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BALUTIS - VALSTYBĖS 
VYRAS

Ne man, o kitiems, pačioj Nepriklauso
moj Lietuvoj gyvenusiems ir dirbusiems, 
pritiktų Šiandien atlikti apyskaitą, kiek 
diplomatas Bronius K. Balutis yra savo 
talentais ir veiksmais prisidėjęs prie Lie
tuvos valstybės atkūrimo ir jos reikalų 
gynimo tarptautiniuose santykiuose.

O jis padarė daug, nes visą savo gyveni
mą paskyrė šiam tikslui ir tą darbą pra
dėjo, galima sakyti, dar prieš Nepriklau
somybės Akto paskelbimą, Amerikos lie
tuviai tada daug nustojo, iš savo tarpo ne
tekdami Balučio, bet už tai, rodos, niekas 
nepykome ir nepykstame, nes jis grįžo 
dirbti savai tautai, mūsų tautai, ten, kur 
jis buvo vietoje labiausiai reikalingas. Ir 
nuo to laiko jis nepamainė savo kelio — 
be pertraukos išdirbo Lietuvos diplomati
nėje tarnyboje apie pusketvirto dešimt
mečio, ir beveik visada vadovaujančiuose 
postuose. Galima suprasti, kokį nenyksta- 
mą pėdsaką palieka toks ilgas ir pasto
vus darbas!

Jis tik trumpam laikui, kaip Lietuvos 
ministeris. buvo prieš karą grįžęs Ameri
kon į Washingtoną. Amerikoje jis aplan
kydavo senus draugus, „savo Amerikos 
lietuvius“, ir gal niekas tiek neprisidėjo 
prie Lietuvos suartinimo su Amerikos lie
tuviais kaip jiems pažįstamas, jų būdo 
žmogus Balutis.

Pagaliau, pareigos jj nukėlė į Londoną, 
kur jis pasiliko per visą praėjusį karą ir 
ligi šios dienos, atstovaudamas Lietuvai, 
gindamas jos bylą, sergėdamas Lietuvos 
laisvės žiburėlį. Lietuvos reikalui tai bu
vo geras atsitikimas, nes vargiai kas ki
tas būtų taip tikęs tokiai sunkiai misijai,* 
kuri atiteko Lietuvos reikalų gynėjui po 
šio karo, kai kratšas vėl pakliuvo į mas
kolių rankas.

Balutis — Lietuvos valstybės vyras... 
Politikui ir diplomatui užsitarnauti tok' 
vardą yra pats augšciausias pagerbimas 
istorijoje. Ir Balučiui to niekas neginčija.

Prisimenu ar ne prieš porą metų skai
čiau Vienybėje mūsų žurnalisto Brcnic 
Railos straipsnį apie kaikuriuos mūši 
valstybės vyrų požymius. Esą, Lietuvos 
užsienio reikalu ministerija tokių vyrų 
mums bent keletą buvo išugdžiusi. Tai 
žmonės, kurie, kad ir turėdami vienokius 
ar kitokius pasaulėžiūrinius įsitikinimus 
tačiau mokėjo ir dirbdami valstybinį dar
bą įprato žiūrėti ne per partinius akinius, 
bet visur vadovautis tik bendraisiais tau
tos ir valstybės interesais. Jų tarpe buvo 
paminėtas ir Bronius K. Balutis.

Iš tikrųjų, toks jis mums visada buvo 
ir dabar atrodo. Jeigu neklystu, Lietuvo
je, jis niekad nėra priklausęs jokiai parti
jai, nes jo partija buvo Lietuva, o tos par 
tijos programa, kurią jis dar Chicagos 
„Lietuvą“ redaguojant paskelbė, — buvo 
Kudirkos Lietuvos Himnas. Tuo nenoriu 
pasakyti, kad priklausymas partijai yra 
savaime blogas dalykas, nieko panašaus! 
Bet noriu lyg pabrėžti, kad kaikurįe žmo
nės jaučia, jog yra dar augščiau partijos, 
kažkas, kas netelpa vienoje partijoje ir 
kas tuo pačiu sutelpa visose partijose, — 
tai bendrieji tautos reikalai, tėvynė, vals
tybė, jos gerovė pirmoje vietoje.

Balutį Amerikoje visi žinojome, kaip 
tautietį arba, kaip vėliau Lietuvos kal
bininkai nustatė — tautininką, vadinasi, 
žmogų, kuris politikos ir kultūros reika
luose tautos ir tautiškumo idealus stato 
pirmon vieton. Tad jis buvo tautietis ar
ba tautininkas, kartu demokratas, kartu 
krikščionis, — bendrai, lietuvis, ko
kio labiausiai reikėjo atsistačiusiai Lietu
vai.

Balutis dirbo, kaip ir dabar tebidirba, 
Lietuvai su visais ir visada.

Visada toks kelias yra geras, bet šian
dien galbūt jis pats geriausias ir mūsų 
tėvynės išganymui reikalingiausias.

Ateinančią gruodžio 29 dieną, 1954 Bro
niui K. Balučiui, Lietuvos ministeriui 
Londone — (17 Essex Villas, London, W. 
8, England) sueina 75 metai amžiaus. 
Trys šimtmečio ketvirtadaliai, iš kurių 
daugiau kaip 50 metų lietuviu, tautos tar
nyboje! Mūsų bičiulis tebedirba tam pa
čiam idealui ir dabar. Sunkiomis, pačio
mis sunkiausiomis sąlygomis. Kaip Lietu
vos širdį plėšo pavergėjai, taip kiti „prie
šai“ ėmė pulti ir Balučio širdį. Ta liga 
Balutį buvo paguldžiusi į lovą, apardė jo 
sveikatą, bet džūkiškas kietas ąžuoliukas 
atsilaikė. Jis žino, kad kaip niekada jis 
tebėra reikalingas Lietuvai!

Tikiu, kad jis atlaikys ir toliau, nes jis 
nusiteikęs gyventi pagal vieną labai pras
mingą obalsį, kurį jis pats nekartą laiš
kuose mėgsta pasakyti savo draugams: — 
„Senoji armija nepasiduoda!“...

Tikiu, kad Balutis greit nepasiduos sa
vo kūno širdies pjiešams, kaip jis niekad 
nepasiduos Lietuvos širdies naikintijams. 
Tikiu, kad taip galvoja visi senieji ir jau
nieji Amerikos ir pasaulio lietuviai.

J.J. Bachunas

DBLS CENTRO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

MŪSU AMŽIAUS

ASMENYBĖ
VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI!

1954 m., gruodžio mėn. 6 d., Lietuvių Namai Londone perke
liami į didesnes ir erdvesnes patalpas. Pranešame visų žiniai, kad 
nuo tos dienos naujas Lietuvių Namų adresas toks:

1/2, LADBROKE GARDENS. LONDON, W. 11.
Telefonai: įstaigos — PARk 2470 n. gyvent. — BAY 5511
Tuo adresu nuo gruodžio 6 d. pasiekiamos šios D. Britanijos lietuvių 

įstaigos ir organizacijos:
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centras;
Europos lietuvių laikraščio „Europos Lietuvis“ Redakcija ir 
Administracija;
Lietuvių Namų Akc. B-vė;
„Nidos“ spaustuvė;
Nidos Knygų Klubas; v "
DBLS Centrinis Skyrius ir skaitykla; 1
Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje;
Lietuvių Inžinierių S-gos skyrius;
Lietuvių Klubas;
Sporto Klubas „Tauras“.

Naujų Lietuvių Namų aprašymas ir L. Namų B-vės valdybos 
tuo reikalu pranešimas spausdinama atskirai. Norime pastebėti visų 
lietuvių dėmesiui, kad turint žymiai erdvesnes ir patogesnes patal
pas, negu jos buvo iki šiol, naujuose Lietuvių Namuose bus galima 
patogiau ir tinkamiau įsikurti ir tuo paėiu sudaryti dar geresnes są
lygas šio krašto lietuvių veiklai išplėsti ir socialiniai našiau bendra
darbiauti.

DBLS Centro Valdyba.

L. N. KĖLIMO REIKALU
'* ; - ■

LIETUVIŲ NAMŲ B-VĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS

NAUJAI PIRKTI LIETUVIŲ NAMAI, LADBROKE GARDENS, W. 11.

Lygiai prieš keturis metus buvo nupirk
ti dabartiniai Lietuvių Namai. Juos per
kant, buvo ne vieno įspėta, kad jie bus 
mums perdideli ir perbrangūs. Tačiau 
praktika parodė, kad jie yra mums per 
maži ir negali pilnai patenkinti mūsų rei
kalavimų, duoti visuomenei pageidaujamų 
patogumų. Todėl paskutinis akcininkų su
sirinkimas į iškeltą pasiūlymą juos par
duoti, pasisakė teigiamai, jei už juos būtų 
galima gauti gerą kainą ir vietoj jų, nu
pirkti tinkamesnius kitus namus. Atrodo, 
kad šitai pavyko padaryti. Po ilgų ir sun
kių derybų pagaliau pavyko sėkmingai 
baigti dabartinių Lietuvių Namų pardavi
mą ir kitų nupirkimą.

Visą reikalą apsunkino tas faktas, kad 
senųjų nepardavus, nebuvo galima rim
tai derėtis dėl kitų pirkimo, o senuosius 
pardavus, nebuvo galima ilgai delsti nau
jųjų nenupirkus, nes pirkėjas galėjo atsi
mesti, jei sutartu laiku jis negautų namo.

Kaip žinome, už senuosius Lietuvių Na
mus (43, Holland Park) prieš keturis me
tus mokėjome 8.000 svarų. Nuo to laiko 
namų kainos yra apie 20 proc. kritusios. 
Nežiūrint to, mums pasisekė už tuos na
mus dabar gauti 10.000 svarų. Nesame 

tuose namuose padarę jokio didesnio re
monto, išskyrus to, kurį apmokėjo savival
dybė dėl nukentėjimo nuo karo.

Naujai nupirkti Lietuvių Namai (1/2 
Ladbroke Gardens) yra pirkti Leaseholdo, 
pas mus kaikur vadinama činšo, teisėmis, 
42 metams su gana augšta nuoma — 890 
svarų per metus. Tačiau namai yra dvi
gubai didesni, pelningesnį, gražesni ir ne
palyginamai patogesni, negu turėtieji. Tas 
faktas nusvėrė mūsų sprendimą, juo la
biau, kad trijų metų bėgyje juos galima 
išpirkti visiškon nuosavybėn. (Freehold).

Už naujuosius Lietuvių Namus sumokė 
ta 1000 svarų ir, be to, patys turėjome 
juos atsiremontuoti. Nors namai konstruk 
ciniai visiškai sveiki, tai patvirtino mūsų 
specialistai (suveyors), bet jie buvo ilgą 
laiką neremontuoti ir labai apleisti, tiek 
iš lauko, tiek ir viduje. Remontas, iš lau
ko jau yra baigtas. Dabar daromas vi
daus. Teigiama yra tai, kad patiems da
rant didesnį namų remontą, galima juos 
geriau pritaikinti mūsų reikalavimams. 
Vidaus ir lauko remontas kainuos 3.000 
svarų. Tokiu būdu už senuosius namus 
gauta 10.000 svarų užteks naujiems na
mams nupirkti, juos atremontuoti, grą-

Lapkričio 30 d. D. Britanijos premjerui 
Winston Churchill sukako 80 m. amžiaus. 
Pasiekęs tam tikrą senatvės ribą, jis susi
laukė ir didžios pagarbos kaipo sukaktu
vininkas. Asmeniniai valstybės vyrų pa
sveikinimai, tūkstančiai telegramų, laiškų 
ir šutės dovanų suplaukė iŠ visų pusių 
garbingajam jubiliatui, didžiajam politi
kos strategui, Antrojo Pasaulinio Karo 
laimėtojui ir anglų tautos pasididžiavi

