Ypačiai įdomi Buhomilo Laušmano din
gimo istorija. Kaip žinoma, jis dingo iš sa
vo buto, Salzburge prieš daugiau kaip pu
sę metų. Kambary paliktieji daiktai rodė, 
kad prapuolė nepasiruošęs kelionei, bet 
po kiek laiko jis Prahoje kom. spaudos at
stovui pareiškė, jog „grįžęs pats savo no
ru, niekieno neverčiamas“, kaip paprastai 
pareiškia visi komunistų nutverti veikė
jai. Iškeikė čekoslovakų emigrantus ir, pa
reiškęs bolševikišką „savikritiką" žadėjo 
ateityje „prisidėti nrie krašto kūrybinio 
darbo" šveicarų liberalų organas „Neue 
Zuercher Zeitung" atskleidžia ir daugiau 
įtartinų aplinkybių, nušviečiančių tokį 
Laušmano elgimąsi. Po Antrojo karo jis 
Benešo laikais vadino socialistų partijoje 
svarbų vaidmenį, kaip centro grupės va
das. 1947 m. laokričio mėn. partijos kon
grese jam su dešiniojo sparno pagalba pa
vyko išstumti iš vadovybės ligtolinį par
tijos pirmininką Fierlingerį, komunistų 
„Trojos arklį“, įstatytą socialdemokratams 
sorogdinti. Laušmanas 1953 m. savo išleis
toj knygoj aprašo, kaip vasario komunis
tinio pučo dienomis jį vienai Sovietų am
basados sekretorius tiesiog terorizavo, kad 
eitų drauge su bolševikais. Ir jis čia pasi
darytų išvadą, jog tikrasis BeJtoslovakų ko 
vadas buvo ne Gotvaldas. bėt tuometinis 
Sovietu ambasadorius Zorinas. Kapitulia
vęs prieš bolševikus Laušmanas buvo pri
imtas į naujai Gotvaldo sudarytąją vy
riausybę kaip min. pirm, pavaduotojas.

rėtų kokių nors planų bei sumanymų, neat
sisakytų pareikšti savo nuomonę per „E. 
Lietuvį“. Skaitau, kad tik po to, kai klausi
mas yra gerai išnagrinėtas ir priimtas, gali
ma pabandyti projektus perkelti praktišką 
plotmę. Darant kitaip, lengvai galima su
klysti, o jeigu reikalas liečia ne tik savas, 
bet ir svetimas sutaupąs, tai labai greitai 
galima ir sukčiaus vardą įsigyti. Iš savo pu
sės siūlyčiau šitokį projektą:

Organizuojame lietuvišką farmą. (Tokią 
farmą netoli Londono ukrainiečiai seniai 
turi). Tam reikalui steigiama privati akcinė 
bendrovė — Lithuanian Farming Company 
Ltd. su kapitalu apie 10.000 svarų (dešimt 
tūkstančių). Akcijos dydis ne mažiau šimto 
svarų. Bendrovė yra visiškai savarankiška. 
Farmos dydį ir jos ūkišką pobūdį bei kryp
tį nustato akcininkai, atsižvelgdami į vietos 
sąlygas. Tik būtų pageidautina, kad tokia 
farma — ūkis būtų patogioj susisiekti vie
toj, prie upės, ežero ar jūros. Tokiam ūky- 
galėtų gauti darbo vyresnio amžiaus lietu
viai ne tik vyrai, bet ir moterys. Vasaros 
metu jame galėtų stovyklauti lietuvių jauni
mas. Atsiradus tinkamom patalpom, ūkis 
galėtų pasidaryti visų lietuvių vasarojimo 
centras. O išsirūpinus atitinkamas pašalpas, 
jame galėtų būti organizuojama ir lietuvių 
senelių bei invalidų prieglauda.

Žinoma, kas galvotų į tokį ūkį vienais 
metais įdėjęs šimtą svaru, sekančiais atsiim
ti du šimtus, tas šiek tiek apsiviltų. Žemės 
ūkio įmonė paprastai daro lėtą apyvartą. 
Reikėtų skaityti, kad viskas sekasi gerai, jei 
pirmus — antrus metus ūkis išsiverčia be 
nuostolių. Vėliau akcininkai nustatyta tvar
ka pradėtų gauti dividentą, o dar vėliau, ne
abejoju, iš šito branduolinio ūkio iškiltų 
ne vienas dalyvis kaip savarankiškas ūki
ninkas.

Kai kam šitoks projektas gali pasirodyti 
per didelis arba nerealus. Vienas kitas pa
sakys: — kam čia tos bendrovės: susidė
jai du-trys ( krūvą ir pirk mažą ūkelį. Jei 
gerai seksis — tai prasiplėsi, o jei ne — at
gal į fabriką. Žinoma, principe ir toks pro
jektas nėra blogas, ypač labiau pasiturin
tiems. Bet kuo daugiau pradžiai kapitalo ir 
smegenų suorganizuosi, tuo pasisekimas 
bus labiau užtikrintas. Neužtenka turėti pi
nigų ūkį nusipirkti (čia ir paskola lengva 
gauti), bet dar reikia įsigyti inventorių, ma
šinas, gyvulius ir t.t. Bet iš kitos pusės vėl, 
kuo didesnis tautiečių skaičius atsistos ant 
nuosavų kojų, tuo bus geriau. Vienas daly
kas betgi yra visiškai aiškus: mes turime 
veikti sutelktiniu talkos būdu. Pavieniai dau 
gumoje esame nepajėgūs savarankiškai pra
dėti ir dar tokiais ilgai liksime. Tuo tarpu 
sutelkę j krūvą, kad ir nedidelius kapitalus, 
galime ne maža padaryti.

(Nukelto | psl. 4.)

Bet iš ten netrukus buvo išstumtas į men
kesnę vietą Bratislavoj. Kai bolševikai 
1949 metų rudenį suėmė jo žentą Jero- 
mirą Nechanskj, Lausmanas apsisprendė 
bėgti ir N. Metų naktį perėjo sieną. Ta
čiau jo žmonai ir dviem dukterim pabėgti 
nepavyko, čekoslovakų emigrantai jį su
tiko labai nepalankiai, įtardami, kad jį ček. 
vid. reik, ministerija sąmoningai pasiun
tusi i užsienį kaip „agentą provokatorių“, 
norėjusį tuo būdu išgelbėti nuo kartuvių 
savo žentą. Tačiau žentui vėliau mirties 
sprendimas vis tiek buvo įvykdytas, o su 
atbėgusiuoju glaudžiau bendradarbiauti 
atsisakė net jo paties socialdemokratų 
partijos vadai. 1953 m. jis išleido Vienoje 
knygą, pavadintą „Kas buvo kaltas“, ku
ria mėgino pateisinti savo elgseną. Tačiau 
dabar, kai čekoslovakų emigrantai, pakei
tę savo taktiką, vietoj bendrų frazių apie 
išlaisvinimą ėmėsi konkretaus veikimo, 
čekoslovakų komunistinė vyriausybė pasi
juto nerami. Tcdėl daroma išvada, kad 
„atgailojantį" Laušmaną ir iškišo propa
gandiniais ąumetimais į viešumą norėda
ma tuo būdu suniekinti amerikiečių ir če
koslovakų emigrantų pastangas. Savo „pri
sipažinime", nedarytame „laisva valia", 
Laušmanas kaip tik ir smerkia visą šią 
emigrantų politikų veiklą ir jų metodus, 
savajam kraštui iš bolševiku vergijos lais
vinti.

Vokiečių „Der Spiegei“ Nr. 28/54 rašo, 
kad Laušmanas pastaraisiais metais palai
kęs ryšį su čekoslovakų komunistais, be 
to, per redakt. J. Bendą — taio pat su 
sovietinėmis įstaigomis Vienoje. Tais pa
čiais kanalais buv. komunistinio režimo 
premjierui buvę ne tik pasiūlyta grįžti 
atgal, bet paskiau net visai gera vieta val
džios aparėte. Ir iš viso, kaip pažymima. 
Sovietai, norėdami dar daugiau suskaldy
ti Vakarus ir izoliuoti amerikiečius, atei
ty numato visų tautybių emigrantams pa
daryti tam tikrų nuolaidų ir keisti jų at
žvilgiu savo ligšiolinę politiką. Britų 
„Weekly Review" žiniomis, Rvtų Europos 
satelitiniuose kraštuose dabartines vyriau
sybes gali pakeisti tokiomis, kurios su
sidarytų daugiau simpatijų Vakaruose. 
Prancūzų savaitraštis „France-Observa- 
teur“ reiškia nuomonę, kad ir daugiau 
kam iš emigrantu ir tremtinių bus pasiū
lyta grįžti atgal, kaip minimjam čeku B. 
Laušmanui. Paskiausi duomenys rodo, kad 
šiek tiek skirtingos taktikos pastebima 
laikantis ir su kaikuriais lietuviais ar iš 
Lietuvos kilusiais žmonėmis.

LIETUVIAI 
KARALIAUČIUJE
Šiomis dienomis iš Karaliaučiaus į Va

karų Vokietiją atvykęs vokietys, Karolis 
Gimus, aprašydamas Karaliaučių, kuria
me jis išgyveno visą pokario laiką iki š.m. 
birželio mėn. pradžios, prisimena ir lietu
vius. Jis rašo:

„Yra Karaliaučiuje grupė žmonių kurie 
supranta vokiečių jausmus, eina su jais 
iš vien ir su jais kenčia. Tai lietuviai ūki
ninkai, kuriems buvo atimta žemė ir ku
rie, suvaryti j kolchozus, negalėjo uždirb
ti nei tiek, kiek yra būtiniausiai reikalin
ga pragyvenimui. Jie atvyko į Karaliau
čių ieškoti darbo prie statybų. Bėga jauni 
žmonės ir iš šiaurės Rytprūsiuose įsteig
tų kolchozų. Lieka juose tik seniai.

Lietuviai žino, kad dabar Vakarų Vo
kietijoje gyvenantieji vokiečiai iš Rytprū
sių yra lietuvių tautai dėkingi, kad ši juos 
išbadėjusius 1945 m. priglaudė. Kokiais 
tai keliais lietuviai sužinojo ir tai. kad tas 
dėkingumas buvo viešai pareikštas ir kad 
vokiečiai labai augštai vertina lietuvių 
drąsią ir krikščionišką laikyseną.

Kaip ir mes tain ir lietuviai kalba apie 
savo tėvynę ir apie tenykščias gyvenimo 
sąlygas. Jų tarpe iš lūpų į lūpas eina vie
nas apsakymas iš kurio matosi, kad žmo
nės perpranta pigius komunistinės propa
gandos triukus. Karta, vieno didesnio Lie
tuvos kaimo gyventojai buvo sušaukti su- 
sirinkiman. Partietis agitatorius pradėjo 
koneveikti amerikiečius. Anot jo, darbi
ninkai Amerikoje badauja, jie esą tyčia 
laikomi be darbo, jie neturi pastogės ir to
dėl miega gatvėse. Visai kitaip esą Sovie
tų Sąjungoje, kur vyriausybė’ labai rūpi
nasi darbo žmonėmis, net ir buvusiems 
liaudies priešams atleidžianti, kaip gera 
motina savo vaikui, visus nusikaitimus, 
štai, pavyzdžiui, lietuviai ūkininkai, ku
rie „pėrkeldinami“ į Sibirą, esą gauna ten 
labai derlingos žemės ir net gatavus ūk- 
kius. Sovietinė valdžia duodanti jiems
taip pat galvijų ir žemės ūkio mašinų, taip 
kad tie lietuviai „kolonistai" gali gyven
ti pertekliuje. Jiems visiems esą labai ge
rai sekasi.

Agitatoriui savo kalba užbaigus, vienas 
iš klausytojų sušuko: „Kodėl tas daroma? 
Kodėl sovietinė valdžia taip rūpinasi mū
sų buožėmis, buvusiais stambiais ūkinin
kais, kurie visai nėra to užsitarnavę! Rei
kėtų juos siųsti į Ameriką, kad jie dabar 
ten badautų, o jų vietoje geriau atsikvies
ti į Sibirą amerikiečius darbininkus, kad 
ir tie nors kiek pasinaudotų sovietine ge
rove!". Visa salė prapliupo juokais, o agi
tatorius išmovė laukan lyg liežuvį nukan
dės. P.Z.

Š.m. rugpjūčio 7 d. Weinheime Vokie
tijos LB Krašto Valdybos būste įvyko pa
sitarimas Ba Rijos Valstybių Draugų Są
jungos steigimo reikalu. Su visais suinte
resuotais sluogsniais išsiaiškinta, kad bus 
viena sąjunga su atskiromis Pabaltijo 
valstybių sekcijomis (lietuvių latvių ir es
tų). Iš vokiečių pusės kuriamąja sąjunga 
taip pat rodomas gyvas susidomėjimas ir 
jai pritarimas. * * *

Toronto. Kanadoje, Quebecko provinci
joje, laukiniai šunys užpuolė ir sudraskė 
dvi mažas mergaites.

7 DIENOS
Londonas. Tuo laiku, kai britų darbie- 

čių partijos šulai, paviešėję Kremliaus 
valdovų priėmimuose, atvyko į raudoną
ją Kiniją, kinų koniunistų vadas Čuenla- 
jus pasakė kalbą, kurioje nedviprasmiš
kai reikalauja „išlaisvinti" Formozą. ši 
raudonojo Kinijos vado kalba sukėlė nau
jo nerimo Amerikoje ir ypač Anglijoje. 
Britų spauda pažymi, kad čuenlajus žai
džiąs labai rizikingą žaidimą, nes Formo- 
zos puolimas reikštų pasaulinį karą.* * ♦.