Sir VV. Churchill

mui. Laisvojo pasaulio spauda jį pagerbė 
dideliais straipsniais, iškeliančiais jo nuo
pelnus ne tik Vakarams, bet ir visam pa
sauliui, visai žmonijai. Savaime supranta
ma, kad tokiais atvejais kalbama tik apie 
asmens gerąsias puses, apie jo pasekmin
gus žygius bei atliktus darbus, nors dėl 
tų žygių bei darbų savo laiku būta ir kri
tikos ir nepasitenkinimo. Nereikia užmirš
ti, kad kiekvienas žmogus turi silpnybių, 
kad kiekvienam sunku išvengti klaidų, bet 
tų silpnybių ir klaidų pas tokius politikos 
milžinus yra mažiausia, ir jos netrukdo 
atlikinėti stambius politinius manevrus, 
lemiančius milionų žmonių šiokią ar tokią 
ateitį.
Taip, mes galime kritikuoti jubiliatą 
Winstoną Churchillį, nes gyvename lais
vame krašte, bet būkime atsargūs su per
kaltais sprendimais, nes tokiu būdu ga
lime kaiką ir užmiršti ir kaiko dar neži
noti, nes daug praūžusios audros paslap
čių dar nėra atidengta. O jei jubiliato 
būtų paklausyta ir santarvininkų invazija 
būtų pradėta Balkanuose? Jei, kaip dabar 
paaiškėjo, kapituliavusios vokiečių divizi
jos būtų atgręžtos prieš rusus? Jei Tehe
rano ir Jaltos konferencijose antruoju Va
karų politikos piliorių būtų buvęs ne 
Franklin Rooswelt, o W. Churchillio pa
žiūrų žmogus? Kas tad? Galima būtų ir 
daugiau tų „jei" parankioti, bet užteks, 
šiaip ar taip jubiliato rankos nebuvo visiš 
kai laisvos, jo pasiūlymams nevisad bu
vo pritariama, todėl ir atsakomybę už Ry
tų Europos tragediją jam vienam nebūtų 
išmintinga suversti. Aišku, kad kiekvieno 
krašto valstybės vyrui visų pirma rūpi 
savo tautos, savo laisvės reikalai, bet šian 
dien jau baigėsi savo kiemo politika, nes 
ji yra labai problematiška. Neabejokime, 
kad anglai, o tuo labiau Churchillis tai 
puikiai supranta, tačiau dideli ir opūs 
dalykai ne taip lengvai atliekami, tuo la
biau, kad be kraujo praliejimo vargu bau 
ar iš viso galės juos atlikti. Mūsų nera
mumas yra pateisinamas, bet lygiai gali 
būti pateisinamas ir Vakarų didžiųjų at
sargumas. Tad ir išeina, kad mes turime 
būti kantrūs ir objektyvūs. Svarbu, kad 
W. Churchillio nuopelnai atsveria jo poli
tikos nepasisekimus, kurie, kaip jau minė
jome, parėjo ne nuo jo vieno. Todėl mes 
nuoširdžiai sveikiname didįjį britą jo 80 
m. amžiaus sukaktuvių proga ir linkime 
jam ilgiausių metų! Lai gyvuoja niekad 
nepailstantis valstybės vyras ir epochos 
politikas Winstonas Churchillis!

žinti turimą ilgalaikę paskolą ir įsigyti 
šiek tiek daugiau baldų, įrengiant naujuo
sius namus.

Paskolos, perkant naujuosius, nereikėjo 
imti, tuo būdu susitaupo paskolos apmo
kėjimas, kas iki šiol sudarydavo apie 320 
svarų metams.

Pajamos iš naujų namų numatomos dvi
gubai didesnės, nes ten gyvens beveik dvi
gubai daugiau žmonių. Kambariai yra žy
miai patogesni: dabar gyventojai galės 
gyventi po vieną, arba po du kambariuo
se. Taipat liks pakankamai kambarių gy
ventojų ir svečių patogumams: salė, skai
tykla, baras, valgykla, svečių kambarys, 
kavinė ir kit.

Tikimės pajėgsią naujuosius Lietuvių 
Namus padaryti tikrai šio vardo vertais 
namais, kur mūsų veikla koncentruosis, 
kur kiekvienas lietuvis, atvykęs Londo
nan, jausis atvykęs į savo lietuviškus na
mus. LJIJB-vės Valdyba

7 DIENOS
Vatikanas. Popiežiui Pijui XII-jam, 

kurs vėl sunegalavo, buvo patartas savai
tės poilsis lovoje. 

* * •
Paryžius. Gaston Dominici, 77 m. am

žiaus ūkininkas nuteistas mirti. Jam bus 
nukirsta galva už anglų mokslininko Sir 
Jack Drummond, jo žmonos ir dešimties 
metų dukrelės nužudymą, tai šeimai va- 
sarojant su savo karavanu Prancūzijoje. 
Perskaičius sprendimą, pasmerktasis ne
parodė jokių susijaudinimo žymių, tik pa
sakė: „Mano sūnūs. Kokie jie yra kiau
lės!" Mat, namiškiai liudijo prieš jį.* * «

Londonas, Kalbėdamas savo rinkiminė
je apygardoje, D. Britanijos premjeras 
Churchillis pareiškė, kad šio karo pabai
goje. vokiečiams kapituliuojant, jis buvo 
davęs įsakymą maršalui Montgomery san
dėliuoti belaisvių ginklus, kurie, jo many
mu, galėjo būti buvę reikalingi vėl ap
ginkluoti vokiečių divizijas tuo atveju, jei 
raudonieji veržtųsi be perstojo pirmyn, 
ši dar niekur nepaskelbta paslaptis sukė
lė didelį nusistebėjimą tiek pačioje Ang
lijoje, tiek kitur. Ypač pasiuto maskviškė 
„Pravda“, pavadindama Churchillio žygį 
sąjungininkų išdavimu, vokiečių militariz 
mo bei fašistinių karinių pajėgų telkimu 
prieš rusų liaudį ir, žinoma, juodindama 
Churchillio asmenį.

* * *
Maskva. Jugoslavijos Tautos Dienos pro 

ga, Jugoslavijos ambasadoje Maskvoje į- 
vyko pokylis, J kurį pirmą kartą po šeše- 
rių metų neapykantos apsilankė visa 
Kremliaus viršūnė su Malenkovu prieša
kyje. įdomu, kad raudonieji tūzai kėlė tau 
res už maršalą Tito, jugoslavų liaudį ir 
taikingą tautų sugyvenimą. Savotiški reiš 
kiniai, nes ar seniai tas pats Tito buvo 
maišomas su purvais, vadinamas liaudies 
išdaviku, kviečiamas į Maskvą pasiaiškin
ti ir, kaipo nepaklusnus, išmestas iš ko-j 
minformo. /

Vašingtonas. JAV stato naują tarpcon- j 
tinentalinį oro laivyną, kurį sudarys 350 Į 
pajėgių B52 tipo bombonešių ir 200 skrai- ’ 
dančių tankų, iš kurių tie bombonešiai -ęj 
galės būti aprūpinti kuru nenusileidžiant J> 
ant Žemės. Kiekvienas toks bobonešls tu- —- 
ri po 8 sprausminius motorus ir ga'i su- U 
karti per 600 mylių per valanda. Stato
masis oro laivynas atsieis 1.535 milionų / f 
svarų.

* * * į l l
Vašingtonas. JAV vyriausybė patvirtino 

savo nusistatymą veikti sutartinai su Auš 
trijos vyriausybe, siekiant sudaryti sutar
tį; pagal kurią būtų visiškai ' patikrint^ ‘ 
Austrijos nepriklausomybė. Ta sutartis 
turėtų numatyti ir visų okupacinių kari
nių pajėgų atitraukimą iš to krašto. Už
tikrinimas įvyko ryšium su Austrijos 
kanclerio Julius Raab vizitu Vašingtone.

Maskva. Šį pirmadienį Maskvoje Moloto 
vas atidarė Sovietų Sąjungos ir septynių 
savo satelitu, Rytų Europos valstybių, 
saugumo konferenciją. Savo atidarymo 
kalboje jis pabrėžė, kad jie visi dabar tu
rį žymiai Sustiprinti savo pajėgas. eJi, gir
di, Vakarų valstybės apginkluosiančios 
Vokietiją tad taiką mylintieji kratšai tu
rėtų griebtis bendrų apsaugos priemonių.♦ ♦ *

Londonas. Ryšium su Molotovo manev
rais kaip nors sutrukdyti Vak. Vokietijos 
apginklavimą, jo pasiūlymu skubiai su
šaukti ketunų didžiųjų konferenciją, jo 
paties greitomis sukombinuota konferenci
ja Maskvoje ir kitais iki gyvo kaulo įgri
susiais pėdų mėtymais, D. Britanijos vy
riausybė šį pirmadienį pasiuntė notą So
vietų Sąjungai, kurioje aiškiai pabrėžia
ma, kad tol negali būti jokios kalbos apie 
keturių didžiųjų konferenciją, iki Vak. 
Vokietija bus apginkluota, iki sovietai su
tiks pasirašyti Austrijos nepriklausomy
bės sutartį ir iki suprantamai pasisakys 
dėl laisvų rinkimų visoje Vokietijoje.« • •

Vašingtonas. Netrukus numatomas pa
sirašyti bendras saugumo paktas tarp JAV 
ir Kinijos nacionalistinių vyriausybes, ku
riai vadovauja Čiang Kaišek. Sakoma, 
kad paktas bus su tam tikrais' rezervais, 
kad amerikiečiai ne taip lengvai būtų įvel 
ti į karą ir kad Čiang Kaišekas be reikalo 
nepuldinėtų raudonųjų kinų.♦ ♦ ♦

Vaišngtonas. Pagarsintas komunistiniu 
šnipu vyriausybės sluogsniuose Alger Hiss 
paleįstas iš kalėjimo. Jis ir dabar tvirtina 
esąs nekaltas. aKip žinoma, Hissas buvo 
nubaustas penkerials metais kalėjimo už 
melagingą priesaiką.• * ♦

Vašingtonas. Ryšium su 13-kos ameri
kiečių, kaltinamų šinpinėjimu, nubaudi
mu įvairiomis bausmėmis ir brutaliu JAV 
notos tuo reikalu atmetimu, generolas 
Van Fleet reikalauja imtis griežtų žygių 
prieš raudonąją Kiniją. Jis siūlo pasiųsti 
Pekinui griežtą ultimatumą, reikalaujant 
per 48 valandas paleisti tuos trylika la
kūnų, priešingu atveju griebtis patiems 
jų išlaisvinimo priemonių. Jis sako, kad 
tokiu būdu atgautume jau ir taip praras- 
prestižą. Jis neslepia siūląs net karo veiks 
mus. Kurį laiką prieš tai, Van Fleet, se- 
nat. Knowland ir gen. Clark reikalavo po
litinių santykių nutraukimo su Sovietų 
Sąjunga. • * *

Čikaga. Čia mirė žymiausias mūsų lai
kų fizikas italas Enrico Fermi, turėdamas 
53 m. amžiaus. Jis įrengė pirmąją atomi
nę laboratoriją JAV.* * *

Roma. Po smarkių liūčių, daugelyje Ita 
lijos vietovių gresia potvyniai. Tokios pat 
neramios žinios ateina ir iš kitų Europos 
kraštų. * * *

Jeruzalė. Čia žydų kariuomenės sargy
biniai prie demarkacijos linijos, skirian
čios tą miestą į dvi dalis, nušovė penkis 
Arabų Legiono karius.

1
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LENKIŠKOJE ENCIKLOPEDIJOJE
M. BIRŽIŠKA

1934 m. Varšuvoje išleista parankinė 
visuotinė enciklopedija (‘Podręczna En
ciklopedija Powszechna) 2 tomuose, sure
daguota dr. Stan. Lam'o (sk. liam). Tas 
pats dr. L. tremtyje iš naujo ją perreda 
gavo, tik jau I tome, ir Paryžiuje 1952- 
54 m. išleido. Betikrindamas ją, pastebė
jau, kaip maža joje pateikta apie Lietuvą. 
Bendras straipsnelis, Lietuvai skirtas, te
turi 27 eilutes. Po 3 eilutes skirta Čiur
lioniui, Kudirkai („lietuviškam naciona
listui“, tautinio himno autoriui) ir Sme
tonai, kaip Lietuvos prezidentui, beto 4 ei
lutės Voldemarui ir kaip „Lietuvos dikta
toriui“ — štai ir viskas. Dar bene St. 
Westfalio rašytame kiek ilgesniame straip 
snyje .Język litewski (38 eilutės) randa
me paminėtus Mažvydą ir „lenkų kilmės“ 
(Joną) Jablonski. Tiesa, du atskiru straip 
sneliu skiriama „lenkų filosofui“ Jaku- 
baniui ir generolui — vaivadai JanuŠai- 
čiui, nors šituodu nemažiau reikšmingu 
lenkų veikėju puslietuviu, Varšuvos 
seimo narys Staniškis ir Vilniaus vaivada 
Kirtiklis, kažkodėl nutylėta. Na, žinoma, 
randame dar trumpai minimus Gediminą, 
Kęstuti, Mindaugą, Algirdą, Vytautą, kai- 
kuriuos Lietuvos miestus ir miestelius 
šykščiai aptariamus, dar gal ką mano ne
pastebėtą ar čia tik pamirštą, žodžiu — 
bėdina lituanistika, skaitytojams neką be
duodanti.

Enciklopedijai artėjant prie pabaigos, 
kaip jos ėmėjas, turėdamas reikalą su jos 
administracija, šj pavasarį užsiminiau 
laiške į ją apie perdaug jau menką jos 
litewszcyzną. Atsakydama jau redakcija 
tiesiog pasiūlė į žadamą tuojau išleisti pa
pildomąjį enciklopedijos sąsiuvinį skubiai 
pateikti žinių apie reikšmingus (wybit- 
nych) lietuvius. Tuo būdu pats į paryžinį 
lenkų darbą įsivėlęs, per porą gerokai 
įnaktėjusių vakarų — iš negausingos, net 
atsitiktinės mano kambarėlio medžiagos 
— sulipdžiau 95 žineles, kurias tuojau pa
siunčiau redakcijom Korektūroje, kurią 
neužilgo gavau taisyti, tas skaičius pakilo 
ligi 98, bet išspausdinta 97, matyt, nety
čiomis mano parengtą Kuršaitį apleidus.

Štai tie enciklopedijon patekę lietuviai, 
kiti tik mano „lietuvinti“ vyrai: Aistis, 
Andriušis Pulgis, Balys Jonas, Baltrušai
tis Jurgis (poetas) Balutis, Baranauskas 
vysk., Basanavičius, Binkis, broliai Biržiš
kos, Boruta, Bradūnas, Brazdžionis, Bret
kūnas, Būga, Chilinskis, Cicėnas, Cvirka, 
Daukantas Simanas, Daukša Mikalojus, 
Domaševičius Andrius, Donelaitis, Davai- 
nius-Sllvestraitis, Drazdauskas, (Strazde
lis), Galvanauskas, Grinius prez., Gustai
tis Motiejus, Herbačauskas, Jablonskienė 
Stefanija, Jablonskis Jonas, Jakštas-Dam- 
brauskas, Jankus Jurgis, Janulaitis, Jau
nius (išspaus. Jaunrius), Jonynas Vytau
tas, Jurgutis, Juškevičius Antanas, Kairys 
Steponas, Kapsukas, Karsavinas, Kirša, 
Kleinas, Klimas Petras, Kojelavičius Al
bertas, Kolupaila, Krėvė, Krikščiūnas Jur 
gis, Krupavičius, Lazdynų Pelėda, Lozo
raitis Stasys, Liubovskis Motiejus, Macei
na, Maironis, Mašiotas Pranas, Mažvy
das, Naujalis, Neris Salomėja, Nyka-Ni- 
liflnas, Petrauskas Kipras, Pietaris Vin
cas, Putinas, Ralys Jeronimas, Rimša Pet
ras (mano klaidingai numarintas, mūsų 
spaudos žiniai mane suklaidinus), Reme
ris Mykolas, Ruhzgas, Salys, Sauerveinas, 
Sidzikauskas, Sirvydas Konst. Skardžius, 
Skvireckas, Sleževičius, Sruoga, Stanevi
čius Simanas, Stulginskis prez., Šakenis, 

Šalkauskas, Šatrijos Ragana, šaulys Jur
gis, Šeinius, Škirpa, Šliupas, Šilkarskis, 
Tūbelis, Urbšys (Juozas, neteisingai mano 
paverstas Povilu, kuriuo tesivadino mi- 
nisterio Juozo dėdė — seniai miręs mano 
draugas ir bičiulis), Vaičiūnas Petras, 
Vaižgantas, Vanagaitis Antanas, Varnas 
Adomas, Vileišis Petras, Vienožinskis An
tanas, Volončevskis, Zaunius Dovas, Ža- 
deikis Povilas, Žemaitė.

Tik perbėgus akimis šį sąrašą, nesunku 
pastebėti, jog čia daugiausiai įvardijami 
mūsų literatai ir poetai, kalbininkai ir 
kiti mokslininkai, politikai ir veikėjai 
vienas kitas menininkas... Tad sąrašas, 
kuris, žinoma, negali mūs patenkinti, bet 
sugrūstas į enciklopedijos 21 pusi, priedą 
sudaro apie penktą jo dalį, tiesiog tuo kris 
damas į akis. Lietuviškų žinelių apimtis 
teko derinti su dr. L. enciklopedijoje tai
koma nelenkams ir iš dalies lenkams api
būdinti, tad svyruoja tarp 3 ir 13 eilučių 
paskiram asmeniui. Ne dėl kokio nusista
tymo, tik gal dėl savaimingo plunksnos 
patraukimo („taip laima lėmė“) daugiau
sia eilučių (13) teko dr. Jonui Baliui, 
daugiau negu Valančiui (12) ar dr. Basa
navičiui (11).

Prancūziškai spaustuvėlei neturint lie
tuviškų spaudos ženklų, teko lietuviškus 
žodžius (pav. nurodomų veikalų antraš
tėse) ir pavardes pateikti lenkiškomis rai 
dėmis, tad Andriuszis, Biržiszka, Kirsza, 
Krikszcziunas, Krupaviczius, Rimsza, Sle- 
ževiezius, Szakenis, Szaulys, Szeinius, 
Szkirpa, Szliupas, Urbszys, Vileiszis ir 
pan. Atsižvelgus į tai, jog kai kurie reikš
mingi lietuviai labiau mažiau žinomi len
kams savo sulenkintomis pavardėmis, tad 
ir skaitytojų gali būti jieškomi tomis, o 
ne lietuviškomis pavardėmis, kai kurie 
mūsų vyrai enciklopedijoje pateikiami gal 
perdaug svetimai mums skambančiomis 
pavardėmis-. Baranowski (vysk.), Bassa- 
nowicz, Domaszewicz, Do wo j no-Syl wes
trowski, Drozdowski, Herbaczewski, Jab
lonski, Staniewicz, Wienožynski, Wolon- 
czewski...

Iš trijų brolių Biržiškų redakcijai tebu
vo pateiktas prof. Vaclovas, kaip biblio
grafas ir vyriausias lietuviškų enciklope
dijų redaktorius: tas pats, kuris mūsų 
amerikinėje spaudoje nekartą pamokomas 
kaip turėtų enciklopediją rengti, kai kada 
net, kad ir neįvardijamas, negražiai ir net 
šlykščiai esti puolamas. Pati dr. L. encik
lopedijos redakcija pridėjo dar Mykolą 
B., apie kurį jos pateiktos žinios teko jau 
korektūroje išlyginti, be to, ir dr. L. kė
limą „lietuvių mokslininkų šeima“ (rodzi 
na uczonych litewskich) papildyti mate
matiku Viktoru B. Mykolas B. dpr sky
rium rodomas kaip „lituanica" rengėjas, 
kas reikštų patikslinti, jog jo terengta 
Enciklopedijos priedo (Dodatek) lituani-, 
ca jis jokiu būdu neatsako.

Kas rūpėjo atžymėti priedo lituanica 
rengėjui, kiek paaiškina keli pavyzdžiai. 
Žinelėje apie Basanavičių, tarpkitko pri
menama, jog 1905 jis buvo Didžiojo Vil
niaus seimo pirmininkas ir 1918 Vilniaus 
akto apie Lietuvos nepriklausomybę sig
nataras. Mykolas Biržiška, tarpkitko, Vil
niuje redagavo „Glos Litwy“, išleido „Na 
posterunku wilenskim“ ir Vilniaus golgo- 
ta“. Cicėnas yra „Vilnius tarp audrų“ au
torius. Galvanauskas t. kit. kirtosi Tautų 
Sąjungoje su Askenaziu Vilniaus reikalu 
(w sprawie wilenskiej). Herbačauskąs t. 
kt. įšl. „O Wilno i nietylko o Wilno“. Kap-

Ramunių mergaitė tempia mane prieš 
neaugštą kalniuką ir skambiu’ balsu juo
kiasi. Jos šviesius plaukus, supintus į dvi 
buinias kasas, kedena vėjas ir šelmiškai 
išdykauja su dviem melsvais kaspinais. 

, Nežinau, ką ji dabar galvoja, bet mano 
vaizduotėje teberymo susimąstęs, gėlas 
Gilšės ežero vanduo, kurio kylančios ban
gos pradeda mušti į krantus. Pakrantės 
žolynai, netekę lygaus sidabrinio veidro
džio, tarsi pabudę iš miego, pradeda nai- 
rytis, rąžytis ir, į visas puses kiloti sugėlu 
sias šakas.

Girios pakraštyje suklykia kažinkoks 
paukštis, kur tai toliau sukrankia juodas 
kranklys ir senų medžių viršūnės sušvokš
čia, susiūbuoja.

Kaimo kapinaitėse

Dainavos krašte kiekvienas didesnis kai 
mas turi nuosavas kapines, kur ilsisi su 
giesme ir raudomis palaidoti tėvai ir se
noliai. Sakau — su raudomis, nes niekur 
kitur nemačiau tokios nuostabios laidotu
vių misterijos kaip Dainavos žemėje.

Iš kurios nors trobelės išsitiesia laido
tuvių eisena, suskamba Visų Šventųjų li
tanijos „melskis už dūšią“, o kai giesmi
ninkai pavargsta, kai jų balsai apkimšta, 
— gūdžiu, graudžiu balsu pradeda ver
kauti kokia moteris ar net vyras ir bema
tant išspaudžia ašaras iš visų dalyvių 
akių.

Ramunių mergaitė staiga surimtėja ir 
veda mane į kaimo kapinaites. Jos dunkso 
ant kalnelio, atverto sena, apgriuvusia 
tvorele, o senos pušys rikiuojasi su apgriu

sukas 1919 apie 4 mėnesius buvo revoliu
cinės Lietuvos valdžios pirmininkas Vil
niuje, Romeris — Pilsudskio legioninin
kas, Lietuvos Tribunolo įr Valsybės Ta
rybos narys Kaune, Kauno ir Vilniaus 
univ. prof., Lietuvos masonų vadas ir kt. 
Sirvydas — Vilniaus lietuvių studentų 
odės „Žemaicziu szlowe“ aut. Šakenis —
Mickevičiaus „Pono Tado“ vertėjas lietu
vių kalba. Vaičiūnas sukūrė giesmę Mes 
be Vilniaus nenurimsim“. Varnas nutapė 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą 
1918 m. Vilniuje ir kt. Vileišis — „Vil
niaus Žinių“ steigėjas...

Ne priede, tik tame pat encklopedijos 
sąsiuvinyje<tad ne mano rašytas nei ma
no „įkvėptas“, tiesiog nežinau kieno plunk 
snos, rodos platokas (40 eilučių) straip
snelis apie Vilnių (Wilno), kuriame be 
lenkiškų telkinių apie univesytet im Ste- 
fana Batorego, 1922 m. rinkimų ir „Vil
nios seimo“ nutarimą prijugti ziemią wi- 
lenską prie lenkų respublikos — randame 
ir įsidėmėtinų lenkiškame leidinyje ži
nių: kadaise ir dabar Vilnius — Lietuvos 
sostinė; 1917. 9. 18-23 lietuviškųjų grupių 
ir organizacijų suvažiavimas išrenka Vil
niuje 20 asmenų Valstybės Tarybą su Ba
sanavičium ir Smetona priekyje; 1917. 12. 
11 (turėtų būti 1918. 2. 16) Tarybos nu
tarimas, nutraukiąs uniją su Lenkija ir 
skelbiąs neprklausomos Lietuvos valsty
bės atgaivinimą su sostine Vilniuje; 1919.4. 
19 Pilsudskis paima (zdobyte) Vilnių 
Lenkijai; 1920. 10. 9 gen. Želigovski už
ima Vilnių Pilsudskio įsakymu 1939. 10. 
10 Tarybų ir Lietuvos sutartis atiduoda 
Vilnių Lietuvai, kuri neužilgo po to buvo 
įjungta į T.S.R.S. Visa tai labai naudinga 
prisiminti lenkiškiems enciklopedijos skal 
tytojams, ypačiai Związko Ziem Polnocno 
— wschodnich vadams ir paprastiems na
riams.

J. KUZMICKIS
vusiais kryžiais ir kuria nepaprastą po
mirtinio gyvenimo simboliką su tamsiais, 
žvilgančiais varnėnais, juodais varnais ir 
prie žemės prikritusia žole.

— Čia kur tai palaidotas rašytojo am- 
žinatęlis tėvas, — dairosi mergaitė ir 
brenda per žolę, braukydama delnais pa
džiūvusias smilgas. —O va! Tai čia...

Daugiau mudu nekalbava kapinėse. Bet 
ir kaip žmogus kalbėsi, kai tavo galvoje 
pradeda pintis minčių pynė, regztis į ne
didelio žmogaus pilką gyvenimo simfoni
ją, atsitrenkiančią į pačią tavo širdį... 
Juk ir Vinco tėvas kadaise matė Gelovi- 
nės ir Gilšės ežerus, girdėjo girių gausmą, 
klausėsi senos liepos lapų skambinimo. 
Jis galbūt pažino ir seną skerdžių Lapiną 
ir galbūt nekartą su juo ginčijosi, apie gy
venimą Anapus filosofavo.