Vašingtonas. Prezidentui Eisenhoweriui 
ir Kongreso pirmininkams pavyko specia
lioje konferencijoje Baituose Rūmuose 
susitarti dėl komunistų partijos uždrau
dimo JA Valstybėse

* * •
Kopenhaga. Du jauni lenkai atplaukė 

maža valtele i Bomholmo salą ir paūrašė 
azylio teisių. Baltijos jūroje jie išbuvo 
dvi paras, be pertraukos irkluodami į lais
vę. Pabėgimo dienomis jūra buvusi au
dringa ir, kaip danų spauda tvirtinanti, šį 
pabėgimą reikia skaityti stebuklu.* * *

Vašingtonas. Amerikos valstybės depar
tamentas specialioje spaudos konferenci
joje pristatė buv. sovietinį šnipą Japoni
joje — Rastovorovą, pagėgusį į Vakarus. 
Artimiausiomis dienomis amerikiečiai pa
skelbs kelių naujų sovietinių šnipų pavar
des, apie kurių pabėgimą iki šiol nebuvo 
nieko skelbiama. Londono sekmadienio 
laikraštis „The People" tvirtina, kad pas
kutiniu metu kas savaitę slaptais keliais 
iš Soviet. Rusijos pabėga 2-3 žymūs šni
pai. Pačiame Londone tokių stambių buv. 
enkavedistų, pabėgusių paskutiniomis die
nomis į vakarus, esą keliolika.* * *

Seulis. Prezidentas Rhee pareiškė, kad 
jis turįs naujus planus Korėjos suvieniji
mui. kurie nereikalausią jokių atominių 
bombų. Prezidentas tikisi, kad jo planai 
bus priimti, jei amerikiečių strategai iš vi
so norį pietinę ir šiaurinę Korėją suvie-

— Vieningas egziliuių organizacijų 
frontas kuriasi New Yorke. Liepos 18 die
ną, pirmininkaujant LLK pirmininkui V. 
Sidzikauskui. įvyko tautinių tarybų ir ko
letų pirmininkų susirinkimas, kuriame 
nutarta sukurti vieningą egzilų organiza
ciją, kuri bendradarbiautų su Žaliuoju 
Internacionalu. Krikščionių Demokratų 
Unija, Liberalų Unija, Socialistų Interna
cionalu ir kt. Egzilų Vienybės charta tau
tybių komitetų pirmininkų jau priimta. 
Liepos 14 d. visi pirmininkai buvo priimti 
FREE .EUROPE vyr. komiteto prezidento 
Whitney Shepardsono ir jo bendradarbių. 
Pareikštas pasitenkinimas, kad Vidurio 
ir Rytų Europos pavergtųjų valstybių eg- 
zilai sudarė vieningą organizaciją. FREE 
EUROPE organizacija mielai su ja ben
dradarbiaus. Rugpjūčio 10 dieną FREE 
Baltic House New Yorke numatytas vi
suotinas egzilų atstovų susirinkimas, ku
riame galutinai pus priimta naujosios or
ganizacijos nuostatai ir išrinkti vykdo
mieji organai. * * *

Maskva. Maskvos „Pravda“ vedamaja
me straipsnyje nusiskundžia, kad Sovietų 
Rusijoje nepaprastai plinta chuliganizmas 
ir girtuokliavimas. Tame pat straipsnyje 
reikalaujama paspartinti ir pagyvinti ko
vą su religijos likučiais kurios „bacilos 
veržiasi iš apsupančio kapitalistinio pa
saulio“. » * »

Stokholmas. Tūkstantinė minia švedų 
pasitiko Stokholmo gatvėse žygiuojančius 
devynis badmirius, per 10 dienų sukoru
sius 500 kilometrų. Kelionės metu šie ba
daujantieji keleiviai, nieko nevalgė, bet 
pasistiprindavo tik grynu vandeniu. Kiek
vienas jų neteko nuo 17 iki 22 svarų svo
rio. „Badaujantieji keleiviai" jaučiasi ge
rai ir tvirtina, kad tai geriausias būdas 
suplonėti.

* * *
— VLIK'o Pirmininkas M. Krupavičius 

ir Vykdomosios Tar*ybos pirmininkas K. 
Zaikauskas rugpjūčio 4 dieną grįžo iš užjū* 
rio ir vėl pradėjo eiti savo pareigas.* * *

— Rugsėjo 18-25 d.d. Strassburge šau
kiama Europos akademinio jaunimo kon
ferencija, ruošiama Laisvosios Europos 
u-to Strassburge. Konferencija svarstys 
funkcionalinės Europos integracijos klau
simus. Konferencijoj dalyvaus visa eilė 
ekspertų iš Amerikos ir studentai. Bus 
taip pat kviečiami kitų Europos tautų 
atstovai. Dalyvaus ir lietuviai.

NAUJAS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
Naujuoju Vasario 16 Gimnazijos direk

torium Vokietijos Krašto Valdyba nuo 
š.m. rugpjūčio mėn. 1 d. paskyrė d-rą Vla
dą Literskį.

D-ras Literskis 1940 m. baigė Vytauto 
Didžiojo Universiteto Matematikos — 
Gamtos Fakulteto biologijos skyriaus 
geologijos — geogrofijos ciklo geografinės 
grupės mokslus, labai gerai išlaikęs vi
sus egzaminus ir gerai atlikęs diplomatinį 
darbą „šventosios nuotakis ties Ukmerge“. 
Be to, d-ras Literskis Teologijos Filosofi
jos F-te išklausė kursus ir išlaikė egzami
nus iš psichologijos, pedagogikos, mokyk
lų higienos, eksperimentinės pedagogikos 
ir kt. pedagoginių šakų ir atliko bendro
sios mokslinio darbo metodikos pratybas.

D-as Literskis 1938-1944 m. V. D. U. 
Technologijos fakultete vyr. asistento tei
sėmis dėstė „Techniškąją mikrobiologiją" 
F-ta priėmė jo disertaciją „Citrininė fer
mentacija“, bet. nors jau buvo išlaikyti 
daktaro egzaminai, jos gyvenimą nutraukė 
karas. Iki tremties mokytojavo Kauno 
Suaugusiųjų Gimnazijoje, o tremtyje mo
kytojavo Greveno Augšt. Prekybos Mo
kykloje ir gimnazijoje, paritui Blombergo 
ir Augustdorfo gimnazijose. 1945-47 m. 
studijavo Gottingeno universitete mikro
biologiją ir geografiją, o 1948 Munsterio 
universitetas suteikė Dr. rer. nat. promo-

1



K. BARONAS

LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE
VILNIUS — GUDIJOS SOSTINĖ

Labai keistų dalykų būna pasaulyje. Sa
kysim, dar vis pasitaiko laikraščiuose žinių, 
kad, štai, dienos švieson iškopia koks nors 
žmogelis, kuris tvirtina ir įrodinėja, kad 
jis esąs paskutinis rusų carų palikuonis, tai
gi vienintelis, kuris drąsiai galėtų būti pa
sodintas Kremliuje j buvusį carų sostą, jei 
ten toks dar yra nesudilęs nuo didžiųjų ko
misarų naktinių pasisėdėjimų. Šitokių keis
tuolių būna ne tik vyrų, bet ir moterų, tik, 
žinoma, niekas rimčiau ( juos nežiūri, o 
pasitenkina nufotografavę, ir ta proga laik
raščiai dar kartą parašo apie tragišką Ru
sijos carų galą. Tuo viskas ir baigiasi.

Tik yra žymiai rimtesnių, sudėtingesnių 
ir painesnių klausimų, nors taip pat keistų. 
Sakysim, Vilniaus klausimas. Kai mes ret
karčiais apie tai pakalbame savo spaudoje 
(jau ir tai gerai: nors patys bandome ne
užmiršti, kad turime Vilnių), tai lenkai jau 
nebe šiandien yra puikiai išnaudoję savo, 
kaip paskutiniojo karo sąjungininko su Va
karais, padėt( ir angliškai plačiai paskleidę 
savaip padarytos šituo reikalu literatūros. 
Geros literatūros, gerai padarytos, ne jų 
pačių net kapitalais išleistos, ir gal iš dalies 
ta literatūra bus padariusi, kad ir šiandien 
ne vienas anglas visus svetimšalius, po Šio 
karo atsidūrusius Anglijoje, jei tik jie ne 
juodi, tebelaiko vis lenkais!

Ką lenkai moka padaryti savo reikalui, 
rodo jau vienas tas paskutinysis įvykis, kai 
80 anglų policininkų išlaisvino iš lenkų lai- 
viukščio vieną jauną lenką ir visa anglų 
spauda šitam reikalui skyrė vis maždaug 
tiek pat vietos, kiek ir derybom dėl Indo 
Kinijos. Ką jie yra padarę Vilniaus klausi
mui savaip nušviesti kitoms tautoms, mes 
dar tur būt negreit įveiksime padaryti, o 
gal ir niekad... Nėra laiko! Žiūrėk, kuo 
gyvena mūsų spauda ir mūsų vadovaujan
tieji žmonės: murzindamiesi, svetimu žo
džiu tariant!

O tuo tarpu išlenda aikštėn nujas Vil
niaus ir Lietuvos savininkas... Tai baltgu- 
džiai. (Gal ir gerai: būsimųjų nepriklauso
mybės kovų metu mums patiems nereikės 
kovoti, kovos lenkai su gudais, p mes nau
dosimės proga ir pasiimsime, kaip jie da
bar naudojasi proga ir varo politinę propa
gandą tarp didžiųjų tautų...).

Jau daug kam bus tekę girdėti, kad kraš
tutiniai baltgudžių nacionalistai nori ir Vil
niaus ir net visos Lietuvos. O visad būna 
taip, kad brangenybės lengviausia pavogti, 
kai Šeimininkai puotauja ar prisigėrę mie
ga ar kai ima muštis, viską užmiršę ir pali
kę Dievo valiai. Tai štai ir baltgudžiai jau 
anglų kalba pradėjo pirmuosius žingsnius 
į Vilnių, o kol mes čia susitvarkysime su 
Diplomatijos Šefu, tai labai galimas daly
kas. kad baltgudžiai jau bus išleidę gerą 
anglišką knygą, sakysim, net apie Šiaulių 
ar Panevėžio gudiškumą ar net paties Ka
raliaučiaus, nes apetitas bevalgant vis didė
ja (o mums besipešant).

Dabar baltgudžiai žengia dar tik pir
muosius žingsnius, bet labai tvirtom kojom, 
nes muša ten, kur lengviausia mušti. Štai 
Vokietijoje leidžiamas jų laikraštis „Bela- 
ruskae Slova“ (1954 m. Nr. 4) spausdina- 
si angliškai didelį David V. Merlin straip
snį „For our and your freedom'*, atsieit, 
už mūsų ir jūsų laisvę (antraštei panaudo
tas lenkų šūkis). To straipsnio pradžia ši
taip skamba:

„Nuo 13-jo iki pat 19-jo amžiaus Baltgu- 
dija turėjo Lietuvos vardą. Lietuva buvo 
laisvas ir nepriklausomas kraštas ir viena 

didžiausių ir galingiausių viduriniaisiais 
amžiais Europos valstybių, išsitiesusi savo 
didžiuliais žemių plotais nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų (apie 350.000 kvadratinių my
lių) ir sudaryta iš tikrosios Lietuvos, Balt- 
gudijos ir dalies Ukrainos. Jos sostinė Vil
nius buvo įkurta 1322 m. Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino.“

Kaip matome, šis autorius dar padaro 
saikumo žymių ir netvirtina, kad Gedimi
nas buvo gudas ar kad Lietuva buvusi tik 
dalis Baltgudijos. Bet toliau jis yra suradęs 
labai svarbių argumentų krašto gudišku
mui įrodyti —■ tai kalba. Jis šitaip rašo:

„Oficialioji Lietuvos kalba buvo baltgu- 
diškoji. Tai buvo karaliaus dvaro ir bajori
jos kalba, teisės, administracijos ir mokyk
los kalba. Garsieji Lietuvos Statutai (įsta
tymų rinkinai), per tris kartus išleisti: 1529, 
1566 ir 1588 (konstitucinė, civilinė ir admi
nistracinė teisė) rašytieji baltgudiškai, visi, 
išskyrus konstitucinę teisę, veikė iki pat 
1840 m., kada jau buvo įjungti j rusų įsta
tymus, įsigaliojusius fealtgudijoje (jie rašy
ti graikų raidynu, vadinamąja „kirilica“). 
Oficialioji religija buvo sentikių religija, 
bet valdantieji kunigaikščiai, nesikišę į sa
vo valdinių religijos reikalus, leido ir kitaip 
tikėti.“

Toliau straipsnyje aptariamas Lietuves 
valstybės sunykimas, rusų ir lenkų okupaci
jos ir religiniai persekiojimai ir pačių balt
gudžių pastangos sukurti nepriklausomą 
valstybę. Tų tolimesniųjų faktų tikrumą ar 
klaidingumą galėtų nuspręsti istorikai, iš
skyrus vieną labai aiškią vėl vietą, kur la
bai metasi į akis autoriaus propagandinis 
pokštas: jis Vilnių vadina Baltgudijos sos
tine... O kai dėl gudų kalbos vartojimo 
Lietuvoje, tai, žinoma, teisingas, tik jis ne- 
beteisingas, kai iš to darosi labai plačias ir 
toli, net iki Vilniaus siekiančias, politines 
išvadas. Dalis šveicarų kalba vokiškai, bet 
jie nėra vokiečiai, nors niekas gal nebūtų 
stebėjęsis, jei bęjungdamas vokiškas žemes, 
anuomet Hitleris būtų ėmęs ir pabandęs pri
sijungti Šveicariją. Šitą teisę turėti šveica
rus jo mokslininkai būtų lengviau įrodę, 
negu dabar baltgudžių „istorikas" Medinas 
Vilniaus gudiškumą...

Jei mes palauksime, tai ir medinai įrodys 
ne tik saviškiams, bet ir didžiosioms tau
toms jų pačių kalba, kad Vilnius ir Lietuvą 
turi priklausyti gudams.

P.S. Labai atsiprašau, kad čia pradėjau 
kalbėti ne tai ką rašo lietuvių spauda.

TAUTOS DIDIEJI

Vinco Krėvės mirties proga „Tėviškės 
Žiburiai“ (1954.VII. 15 Nr. 28) rašo apie 
didžiuosius sūnus, kurie, lyg akmenkaliai, 
savame granite iškala veidą, atpažįstamą vi
sos tautos ir prabylantį jos žodžiu. Ten la
bai teisingai rašoma:

„Jei Lietuva nebūtų turėjusi savo didžių
jų žadintojų, ios vardas šiandieną būtų už
mirštas. O tie žadintojai buvo ne tik politi- 
kai-visuomenininkai, bet ir kultūrininkai. 
Be šių pastarųjų ir didžiausi politikai tebū
tų apytamsių genčių vadai, kurie tarptau
tiniame plote neturėtų kuo didžiuotis. Jie 
negalėtų jaustis esą lygūs su kitų kultūrin
gų tautų atstovais. Juo kuri tauta žymesnė 
savo kultūra, juo josios balsas pasaulyje 
daugiau klausomas.