Per Subartonių ūlytėlę...

Kai atsiduriame siaurame keliukyje — 
Subartonių ulytėlėje, taip ir norisi iš krū 
tinės gelmių šūktelti:

Per Klausučių ūlytėlę — 
čiū-dar, dra-lia-lia, 
mynlau baltą smiltinėll, 
oi kukū, oi lia-lla...

Abipus kelio tarsi kokio seno stratego 
Išdėstytos nedidelės susmukusios trobe
lės, o ten, dešinėje, drąsiai stiebiasi į 
augštį nauji, dideliais langais namai ir 
kalba apie atsikuriančią Dainavą. „O gal 
ten Vinco Krėvės gimtinė pastogė?!“ lyg 
suabejoju, bet ir pats nenoriu tikėti.

— Šituose namuose yra Subartonių mo
kykla, — tarsi pasididžiuodama, aiškina 
ramunių mergaitė. — Matote, ji dar visai 
nauja. Bet nemanykite, kad ją valdžia 
statė: čia tokio ūkininko nuosavybė.

— Ak, taip! — atsakau Ir pradedu ne
kantrauti: — O kurgi pagaliau Krėvės 
gimtinė? Kur jo šiaudinė pastogė?

— Ogi ten, kairėje! Jau visai netoli.
Daugiau nesidairiau i šalis Ir, rodos, 

nebegirdžiu vištų kudekinimo ir basų vai

________________ tT/Tn

Advento šauksmas

— Rasokite, dangūs, iš aukštybių ir 
tegul debesys išlyja teisųjį, tegul atsive
ria žemė ir telšželdo Gelbėtoją! Dar ir 
šiandie tebegalioja ką Izaijas skelbė 700 
m. prieš Kristų: „štai tamsybė dengia 
žemę ir tamsumas tautas“. Naktis vėl už
temo ant žmonijos, geležinė uždanga už
krito, padalinusi pasaulį. Naktis ypač Ry
tuose, kur milijonai žmonių varginami 
prie katorginių darbų kasyklose, fabri
kuose, tundrose iki išsisiament paskuti- 
niems gyvybės likučiams. Ten visom prie
monėm naikinamas Tikėjimas ir visą kas 
šventa. Tai nėra aklas likimas, kuris bū
tų be tikslo mus prislėgęs, ši aptemusi 
naktis — nuodėmės išdava, baisi pasėka 
organizuotos nuodėmės!

Kam šis begalinis pasaulis? Kam ta be
galinė Paukščių Tako erdvė, ištisi saulių 
spiečiai, kurie skrieja erdvėje milijonus 
metų? Ar žemė gali būti galutinė mūsų 
tėvynė? Kai sugautas ir nuo darbo iškan
kintas mūsų brolis, čekisto nagaikos čai
žomas, išsisėmęs krinta ant žemės, ar 
tuo viskas ir baigiasi? Ar nėra amžinojo 
Teisingumo? Kaip tokiam neigiainam 
atsakymui protestuoja mūsų sveikas pro
tas ir gyvenimo patirtis! Šiandie jaučia
me, tiesiog su ranka paliečiame, kad že
mėje viskas negali baigtis. Tik Tas. kuris 
sukūrė Paukščių Tako žvaigždynus ir to- 

kų riksmo, žiūriu akis įsmeigęs į pirmą
kart pamatytus Subartonių kaimo namus 
ir, jei būčiau dailininkas, prisėdęs tuojau 
juos nuškičuočiau.

Namai nedideli ir, rodos, dviem galais. 
Atrodo taip sau: neperseni, gražiai gon- 
tomis apdengti, su nedideliais lengeliais 
ir keliomis plačiomis langinėmis.

Stovi prie pat įvažiuojamo kelelio, de
šinėje pusėje. Aplinkui, kur tik pasižiū
ri, gražūs, pasakiški vaizdai: žalios lan
kos, dirvonai, daržai, medžiai, krūmokš
niai, o fone — pamėlęs dangus ir girios 
siena.

Pas V. Krėvės seser|

Dainavos moterys nepratuslos nukaru
sios galvas tylėti: jos yra kalbios, mėgsta 
daug ir plačiai pasakoti, o reikale ir kokią 
seną dainą užtraukia ar tautinį kubilą pa
šoka. Kaip šiandien atsimenu berods Pi- 
gagienę, kuri, surinkusi būrį moterų, ark
liais į Merkinę atitempė ir, pastačiusi ker
tėje muzikantą su armoška, kad davė tai 
davė nedidelėje gimnazijos scenoje.

Maniau, kad judri bei kalbi bus ir ra
šytojo sesuo. Tikėjausi jos kalboje atsek
ti Krėvės stilių — arba periodais plau
kiančius sakinius, arba garsų ir vaizdų gi
jomis ataustus pasakymus.

Kai įėjęs į grįčią, išvydau dvi moteris
— vieną vidutinio ūgio, paraudusiais 
skruostais, judrią ir besišypsančią, antrą 
nedidelę, pablyškusią, labai rimtą ir tylią,
— tuojau pažinau, kad ši antroji — rašy
tojo sesuo. Ji kaip lašas į lašą panaši į 
Vincą Krėvę. Ir netik ūgiu: ir tokiais pa
čiais truputį nukarusiais skruostais, ir ta 
pačia raukšlių apie lūpas ir akis mozai
ka, ir ta pačia susimąstymo, įsigilinimo į 
save nuotaika.

V. Krėvės sesuo tyliai paduoda rąnką, 
pasisveikina ir, man atrodo, kad ii nela
bai žavisi svečiais, kurie savo apsilanky
mais drumsčia jos senatvės vienumą.

(Nukelta | psl. 4.)

~ ==S

llau palaiko saulių sistemas, tik Tas gali 
tvarkyti ir žmonijos gyvenimą. Bet čia 
žmogus yra laisvas: jis gali nusigręžti 
nuo savo Amžinojo Tikslo — Dievo ir 
savo asmenišku gyvenimu juoktis iš Die
vo įsakymų. Bet tada žmogus pats žengia 
į pražūtį ir kitus kankina.

Ar dangus virš mūsų visiškai sutemęs? 
Ar žmonija iš pagrindų sugedusi? Ne! Rei 
kia pastebėti ir didingas rimto gyvenimo 
žymes. Prancūzai padarė tokį sprendimą: 
tešėlsta audros kaip nori, bet jei dar tiek 
matyti mėlyno dangaus, kad užtektų šven. 
Mergelės apsiaustui, negalima nustoti 
vilties. Visi į pasiaukojusių kovotojų ei
les, už Dievo įsakymus pasiryžę galvą gul
dyti, bet jų neperžengti! Turėkim šj vil
ties spindulėlį ir suprasim, kad tie. kurie 
užlaiko Dievo įsakymus ir pagal juos gy
vena. yra tikrieji žmonijos didvyriai!

Adventas vėLturi pasidaryti išganymo 
laikas- Todėl ir Bažnyčia mums primena: 
„Meskime šalyn tamsybės darbus ir ap
sivilkime šviesos šarvais! Kaip dieną el
kimės padoriai, nepasiduodami apsiriji
mams ir girtuokliavimams, paleistuvavi
mui ir begėdystei, barniui pavydui, bet 
apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristmi!*. 
Tai yra ADVENTO ŠAUKSMAS, kad 
Kristaus — Dievo tapusio žmogum, gi
mimo šventę pasitiktume nauja, atgimu
sia dvasia!

P. Dauknys, MIC

BR. DAUBARAS

BALTA LAZDELĖ
(Trečias tęsinys)

— Kodėl Miss Mary antradieniais neatei 
na į barą?! .. kniedėjo man ši mįslė, tą 
vakarą, kai ji iš tikrųjų nepasirodė nuolati
nėje jos vietoje. Padavėjos pasakojimu Miss 
Mary tai daranti jau daugelį metų, ir nie
kam nepasisakiusi, ką ji tomis dienomis 
veikia.

Žinome, kad be kitų blogų ypatybių, 
žmogus turi įgimtą blogybę .. smalsumą. 
Mano smalsumą dilgino ta aplinkybė, kad 
jau pirmąjį vakarą neregės moters elgesys 
aiškiai piršo man mintį, jog arčiau su ja 
susipažinus, ji, gal būt, pasipasakotų apie 
save šiek tiek daugiau. Jos laikysena, kalba, 
išvaizda, bylojo, kad Miss Mary turi kaž
kokį mįslingai tragišką pergyvenimą, giliai 
užslėptą viduje. Kaip visa tai sužinojus? . 
nerimo mano smalsumas, tarsi tuo sužino
jimu galėčiau palengvinti jos didžiąją ne
laimę. Smalsumo kurstomas priėjau pačią 
niekšingiausią švadą: — pasekti neregę 
moterį. Kelias dienas su tuo savo „nuta
rimu“ kovojau, gėdindamasis, kad šiaip ar 
taip besiteisinus, neregio žmogaus sekimas 
jokiu būdu nepriskirtinas prie darbų, ku
riais galima būtų girtis. Tai, man atrodė, 
tas pats, jei gerai ginkluotas vyras didžiuo
tųsi iš pasalų nukovęs beginklį žmogų. Ne
paisant visų mano sąžinės balso priekaištų, 
yįsdėto smalsumas nugalėjo: nutariau ją 

sekti ir bet kuriuo būdu sužinoti šį tą apie 
ją daugiau.

Sekimo darbą suskirsčiau į dvi dalis: 
pradžioje apsiribojau sužinoti jos gyvena
mąją vietą, o vėliau, sulaukus antradienio, 
pasekti ir įsitikinti, ar tą dieną ji pralei
džia natnie, ar kur nors kitur? Pirmoji ma
no uždavino dalis buvo nesudėtinga ir pa
rasta: baro uždarymo valandą nueiti iki 
Miss Mary aludės ir ten laukti, kol ji išeis.

Iš anksto numatytos dienos vėlų vakarą 
išėjau „pasivaikščioti“ neregės lankomo 
baro gatvele. Laikrodis rodė be dvidešim
ties minučių vienuoliktą valandą. Artėjo 
tas metas, kad kelioms minutėms autobusai 
ir požemio stotys užsigrūda grjžtančiaisiais 
iš aludžių. Tokį metą alaus kvapas jaučia
mas ne tik prie barų, bet autobusuose, 
traukinių vagonuose ir net gatvėse.

Tokiomis minutėmis atidesnis stebėtojas 
lengvai gali pamatyti įsieniuose, galvių 
kryžkelėse, ar apie prekylangius slankiojan
tį, niekad neskubantį, niekam į akis nekren
tantį, visiems patarti ir bėdoje pasi
tarnauti pasirengusį, džendemenišką britų 
policininką. Vieną jų pamačiau beskaitan- 
tį ranka rašytus skelbimėlius, iškabintus 
senienų krautuvės lange. Tuoj pat sužino
jau, kodėl jam taip šie skelbimėliai „krito“ 
į akis: du šešėliai, išvirtę iš Miss Mary 
aludės, netvirtomis kojomis, bet stipriais 
balsais ginčijosi baro šaligatvyje. Policinin

kas skaitė skelbimėlius, tačiau jo akys sekė 
šešėlius, o jo ausys klausė jų skardaus pa
sikalbėjimo. Kai šaligatvyje abiems vyrams 
buvo permaža vietos, ir jie besiskeriodami 
įsverdėjo į gatvės vidurį, policininkas me
tė skaitęs skelbimus ir, įėjęs j stiklinį prie
angį, ėmė tikrinti užraktą paveikslų krau
tuvės, esančios jau Žymiai arčiau, nerimą 
keliančių vyrų.

Kas minutę iš mano sekamų baro durų 
išsiverždavo į šaligatvį pluoštas šviesos, o 
drauge su šviesos blykčiojimu, išgirsdavau 
ten pažįstamą padavėjos balsą, atsisveiki
nantį iš „saliono“ išeinančius svečius. Išėję 
neskubėjo namo, bet čia pat sustoję sekė 
besimuistančius gatvėje vyrus. Eidamas pro 
šalį, aš taip pat stabtelėjau vieno būrelio 
užnugaryje, stebėdamas triukšmadarius. Iš 
paveikslų krautuvės jsienio išniro tamsus 
policininko šešėlis ir lėtais žingsniais artėjo 
prie jau glėbin susinėrusių vyrų. Tą pačią 
sekundę pamačiau po mano kojomis platų 
šviesos ruožą. Kažkas laikė pravertas alu
dės duris.

— Labanaktis, brangioji! — pažinau 
Miss Mary balsą.

— Labanaktis! — aš matysiu jūs rytoji 
— nugirdau iš vidaus padavėjos šūktelėji
mą.

Nejučiomis pasitraukiau kelis žingsnius 
mažiau apšvieston vieton, tarsi bijodamas, 
kad išeinanti neregė nepaliestų manęs bal
tąja lazdele.