„Tiesa, būna laikotarpių, kad ne kultūra 
o brutali jėga diktuoja. Tačiau ta jėga tėra 
laikinis šėlsmas, kuris daug sunaikina, bet 
nieko nesukuria. Ji palieka kalnus pelenų 
bei lavonų, kuriais bjaurisi pasaulis anam 
šėlsmui praėjus. Antai mažytė Graikija ir

EUROPOS LIETUVIS________

VAIŽGANTO DEIMANČIUKAI
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ė’J. KUZMICKIS

„Mykoliukas — tylus, gudriai melan- randame viename iš geriausių Vaižganto 
eboliškai liūdnas ir lietuviškas gaivalas kūrinių — „Dėdėse ir dėdienėse“, kur mū-
— dainuojanti siela, savo darbo smuike
liu, vienaposme melodija mokąs išdainuo
ti visą savo liūdesį ir džiaugsmą“ —*•

K. Mykolaitis-Putinas.

KIEKVIENAS, kuris dirba, trokšta, kad 
darbas būtų pastebėtas ir įvertintas. To 

dėmesio nori ne tik pilkas, eilinis žmogus, 
bet ir muzikas, rašytojas, dailininkas.

Papeik kurį nors vaiką, pasiskųsk juo: 
vaikas dėl to nesielvartaus, bet kiek prisi- 
krims, prisikankins motina .Tėvams jų vai
kai — pats didžiausias turtas, ir dėlto kiek
viena motina su Pearl S. Buck sielvartau
jančia augintojėle atvirai pasako: „Aš jų 
motina — aš jų motina!“

Ir nenuostabu: kur žmogus sudeda visą 
savo širdį, ten yra visas jo turtas.

DEIMANČIUKŲ JIEŠKOTOJAS
• <• «S» £«

PAMENU, viena proga paprastai apsi
rengęs, bet gilios išminties prof .Pr. Dovy
daitis (pirmosios okupacijos metu ištremtas 
j Sibirą) pasakė, kad ir paprasčiausio kal
bėtojo kalboje jis atrandąs ko nors naujo, 
įdomaus.

Tą patį galimą būtų pasakyti ir apie lite
ratūrą. Rašytojas, rašydamas savo kūrinį, 
džiaugiasi ir didžiuojasi juo, kaip motina 
kūdikiu. Gali jis parašyti silpnoką kūrinį, 
su įvairiais trūkumais ir nedatempimais, ta
čiau kūrėjui jis bus vistiek brangus, o kiek
vienas skaitytojas vistiek ką nors naujo ja
me atras...

Kas kūrinyje gražu, kas patrauklu, kas 
rašytojui nusisekę, — Vaižgantas mėgo va
dinti deimančiukais. Ir tų deimančiukų jis 
jieškodavo ir rasdavo ne tik mūsų kūriniuo
se, bet net pradedančių rašytojų pirmuose 
mėginimuose. Dėl to, jei aštri ir pikta Ad. 
Jakšto kritika ne vieną talentą palaidojo, 
— nuoširdus ir šiltas Vaižganto žodis ne 
vieną ir silpnesnį palaikė, sustiprino.

Vaižgantas dėl to susilaukdavo priekaištų 
iš Jakšto ir vieno kito kitaip manančio Ta
čiau jis buvo tiek gūvus ir akylus, kad ge
rai nujausdavo, kur tikrasis meno kūrinys 
ir literatūrinė srovė, o kur tik paprastas 
seiliojimasis ir natūralus srovės paleidimas 
(kaip jis originaliai atsakė j vieną anketą, 
paskelbtą „Naujosios Romuvos“ žurnale).

„MYKOLIUK, TEKINAS, 
"GRETTUTIŠ!**

BENE Katkui rašytame viešame laiške 
Vaižgantas jį ir save pavadino Mykoliu- 
kais.

Literatūrinio Mykoliuko epopėją mes at- 

šiandieną tebėra vertinga savo kultūriniais 
turtais, o didžiųjų antplūdžių Atilos tik šiur 
pui sukelti yra minimi.’*

Kaip straipsnyje sakoma, didžiosios tau
tos naudojasi .pagunda vadovautis brutalia 
jėga, o mažosios priešinasi paprastai dvasi
niu pajėgumu, ir ištisos tautos, patapusios 
didžiuoju kalėjimu, tikros yra susilaukti at
gimimo, jei jos nepraranda savo dvasinių 
turtų, savo kalbas ir sielos. Kaip de Valera 
esąs pasakęs, nepriklausomybės galima ne
tekti ir vėl laimėti ją, bet praradus kalbą 
nebegalima jau atgauti jos. Todėl ir kultū
rininkų uždavinys esąs budėti, o mūsų di
džiųjų, kaip, štai, Krėvės, įnašas mūsų kul
tūrai pasiliks neišdildomas ir skatins čia li
kusius budėti ties gyvąja Lietuva.

sų autorius taip charakterizuoja šį mielą 
asmenį:

„Mykoliukas bėga kaip įdygtas, krauna, 
mina, braukia, triūsia pluša... Dirba, tik
rai, už du, už tris, niekados nieko nesišauk- 
damas padėtų. Net kai tirštai žmonių ap
link esti, Mykoliukas dirba vienas; varo 
vienas savo barą. Tai aiškiai matei, ir nebu
vo noro jam padėti. Kam, kad jam ir taip 
gera?“

Vaižgantas taipgi dirbo už du, už tris: 
bėgo kur buvo kviečiamas, triūsė plušo, kur 
nusivokdamas ir nieko nesišaukė, tarsi jam 
taip geriausiai būtų buvę.

Jis — istorinės Kauno Vytauto bažny
čios rektorius, ir iš visos Lietuvos skuba 
pas jį tuoktis poros, nujausdamos, kad 
kan. Tumas ne raidės ir tuščios formos, bet 
dvasios žmogus. Jis — Vytauto Didžiojo 
Universiteto docentas, ir jo surinktos lietu
vių literatūros medžiagos lobiai rikiuojasi į 
knygas ir tomus, kaip javų gubos. Jis įvai
rių organizacijų (nuo Saulių iki tretininkų) 
narys, ir skuba šventinti vėliavas,-pamink
lus, sakyti kalbas ir pamokslus. Jfe rašyto
jas, publicistas, ir savo straipsniais apipila 
laikraščius ir žurnalus, nevengdamas nė 
šiauliškės „Kultūros“.

SEMINARIJOS SODE

GRAŽU pažiūrėti, kaip Vaižgantas trin
kteli senas Seminarijos kiemo duris ir pasi
dairydamas lekia cemento taku, kad net jo 
sutanos padelkos dulka.

Nesvarbu, ką jis susitinka —; Į knygą 
įsistebeilinusį Jakštą, šaltai žygiuojantį Mai
ronį,plastiškai lekiantį poetą Vaitkų ar gai
vališkai krypuojantį seną Seminarijos sar
gą žemaitį Pranciškų, — Vaižgantas vi
siems suranda žodį, originalų pasakymą ir 
žiųrint iš šalies, atrodo, tarsi jis kiekvieno 
artimiausias draugas būtų.

Akiniai, žvilgą, paauksuotais rėmeliais, 
pagauna saulės spindulį ir sulaužę siaučia j 
tolumas. Dešinėje rankoje breviorius, kurio 
nevengia atsiversti nė Rotušės aikšte eida
mas, ir ne vienas pagalvoja, kad jam turi 
būti labai striuka su laiku, jei ir poilsio va
landą neduoda akims poilsio.

Va, jis įsismaginęs skėtriojasi rankomis, 
aiškina, dėsto ir net pasilenkia juokdamas, 
o kai reikia, kai kiti argumentai neįtikina, 
— garsiai jtėkia, neiškentęs mosteli ranka 
ir nurieda. 1

A; Vaižgantas į bažnyčią skuba, nes nū 
šeštadienis, gražus saulėtas popietis, išpažin
tis Seminarijos aliumnams.

KLAUSYKLOJE

RIKIUOJASI didingos ir gražios, kuk- 
.lios ir paprastos klausyklos senoje Semina
rijos bažnyčioje. Sv. Jurgis, primygęs jieti- 
mi slibiną, žiūri iŠ didžiojo altoriaus ir, ro
dos, ragina ko .greičiau susidoroti su blogiu.

Vienas po kito eina nuodėmklausiai: įs- 
oūdingai krypuoja truputį šypsodamasis 
kun. Osoris: dešiniu pečiu stumiasi Į priekį 
jėzuitas Rytmeisteris; susikišęs rankas į 
plačias rankoves susimąstęs kiūtina senas 
pranciškonas, dairydamasis, ar visi svečiai 
susirinko; iškilmingai žengia dvasios tėvas 
Aleksa... Visi smunka į klausyklas ir dir
ba sušilę, nes aliumnu eilės išsirikiavusios 
suoluose ir pasieniais.

Nueinu prie durų, vedančių i senąją Kau
no pili, susirandu nedidelę, nedengta klau
syklą ir atsisėdu šalia stovinčiame suole.

IRONIJA
Galutinė situacijos ironija ši: dauguma 

žmonių neturi intelektualinės teisės teolo-1 
giškai netikėti. Be abejo griežtai kalbant, 
nė vienas žmogus neturi intelektualinės 
teisės netikėti, nes teologinis tikėjimas yra 
pakankamai pagrįstas. Intelektas (inteli
gencija) neturi teisės sąmoningai būti ne
inteligentiškas. Deja, yra šiek tiek žmonių, 
kurie visai nuoširdžiai savo pačių pastan
gomis priėjo prie klaidos, kad teologinis 
tikėjimas esa.s nepriimtinas. Mes negalime 
jų klaidos pripažinti, nes turime bent Bji- 
pažinti, kaip sunkiai dirbo iki ją priėjo. 
Jų ignoracija yra nenugalima. Jie yra ,,ge- t 
ros valios“ neturėdami jokio tikėjimo, nes 
mano turį įrodymų prieš tikėjimo kaip to
kio tikrumą. Tai (bent teorijoje) suponuo
ja, kad, jei surastų įrodymų tikėjimo nau
dai, jie tuojau pakeistų savo nuomonę.

Tačiau ne: tai ir yra paradoksas. Kai 
vienas ar du žmonės klaidingo protavimo 
išdavoje laiko, kad teologinis tikėjimas 
yra nepriimtinas, milionai kitų atmeta ti-; 
kėjimo idėją ne proto, bet aklo tikėjimo 
aktu. Čia ir glūdi mūsų civilizacijos augš- 
čiausios intelektualinės menkystės įrody
mas: mūsų atsisakymas tikėti paremiamas 
tikėjimu.

AUTORITETAS
Tačiau mūsų netikėjime glūdi kitas, dar 

didesnis nenormalumas. Mes netikime Die 
vu, remdamiesi žmonių liudijimu. Mes at
metame Dievo žodį, nes taip mums liepė 
daryti žmonės, kurie savo eile buvo liepti 
taip daryti taipgi žmonių. Vienintelė tikra 
priežastis, kodėl dauguma netikinčių ne-, 
gali priimti neklaidingo Dievo autoriteto, 
yra ta, kad jie pakluso klaidingam žmonių 
autoritetui.

Tačiau protas tvirtina, kad vienintelis, 
kuris gali mums ką nors pasakyti apie 
Dievą, yra pats Dievas, žmonės nieko ne
žino-apie Jo vidinį gyvenimą ar apie Jo > 
turimus jiems pianus. Žmonės tik tada ga
li reikalauti tikėti jų tvirtinimams apie Jį 
jei yra įrodymų, kad tie tvirtinimai yra 
ne jų, bet Jo — kai iie kalba kaip Jo ats
tovai. „Mano kalba ir mano skelbimas ne
susidėjo iš įtikinančių žmonių išminties 
žodžių, bet iš dvasios ir galybės parody
mo“ ( iKor. 2. 4).

Dievas, būdamas Grynas Aktas, Grynas 
Supratimas netiktai paiso visos tiesos, bet 
yra visa Tiesa. Kiekviena tiesa, kiekvie
nas tvarinys yra tiktai Jo atspindys. Tie
sos yra tiktai Jame ir dėl Jo. Protinė švie
sa yra natūralus dalyvavimas Jo Tiesoje. 
Pats protas gauna autoritetą iš Jo. Štai 
dėlko protas, jei jam būtų leista apšviesti ! 
mūsų kelią, nuvestų mus be ankstybesnio j 
nuosprendžio į tiesą.

- - J
Prie šios' klausyklos nedaug nusidėjėlių — ' 
vos vienas kitas, ir nereikės ilgai laukti eilės ( 
ir ilgo pamokymo klausytis.

Žiūriu į zokrastijas duris, ar nepasirodys 
simpatingą Vaižganto povyza. Praėjusį šeš
tadienį jis nepasirodė, matyt, laiko neturėjo. 
Va, pagaliau veriasi durys ir greitais žings
niais rieda Vaižgantas, smalsiai apsidairo 
į visas puses, elegantiškai priklaupia ir nu
bėga prie durų. Čia vikriai įsirango’ į nedi
delę klausyklą, apsižvalgo ir skubiais deši
nės judesiais peržegnoja.

„Jis ir klausykloje įdomus, originalus -ir 
kūrybiškas“, galvoju. „Improvizuoja kokį 
epizodėlj, apvieloja lakiais žodžiais ir tau 
į pačią dūšią įdeda“.

— Kai atsiguli poilsio, — girdi, — nevi- 
sada iš karto užmiegi. Perbėk tada minti
mis dienos įvykius — ko nepadarpi, ką turė
jai padaryti, ir, padėkojęs Dievui už malo
nes, užmerk nakčiai akis,..

Bematant ištirpsta Vaižganto penitentif 
saujelė, ir jis tuoj keliasi, pribėžęs prie gro
telių, valandėlę paklūpo, o paskui dingsta 
už zokristijos durų, kad vėl skubėtų kur 
nors su paskaita ar kitokiu patarnavimu.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

LIETUVOS - LENKIJOS SANTYKIAI
(Tąsa iš pereito numerio)

Vilniaus neišsižada ligi šiol beveik, visi 
lenkai. Tai paaiškėjo pernai Kanadoje įvy
kusiame platesniame lenkų pasitarime, ku
riame dalyvavo ir iš Anglijos atvykę lenkų 
atstovai. Tai yra artima Mikolajczykui gru
pė. Tasai lenkų valstiečių partijos lyderis 
buvo Londono prikalbintas tuojau po karo 
grįžti į Lenkiją ir imtis ją tvarkyti pagal 
Jaltos bei Potsdamo susitarimus. Jis buvo 
priėmęs Curzono liniją ir laikinai nustatytą 
Oderio-Neišės sieną tikėdamasis, kad tie rei
kalai bus dar persvarstyti taikos konferen
cijoje. Iš jos Lenkija turėtų išeiti stambi, pa
tenkinta ir už savo kančias visiškai atlygin
ta. Tačiau Mikolajczyku buvo nepatenkin
ta žymi lenkų dauguma, netikėjo jo misija 
ir beveik grasomai jam priekaištavo. Kai 
jis bolševikų buvo apstatytas ir pats turėjo 
bėgti, sustiprino savo tautiečių vakaruose 
įsikibimą į 1939 metų sienas. O jos Vil
niaus kraštą nuo Lietuvos atjuosia buvusia 
akląja siena.

Apskritai lenkų nusistatymas Lietuvos 
atžvilgiu nėra iš pagrindų pakitęs. Jų laik
raščiuose ir kalbose užsimenamas „broliš
kas unijos- mazgas*' (Kluczynskio kalba 
JAV kongrese 1954) ir „lenkiški stebuklai" 
pakraščiuose (Vilniaus kraštas, Latgaiija, 
Gudija, Tiešinas, Silezija). Tą patį skaito
me knygose, parašytose pačių lenkų arba jų 
įprašytų autorių, kad už lenkus pakalbėtų. 

Antai, newyorkietė Ann Su Cordwell pa
sidžiaugia, kad vieną vasarą buvusi Vilniuje 
ir susidariusi įspūdį, jog tasai miestas esąs 
lenkiškiausias iš visų Lenkijos miestų. Ki
toje knygoje čekų žurnalistas Walteris Ko- 
larzas (dabar Amerikoje) Lietuvą aprašo 
taip prolenkiškai, jog ir pats lenkas dau
giau nieko negalėtų pridėti; autorius Vil
niuje lietuvių beveik neranda. Dar kitos 
knygos, užkliudydamos vokiečių ir bolševi
kų okupacijas Lietuvoje, nesivaržo lietu
viams primesti kaltės dėl skriaudų, kurios 
lenkams Vilniaus krašte padarytos svetimo
mis rankomis ir karo siautulyje. Mintis aiš
ki: net nepagrįstu kaltinimu silpninti lietu
vių teisę į senąją jų žemę, kur lenkai isto
riniais laikais buvo savo įtaką praskleidę.

Visa ta literatūra primena lenkų veikse
ną pirmojo Didžiojo karo pabaigoje, kai 
lenkiškais leidiniais ir žemėlapiais buvo ap- 
tvynusios kitų kraštų valdinės įstaigos, bib
liotekos ir redakcijos. Lietuva buvo norima 
nusmelkti lenkiškose pažiūrose. Dabar to 
paties siekiama, tik iš kito kampo — Lie
tuva esanti lenkiškų žemių grobikė. Tačiau 
ji pati, Lenkija, yra užėmusi daug buvusių 
Vokietijos žemių ir, kad nebūtų palaikyta 
irgi grobike, savo propagandą dabar dau
giau nusuka į Oderį.

Kaikurie lenkai Vilniaus klausimą ank
štai sieja su tuo, kiek jie atsilaikys vakaruo
se. Jei iš ten reikėtų trauktis, jokių nuolai

dų dėl Vilniaus negalį būti. Jau dabar Len
kija esanti visu penktadaliu mažesnė, o kaip 
ji atrodytų be Vilniaus, Lvovo ir vakaruo
se įgytų žemių? Laisvajame pasaulyje len
kai to negali sugvalbyti, o visi jie, abejose 
Oderio pusėse. įsiręžę laikosi Lenkijai pri
dėto atpildo. Sis atpildas buvo aptartas Te
herane, Maskvoje, Jaltoje ir Potsdame. Mas
kvoje įvykusiaine dešimties dienų pasitari
me (1944.IX.9-18), kuriame, be kitų, daly
vavo Churchillis, Edenas, Harrimanas 
(JAV), Mikolajczykas, Molotovas ir Stali
nas, buvo labai vaizdžiai šnekėta apie prie
dą Lenkijai. Molotovas ir Edenas suminėjo 
Oderį, Churchillis pridėjo rylų Prūsiją į va
karus ir pietus nuo Karaliaučiaus, dar pas
tebėjęs, kad „Danzigas yra vertingesnis ne
gu Lvovas“, nes kalbėjo jūrinės galybės 
žmogus. Stalinas pabaigoje tarė dar savo 
„dosnų" žodį: „pridėsime Lenkijai ir Stet- 
tiną“. Visa tai Jaltoje buvo pridėta. W. 
Churchillis, jau grįžęs namo (1945,11.27), 
pareiškė: „vakaruose ir šiaurėje Lenkija tu
rinti gauti stambių teritorijų, kas bus nu
statyta taikos konferencijoje“. Jis dar pa
aiškino, kad tai būsiąs Danzigas, didžioji 
dalis rytinės Prūsijos, platus rėžis prie Bal
tijos marių, pramoninga Aukštoji Silezijos 
sritis ir daug žemių į rytus nuo Oderio. 
Maždaug tokios vakarinės Lenkijos sienos 
Potsdame buvo laikinai nustatytos.

Vokiečiai tą atpildą laiko neteisybe ir 
skriauda, ypač jautriai išreikšta iŠ tų žemių 
iškeltųjų chartoje („Charter de Deutschen 
HcimatVertriebenen“). Lenkai atgautas že
mes („ziemie odzyskane“) vadina istorijos 
atitaisymu ir laiko neliečiamybe. P.olemika 
yra vedama labai aitri.

Ginant naujas vakarų sienas, lenkams ten
ka apeiti trys kliuviniai: Sovietų Sąjungos, 
logikos ir istorijos.

Sovietų Sąjungą, kurios sustatyti sienų 
stulpai vėliau bus išvartyti, lenkai nori iš
skirti iš didžiųjų valstybių, kurios lenkams 
tą vakarinį atpildą sudurstė. Lenkai to ne
laiko bolševikų nuopelnu nei nuoširdumu. 
Nenori smilkinti nė anglams, kad Lenkija 
paūgėjo vakaruose. Tai esąs jų pačių, triūso 
vaisius, nes vakarinėm sienom Romanas 
Dmowskis rūpinęsis dar 1918 metais, o jo 
sukurtoji tautinė lenkų partija (vėliau Stron- 
nictwo Narodowe) už dabartines vakarų 
sienas kovojusi dar 1942 metais ir rašiusi 
memorandumus vakarų sąjunginikams. Tai 
nesąs nei Jaltos, nei Potsdamo pasitarimų 
vaisius ir nieko neturįs bendro su dabarti
niu bolševikų nusistatymu. Tuo būdu dalis 
lenkų jau dabar nori užšokti už akių tam 
atvejui, kai bus kada keliamas klausimas 
nepripažinti, kas buvo su bolševikais drau
ge padaryta. Patys lenkai tą klausimą paju
dina, nes reikės gi nugriauti Curzono liniją, 
kurios įsikibę laikysis ukrainiečiai ir gudai. 
Bet šiuo atveju lenkai atsiduria prieš kitą 
kupstą — logikos.

Iš tikrųjų jie nori išlikti logiški, reikalau
dami to, kas turėta iki 1939 metų, ir norė
dami apginti tai, kas dabar gauta. Tam 
tikslui savo sienų problemą jie sudalo į da
bartį ir praeitį. Mat, jie remtųsi tik dabarti
mi, tai turėtų nebesiekti Vilniaus ir Lvovo; 
o jei remtųsi tik praeitimi, prieš karą bu
vusiom Lenkijos sienomis, turėtų pasitrauk
ti nuo Oderio ir Neisės. Bet tą dilemą per
skėlus pusiau, jau galima rodytis logiškes- 

niems, nes atsistojama ant skirtingų pagrin
dų : rytuose atsiremiama tuo, kad ten sie
na buvo prieš karą, o vakaruose — ji buvo 
praeityje, kai slavai gyveno iki Elbės ir Sa
lės krantų, bet nuo kurių dar toli Lenkijos 
sienos. Taip apeinamas logikos kliuvinys, 
bet užlipama ant trečio kupsto — istorinio 
bei etnografinio — ir čia jau klumpama.

Remdamiesi vakaruose istoriniais pagrin
dais, lenkai logikos jau neišlaiko, nes rytuo
se tuos pačius argumentus paneigia kitiems. 
Juk tuo metu, kada lenkiškos giminės siekė 
Oderio, jų nebuvo prie Nemuno ar Neries,, 
nei prie. Dniestro ■— Vilniaus ir Lvovo že- * 
mėse. Sugermanintuose vakaruose slaviška 
sąmonė ėmė blėsti dar viduramžiais, o XIX 
amžiaus pabaigoje jos pėdsakų mažai be
buvo likę. Tuo pačiu metu Vilniaus krašte 
lenkiškumas buvo tik paviršiumi nusėdęs 
apie miestus ir dvaravietes; visas kaimas 
buvo lietuviškas ir daugumoje vietų toks li
ko iki pat paskutinųių dienų. Tiesa, len
kus vakaruose dabar sustiprino repatriaci
ja ; bet jeigu ji laikoma teisėta ir užbaigta, 
tai turi būti užbaigta repatriacija ir tų len
kų, kurie dar paliko istorinėse Lietuvos že
mėse ir Ukrainoje. O vis dėlto su tuo neno
rima sutikti, kaip ir vokiečiai nesutinka ne
begrįžti į savo buvusias sodybas.

Klausimas yra raizgus ir vienašališkai vie
nos tik tautos įnoriu neišsprendžiamas, 
kaip ir visos rytų bei vidurio Europos prob
lema, kurią gali visiškai naujoje šviesoje iš
kelti karas arba Sovietų Sąjungos žlūgis. 
Kokios čia galėtų būti perspektyvos atei
čiai?

(Bus daugiau) „Lietuva"

................................................ s t*. .Jdfll
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DBLS PIRMININKAS M. BO J GRINAS 
PERĖJO DIRBTI L. NAMŲ BENDROVĖN

M. Bajorinas, nuo pat L.N. B-vės įsikū
rimo pradžios einąs b-vės direktoriaus pa
reigas, dirbo tik atitrūkdamas nuo savo 
tiesioginio darbo vakarais ir savaitgaliais. 
Dabar, pasitraukęs iš savo ankstyvesnės 
tarnybos, nuo. liepos 1 d. pradėjo dirbti 
L.N. bendrovėje visą laiką.

*****
REVIZAVO SĄJUNGOS IŽDĄ

Šiems metams išrinktoji DBLS Revizi
jos Komisija, vadovaujama manchesterie- 
čio p. Bendoriaus, pereitą šeštadienį ir 
sekmadieni revizavo DBL Sąjungos paja
mas ir išlaidas. Be pirmininko. Revizijos 
Komisijon įeina p. Kvietkauskas (Leices- 
terio) ir p. Pakalnis (Manchesteris). Re
vizijos Komisijos pirmininkas pareiškė, 
kad tinkamai patikrinti Sąjungos metų 
buhalteriją reikalinga ilgesnio laiko, todėl 
šiais metais Komisija nutarė šį darbą at
likti per du kartus: dabar ir antrą kartą 
prieš visuotinį Sąjungos suvažiavimą.

TĖVŲ PASITARIMAS
Sekmadienį, rugpjūčio 22 d., 4 vai. p.p. 

Parapijos salėje šaukiamas Londone gy
venančių lietuvių tėvų pasitarimas dėl lie
tuviškos mokyklos steigimo. Tėvai, turį 
mokyklinio amžiaus vaikus, prašomi pasi- 
tarįjne dalyvauti.

* *
A. J. KAULĖNAS PARAŠĖ 

NAUJUS VEIKALUS
A. J. Kaulėnaą parašė naują 4 veiksmų 

komediją „Maharadža", kurią rengiasi 
statyti „Londono Vaidila“.

Tas pats autorius baigia parengti spe
cialiai skautams veikalėlį „žiedas“, kurį, 
kaip ir pereitais metais „Skauto Sapną", 
mano pastatyti Londono skautų draugovė.

LATVIŲ VESTUVĖS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Pereitą šeštadienį Lietuvių Namuose. 
Londone. įvyko latvių dantų gydytojos 
p-lės Skoba su dantų gydytoju Rumba 
vestuvės. Abu gydytojai buvo pažįstami 
dar iš studijų dienų Rygoje. Dantų gydy
toja Skoba turi gerai įrengtą kabinetą va
karų Londone.

*****
KAS APLANKYS?

Whittingham Hospital, Preston, yra dvi 
lietuvaitės — ligonės. Kas iš arčiau gyve
nančių lietuvių sutiktų jas lankyti, prašo
me pranešti Sąjungos Centrui.

*****
PRAŠOMA ATSISKAITYTI

„E.L.“ platintojai ir skaitytojai, kurie 
dar nėra atsiskaitę už 1953 metus, prašo
mi tai padaryti ligi šių m. spalio 1 d. Pini
gus ir apyskaitas siųsti: Lithuanian Asso
ciation, 43, Holland Park, London, W. 11.

*****
CENTRINIS SKYRIUS RUOŠIA 

TAUTOS DIENOS Rugsėjo 8-tosios 
MINĖJIMĄ

Centrinio Skyriaus Valdyba ruošia Lon
done Tautos Dienos minėjimą: rugsėjo 
mėn. 5 d„ sekmadienį, 11 vai. Londono 
Lietuvių parapijos bažnyčioje pamaldos 
už lietuvių tautą. Rugsėjo 11d., šeštadienį, 
6.30 vai. Lietuviiį Namuose, 43 Holland 
Park įvyks šventės minėjimas. Bus dvi 
paskaitos ir meninė dalis. Londoniečiai ir 
apylinkių lietuviai, ypač centrinio sky
riaus nariai, maloniai kviečiami dalyvauti 
pamaldose ir taip pat šeštadienio minėji
me.