Abu susiginčiję vyrai ėjo drauge su poli
cininku, žymiai tvirtesnėmis kojomis, pri
slopintais balsais aiškindamiesi. Mano dė- 

mėsys tačiau buvo visai kitur dabar nu
kreiptas : aš sekiau neregę, nepažįstamo vy
ro vedemą per gatvę į kitą pusę. Vos įžen
gusi į šalitgatvį, Miss Mary maloniai padė
kojo pervedusiam ir, bakstelėjusi lazdele į 
kampinio namo pamatus, vieniša pasuko 
nuošalesnėn gatvėn, apaugusion storais me
džiais.

Ji ėjo neskubėdama, laikydamasi neaugš- 
tos mūro tvorelės, skiriančios gyvenamųjų 
namų priekinius darželius nuo šaligatvio. 
Karts nuo karto aiškiai nugirsdavau jos laz 
dėlės negarsų taukštelėjimą į plytas, ar skar- 
desnį skrabtelėjimą į medines kiemų dure
les. Eidamas kita gatvės puse, taiksčiausi 
neprieiti tiek arti, kad ji negirdėtų mano 
žingsnių ir nesuprastų, jog yra sekama.

Miss Mary ėjo būdinga neregiams eise
na: tiesi, lyg styga, kiek perdaug pakelta 
galva, kairėje rankoje laikydama prieš save 
lazdelę. Matyt, kad kelias jai buvo gerai 
pažįstamas, nes ir per takus, vedančius į 
kiemus eidama, ji beveik nesulėtino žings
nių. Iš gatvės pastatų sprendžiau, kad tai 
švari, neturinti parduotuvių nei aludžių apy 
linkė, daugumoje visiškai atskirais namais, 
su erdviais priekyje darželiais ir asfalto ke
liukais į privačius garažus. Kur nekur sto
vėjo dailių formų automobiliai, ryškiai rau
donomis švieselėmis pasipuošę.

Miss Mery, priėjusi gatvių kryžkelę, va
landėlę stabtelėjo, pakėlė kiek augščiau laz
delę ir, perėjusi kiton pusėn, tuoj pasuko 
kairiuoju Šaligatviu. Naujoji jos gatvė buvo 
siauresnė ir tamsesnė. Abipus augą medžiai 
viršūnėse buvo susikibę, ir visa gatvė buvo 
pridengta lapiniu stogu. Šaligatvį nuo gat

vės skyrė kelių pėdų dirvonėlis, pakraščiu 
apsodintas gėlėmis. Ties žibintu, prie kurio 
buvo prisišliejęs žemas, vientisos žalios len
tos suolas, Miss Mary pastūmė geležinių 
virpstų vartelius, įsukdama vidun.

Sustojau medžių priedangoje ir nusekiau 
ją iki gilioje nišoje juoduojančių durų. 
Brakštelėjo raktelio posūkis, ir jos juodas 
siluetas susiliejo su vidaus tamsa. Niekas 
ten neuždegė šviesos jai įėjus. Paėjėjau kiek 
pirmyn ir, perėjęs skersai kelio pasukau at
gal, neregės gyvenamo namo puse. Metali
nėje plokštelėje, įtvirtintoje tarp vartelių 
virpstų, pastebėjau 33 skaitlinę. Takelis ir 
visas patvorys apsodintas lygiai nukirpta 
gyvatvore, vietomis pasipuošusia pageltu
siais nuo medžių nukritusiais lapais. Gat
vės žibintas buvo nušvietęs Miss Mary ply
telėmis nuklotą taką, gyvatvorę ir daržely
je augančias gėles. Tik jos namo languose 
vis dar nešvietė joks žiburėlis: šviesa jai 
buvo bereikšmė.

Tą naktį patenkinau dalį savo smalsumo, 
sužinojęs neregės moters adresą. Ar pavyks 
man sužinoti, kaip ir su kuo ji praleidžia 
mįslinguosius antradienius? —- galvojau, 
grįždamas namo.

Autobuso sustojimo-vietose niekas nebe
laukė. Praretėję praeiviai nebekvepėjo 
alum. Didžiojoj gatvėj prakasto griovio 
kraštuose išrikiuoti raudonais stiklais žibin
tai švietė tokiu pat rausvumu, kaip degą 
metalinėje kraitėje akmens anglys. Gatvių 
remonto nakties sargas šildėsi nebetinka
mas darbui senas, gyslėtas rankas, lyg pra
bočių vaidila, šventąją ugnį garbindamas.

(b. d.)
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PERSIKĖLIMAS
šios savaitės šeštadienį ir sekmadienį 

Lietuvių Namuose esančios visos įstaigos 
ir namų gyventojai persikelia iš 43, Hol
land Park, London W. 11, į 1/2 Ladbroke 
Gardens, W. 11. Visus „Europos Lietuvio“ 
skaitytojus, taip at ir kitus, turinčius su 
lietuviškuoju centru ryšius, prašome atsi
žymėti naująjį adresą.* * *

„LONDONO VAIDILA“
MINI SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTĮ

Rusų valdžia lietuvių tautą persekioda
ma, tarp kitų mums daromų skriaudų, 
buvo uždraudusi spausdinti lietuviškomis 
raidėmis knygas ir laikraščius. Spaudą 
pradėjo drausti 1864 m., o galutinai buvo 
uždrausta 1865 m. rugsėjo mėn. 26 d. 
Uždraudus spaudą, rusai tikėdamiesi lie
tuvius greičiau surusinti, pradėjo knygas 
spausdinti rusiškomis raidėmis ir jas pi
giai pardavinėjo ar net dovanai dalinda
vo. Bet lietuviai greitai suprato kokią 
žalą daro tautai rusiškomis raidėmis 
spausdintos knygos ir pradėjo jas deginti. 
Tuo pat laiku pradėjo Prūsuose spausdin
ti lietuviškas knygas, kurias knygnešiai 
nešdavo per sieną ir pradėjo slaptai visoj 
Lietuvoj platinti. Taip prasidėjo mūsų 
tautos Golgotos kelias ir ta sunki kova 
dėl mūsų mindžiojamų teisių tęsėsi beveik 
40 metų. Pagaliau rusai, matydami didelį 
lietuvių pasipriešinimą ir suprasdami, 
kad jokia galybė neprivers lietuvius pri
imti rusiškas raides ir išsižadėti savųjų, 
nusileido. Draudimas buvo atšauktas 1904 
m. gegužės mėn. 7 d.

„Knygnešio,, radaktorius Petras Rusec- 
kas, surašydamas knygnešių atsiminimus, 
pareiškė: „Kova dėl spaudos atgavimo yra 
vienas didžiausių mūsų tautos praeities 
darbų, o pats atgavimas vienas gražiausių 
laimėjimų.“.

Šiemet viso pasaulio . lietuviai plačiai 
mini 50 metų spaudos atgavimo sukaktį. 
Sukakties proga „Londono Vaidila“ š.m. 
gruodžio mėn. 4 dieną, 5,30 vai. vakaro. 
Parapijos salėje, 345a Victoria Park Road, 
London. E. 9„ ruošia literatūros vakarą.

Programos išpildyme maloniai sutiko 
dalyvauti Anglijoje gyvenantieji rašyto
jai: B. Daunoras, A. J. Kaulėnas, kun. J. 
Kuzmickis. S. Laucius, F. Neveravičius, 
R. Spalis ir B. švalkus.

Kviečiami visi literatūros vakare skait
lingai dalyvauti ir tuo pagerbti spaudos 
kovotojus. V. Z.* * *

SERGANČIOSIOS ATSILIEPIMAS
Esu labai dėkinga ,,E. Lietuvio“ redak

cijai už įdėtą pranešimėlį „Vieniša lietu
vaitė ligoninėje“.

Be to, nuoširdžiai dėkoju atsišaukusiam 
tautiečių būreliui, kurs mane sustiprino 
dvasiniai, šiuo metu jaučiuosi pusėtinai 
naujose gyvenimo sąlygose.

Dar kartą lietuviškas ačiū „Europos Lie 
tuviui“ ir brangiems broliams bei mie
loms sesėms.

A. Juodenkaitė
Winble Hill Hospital, Nr. Farnham

* * * '
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Naujose Lietuvių Namų patalpose, 1/2 
Ladbroke Gardens, W. 11 rengiamas Nau
jųjų Metų iškilmingas sutikimas. Kadangi 
šiais metais N. Metų išvakarės yra penk
tadienį, tai tą dieną ir bus rengiamas iš
kilmingas pobūvis — N. Metų sutikimas. 
Provincijoje gyveną lietuviai iš anksto 
prašomi atvykti į Londoną, ta pačia proga 
susipažinti su naujomis Lietuvių Namų 
patalpomis ir bendrai sutikti 1955-sius 
metus. « « «

FUTBOLO ENTUZIASTAS
Nors į Wembley futbolo aikštę sutelpa 

100.000 žiūrovų, tačiau į šio trečiadienio 
anglų — vokiečių rinktinių futbolo rung
tynes 'sunku buvo patekti. Tačiau Covent- 
rio DBLS skyriaus pirmininkas J. Kazlaus 
kas, nepaisydamas darbo dienos, surizi
kavo atvykti Londonan ir jam pavyko gau 
ti gerą vietą tribūnoje. J. Kazlauskas jau 
nuo pat jaunų dienų yra didelis mėgėjas 
futbolo, pats ilgesnį laiką žaidęs Panevė
žio „Maisto“ lygos komandope.• » *

MARUOS METŲ UŽBAIGIMAS
Užbaigiant Marijos Metus, Londono Šv. 

Kazimiero parapijoje ruošiamos iškilmės 
Dangaus Karalienės garbei. Gruodžio 5 d. 
— sekmadienį 11 vai. procesija ir suma 
prie įstatyto švenč. Sakramento. Po su
mos Rožančius už Lietuvos Laisvę ir pa
laiminimas.

Po pietų, 6 vai. parapijos salėje, 345a, 
Vitoria Park Road, ruošiamas iškilmingas 
Marijos Metų užbaigimo minėjimas, po 
kurio oficialiai pradės veikti Marijos Mė
lynosios Armijos Lietuvių Sąjūdis D. Bri
tanijoje, kaip Marijos Metų palikimas. 
Čia pat bus Nekalčiausiai Marijos širdžiai 
pasižadėjimo dokumentai, kuriuos įstojan 
tieji galės pasirašyti, šio sąjūdžio tikslas 
įgyvendinti Fatimos Marijos prašymus ir 
tuo pagreitinti Rusijos atsivertimą, nuo 
kurios šiandien priklauso mūsų Tėvynės 
ateitis. MMA sąjūdis mums pasidaro ne 
vien tik religinis, bet kartu svarbus tau
tinis dalykas, kaip galingiausia dvasinė 
priemonė už Lietuvos Laisvę. MMA kilo 
1947 po oficialaus Bažnyčios pripažinimo 
Fatimos apsireiškimų

Gruodžio 8 d. — trečiadienį — Nekalto 
Prasidėjimo šventė — Marijos Metų pas
kutinioji diena ir lygiai šimto Metu Jubi
liejus nuo Marijos Nekalto Prasidėjimo 
dogmos paskelbimo. Kadangi Anglijoje 
yra darbo diena, šv. Kazimiero bažny
čioje Nekaltai Pradėtosios iškilmingos šv. 
Mišios 8 vai. vakare. Kas tik galime pri
imkime šv. Komuniją! (Valgyti galima iki 
5 vai. vakaro, nes prieš vakarinių šv. Mi
šių Komuniją reikia užlaikyti 3 vai. pas
ninką). Po mišių bus perskaityta Marijos 
Metų malda. Esą pašvenčiamoje milinė
je — laimės paskutinį kartą Marijos Metų 
atlaidus. Iškilmės i rpatys Marijos Metai 
baigiami Marija Marija Giesme.

P, Dauknys MIC
PAMALDOS

BRADFORD — gruodžio 5 d., 12,30 v. 
NOTTINGHAM — gruodžio 5 d., 12,15 v. 
ROCHDALE — gruodžio 12 d., 11 v.

MANCHESTER^
DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 

vykdo drabužių ir avalynės rinkliavą Vo
kietijoje likusiems lietuviams. Aukas ren 
ka skyriaus valdybos nariai ir Liet. Soc. 
Klubo sekretorius tame klube.

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
yra pasiryžusi suruošti Liet. Soc. Klubo 
patalpose BENDRAS KŪČIAS. Norintieji 
dalyvauti registruojasi pas to klubo sek
retorių p. A. Jaiovecką. Mokestis 12/6.

SKELBIMAS
1954 m. gruodžio 12 d., sekmadienį, 4 

vai. p.p., Manchesterio Liet. Soc. Klubo 
patalpose šaukiamas D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos Manchesterio Skyriaus vi
suotinis metinis narių

SUSIRINKIMAS
Narių dalyvavimas privalomas.

Skyriaus Valdyba

MANSFIELDAS
DBLS Mansfieldo skyrius turi vos apie 

20 narių, bet veiklios skyriaus Valdybos 
vadovaujamas š.m. lapkričio mėn. 20 d. 
suruošė Kariuomenės šventės minėjimą.

Minėjimas pradėtas 7 vai. vakaro. Jį 
atidarė sk. pirmininkas p. Karalius, pa
kviesdamas į garbės prezidiumą ilgametį 
Lietuvos kariuomenės narį viršilą K. De
veiki, Nottinghamo Apygardos Valdybos 
narius St. Nedzelskį ir A. Matulaitį, be 
to kvietė visus savanorius-kūrėjus ir Vy
čio Kryžiaus Kavalierius, kurių salėje, 
gaila, nebuvo.

Prezidiumui užėmus vietas, į prezidiu
mą ir susirinkusius prabilo savo klaipė- 
dišku akcentu skyriaus pirmininkas, dė
kodamas už gausų atsilankymą ir pakvies 
damas paskaitos skaityti K. Deveikį.

Preligentas paskaitą skaitė apie 40 min., 
pavaizduodamas mūsų kariuomenės pada
rytus nuopelnus Lietuvai Tėvynei.

Po paskaitos žodį tarė Nottinghamo 
Apygardos Valdybos narys p. Nedzeiskis, 
padėkodamas Sk. Valdybai ir nariams už 
pasišventimą tautiniams reikalams, suruo 
šiant šį minėjimą, ir kvietė toliau nenu
leisti rankų lietuviškame darbe.

Iškilmingoji dalis baigta Tautos Himnu.
Prasidėjo linksmoji dalis: šokiai ir žai

dimai. Salė labai didelė ir graži, kurioje 
tilptų apie 200 žmonių. Vietoje išgėrimas- 
bufetas, o šalimais antras su užkandžiais, 
kuriuos pardavinėjo ponios Karalienė ir 
Zabulienė. Buvo nemažas skaičius ir ki
tataučių.

Tad garbė Manstieldiečiams lietuviams, 
o ypatingai sumaniai skyriaus Valdybai, 
kuri nesnaudžia, bet dirba ir stengiasi 
dirbti.

Tą pačią dieną ir tuo pačiu 
fieldo broliai latviai minėjo 
klausomybės 36-tą sukaktį, 
raštu Juos pasveikino.

laiku Mans- 
savo Nepri- 
sk. Valdyba
Dalyvis

LAS Londono Skyriaus narius: 
LIAUDANSKAITĘ ANGELĘ 

ir
KASPARĄ STASI, 

sukūrusius šeimos židinį, sveiki
na ir daug laimės linki

LAS Londono Skyriaus 
Valdyba ir Nariai

Šviesaus lietuvio atminimo
A.A. PRANĄ PUODŽIONĄ PALYDĖJUS

Šiais metais antrą kartą 
taika apgaubė Manchęsterio 
lonijos gyventojus, kada jie,

Vėlinių nuo- 
lietuvių ko- 

„ ... susitikę dar
bovietėse. gatvėse ar namuose perdavė 
vienas kitam skaudžią ir netikėtą žinią: 
Puodžiūnas mirė. Puodžiūnas, senųjų išei
vių stipriausias lietuvybės ramstis Man
chesterio lietuvių tarpe, rodos, visuomet 
toks nepalaužiamas ir stiprus kaip lietu
viškasis ęžuolas, šaltiems mirties pirštams 
palietus širdį, krito staiga ir netikėtai 
eidamas 67-tuosius metus.

Pranas Puodžiūnas gimė 1888 m. rug
sėjo mėn. Pajavonio parapijoje, Vilkaviš
kio apskrityje, mažažemio ūkininko šei
moje. Baigęs anų laikų vargo mokyklą, 
būdamas augalotas, stiprus vaikinas sto
jo mokytis malūnininko amato. Jau iš 
pat mažų dienų Pranukas buvo susipra
tęs lietuvis. Gyvenant sunkius lietuvių 
spaudos draudimo laikus, jis, dirbdamas 
kaimo mlūne, aktyviai dalyvavo bendroje 
lietuvių kovoje prieš Caro priespaudą, 
dalindamas patikimiems žmonėms lietu
višką spaudą ir revoliucinius atsišauki
mus, kurie tais laikais buvo gabenami iš 
Prūsų. Tokiam darbui buvo reikalingas 
didžiausias atsargumas, nes atsirasdavo 
skundikų ir daugelis lietuviu, buvo areš
tuojami. Toks pavojus grėsė ir Puodžiū
nui bet jis, laiku iš savo kaimo seniūno 
gavęs perspėjimą apie gresiantį jam areš 
tą, spėjo pasprukti iš mlūno ir pasislėpti. 
Nebegalėdamas namuose viešai rodytis, 
būdamas tik 19 metų, išbėgo iš Lietuvos 
ir po kiek laiko pasiekė Škotiją. Tačiau 
jam ten nepatiko ir vos tik apie mėnesį 
laiko pabuvęs pasuko atgal. Mokėdamas 
šiek tiek vokiečių kalbos apsistojo Vaka
rų Vokietijoje, Elberfelde. Susiradęs dar
bo prie statybos ten išgyvena 2 metus

Tėvynės ilgesys nuolat kankino jauną
jį pabėgėlį ir jis ilgiau nebeiškentęs, grį
žo namo. Tačiau neilgai jam teko bebū
ti: rusai pradėjo gaudyti rekrutus į caro 
armiją. Nenorėdamas tarnauti svetimie
siems, Pranas antrą kartą ryžosi apleisti 
Tėvynę Atsisveikinęs su namiškiais vėl 
per Vokietiją išvyko į Angliją. 1909 m. 
spalio mėn. 16. d. pasiekė Manchesterį ir 
čia, radęs jau apie 100 lietuvių šeimų, 
apsigyveno. Čia jis sutiko iš kaimyninės 
parapijos lietuvaitę ir už poros metu su
kūrė lietuvišką šeimą.

Lietuvių organizacinis veikimas, Puo
džiūnui atvykus į Manchesterį. buvo dar 
labai menkas. Tad naujasis ateivis, pade
damas kitų susipratusių tautiečių, kibo 
į lietuvišką darbą. Per eilę metų bendrai 
dirbdami jie gyvino ir plėtė lietuvišką 
veiklą visose srityse. Puodžiūnas visada 
stovėjo priekinėse veikėjų eilėse. Jis bu
vo vienas tų, kurie įsteigė Vytauto Didžio 
jo vardo lietuvių klubą,, vėliau tapusiu 
Liet. Socialiniu klubu. Buvo suorganizuo
ta Šv. Kazimiero D-ja ir klube įrengta 
lietuviška biblioteka. Jie klubui parūpino 
lietuvių kunigaikščių portretus ir šiaip 
lietuviškus paveikslus. Sugriuvus vienai 
organizacijai, jie tvėrė kitą ir visokiais 
įmanomais būdais, norėdami apsaugoti 
nuo greito nutautėjimo lietuvius, traukė 
juos į vieną krūvą.

Prasidėjus Pirmajam Pasauliniam ka
rui, Puodžiūnas su kitais steigė Manches- 
teryje Lietuvių Šalpos Draugiją. Jis pats 
rinko aukas — rūbus, maistą, pinigus ir 
juos siųsdavo ar tai fronte kovojantiems, 
ir sužeistiems lietuviams ar žuvusiųjų

našlėms. Po karo, Lietuvai tapus nepri
klausomai, nebuvo pamiršti ir mūsų Lai
svės Kovų dalyviai: ir jiems buvo siun
čiamos piniginės aukos. Vienas iš dar už
silikusių dokumentalinių įrodymų yra 
Puodžiūnui adresuotas Lietuvos Pasiunti
nybės Londone padėkos raštas iš 1920. II. 
18. d. už prisiųstus 50 svarų, kurie tais 
laikais buvo didelis pinigas.

Nors Puodžiūnas Lietuvon gyventi ne
begrįžo, bet savo šeimos narių tarpe ugdė 
meilę Tėvynei. Nepriklausomybės metais 
kelis kartus lankėsi Lietuvoje- Vyriausias 
jo dviejų sūnų iki pirmojo bolševikų už- 
ėjimo gyveno Kaune, o duktė kaipo vie
nintelė Anglijos lietuvaičių atstovė, daly
vavo kaipo teniso žaidėja Kaune įvyku
sioje Tautinėje Olimpijadoje.

Po Antrojo Pasaulinio karo naujai pa
bėgėlių bangai pasiekus Didž. Britaniją, 
lietuviai dypukai Machesteryje užtiko Pr. 
Puodžiūną bedirbantį senu įpratimu. Jis 
ragino juos laikytis krūvoje, kad išlai
kius lietuvišką dvasią. Pats visur rodyda
vo pavyzdį. Nebuvo tų lietuviškų pamal
dų, minėjimo, susirinkimo ar kitokio lietu 
viško parengimo į kurį Puodžiūnas ne
atvyktų. Jis negalėdavo suprasti ir ne
mėgdavo tų kivirčų mūsų veiksnių tarpe 
ir todėl ne kartą posėdžio ar susirinkimo 
metu tėviškai subardamas atvėsindavo isi 
karščiavusias galvas.

Perkant dabartinį Manchesterio Liet. 
Soc. Klubo namą, Puodžiūnas buvo vie
nas iš keturių patikėtinių-trustee. 1952 m. 
gruodžio 28 d. įvykusiame Manchesterio 
Liet. Soc. Klubo metiniame narių susirin
kime kartu su a-a. Jonu Muraška buvo 
paskelbtas minėto klubo Garbės Nariu.

Paskutiniu laiku velionis gana dažnai 
skųsdavos šlubuojančia sveikata, bet pra
ėjus savaitei kitai ir vėl jis būdavo lie
tuvių tarpe. Š.m. lapkričio 16 d. rytą atsi
kėlė, rodos, sveikas. Pavalgęs stiprius pus 
ryčius apie 11 vai. apsirengė, užsikūrė 
pypkutę ir pasiėmęs lazdą išėjo pasivaikš
čioti. Paėjęs nuo namų galiuką prieš kal
ną turėjo sustoti. Nors rytas ne miglotas, 
bet sunku pasidarė kvėpuoti ir širdžiai 
taip savotiškai negera. Baugus nujauti
mas perbėgo kūną ir velionis grįžo. Atė
jus iki savo namų vartelių blogumas pra
ėjo, tad valandėlę pastovėjus vėl žengė 
prieš kalną, norėdamas pasiekti netoli 
esantį parka. Tačiau vos tik galiuką pa
ėjęs, staiga griuvo visu savo sunkiu svo
riu fr daugiau nebesikėlė. Subėgę kaimy
nai parnešė jį į jo namus, kur velionis ne
besulaukęs pakviesto gydytojo ir kunigo, 
nebegrįžtamai atsiskyrė nuo šio pasaulio.

Lapkričio 19 d. rytą, po gedulingų pa
maldų savo parapijos bažnyčioje vainikuo 
se ir gėlėse paskendęs karstas buvo nu
vežtas į Mostono R. Kat. kapines. Ant 
duobės kranto paskutinį atsisveikinimo 
žodį tarė A. Jaloveckas. Ilsėkis ramybėje 
taurus Lietuvos sunau. L. Venckus.

VOKIETDA
VOKIETIJOS SERGANTIEJI LIETUVIAI

Neustadt/Holst., — Vaskys Vytautas, 
Rastenytė Ona, Breskys Jonas.

Luebecke — Daukšas Teodoras, Masiu- 
lionis Mikas, Kizelavičius Martynas.

Bad Schwartau — Klevečka Vladas.
Rendsburge — Maceika Kazys.
Eutine — Šiekytė Izabelė.
Toekendorf — Kučytė-Lipkienė Juzė.
Schleswige — Kantauskas Zenonas.
Heiligenhavene — Motuzas Stasys, Šul

cas Jonas, Nevadnicenas, Jasiulavičius.
Doerpstedt — Jankevičius Marta.
Hamburg-Ochsenzoll — Jankevičius M. 

Bazys Pilypas.
Hamburg-AItona — Gurinskas Konstan

tinas, Plečkaitis Algis, Saliamonas Feliks.
Hamburg-Eppendorf — Pienelienė Kot.
Eckernfoerde — Suselienė Ona.
Hamburg-Einfield — Povilaitis Aleksas. 
Moelln — Ivanauskas Jonas.
Aštuoni metai guli gipse — Vanda Lin

gytė, (23) Sahlenburg ueber Cuxhaven, 
Orthopaedische Klinik, Sanatorium; Ge
novaitė Kudžmaitė, (23) Delmenhorst, 
Orthopaedische Klinik, Sanatorium.