Centrinio Skyriaus Valdyba.
*****

SKELBIMAS
LAS Lonodno skyrius kviečia visus na

rius ir prijaučiančius i skyriaus susirinki
mą, kuris įvyks šeštadienį, 1954 m. rugpjū
čio 21 d., 6 v.v. Parapijos salėje. Susirin
kime, tarp kitų, kalbės: LAS ideologiniais 
klausimais P. Mašalaitis ir Jurkonis, o po
litinę apžvalgą padarys A. Kaulėnas.

COVENTRY
Coventrio kolonijos lietuviai jau ruošia

si Rugsėjo 8-tosios paminėjimui. Minėji
mui diena numatyta rugsėjo 4, šeštadienį, 
tradicinėje coventriečių lietuvių subuvimų 
vietoje — erdvioje Pilot salėje. Smulkes
nė minėjimo programa bus paskelbta vė
liau.

ITALIJA
Olandas arkivyskupas Van Lierde lie

pos 4 d. į kunigus įšventino Vytautą Palu
binską MIC, pirmąjį Argentinos lietuvį 
marijoną. Pirmąsias privačias šv. Mišias 
kun. Vytautas atlaikė’ šv. Maria Maggio
re bazilikoje, dalyvaujant Romos lietuvių 
kolonijai. Liepos 20 d. jis išplaukė Argen
tinon j Bneuos Aires, kur rugpjūčio 15 d. 
T.T. Marijonų parapijos Aušros Vartų baž 
nyčioje atlaikys oirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias.

Naujasis kunigas gimė 1926 m. Lietuvo
je, Sintautų parapijoje, šakių aps. 1929 m. 
tėvai su gausia šeima emigravo į Buenos 
Aires, kur Vytautas išėjo pradžios mokyk
lą, gimnaziją ir Kunigų Seminarijoje stu
dijavo tris metus. Susipažinęs su lietu
viais T.T. Marijonais 1949 m. įsijungia j 
jų eiles ir mokslus tęsė Romoje tarptauti
niame Angelicumo universitete, čia pasi
žymėjo retais gabumais ir uoliu Lietuvos 
reikalų gynimu ir skleidimu svetimtaučių 
studentų ir profesorių tarpe. Tenka pažy
mėti ir pasidžiaugti, kad kun. Vyta’utas, 
nors augo svetimoje aplinkoje, tačiau įsi
jungęs į lietuvių Marijonų eiles, savano
riškai ir nuoširdžiai užpildė lituanistikos 
spragas.

Lietuvoje gimęs, Argentinoje užaugęs, 
Romoje išėjęs augštuosius mokslus, kun, 
Vytautas grįžta darbui į argentiniečių lie
tuvių tarpą.

VOKIETIJA
k GEESTHACHTO - SPAKENBERGO 

APYLINKĖSE
Liepos mėn. 7 d. Apylinkės Valdybos 

iniciatyva buvo suruošta iškyla autobusu 
į Hamburgo zoologijos Sodą. Ekskursijoje 
dalyvavo Vargo mokyklos mokiniai su jos 
vedėju Ad. Midveriu, vaikų tėvai ir dalis 
kitų šios apylinkės gyventojų. Graži die
na ir puiki kelionė autobusu iš pat pra
džios maloniai visus nuteikė. Už geros va
landos buvo pasiektas kelionės tikslas. 
Nuo H vai. ryto iki 5 vai. p. p. nuodug
niai apžiūrėti visi skyriai. Ypatingai buvo 
patenkintas jaunimas, kurio dalis pirmą 
kartą matė įvairius žvėris-gyvulius, paukš 
čius, žuvis iš kitu pasaulio kraštų. Mažie
siems ekskursantams daug juoko, džiaugs
mo sudarė dresūros halėje parodytieji nu
meriai.

Kiek pavargę, bet su gera nuotaika ir 
patenkinti, ekskursantai vakare grįžo 
gal.

at-

St.
skautų stovyklos reikalu

Skautų stovyklos svečio, žurnalisto 
Vykinto, paskutinėse „Informacijos“ pas
kelbtą pasisakymą dėl silpno vaikų maiti
nimo jo patikslinimu reikia suprasti taip, 
kad tai buvo kalbama bendrai, bet netu
rima galvoje vaikų maitinimo skautų va
saros stovykloje, nes svečias neturėjo nė 
galimumo susipažinti su vaikų maitinimu 
stovykloje. Jis norėjo pasisakyti iš viso 
apie vaikų maitinimą ir reikalingą dides
nę materialinę paramą besimokančiam ir 
bet kuriam Vokietijoje esančiam lietuvių 
jaunimui.

SKAUTŲ KELIONĖS
Edinburgo Universiteto sanskritų kal

bos profesoriaus Smith kviečiami, i Ang
liją išvyksta vienam mėnesiui du „Aušros*1 
tunto skautai. Vasario 16 Gimnazijos 9-tos, 
klasės mokiniai, M. Kelpa ir V. Raišys.

Prof. Smith priima šiuos lietuvius skau. 
tus vienam menesiui svečiais, nes pegei- 
dauja išgirsti gyvu žodžiu sanskritų kal
bai tiek giminingos lietuvių kalbos garsus 
ir tos kalbos pramokti.

Vokietijos tremties sąlygose žymioms 
kelionės išlaidoms padengti dalį lėšų duo
da tuntas, dalį Vokietijos Krašto Valdy
ba. Keli gimnazijos mokytojai prisideda 
savo aukomis tai kelionei padengti, o se
nas skautininkas Leonardas Knopfmileris 
iš Čikagos pasižada irgi tą kelionę perem- 
ti.

Pasibaigus lietuvių skautų stovyklai, 
šeši lietuvių skautai, Vasario 16 Gimna
zijos mokiniai, kviečiami, išvykti stovgyk- 
1 auti i vokiečių skautų sąjungos stovyk
lą Kirchberge.

HAMBURG — ALTONA
1954.VII.31 d. visi Hamburgo lietuviai, šioje, nes dabar mūsų turimos priemonės 

susirinkę Daimler Tremtinių Stovykloje, 
gražiai paminėjo lietuviškos spaudos atga. 
vimo sukaktį ir pagerbė mūsų transatlan
tinius la kūnus a.a. Darių ir Girėną

Ta proga Kun. P. Gricius atlaikė iškil
mingas pamaldas, o lakūnas Edvardas Fi- 
rinauskas papasakojo savo išgyvenimus 
kaip Lietuvos lakūno 1933-36 m. Išsamio
je kalboje palietė Dariaus ir Girėno did
vyrišką žygį ir tragišką mirtį Soldino miš
ke.

Oficialioji minėjimo dalis buvo užbaig- sime laikui bėgant įsigyti ir tai tik per 
ta paskaita apie lietuviškosios spaudos 
laisvės atgavimą ir jos reikšmę. Prelegen
tas Paulius Lichutinas, abejingai nusitei
kusiam knygos atžvilgiu tautiečiui, tinka
mai nušvietė knygnešių nepaprastą reikš
mę Lietuvos laisvės atgavimui. Po šios 
paskaitos daugelis pasijuto susigėdinęs, 
kad jie, čia tremtyje, išėjo iš tėvų bei pro
tėvių praminto kelio, neprenumeruoja lie
tuviškų laikraščių ir neskaito lietuvjŠKos 
knygos.

Vėliau vyko rinkimai į Hamburgo lietu
vių apylinkės valdybą. Naujon valdybon 
pateko: E. Čerkus, E. Pasekelis ir E. Lip- 
šys. Į revizijos komisiją: Sadžius Pranas, 
Petras štoncelis ir Izidorius Sragauskas.

Vakare buvo lietuviškas pobūvis su šo
kiais, loterija ir bufetu. Jaukioje šeimy
niškoje nuotaikoje daugelis lietuviško jau
nimo rado naujų pažinčių ir gražiai pra
leido laiką.

LEBENSTEDT
Iš čia šiemet išvyko į vasaros stovyklas 

apie 30 vargo mokykyos mokinių. Vieni 
jų atostogauja gražioje Bavarijoje: Augs
burg — Holzhausen — Jugenheim, kiti 
Vasario 16-tos Gimnazijos nuosavoje ko
lonijoje.

NEUSTADT / Holstein.
1954.VII.25 d. įvykusiame lietuviškame 

susirinkime i BALFo šalpos Komisiją la
bai tvarkingai ir taikingai buvo išrinkti: 
pirmininku — V. Majeris, nariais — E. Pa
cas, M. Petkevičienė, F. Urbaitis ir M. II- 
gaudas.

PINNEBERG
Gražų karitativinį darbą atlieka P. Fun- 

kienė. Kiekvieną mėnesį ji sugeba suorga
nizuoti įvairius jaunimo ir senelių pobū
vius, kurių metu apdovanoja įvairiomis 
gėrybėmis suorganizuotomis per norvegų, 
danų, anglų ir kitų kraštų labdaringas 
draugijas. Ja didžiuojasi čia netik lietu
viai, bet ir kitataučiai, nes visiems lygiai 
su tokiu pat pasišventimu patarnauja.

WEHNEN
Tautos Šventės proga žada aplankyti 

vietos lietuvius J.E. Vysk. Dr. Vincas Po
dolskis. Visi katalikai, norį priimti Sutvir
tinimo Sakramentą, registruojasi pas savo 
kapelionus.

Į šias iškilmes žada atvykti nemažai lie. 
tuvių iŠ Neustadt*o, Luebeck*o, Hamburg*© 
Geesthacht'o ir kitų didesnių lietuviškų 
kolonijų.

3-JŲ DIENŲ KONFERENCIJA
TĄSA Iš PEREITO NUMERIO

Bediskutuojant A. Pužausko paskaitoje 
iškeltas mintis, tiek skyrių valdybų nariai, 
tiek ir Centro Valdyba plačiau pasisakė 
del ateities veiklos pagyvinimo ir tampres
nio bendradarbiavimo bei ryšio.

* * *
DBLS pirmininkas M. Bajorinas daryda

mas pranešimą apie D. Britanijos Lietuvių 
Bendruomenę, Lietuvių Sąjungą ir Namų 
b-vės veiklas, paryškino kiekvienos šių or
ganizacijų atsiradimo istorijas, jų tarpusa
vio ryšį ir bendradarbiavimą. Kiek ilgiau 
ir išsamiai pirmininkas papasakojo apie 
spaustuvės, naujai jsisteigusj Knygų Klubą, 
Lietuvių Namus ir „Europos Lietuvį“, ku
rio nelengvą leidimo naštą šiais metais pasi
ėmusi Lietuvių Namų bendrovė, apie kurią 
tarp kita ko šitaip pasakė: „Vertinant 
B-vės turtą, turime priimti dėmesin, kad už 
šiuos namus turime pasiūlą 10.000 svarų, 
o spaustuvė šiuo metu vertinama apie 4000 
svarų. Spaustuvė dabar nuomoja patalpas, 
kurios yra labai nepatogios ir brangiai kaš
tuoja. Svarstant šiuos reikalus, B-vės vado
vybė aiškina galimumus parduoti šiuos na
mus ir įsigyti kitus, kuriuose tilptų ir spaus
tuvė ir, apskritai, jie būtų tinkamesni mūsų 
visų reikalų paskirčiai“.

Žvelgdamas i ateities veiklą, M. Bajo
rinas pastebėjo, kad jau ir ankščiau jis pa- 
brėždavęs, kad mūsų tremties dienos gali 
dar ilgą laiką užsitęsti, todėl reikia ir atitin
kamai planuoti mūsų visų veiklą. „Mes čia, 
D. Britanijoje, turime padarę gerą pradžią. ________ _ ____ ______________
Turėdami visiems priimtiną organizaciją, virš prirūkytų iiinoteatrų nakties dangaus 
turėdami savo namus, savo centrą, savo 
spaustuvę, kuri laikraščiais ir knygomis gai
vina Lietuvos meilę mūsų tautiečių širdyse, 
privalome diena iš dienos tobulėti. Planuo
jant ilgesniam tremties gyvenimui turime 
dar kitus tris svarbius uždavinius atlikti: 
turime būti pajėgūs visuomet paremti rei
kalingą paramos, į nelaimę patekusį tautie
tį. Kad šitai galima būtų padaryti, DBLS ir 
LNB-vė turi gerai ekonomiškai sutvirtėti. 
Antras mūsų uždavinys — sudaryti sąlygas 
mūsų vyresnio amžiaus tautiečiams — sene
liams, nebegalintiems dirbti ir patiems iš
siversti, pastatydinti tam reikalui stovyklą 
— koloniją, kurioje jie galėtų savo tarpe gy
venti. Trečias gal svarbiausias uždavinys — 
turime išlaikyti jauną kartą lietuviškoje dva-

šito tikslo neatsieks ir mūsų atžalynas ati
truks nuo Lietuvos reikalų.“-šiam savo pra
nešimui pavaizduoti, M. Bajorinas padarė 
provizorinį pasiūlymą apie šitokios stovyk- 
los-vasarvietės įsigijimą, kurioje galėtų ir 
vyr. amžiaus lietuviai tilpti ir taip pat vasa
ros metu mūsų jaunimas, pailiustruodamas 
šį savo pasiūlymą pavyzdžiais. Prelegentas 
tvirtino, kad ir šią naują tvirtovę mes jveik-

DBLS ir LN B-vę, jei „...bendrovei bus 
duodamas pasitikėjimas, kai ji nebus be pa
grindo šmeižiama ir apkalbama, kai nebus 
trukdoma dirbti pozityvus darbas, bet visų 
kalbama taip, kaip iš tikrųjų yra, bet ne iš 
piršto išlaužtais gandais mintama ir tuo 
griaunama bendras visų reikalas. Jokia eko
nominė įstaiga neišsilaikys ir nepakels tų 
sunkumų, jei keli statys o šimtai iš pasalų 
griaus.“ Baigdamas, M. Bajorinas pareiškė:

WOHLDE, Kr. Schleswig
Jau keli metai čia su savo mamyte gy

vena pasižymėjęs savo laiku kataliku, vei
kėjas Jokūbas-Vytautas Gerasimavičius- 
Rasimas. Apylinkėje yra nemaža lietuvių, 
kurie nepriklauso mūsų bendruomenei. Jie 
yra dar puikūs lietuviai, kurie mielai pasi
skaito lietuvišką laikraštį jr nuoširdžiai 
pasikalba bendrais mūsų reikalais.