Šios abi lietuvaitės turi stuburkaulio 
džiovą. Jas lanko tėveliai, kunigai, lietu
vės seselės ir karts nuo karto vienas kitas 
kaimynas. Abi mergaitės yra vienodo 
žiaus. Jos yra laimingos, kai joms 
nors parašo. Pirmoji dažniau artimųjų 
koma sugebėjo išsaugoti savo gimtąją 
bą. Ji netik gražiai lietuviškai kalba,

am- 
kas 
lan 
kai

__________ ____ ,___  - bet ir neblogai lietuviškai rašo. Pastebėtina, 
kad dabar, sulaukusi 13 metų amžiaus, 
pradėjo ligoninėje mokslą.

Antrąja! yra sunkiau, nes ji turi tik vie 
ną mamytę, kuri rečiau ją tegali aplanky
ti ir jai pagelbėti. Malonu, kad Delmen- 
horste gyvenančios lietuvės seselės Elž- 
bietietės ją lanko ir jai pagelbsti. Tikima
si, kad visa tai, ką pamiršo, dar atgaus.

Seselė Petra Augaitytė globoja ligonę ir 
tikisi, kad ji stiprėdama fiziniai pasiliks 
ir dvasioje stipri lietuvaitė.

* ♦ ♦ ♦ ♦
VIEŠA PADĖKA

Mes, lietuviai seneliai, gyvenantieji 
Miunchene, Vak. Vokietijoje, taip vadina
moje senelių „prieglaudoje“, nuoširdžiau
siai dėkojame „E. Lietuvio'1 redaktoriui, 
administratoriui ir visiems šio laikraščio 
bendradarbiams bei rėmėjams už siunti
nėjimą mums, kaipo aukos, Jūsų leidžia
mo laikraščio, kurs mus lankydamas kas 
savaitę, praskaidrina mūsų šiandieninę 
labiau negu nepavydėtiną būklę.

Gali didžiuotis savo augšta kultūra tau
tos ir paskiri žmonės, kurie šelpia ir glo
boja savo tautiečius senelius, o jiems mi
rus, puošia jų antkapius.

Dėkingi lietuviai seneliai

NOTTINGHAMAS
IŠDRASKYTAS LIZDAS

Lapkričio 27 d. Nottinghamo ir plačių 
apylinkių lietuviai erdvioje Lilac salėje 
paminėjo savo išdraskytą lizdą, kurį taip 
kruopščiai saugojo mūsų garbinga kariuo
mene. Skyriaus pirm. J. Galbuogis atida
rymo kalboje pažėrė šiltų Tėvynės mei
lės minčių, prašydamas atsistojant prisi
minti lietuvius, žuvusius kovoje dėl Lie
tuvos laisvės.

Po to tarė žodį svečias A. J. Kaulėnas, 
ryškindamas simbolinę mūsų senolių kuo
ro ugnį, kuri pavojų metu būrė ginkluo
tas lietuvių pajėgas. Pavojų esama ir šian 
dien — netik mūsų Tėvynėje, bet ir trem
tyje, kai pradedame retėti, šalintis nuo 
organizuoto darbo ir užmiršti tuos, kurie 
dėl Tėvynės atidavė sveikatą, grožį.

Prelegento paskaita buvo neištęsta, ope
ravusi jautriais šūkiais, efektingais saki
niais ir dėlto padėjusi sukurti deramą 
nuotaiką tam tikra prasme simbolinei K. 
Vaitkevičiaus 3 veiksmų dramai — „Iš
draskytas aro lizdas“.

Autorius savo kūrinį pavadino istorine 
drama, tuo pačiu įtaigodamas, kad veikė
jai turės žiūrovams pavaizduoti buvusią 
Ši dramos tikrovė — geometrinis ketur
kampis su pilies valdovu Arūnu, io broliu 
Kęsgailą, a'biejų mylima Danguole ir iš
daviku kryžiuočiu, tariamu lietuvių drau
gu Bruno-Gauriu. Logiškai antorius turė
jo narplioti šakotą meilės, pavydo, keršto 
ir išdavimo pynę. Psichologiniai atskirų 
veikėjų lūžiai kristalizavosi vienos pagrin 
dinės vertybės — ištikimybės arba Tėvy
nei Lietuvai arba kryžiuočių ordinui — 
fone. Išdavoje — laimėjo svetimos, klas
tingos jėgos, įkūnytos Bruno asmenyje: 
jos iškraipė sentimentalaus Kęsgailos dva 
šią ir nuvedė fatališkon savižudystėn; jos 
pražudė Danguolę ir jos motiną; jos būtų 
palaužusios valdovo Arūno nelabai šakotą 
asmenybę, jei ne išganinga Vaidilos kal
bos įtaiga. Išvada? Lietuvišką lizdą ardo 
valios nesutvardytas širdies jausmas, leng 
vas pasitikėjimas svieto perėjūnais, įta
kingų asmenų siekimas tikslo, nesiskai
tant su jokiomis priemonėmis. Taigi, dra
mos sugestija teisinga, bet kartu liūdna ir 
jos įspūdžio nepajėgia pataisyti labai sce
niška Arūno priesaika — plauti kardą 
kryžiuočių kraujuje.

Jau pats turinys, užsimojęs vienu kar
tu išspręsti net keletą problemų, gali būti 
sugyvenimintas tik prityrusių, įsigyvenu
siu veikėjų — aktorių. Jie turi pamiršti 
žiūrovus, pamiršti suflerį, apvaldyti netik 
virpančias rankas ar kojas, bet ir balsą, 
veido mimiką, kiekvieną kūno judesį ir 
mostą. Vaidintojas turi kurti, o ne pamėg
džioti save su savo netvirtumu ir neįsl-

gyvenimu. Jam turi būti aiškus netik pa
siimto personažo judesys, bet ir mintis, 
aistra, istorinė, sakyčiau, paskirtis. Ge
riau, kai tokiu atveju žiūrovas neišgirsta 
aiškiai pasakyto kęslo — einu išduoti; 
niekuo nesirūpinu, tik savo širdimi, — bet 
atspėja ar išskaito tai iŠ aktoriaus jude
sių ir mimikos.

Kaip šitą sunkų uždavinį atliko mūsų 
mieli aktoriai, kurių nevienas pirmą kar
tą žengė į sceną ir baiminosi, kad tik ne
sugriūtų?

Dera atsiminti, kad jie visi — tik sce
nos mėgėjai, kurių dalis tik patriotinę 
pareigą atliko, pasiryžusi eiti į rampų 
šviesą ir atsistoti prieš abejingus žiūro
vus ar piktus kritikus. Jeigu vienam ki
tam rūsčiam kritikui būtų reikėję atsis
toti į kurio nors jų vietą, kažin ar būtų 
geriau įtikinę ar suvaidinę. O stengėsi, o 
palaipsniui laužėsi visi — ir įsimylėjusių 
trejetukas, ir išdavikų vadas su savo pen
tinuotais sėbrais, ir taurusis Vaidila su iš
tikimais pilies kariais. Buvo jausti, kaip 
aktoriai Brendo scenoje, vaidybos eigoje, 
kaip pradėjo susirasti save ypač III veiks 
me: čia daugiausia savo asmens parodė 
Danguolė (A. Galbuogienė), čia iki ašarų 
graudino Arūno (St. Matulevičiaus) ir 
Kęsgailos (A. Leščinsko) dramatinis pa
sikalbėjimas, čia iki padūkimo žiūrovą 
pykino išdaviko Bruno (Br. Zenkevičiaus) 
akmeninė širdis ir džiugino pralaimėji
mas. ..

Tauri, motiniška buvo Kunigaikštienė 
(M. Mickevičienė); nuoširdus, iki kūdikiš
kumo tiesiakalbis Buteikis (V. Biskys); 
mieli, tikri broliai lietuviai Algimantas 
(J. Kiburas) ir Pasiuntinys (A. Gudliaus- 
kas); juokingi, net nejučiom šaržuoti am
žini mūsų priešai kružiuočiai — Komtū
ras (K. Bivainis). Konradas (K. Taujans
kas), Vilhelmas (P. Marčiuška) ir jų tar
nas (St. Daunoras)...

Mieli aktoriai, ryžto ir drąsos! Pradžia 
graži. Pirmą sunkų, bandomą žingsnį jau 
žengėte. Kai, turėdami sceninės patirties, 
padarysite vieną kitą atbaigiančią repeti
ciją ir drąsiau žengsite į kitos lietuvių ko
lonijos sceną, jūs dar geriau vaidinsite, 
nes ten Danguole bus Danguolė, o ne 
mums pažįstama p. Galbuogienė, o Gau
rių bus išdavikas Bruno, o ne mielas p. 
Zinkevičius.

Gražu buvo žiūrėti, kai žiūrovų padėką 
gražiai išreiškė mergaičių įteiktos gėlės 
auoriui ir režisieriui K. Vaitkevičiui ir 
dekoratoriui bei aktoriui J. Kiburui, ku
rio suprojektuoti rūbai buvo puikūs, o de
koracijos — excellent.

J. Ks.

„NESUGRIAUNAMOS LOGIKOS 
ARGUMENTAI“

P. B. Varkala, gerokai pavėlavęs, užuot 
rėmęs šio krašto lietuvių pastangas įsi
gyti vasarvietę — prieglaudą, ūmai ėmė 
bauginti, kap jis pats sakosi, nesugriau
nama logika, pagrysta argumentais.

Žvilgterėkime, tačiau į jo logikos argu
mentus. Straipsnyje „Ar gerai apsigal
vojome“? p. Varkala, tarp kita ko, abejo
ja vietos tinkamumu? šitoksai jo abejo
jimas del vietos tinkamumo, primena 
man vieno lietuvio, parašiusio „recenziją“ 
apie Putino „Altorių šešėlius“. Po kiek 
laiko, šis „recenzatas“ kreipėsi laišku į 
savo patikimą draugą, prašydamas jam 
papasakoti, apie ką ten toje knygoje Pu
tinas rašo, nes jis tos knygos nėra nei 
skaitęs, nei matęs. P. Varkala abejoja 
del vietos tinkamumo, tačiau juk jis nėra 
jos iš viso apžiūrėjęs, nėra matęs, nėra 
ten buvęs. Kurgi tada logika?

Skaitlinių argumentai reišia daug. Fak
tas. Bet jais galima operuoti taip, kaip 
kam patinka ir kaip naudingiau, štai, p. 
Varkala tvirtina, kad kambariui apstaty
ti reikia 40 svarų. Aš galiu tvirtinti, kad 
reikia 50 svrų, o mano draugas skaičiuo
ja, kad visiškai užtenka 25 svaru. Esu 
girdėjęs, kad p. p. Bakaičiai sutinka vie
ną kambarį įrengti savo auka, kitą kam
barį pasiža'da vienas DBLS skyrius įren
gti, neabejoju, kad atsiras ir dar lietuvių, 
norinčių prie to prisidėti, štai ir byra 
skaitlinių argumentas, nes p. Varkalos 
balansas nebesueina. Jis savo skaitlinių 
argumentuose paėmė pagrindan 2.400 sva
rų, o lietuviai, nepaboję jo argumentų, 
per savaitę šią sumą pakėlė iki 3.000 sva
rų! Ir vėl buhalterija nebeatitinka. P. 
Varkala tvirtina, kad dėl susisiekimo bus 
labai ir labai nepatogi vieta, o anglė, ži
nanti Headley Park vietą, sako (žiur. E. 
L. Nr. 47), kad ten kasdien kursuoja au
tobusai.

„Neturėkime iliuzijų“ p. Varkala klau
sia, ar mūsų duosnumas yra toks, koks 
buvo? žinoma, kad ne. Kiek laiko reikė
jo anuomet šitokiai sumai sukelti, per
kant Lietuvių Namus, kai mūsų šiame 
krašte buvo du kart tiek, kiek dabar? P. 
Varkala žino, nes jis tada juk šį reikalą 
suko. Neklysiu, sakydamas, kad 2.000 
svarų surinkti tada buvo su didžiausiomis 
pastangomis sugaišta apie du metus. Da
bar toji pat suma surinkta per 3 savaites. 
Iš tikrųjų, mes nebe tokie duosnūs ir iš 
tikrųjų svari ir argumentais paremta 
logika. Savo nesugriaunamą ir argumen
tais paremtą logiką sustiprinti, p. Varka- 
Ja ima lenkų pavyzdį, operuodamas 
100.000 skaitline. Pasikviestu ir aš talkon 
skaitlines: Argentinoje yra 40.000 lietu

vių, estų ir latvių po 1.000. Estai ir latviai 
savo knygų išperka per metus už 50.000 
dolerių, lietuviai už 5.000 Lenkų Prancū
zijoje yra apie 600.000, Anglijoje, imkime 
p. Varkalos duomenis — 100.000, Lenkai 
šiame krašte turi keliolika spaustuvių, 
gimnazijas, kelis teatrus, provincijoje 
„Mažąją Lenkiją“, .Lenkų Vaiko namus", 
kelis Londone klubus, kiekviename dides
niame provincijos mieste namus, keliolika 
leidyklų, ir t. t. ir t. t. Prancūzijoje gyve
ną lenkai šito neturi. Ten šeši šimtai tūks 
tančių, čia vienas šimtas tūkstančių. Aus
tralijoje yra 9 tūkstančiai lietuvių, bet 
jie imdami mus pavyzdžiu skundžiasi, kad 
nieko panašaus negalį įgyvendinti. Todėl 
kaip matome, skaitlinėmis ne visada ga
lima operuoti ir grįsti savo logiką.