*****
HORSTEDT

Vyr. miškininko pareigas eina A. Požė
la, kuris gražiai augina du savo sūnus, 
nuoširdžiai rūpinasi lietuviškos gimnazi
jos reikalais, palaiko lietuvišką spaudą ir 
gyvai interesuojasi tolimesne mūsų tau
tos raida.

DELMENHORST
Jaunas lietuvis H. Sterbys gyvai pasi

reiškia kaip gabus boksininkas. Keletą 
kartų sėkmingai apgynė savo klubo spal
vas net Olandijoj ir kitur. Tvarkingu gy
venimu ir darbu pelno duoną savo pasenu
siai motinai ir gražiai atstovauja lietuvius 
svetimųjų tarpe. Mėgsta spaudą ir domisi 
mūsų bendrais reikalais.

MUSŲ LIGONIAI
Heiligenhaven'e: Kantauskas Zenonas, 

Motuzas Stasys. Šulcas Antanas. Wurster- 
heide'je: Rakauskas Antanas. Salenburg'e: 
Lingytė Vanda. Delmenhorste: Kudzmaitė 
Genovaitė. Hannover'yje: Petrauskaitė 
Antanina, Svipstė Stefanija, Svipstė Alfre
das. Rickling’e: Dubauskaitė Teresė. Spo- 
gis Stasys, Rizauskas Juozas. Ratzeburg*e’: 
Ivanauskas Jonas. Heimfeld'e: Povilaitis 
Aleksas. Neustadt’e: Vaškys Vytautas, 
Rastenytė Ona. Luebeck'e: Daukša Teodo
ras. Kotkis Pranas. Rendsburg'e: Macei
ka Kazys, Dr. Stelmokas Leonardas. Neu- 
muenster*yje: Bončkus Juozas. Leben- 
stedt'e: Lidkienė Marijona. Geesthacht* e: 
Audus Vytautas.

„Aš tikiu, kad mes, D. Britanijos lietuviai, 
šitokią ilgą ir prasmingą vagą išvarę, nepa
dėsime arklo, bet dar su didesniu pasiryži
mu ir energija varysime pradėtąjį darbą to
liau ir tikiu, kad mes daug ko pasieksime, 
daug ką nuveiksime, jei kiekviename mūsų 
bus daugiau kūrybinės dvasios, bet ne 
griaunamos, kuri lyg vėžys nori įsibrauti į 
mūsų sveiką kūną“.

Antrosios dienos konferencija buvo už
baigta gražiu ir giliai ne vieną susimąstyti 
priverčiančiu F. Neveravičiaus žodžiu apie 
mūsų spaudos atgavimo sukaktį.

Pirmadienį, trečiąją konferencijos dieną 
apie švietimo reikalus paskaitą skaitė kun. 
A. Kazlauskas. (Jo paskaita, konferencijos 
dalyviams pageidaujant, buvo perspausdin
ta „E. Lietuvyje“). Apie mūsų vidaus politi
nę būklę išsamų ir daugiau valandą truku
sį pranešimą - paskaitą skaitė J. Senkus. 
Konferencijos dalyviai, nežiūrint pažiūrų ir 
įsitikinimų, pripažino prelegentui bešališku-

STOVYKLA
— Ei, pirmyn į tautinę stovyklą 
Ten paspausim broliškai rankas 
Tai geriausia skautiška mokykla 
Ten supinsim darbą ir dainas!

Lordas Baden Powell pasakė: Išveskite 
berniukus iš miestų ir parodykite, kad 
skliaute yra tūkstančiai spindinčių žvaigž
džių! Neužtenka žinoti — parodykite! Ber
niukai liks visam amžiui sužavėti ir dė
kingi!“

Ir štai liepos 31 mūsų lietuviškas jauni
mas suskrenda į Loocko parką, prie Der
by. iš visos Anglijos i savo tautinę stovyk
lą. Ir atstovai iš visos Europos: du skau
tai iš Vokietijos Vasario 16 gimnazijos, du 
iš Italijos Castelnuovo lietuvių Saleziečių 
gimnazijos, du — korp, „Vytis“ net 
iš pačios Romos, viso virš 60. Berniukų 
stovyklai vadovauja prityręs ir energin
gas ps. Juozas Bružinskas, mergaičių — 
sumani ir visa širdim savo mergaitėm at
sidavusi, rūpestinga vyr. si. Rima Bružins
kienė.

Anglijos pilkšvas dangus, tai ne Italijos 
brolių tamsiai melsvoji padangė, kurioj 
apelsinai su citrinomis žydi ir nusviru
sios prinokusių vynuogių kekės lenkiasi 
pakeleiviui.

Jei lijo lietus per pačius karaliaus pie
tus, tad ką besakyti apie mūsų skautų Lo
ocko parko pietus! Savo nuosavu iš titna
go smarkiom žiežirbom skeliamu sąmoju, 
„Taukuoto Puodo“ vyriausias redaktorius 
Dr. Valteris bematant apgailestavo, kad 
nuo lietaus pietų norma padvigubėja, at
eit, virtuvės tarnybai sumažės darbas. Bet 
kur tau! apetitas dar didesnis, o duonos 
Taikytojai pasiraitoję rankoves, nespėja 
savo „finkų“ galąsti, beraikydami angliš
ką duoną.

Iš ryto, 7.30 vai., stovyklos viršininko 
skardus švilpukas išbudina apie vakarykš
tį laužą dar tebesapnuojančius jaunuo
sius stovyklautojus. Vyr. si. Jaras Alki- 
mavičius. laužų pravedimo tikrasis raga
nius, dabar vietoj visus kerėjančios burtų 
lazdutės, mankština pagal taktą į eilę su
stojusius brolius ir išvaiko paskutinius 
miegus, gilaus kvėpavimo pratimais, pri
tūpimais ir šokimais, šaltas vanduo visai 
atgaivina nuo palapinės kietos ganyklų 
žemės sustyrusius sąnarius. Už pusvalan
džio mūsų berniukų nepažinti! Visi žva
lūs, uniformuoti, išsirikiavę, lyg seni fron
to kariai, saliutuoja didžiojoj Vėliavos 
aikštėj kartu su išsirikiavusia sesių sto
vykla, laisvosios Lietuvos simboliui — tris
palvės pakėlimui!
Čia pat didysis šimtametis ąžuolas, iš ku
rio baltuoja skautų vyčių iškeltas Kryžius, 
o apačioj sesių skaučių nupintas vaini
kais ir darželio gėlėmis išpuoštas altorė
lis. Skautas kun. P. Dauknys MIC, prie 
dieviškų paslapčių altorėlio apsuptas vi
sų stovyklautojų, rengiasi liturginiais dra
bužiais. Čia jis mūsų atstovas prie Visa
galio Dievo! Rengdamasis aiškina liturgi
nių drabužių prasmę ir simbolinę reikšmę. 
Prasideda Sv. Mišios paukšteliams čiul
bant, vėjeliui linksmai šnarenant ąžuolo 
lapais, stovyklautojams skambiais balsais 
giedant lietuvio širdžiai taip mielus ir 
brangius posmus: „Pulkim ant kelių visi 
krikščionys, didžiai ištroškę Jėzaus malo
nės.“ Trumpas skautiškas pamokslėlis ir 
netrukus mūsų Didysis Vadas Kristus 1~ 
dangaus nužengia ant altoriaus, kartu ir 
į mūsų nuskaidrintas širdis.

Pusryčiai prabėga bematant. Kas su
skaitys sumuštinius: jie lyg kepti karve
liai lekia tiesiog be sparnų į išalkusius 
nasrus. Veltui stovyklos daktaras šaukia: 
— nerykit taip greitai — užspringsit! Už- 
pylę kiek kavos, padėkoję Dievui už su
teiktas dovanas ir sesėms už padėtą darbą 
beruošiant stovyklautojai pasipila dienos 
darbams. Čia, žiūrėk, Anglijoj gimęs se
nas Londono skautas Jonas Bulaitis ruo
šia jaunuosius į patyrimo laipsnius; visi 
kruta, kas tik kojas pajudina, čia stovyk
los kapelionas aiškina Dievo pėdsakus 
gamtoje ir širdyje, čia dainos žaidimai, 
įvairūs skelbti ir neskelbti konkursai, pa
šnekesiai, svečių sutikimai. Bematant die
nos prabėga, palydimos vakariniais lau
žais, žiežirbom, šūkiais, dainom, skautiš
ku teatru! Čia pasirodo mūsų brolių ir 
sesių sugebėjimas, sąmojus. Išdainavę, 
dainas, aplink laužą sustoję ir susikibę 
rankomis, su ilgesiu dainuoja vakarinę 
skauto maldą. Už pusvalandžio švilpukas, 
ir abi stovyklas užlieja nuo kalvų atslin
kus! tamsa ir nakties tyla. Tik budinčios 
sargybos mirkčioję morzės signalizacija. 

iš

mą, didelį pasiruošimą ir sugebėjimą neleng 
yą temą-apdoroti taip, kad kiekvienas jautė 
prelegento bešališkumą, vakarietišką de
mokratiškumą, vertinant mūsų vidaus poli
tinius įvykius taip, kaip dera juos vertinti 
kiekvienam susipratusiam ir doram tautie
čiui. Už šią paskaitą konferencijos dalyviai 
išreiškė prelegentui užpelnytą padėką.

Konferencijos pabaigai prof. S. Žyman
tas susirinkusius supažindino su okupuoto
sios Tėvynės dabartimi. Prof. Žymantas, 
turėdamas didelį bagažą žinių apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą, vaizdžiai ir išsamiai 
supažindino ir klausytojus.

Kai besiskirstančių dalyvių paklausiau 
apie šios DBLS konferencijos įspūdžius ir 
pasisekimą, kiekvienas užklaustasis pareiš
kė maždaug tokią nuomonę;

— Duok, Dieve, kad ši pirmoji konferen
cija nebūtų paskutinė. Čia, mums, atvyku
sioms iš provincijos, „iš tikrųjų buvo daug 
ko vertingo pasiklausyti ir sužinoti.

D-ni.t.

Stovyklai daug nusipelnė ir s. vyt. Ed- 
muntas šova. Su nuosava mašina, negai
lėdamas nė benzino, vežiojo svečius iš 
miesto ir atgal, vykdė visą stovyklos tran
sporto tarnybą, sėkmingai vadovavo ne 
vieno laužo programai.

Taip visų pasišventusių stovyklos vadų 
dėka, prabėga savaitė labai jaukioj lietu
viškoj dvasioj. Ir kaip išvažiuojant va
dams buvo sušukta „valio!“, kiekvienas 
jautė, kad broliškumas ir skautiška dva
sia visuose yra gyva.

Daugiau tokių stovyklų!!
Filisteris Pranas

SKAUTIŠKUOJU KELIU

AUKOJO
Stovyklos metu gautos aukos iš:

Londono Soc. ir Sporto klubas — 5 sva
rai, P. Lišauskienė — 10 šil., M. Varei- 
ka — 1 sv., Nottinghamo Apygardos 
Valdyba kiekvienam skąutui-tei po ply
telę šokolado, Birmingham© sk — 3 sv. 
ir Corby — 1 sv. 12 šil.

Aukojusiems nuoširdus skautiškas dėkui.* * *
KLAIDA

Buckminsterio skyrius aukojo 2 sv. 10 
ši., o ne 10 šil., kaip buvo „E. L.“ paskelb
ta. Mielus Buckminsterio aukotojus už ne
malonią klaidą nuoširdžiai atsiprašome.

* * *

NEGRĄŽINO AUKŲ LAPUS
Žemiau išvardinti skyriai po pakartoti

nų prašymų aukų lapus dar negrąžino: 
Bedford sk., Cannock sk„ Dorchesterio sk. 
Keighley sk., Coventry „Vytis“ sk., Glou- 
cesterio sk., ir Northwood sk. .

FOTO IŠ STOVYKLOS
Mūsų gerai žinomas fotografas V. Ru

dys prisiuntė 5 fotografijas — pavyzdžius 
iš stovyklos paskutiniojo laužo. Fotografi
jos atviruko dydžio. Skautarfis — 1 šil. No
rį gauti šias fotografijas, prašomi kreiptis 
į mane, pridedant 2 ir pusė peno pašto 
ženki. Pavyzdžiai bus pasiųsti. Draugovės 
ir skautiški vienetai gaus šiuos pavyzdžius.

* * *
FOTOGRAFŲ DĖMESIUI

<Fotografavę stovykloje būdingesnius 
įvykius, maloniai prašomi prisiųsti nuo
traukų pavyzdžius. Jos bus panaudotos 
„Skautų Aidui“ ir mūsų rajono albumams 
papildyti. Už nuotraukas bus atlyginta. 
Siųsti: Sktn. K. Vaitkevičiui, 1, Cobden 
St. Derby.

NIDOS KNYGŲ
KLUBAS

N.K.K. SKAITYTOJAMS UŽSIENYJE
Esant sunkumams su pinigų pervedimu 

už gautas N.K.K. knygas, ateityje, prade
dant klubo leidiniu Nr. 3 — SVETIMOS 
PAGAIRĖS, užsienyje gyveną skaitytojai 
gali įmokėti N.K. Klubo atstovams, esan
tiems jų kraštuose.

VOKIETIJOJE: Vokietijos Krašto Vai- 
dybai, (17a) Weinheim. Bergstr,. Mittel- 
gasse 8, Schliesfach 233.

PRANCŪZIJOJE: A. V. švirmickas, 26 
rue de Navarin, Paris — IX.

BELGIJOJE: kun. J. Dėdinas. 97, ,rue 
de la Brabancone, Louvain.

Šiuo metu daroma pastangų ir kituose 
kraštuose surasti atstovus, sutinkančius 
talkininkauti N.K. Klubo nariams persiųs- 
dinti jmokėjimus.

Klubo nariai, turį galimybių, prašomi 
ir ateityje už leidinius atsiskaityti kaip 
ir iki šiol oinigus persiunčiant tiesiog N. 
K. Klubui 43. Holland Park. London W. 
11, England.

N.K.K. LEIDINYS NR. 4
Rugsėjo mėnesiui N.K. Klubas išleis 

kun. M. Vaitkaus senovinių amžių apysa
ką „TVANAS“. Skaitytojai ją gaus rug
sėjo mėn,• ■ .
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Noriu EL skaitytojus atsiprašyti: perei
tą kartą rašydamas apie mūsų rūpesčius, 
nurodžiau, kad tenka atidžiai sekti tolimes
nius sovietų žygius. Tikrumoje, tikslingiau 
yra sekti Vakarų žygius ir veiksmus. Atro
do, kad Vakaruose vis dar taip tebedaro
ma, kad sovietams palengvinus ir juos ne- 
privertus kokius žygius daryti, jiems tik už
tenka pasinaudoti Vakaruose nuolat sovietų 
atžvilgiu tebedaromomis klaidomis.

Netrukus turėtu paaiškėti Prancūzijos nu
sistatymas vis dar ore pakibusios Europos 
Gynimo Bendruomenės ir neišsprendžiamo 
Vokietijos apginklavimo klausimas. Ateitis 
parodys, kiek turi pagrindo išreikšta baimė, 
kad Prancūzijos ministras pirmininkas Men- 
des-France siūlęs JAV ir D. Britanijai ne
atsakyti neigiamai j sovietų pasiūlymus dėl 
naujų pasitarimų, kad jis planuojąs jieškoti 
kelių atidėti Vokietijos apsiginklavimo klau 
simo sprendimą dar vieniems metams, o tuo 
tarpu... bandyti dar kartą kalbėti su So
vietų Sąjunga dėl Vokietijos suvienijimo ir 
jos neutralizavimo. Ar kas galėtų būti nau
dingiau Maskvai? Vokietijos apginklavimo 
klausimas būtų nutęstas, Adenauerio padė
čiai vis sunkėjant, sovietai gautų naują pro
gą propagandai varyti ir Vakarus tarpusavy 
skaldyti, tuo pačiu metu būtų atidėtas tas 
momentas, kada Maskva būtų priversta 
imtis vienokių ar kitokių žygių, kokių ii 
būtų priversta imtis, jei ant Elbės atsistotų 
vokiečių kariniai daliniai.

Maskvai yra naudingas ir prezidento Ei- 
senhoverio, tiesa, išprovokuotas, kategoriš
kas pasisakymas prieš prėventyvinj karą. 
Tpkie pasisakymai, kurie sovietų grėsmės 
klausimo neišsprendžia, Maskvos yra pui
kiai išnaudojami bolševikų okupantų tautų 
moralei pakirsti ir viltims numušti. Tolokai 
nueita nuo savo meto gražių kalbų apie po
litikos pakeitimą, apie sovietų sulaikymą ir 
jų pavergtų tautų išlaisvinimą. Bolševikai 
vėl pirštu kaišios sovietų okupuotose kraš
tuose, kaip jie tai darė Lietuvoje 1946-7 
metais, kad nereikia tikėti amerikiečiams ir 
laukti jų ateisiant, nes jie visvien neateis 
lietuvių vaduoti.

Daug pasitarnavo sovietams ir jų propa
gandai anapus geležinės uždangos ir tokio 
Dr. John dezertyravimas. Tai neabejotinai 
turėjo sustiprinti bolševikų skatinimą t,v. 
Vokietijos neutralistų propagandą, o taip 
pat papunkti Adenauerio varomą politiką 
stipriau sujungti Vokietiją su Vakarais. Pa
stebėtina, kad bolševikai Dr. John paleido 
kalbėti sukviestiems Žurnalistams jų pasi
rinktu ir jiems patogiu momentu, kada Pran 
cūzijoje pradedamas svarstyti EDC klausi
mas. Dr. John nieko naujo nepasakė: jis 
pasirodė esąs paprastas įrankis bolševikų 
rankose, jų varomoje politikoje Vakarų 
Europos atžvilgiu ir jis kartojo tai, kas 
jiems naudinga ir daug kartų buvo jų pačių 
kartojama. Dr. Jonh dezertyravus, V. Vo
kietijos kancleris Dr. Adenaueris pasakė, 
kad yra aišku, jog Dr. John savo postui ne
tiko. Nesvarbu ar Dr. John buvo išdavikas 
ar savo nepastoviu ir netvirtu charakteriu 
netiko turėtoms atsakingoms pareigoms, 
stebina tik, kad jis tas pareigas ėjo. Tokių 
klaudų Vakarai šiame milžiniškame rytu - 
vakarų konflikte negali sau leisti.

Ir pagaliau jau pagarsėjusi, kaip piktokai 
išsireiškė „New York Daily News", „meilės 
ir bučkių'" — „love and kisses“ anglų dar- 
biečių delegacijos kelionė j Maskvą ir Pe- 
kingą. Darbiečių delegacijai vadovauja ne 
kas kitas, kaip buvęs D. Britanijos ministe- 
ris pirmininkas, darbo partijos lyderis, Cle
ment Attlee. Ką turės pagalvoti žmonės, esą 
už geležinės uždangos, skaitydami, o gal ir 
kino kronikose madydami, kaip Malenko
vas skina gėles iš savo daržo ir teikia puokš 
tę delegacijos narei, buv. ministeriui pane
lei Summerskill, kaip Malenkovas kelia 
tostą už „peaceful coegzistance“ su Vaka
rais, o Attlee už sovietų-anglų draugišku
mą (ne šiaip sau už gerus sovietų ir anglų 
santykius, bet už draugiškumą!), kaip Be- 
vanas Malenkovą pavadino kuone ..jolly 
good felow“ ir l.t.

Kažkaip nenoromis ateina mintis apie tas 
gėles, kurias sodino ir laistė savo palangė
se nacių kacetų prižiūrėtojai, kaip čia pat 
tūkstančiai kalinių mirė badu, žuvo krema
toriumuose.

Prisimena ir tai, kaip Stalinas vaišino mū
sų delegaciją J 940 metais, kaip jis, vakarie
nės metu sėdėjęs greta min. pirmininko pa
vaduotojo K. Bizausko, padovanojo jam 
kokio tai gero vyno butelį. Kai kurie dele
gacijos nariai tada naiviai patikėjo Stalino 
„draugiškumo'* vaidyba, tikėdami, kad kiti 
didžiarusiai Lietuvą pavergti kėsinasi, bet 
ne Stalinas. Ir tada nemaža tostų buvo kel
ta už Lietuvos ir Sovietų Sąjungos draugiš
kumą, o Stalinas ragino mūsiškius būti ge
rais ir kietais lietuviais. Bet po metų Lietu
va buvo sovietų okupuota, o Lietuvos vals
tybės vyrai ir lietuviai patriotai, min Urb
šys, min. Bizauskas ir daugelis kitų buvo 
areštuoti ir dingo’be žinios NKVD rūsiuose 
ar tolimose Sibiro taigose.

ENCIKLOPEDIJA TOBULĖS
Jau įpusėjo antroji karšta vasarėlė, kaip j 

Liet. Enc-jos redakcijoj ir spaustuvėj ver- ; 
da toks pat karštas darbas. Lapas po lapo, 
lankas po lanko lipdo tomus, kurių kiek
vienas savo apimtimi lygus kelioms nema
žoms knygoms.

Dar tik pereito lapkričio pradžioje pa
sitikome nekantriai lauktąjį pirmąjį tomą", 
o štai jau šiandien baigtas trečiasis. Ne
užtenka to, jau gera dalis paruošta spau
dai ir ketvirtojo, o prof. J. Puzinas atsi
dėjęs kaupia ir tvarko medžiagą penkta
jam tomui. Ketvirtąjį tomą ruošia dr. J. 
Girnius, o trečiąjį suredagavo Pr. Čepė
nas. Visus juos savo plunksna (kartais la
bai negailestinga!) „paglosto“ vyr. redak
torius prof. Vac. Bhžiška. Darbo tempas 
nemažas, dirbama su įkarščiu, bet sutin
kama ir kliuvinių. Ypačiai tenka apgailes
tauti kai kurių bendradarbių nerangumas. 
Nors daugumas ben-bių yra labai jautiūs. 
kruopštūs, punktualūs, bet pasitaiko ir to
kių, kurių pažadėtą straipsnį prisieina tik 
maldavimais iškaulyti. Redakcija nori (ir 
turi!) sulaukti straipsnių pažadėtu laiku, 
nes kitaio nukenčia visas darbas. Visa lai
mė, kad tokių nerangiųjų yra vos vienas 
kitas, o visi kiti pakviestieji ar tai nuo
latiniais bendradarbiais, ar tai atskiriems 
dalykams parašyti, savo pažadus gražiai 
ištesi, nes mūsų enciklopedija yra mūsų 
tautinės garbės dalykas. Išleidę ją gerai 
paruoštą ir ’ąiku, galėsime pasididžiuoti 
prieš kultūringąjį pasaulį, nes tokio mil
žiniško darbo jokia kita tauta tremtyje 
nėra padariusi. Čia. štai, mūsų didysis eg
zaminas. Jį išlaikyti turime visi stengtis: 
vieni plunksna, kiti prenumerata, treti 
„suflioi avimu" — iliustracijomis, patari
mais, propaganda ir kitokiu visokiu palam 
kurnu. Atsiminkime, kad Liet. Enc-ja yra 
ne vien redakcijos ir leidėjo, bet visų su
sipratusių lietuvių „business'^ Džiugu kon
statuoti. kad kultūringoji mūsų visuome
nės dalis labai gerai įvertina šį reikalą, 
juo sielojasi, nori kad tik greičiau kny
gų lentynose išsirikiuotų visi savosios 
enc-jos tomai. Redaktoriams darosi nesun.

ATSILIEPIMAI APIE SĄSKRYDI

S. ŽYMANTAS
Sakoma, kad istorija yra gyvenimo mo

kykla, tik gaila kad vakariečiai nenori iš 
tos mokyklos mokytis. Teisingai vienas dar
bo partijos narys, buv. valstybės sekreto
rius, McNeil, pareiškė, kad Attlee kelionė 
buvo „didžiai neatsakinga ir laiko atžvilgiu 
blogai parinkta“. Vienas anglų savaitraš
tis „Time and Tide“ klausia,’ kuriuo tikslu 
Attlee leidosi į šią kelionę? Jei jis tai pa
darė tam, kad išlaikytų savo vadovybėje kai
rįjį Bevano sparną, tai jis partinius intere
sus pastatė augščiau tautinių. Mes, žmonės 
iš anapus geležinės uždangos, negalime ne
išreikšti savo gilaus nusistebėjimo dėl pana
šių kelionių, kaip jas ironiškai apibudino 
„Ecconomist“ „vodkos ir Chop survey" ke
lionė, nes perdaug gęrai žinome, kaip ko
munistai jas panaudoja savo propagandai ir 
savo politiniams tikslams. Mus taip pat ste
bina ir tai, kaip galima leistis būti tokių 
Maskvos triukų pagaunamiems. Visos tos 
kelionės iš Vakarų į Maskvą ir iš Maskvos 
į Vakarus, kaip dabar rusų studentų lanky
masis D. Britanijoje, kaip būsimas lanky
masis Anglijos parlamento delegacijos Mas
kvoje, yra vykdomos pagal Maskvos planą, 
jai naudingos. Sovietai nori apdumti vaka- 
ričiams akis, parodyti, kad su sovietais ga
lima „taikiai“ sugyventi. Nesuprantamas 
Anglijos parlamento, su pagrindu vadinamu 
„parlamentų motina“, priėmimas kvietimo 
iš Maskvos augščiausio sovieto,"lyg tai tu
rėtu ką nors bendro su žmonių laisva valia 
rinktu parlamentu.

Ar sovietai vienodai supranta „peaceful 
coegzistance'", kaip kad ji supranta Vaka
rai? Mes labai abejojame. Tenka prisimin
ti, kaip „peaceful coegzistance“ suprato Sta
linas, kuris 1948. V. 4 rašė Tito: „Sovietų 
armijos sukūrė reikalingas sąlygas tam, kad 
atidarytų kelią komunistų partijai j valdžią. 
Reikia apgailestauti, kad Sovietų armija ne
suteikė ir negalėjo suteikti tą pačią pagalbą 
prancūzų ir italų komunistų partijoms“. O 
1927 me.ais Stalinas pareiškė, kad yra bū
tina palaikyti „peaceful coegzistance“, nes 
negalima pamiršti Lenino pasakymo, kad 
daug priklausys nuo to ar sovietams p.; 
seks nutęsti karą su kapitalistiniais kraštais, 
kuris yra neišvengiamas, bet kuris gali būti 
nutęstas tol, kol kolonialinės revoliucijos 
pilnai visur įsigalės. «

Trumpai tariant, kai Malenkovas kėlė 
tostą darbiečių delegacijai už „peaceful co
egzistance“, jis toli gražu neturėjo galvoje 
tokį taikingą sugyvenimą su Vakarais, apie 
kurį Vakaruose svajojama, bet tik apie iš
lošimą laiko tol, kol sovietai galėtų įvykdy
ti savo agresiją prieše Vakarus jiems patogiau 
siu laiku ir priemonėmis ir pigiausia kaina. 
Būtų didelė viso laisvojo vakartį pasaulio 
nelaimė, jei jis leistųsi suklaidinamas gražių 
Malenkovo žodžių. Tačiau, nežiūrint visų 
tų gražių žodžių, nežiūrint visų Vakaruose 
daromų klaidų, atrodo, kad dėl tikrųjų so
vietų tikslų mažai kas turi abejonių, ir kan 
sovietinis pavojus vakaruose gerai matomas 
ir suprantamas. ,

Coventry ekskursantai: — „ ... • Coven- 
triečiai „Cometos“ autobusu sąskrydžiui 
numatytą vietą pasiekė žymiai anksčiau, 
todėl laisvai galėjo patekti j salę ko, ži
noma, negalėjo turėti kitų kolonijų eks
kursantai, šiek tiek pavėlavę. Nors ir per
pildytoje salėje, tvankiame ore, bet lietu
viškoje aplinkoje ir mūsų nacių orkestrui 
linksminant, visi coventriečiai buvo gero
je nuotaikoje ir patenkinti, 
p-ko J. Kazlausko „ ' ‘. 
patrijotinės dvasios eilėraščiai. įžiebė lie
tuvišką kibirkštėlį 
kursantams, bet ir 
viams.

Mūsų skyr. 
padeklamuoti giliai

ne tik Coventrio eks- 
viso sąskrydžio daly-

P. šabllnskas.
*****

Bradfordo ekskursantai: — Grįžtant iš 
Nottinghamho lietuvių sąskrydžio viena
me iš Bradfordo ekskursantų autobuse ki
lo šitoksai sumanymas: kreiptis i Anglijo
je gyvenančius rašytojus ir žurnalistus, 
kad jie parašytų konkursinį feljetoną anie 
įvykusį nepaprastą sąskrydį, Nottingha- 
me. Už geriausi kūrini premiją turėtų nu
statyti sąskrydžio rengėjai, dalyviai ir 
DBLS Centro Valdyba".

Povilas iš Bradfordo.

Stoke-on-Trent ekskursantai: — ... Sun
ku ypač naujai įsisteigusiam skyriui, su
gundyti tautiečius bet kuriai išvykai. Ta
čiau „stokiečia"“ šį kartą greit susiorga
nizavo išvykai į sąskrydį. Taip greit, kad 
kai kas, turėdamas galvoje rengėjų skelb
tą žinią, kad „veiks geriausias lietuviškas 
bufetas“, nesuspėjo namuose tinkamai nė 
pavalgyti.nes juk sąskrydyje veiks bufe
tas... Deja, kelias minutes pavėlavę, mes 
nebuvome įleisti net ir į salę. Tačiau kiek 
vėliau, kai iš salės buvo prašmugeliuoti 
keli bilietai, „apstatę"" britų augalotus po
licininkus, nešančius sargybą prie įėjimo, 
įsispraudėm. Scenoje vyko negarsi pro
grama, kurios nė žodžio nebuvo galima iš
girsti, nes „galiorkoje“ taip pat susikim
šo svečiai „vykdė“ savo „programą“. Po 
vienos ir kitos programos, ėmėm dairytis 
bufeto, tačiau, atrodo, kad ne tik mes. pa
vėlavę, bet ir anksčiau už mus patekę, tos 
garsenybės nerado, nes iš viso jos nebu
vo. Kam tada mulkinti svečius, kuriuos 
taip sunkiai prisikviečiama! O prie vadi
namo baro buvo panašu, lyg prie suban-

Vieni sąskrydžio dalyviai patenkinti, kiti užsirūstinę, o mūsų „foto korespondentas“ šitaip pavaizdavo įvykius prie 
sąskrydžio salės durų...

krutavusio banko kasos langelio: ten to
kia kamšatis, kad ten pateko tik išrinktie
ji ir taip pat ... nepavėlavę. Rengėjų aiš
kinimasis, kad neturėta tikrų žinių, kiek 
atsilankys, atrodo, neatitinka tiesai, nes 
jau anksčiau buvo skelbiama apie skait
lingas ekskursijas, iš anksto užsirašiusias. 
Menkas pasiteisinimas, kad Nottinghame 
nėra erdvesnių salių — jų yra. tik reikėjo 
jomis pasirūpinti. Atrodo, kad šitokius 
sąskrydžius ruošiant reikėtų turėti dau
giau ir atsakingumo jausmo. Rengėjų aiš
kinimasis apie sunkumus — yra mažo vai
ko žliumbimas. Jei pasiryžtama ruošti, tai 
reikia ir pasiruošti, bet nepalikti Dievo 
valiai. Neužsipuolu asmeniškai bet kurio 
rengėjo, bet sakau tai tik todėl, kad šito
kios rūšies sąskrydžiai netenka •savo pras
mės ir nedaro mums jokios garbės, kai 
sąskrydin suvažiavę tautiečiai turi slan
kioti nuo baro iki baro durų, jieškodami 
kampelio prisiglausti. Nebuvo pasiruošta 
ir su sąskrydžio programa: tokiems lietu
vių subuvimams reikia paruošti nors ir 
trumpą, bet gerą ir įspūdingą programą, 
kuri paliktų kiekvienam dalvviui visiems 
metams tinkamą prisiminimą. Mažųjų 
programėlė su „Katinėli, nu. minu“ gaį ir 
tinka vaikų eglutei, bet ne lietuvių visuo
tinam sąskrydžiui.

Tikiuosi, kad už šias mano pastabas ne
užsigaus nei rengėjai, nei sąskrydyje da
lyvavusieji. Šitai rašau, turėdamas galvo
je ateityje panašaus mąsto parengimus, 
kurių mums reikia ir j kuriuos mielai lie
tuvis atvyks, jei ten jis tikėsis atsigaivinti 
lietuviškoje aolinkoje. išgirsti gražų žodį 
ir pamatyti sąskrydžiui tinkamą progra
mą. Nemanau, kad vieną kartą metuose 
šio krašto lietuviai šito negalėtų padary
ti. Lauksime ateinančių metų ir sąskry
džio. kuriame bus išvengta pirmojo sąs
krydžio netobulumų.

Vyt. Andriuškevičius.
*****

HUDDERSFIELDAS
Rugpjūčio 7 d. Huddersfieldo DBLS sky

rius suruošė ekskursiją į Nottinghamo lie
tuvių sąskrydį. Ekskursijoje dalyvavo 24 
lietuviai. Ekskursantai, važiuodami spe
cialiu autobusu, sutartinai gražiai sudai
navo lietuviškas dainas.

Sąskrydžiu būtų ekskursantai patenkin
ti, jai būtų galėję visi salėn patekti. Kiek

teko nugirsti iš Huddersfieldo lietuviu, 
dauguma sąskrydyje dalyvavusiųjų susi
rado gimines ir seniai matytus pažįstamus. 
Tenka pastebėti, kad Nottinghamo lietu
viai tikrai atliko didelį darbą, ruošdami 
ši lietuvių sąskrydį.

P. J-tis.

ku jai paaukoti savo visą laisvąįj laiką, 
nes jie mato, kad visiems vieningai dir
bant bus pastatytas mūsų tautos kultūrin
gumui įrodyti toks paminklas, kurio nė rū
dys. nė kandys nesunaikins.

REDAKCINĮ DARBĄ TOBULINANT
Redakcijos kolektyvas siekia darnesnės, 

tobulesnės darbo organizacijos. Enc-jos re
dagavimas yra komplikuotas, painus dar
bas: čia kiekvienu momentu susiduriama 
su daug „nežinomųjų“, redaktoriui prisi
eina greit „išspręsti kelių laipsnių lygtis“. 
Esant ne savame krašte, neturint po ran
ka reikalingų žinijos versmių (savosios 
bibliotekos, archyvų) darbas darosi dar 
sunkesnis. Dėlto jis reikia taip organizuo
ti. kad būtų našiausias. Atsieit, prisieina 
tinkamai jį pasiskirtyti, taupyti laiką ir 
energiją išvengiant paralelizmų, pakarto
tinio redagavimo ir kitų dalykų, kurie ga
li tik uždelsti- leidimą, o neprisidėti prie 
pačios enc-jos pagerinimo. Šios rūšies 
klausimai, išsiaiškinami redakcijos narių 
posėdžiuose ir juose padaromi atitinkami 
nutarimai, kuriais ateity vadovaujamasi.

Šio mėn. 17 d. įvyko visą dieną (13 vai.) 
trukęs posėdis, kuriame drauge su leidėju 
išsiaiškinta daug svarbių klausimų ir pri
imta eilė principinio pobūdžio nutarimų, 
kuriais vadovaujantis redakcinis darbas 
pasidarys dar taiklesnis spartesnis. Noriu 
pabrėžti faktą, kad visi nutarimai pada
ryti vienbalsai. nors, kol prie jli prieita, 
nebuvo vengiama plačių, nuoširdžių dis
kusijų. Tai rodo, kad redakcinis kolekty
vas sugeba vieningai, solidariai dirbti.

Būtų neįmanoma patiekti visus tuos po
sėdžio nutarimus; pagaliau tai gali būti 
ir neįdomu plačiajai visuomenei, bet čia 
suminėsiu vieną kitą būdingesnį.

Vyr. redaktorius atpalaiduojamas nuo to 
kio redakcinio darbo, kurį gali atlikti ati
tinkamo tomo redaktorius. Jis specialiai 
rūpinsis ištobulinti lituanistikos skyrių, 
kuriame skiriamas ypačiai didelis dėme
sys. Būdamas laisvesnis nuo technikinio 
redagavimo, darbo išgalės daugiau skirti 
laiko lituanistinei medžiagai rinkti iš Har
vardo univ-to ir kitų bibliotekų, žodžiu, 
turės galimybės dirbti tokį darbą, kurio 
dabartinėse sąlygose nieks kits negalėtų 
varyti. Naštos, kurią sudaro smulkmenų 
iė nelituanistinių dalykų kompleksas, per
leidimas kitiems yra juo suprantamesnis 
atsiminus, kad prof. Vac. Biržiška šiais 
metais įžengs į garbingąją aštuntąją de
šimtį savo amžiaus.

Suteikiama daugiau pasitikėjimo tomų 
redaktoriams, skyrių redaktoriams ir ben
dradarbiams, kuriu vardu ir atsakomybe 
straipsniai bus įdėti. Iš esmės autorių 
straipsniai neliečiami, o gali būti ištaisy
tos tik pastebėtos klaidos — riktai. Redak
cijos kalbininkas, (P. Butėnas) vietovar
džių, svetimųjų vardų ir terminios Mau
mais tariasi su kitais mūsų autoritetingais 
kalbininkais ir laikosi daugumos nuomo
nės. Ligi šiol su kai kuriais straipsniais 
atsitikdavo taip, kaip anam dvi aukles tu
rinčiam vaikui...

JAUNOSIOS JĖGOS Į TALKĄ
Nors Liet. Enc-joj bendradarbiauja di

delis būrys nuolatinių talkininkų, bet jų 
skaičius vis dar plečiamas. Mat geriau, jei
gu daugiau žmonių rašys po nedaug, ne
kaip mažas skaičius turėtų daug rašyti. 
Dėlto ir šiame posėdyje nutarta kviesti 
bendradarbiais — skyrių redaktoriais eilė 
naujų asmenų: J. Šlekaitis rusų literatū
rai, G. Židonytė-Vėbrienė prancūzų liter., 
Al g. Landsbergis anglų — amerikiečių li
teratūrai. J. Pažameckas finansų • sričiai,
J. Karys numizmatikai, A. Juozapavičius 
mechanikai, V. Bieliauskas psichologijai,
K. Ostrauskas bendrajai muzikologijai, P. 
Jurkus liet, meno istorijai ir Ig. Šlapelis 
pasaulinei meno istorijai. Daugiau naujų 
nuolatinių bendradarbių bus pakviesta ar
timoj ateityj.

Baigiant šias pastabas susidaro tokia 
išvada: Liet. Enc-jos redakcinis darbas 
eina tobulėjimo keliu; jis juo toliau juo 

j labiau konsoliduojasi, bendradarbių talka 
didėja, įsijungia jaunųjų jėgų, kurios jau 
išsimokslinusios ir subrendusios Vakarų 
Europos ir Amerikos kultūros židiniuose

MUMS REIKIA ŽEMES
(atkelta iš psl. 1.)

Pagaliau atkreipiinas dėmesys ir į tą fak
tą, kad Anglija yra ž. ūkio produktus įsi- 
vežantis kraštas. Vadinasi, vietoj pagamin
tas produktas visada turės rinką. O karo,

A. Benderius

„ELTA PRESS“ INFORMACIJŲ 
PASISEKIMAS ITALIJOJE

Italų kalba leidžiamas informacijos biu
letenis „ELTA -Press" susilaukia didelio 

’> pasisekimo. Iš 3-jų lig šiol išėjusių nume- 
blokados ar šiaip kurių staigių sutrikimų rių žinias panaudojo arba ištisai atspaus- 
atveju Anglijoj didžiausią problemą sudaro dino 35 Italijos dienraščiai, 21 savaitraš- 
maisto pristatymas, tis ir 2 mėnesiniai žurnalai Visų šių laik

raščių bendras tiražas siekia apie 8 mih- 
Sią problemą visu rimtumu dažnai svars- jonus egzempliorių.

to ir pačių anglų karo, politikos ir ūkio ži- 
novai. Tuo tarpu ūkininkas ir šiuo atveju 
nukentėtų paskutinis.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad
kos farmos įsigijimas nebūtų joks aukų ar ton° *r Nottinghamo lietuviams, dalyva- 
labdarybės, bet grynai biznio
Kiekviena akcija turi lygias teises ir kiek- įusiems brolio kapą gėlėmis ir vainikais, 
vienas akcininkas gali nuspręsti, kaip su sa- nuoširdžiai dėkoju.
vo įdėtu kapitalu elgtis. Jeigu tik atsirastų Mykolas Liubertas.
pakankamas bendrininkų skaičius, tai far
mos įsigijimas galėtų būti netolimos ateities 
reikalas. Tuo tarpu šis klausimas palieka
mas svarstyti ir spręsti visiems D. Britani
jos lietuviams. Nuo mūsų pačių priklausys, 
kuriuo keliu pasuksime, norėdami stipriau 
atsiremti į šio krašto žemę, šiuo metu yra 
svarbu patirti šiame krašte gyvenančių lie
tuvių nuomonę ir šiam reikalui pritarimą. 
Todėl kiekvienas, apsvarstęs šį reikalą, yra 
prašomas pasisakyti per laikraštį, arba, ne
norįs. ar negalįs išsireikšti, prašomas para
šyti „E. Lietuvio“ redaktoriui, 43, Holland 
Park. London W 11. konkretų savo nusis
tatymą šitokios lietuviškos farmos įsigijimo 
klausimu. Tad į talką!

PADĖKA
Mano mylimam broliui, Richardui Liu- 

lietuviš- bertui tragiškai mirus, visiems Northamp-

reikalas.

J.Lūža.

e

a

vusiems laidotuvėse, pareiškusiems man 
užuojautą, parėmusiems oinigais ir papuo-

FABRIKUI, VAKARINĖJE 
ANGLIJOJE

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi

DARBININKAI

Viengungiams galima apsigyventi 
hostelyje.

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