O kas bus po penkių ar dešimties me
tų? — šaukia pranašingai p. Varkala. Ot 
į šį klausimą, jei ir galima, tai tik Mikal- 
dos pranašystės logika pasirėmus atsaky
ti. Žymiai lengviau pažiūrėti kas buvo. 
Galimas dalykas, kad penkių ar dešim
ties metų laikotarpyje bus karas. Ir jei 
bus, tai kam ne kam, bet pirmoje eileje 
Londonui klius. Ir klius, tikriausiai, dau
giau, negu nuošaliam Headley Park. Ir 
todėl, galvojant logiškai, jau dėl vien to 
klausimo „kas bus?“ reikia mums dabar 
pasiruošti. Imkime net ir tokį pavyzdį: 
jeigu šio, praėjusio kar.o metu, būtų šio 
krašto lietuviai turėję Headley Park, tai 
vertingi, nebeįperkami už jokius pinigus 
mūsų Londono pasiuntinybės dokumentai, 
biblioteka ir visas kitas turtas, gal būt 
ir būtų mums išlikęs. Deja, jis sudegė 
Jau vien šitai turėdami galvoje, statyda
mi sau klausimą „Kas bus?“ — turime 
turėti nuošalesnę vietą, kurioje daugiau 
yra galmybių išlaikyti mūsų ateičiai ver
tingus ir už pinigus neįperkamus dalykus. 
Ar, kilus karui.mes gailėsimės tų trijų 
ar penkių tūkstančių, jei keliems ar kelio 
likai dešimčių lietuvių pavyks iš miesto 
išsprukus, išlikti gyviems Headley Park? 
Šitoksai man peršasi atsakymas į p. Var
kalos klausimą — kas bus?

Praėjusio karo metu lenkai Londono 
centre pirkos namus už penkis tūkstan
čius, kurių vertė buvo penkiariopa. Žy
dai juos pardavė, bijodami bombardavi
mo ir bėgo į Škotiją, o ten už lūšneles 
mokėjo pluoštus svarų, nes ten nebuvo 
tiek pavojaus. Juk taip pat, tikiuos,' p. 
Varkala sutiks su šios prielaidos logiš
ka argumentacija.

Labai gražus p. Varkalos noras duoti 
mūsų jaunai kartai geriau, negu jie ras 
pas kitus. Bet šitoksai noras tai jau tik
rai iliuzija, nebeparemta nei logika, nei 
argumentais, šitokia logika vadovaujan
tis, mes jau dabar save nurašome l „mirų

(Nukelta t PsL 4.)
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APLEIDŽIANT
Šios dienos rūpesčiuose tebūnie man 

leista paliesti vieną, kitą momentą, paste
bėtą pereitos savaitės spaudoje. Visi jie, 
mano išmanymu, yra įsidėmėtini, kaip 
artimai susiję su dabartiniu rytų ir vaka
rų konfliktu. Kad ir daug kalbama apie 
taikingą sugyvenimą, bet, atrodo, kad tos 
kalbos daugiau išreiškia tam tikrų, gau
sėjančių, vakarų sluogsnių norus, negu 
tikrąją padėtj. šaltas rytų ir vakarų ka
ras eina, kaip ėjęs. O tai reiškia, kad, 
nors šiandien pabūklais ir nešaudoma, ry
tų ir vakarų konfliktas nėra išspręstas ir 
nei paliaubų nei taikos tame konflikte 
nėra pasiekta. Priešingai, nėra nei vieno 
ženklo, kad rytai būtų atsisakę savo agre
syviųjų tikslų ar būtų sustoję juos vygdę.

Paskutiniame numeryje „The Sunday 
Times“ britų parlamento narys Desmond 
Donnelly aprašė kaikuriuos savo įspūdžius 
iš kelionės i Kiniją. Donnelly yra lankę
sis už geležinės uždangos kelis kartus, yra 
darbietis, parašęs knygą apie padėtį už 
geležinės uždangos. Savo straipsny jis 
konstatuoja skirtingą rytų ir vakarų žmo
nių galvoseną, o taip pat beprasmingumą 
bandyti objektyviai aiškintis su rytiečiais, 
t. y. komunistais, ar jie būtų rusiški, len
kiški ar kinietiški, ar dar kokie kitokie. 
Pav. jis skrido i Kiniją su lenkais paskir
tais i Paliaubų komisiją Indokinijoje. Jų 
idėjos apie neutralitetą ir neutralaus kraš 
to atstovų uždavinį buvo tiek keistos, kad 
nebuvo prasmės su jais tęsti diskusijas ta 
tema. Donnelly konstatuoja, kad komu
nistinių kraštų supratimu taikingas su
gyvenimas reiškia ką kitą, negu vakarie
čių supratime. Praktiškai, kaip konstatuo
ja Donnelly, šaltas karas ir taikingas su
gyvenimas komunistams reiškia tą patį, 
yra sinonimai.

Visa nelaimė, kad komunistai pradėjo 
taikinti tame šaltame kare, arba tiksliau 
sakant, savo agresijoje prieš vakarus, 
psichologiškai gudresnes priemones, negu 
Stalinas.

Pav., kad ir tokia žinutė paskutiniame 
„Observeryje“. Anksčiau, sovietinė spauda 
žiauriai puolė ir niekino britų profesines 
sąjungas ir jų tarybą (T.U.C.) Dabar so
vietų t. y. profsąjungų laikraštis „Trud“ 
rašo nepaprastai saldžiai ir taikingai ir 
įieško bendradarbiavimo su britų profe
sinėmis sąjungomis. Susidaro įspūdis, kad 
taika ir santaika čia pat už kampo, tik 
kaikurie britų T.U.C. vadai ją bando su
kliudyti. „Trud“ stengiasi sudaryti įspūdį 
savo skaitytojams, kad eiliniai britų pro
fesinių sąjungų nariai nieko kito netrok
šta, kaip tik bendradarbiavimo su sovie
tinėmis profesinėmis sąjungomis ir komu
nistų valdoma profesinių sąjungų pasau
line federacija. Taip yra vykdomos nau
jos direktyvos, kurias nustatė tos federa
cijos kongresas kiek daugiau negu prieš 
metus laiko Vienoje. Tai yra nauja tak
tika, bet su tais pačiais agresyviniais tik
slais, patraukti į save profesinių sąjungų 
naiviuosius narius per jų vadų galvas, 
kurie supranta komunistų kėslus ir jiems 
priešinasi.

Labai įdomią žinutę skelbia pereitos 
savaitės „Economist“. Visai panašią takti
ką kitame pasauly taiko raudonieji kinie
čiai savo agresijoje prieš Formozą. ši tak
tika yra pavojingesnė negu komunistinių 
kiniečių puolimai prieš Quemoy salą, pri
klausančią kiniečiams nacionalistams. Nes 
ilgainiui komunistai gali laimėti pačią 
Formozą šūvio neiššovę. Pekingas dabar 
varo radio propagandą, kreipiamą į klnie 
čius Formozoje. Pav. generolas Chang 
Chih-chung, buvęs Kuomintango politikas 
— militaristas, aiškina kiniečiams nacio
nalistams, kokį jis gerą gyvenimą turi 
liaudies Kinijoje. Kiniečiai pabėgėliai ra
ginami grįžti į Kiniją. Ir t.t. ir t.t.... Ko
kia gi susidaro padėtis? Iš vienos pusės 
prezidentas Elsenhoweris žaboja kiniečius 
nacionalistus nuo bet kurių realių veik
smų, iš kitos pusės patys nacionalistai ki
niečiai negali nematyti, kaip auga raudo
noji Kinija ir jos prestyžas. Užtenka tik 
prisiminti raudonosios Kinijos laimėjimus 
Ženevoje. Kiek ilgai tokioje padėtyje ga
li išsilaikyti Formozos kiniečių nacionalis
tų moralė? Pagrįstai galima spėlioti, kad 
tautinį kiniečių sąjūdį laukia toks pat li
kimas, kaip senųjų rusų emigrantų, ku
rių labai daug kas prieš karą ir karo me
tu grįžo į Rusiją. Ar sovietinė Rusija ne
realizavo pačias didžiąsias rusų nacionali
nes ambicijas? Kaip teisus yra genero
las Van Fleet, buvęs amerikiečių 8. armi
jos Korėjoje vadas, kuris aiškino prieš 
kelias dienas senato komisijoje, kad jis 
niekad negalėjo suprasti, kodėl Chiang 
Kai-sheko divizijos nebuvo panaudotos 
Korėjoje. Žiūrint šios dienos akimis, pa
reiškė gen. Van Fleet, tai buvo baisi klai
da, panaudojimas šių divizijų būtų lei
dęs Išbandyti jų kovingumą, patirti ku
rie kiniečių nacionalistų generolai yra 
geri, kiniečiai komunistai būtų dezertira- 
vę sąjungininkų pusėn ir pan. Bet gal 
svarbiausia, tai būtų apsaugoję naciona

S. ŽYMANTAS
listinį kiniečių sąjūdį nuo to, kaip ang
lai sako „frustration“, kuris gali galuti
nai sužlugdyti.

Arba štai ir dar viena žinia, kurią ran
dame tame pačiame „Economist“ numery
je. . Mes skaitėme spaudoje apie kelionę 
D. Britanijoje ir JAV Japonijos ministro 
pirmininko Yoshida. Kol jis grįžo į Japo
niją. kurią iki šiol vakarai negali ryžtis 
pripažinti pilnateisiu vakarų sąjunginin
ku, nuotaikos Japonijoje dar labiau pa
krypo į neutralizmą ir solidarumą su ki
tais Azijos kraštais, į geresnius santykius 
su Kinija ir komunistų bloku. Komunistų 
propaganda Japonijoje taip pat yra labai 
gudriai vedama, ką parodo pav. kad ir la
bai sėkmingas komunistams lankymasis 
Tokio kiniečių raudonojo kryžiaus misi
jos, vadovaujamos „draugės“ Li Techuan. 
Šiandienėje savo padėtyje Japonija suda
ro labai gerą taikinį komunistinei propa
gandai.

Kas gi darosi pietų Indokinijoje? Pri
simename, kaip vakaruose buvo džiūgau
jama dėl karo pabaigos Indokinijoje. Bet 
karą sustabdę komunistai nesulaikomai 
toliau vedė „taikingą“ penetraciją. Kores
pondentų pranešimai, kad pietinėje Indo- 
kinijos provincijoje Cochin-China komu

VINCO KRĖVĖS PASTOGĖJE

(atkelta iš psl 2.)

Kalbamės, čiauškame

Nuo to mano vizito praėjo bene trylika 
metų, ir, kad ir kažnkaip bekrapštau gal
vą, neviską galiu atsiminti. O buvau vis
ką užsirašęs, pasižymėjęs ir sudėjęs į 
krūvą su mokinių surinkta medžiaga apie 
rašytojo jaunystę. Maniau, kada nors 
ateis laikas, kada gelėsiu viską spaudoje 
paskelbti. Deja, mano surinktoji medžiaga 
liko ten, gimtajame krašte, kur šiandien 
ir pats rašytojas ir jo didžiosios idėjos 
niekinamos, pajuokiamos...

— Tai katras iš jūsų jaunesnis — jūs 
ar rašytojas? — paklausiau.

— Dzievuliau mano, ar nematote?! — 
garsiai kalbėdama, atsiliepia ne rašytojo 
sesuo, bet ateivė moteris. — Žinia, kad ji; 
ji jaunėlė sesuo!

— O ar atsimenate Vicuką, kai buvo 
dar mažas?

— Žinia, kad atsimename! Kur neatsi
minsi!.. Būdavo, visuomet toks judrus, 
toks štukaunas. Visur būdavo jo pilna — 
Ir namuose, ir kieme, ir kaimynuose. Mėg 
davo žaisti, lakstyti, su vaikais kur susi
eiti. Neskirdavo nė vieno: mūsų kaime 
buvo ir žydų, ir šiokių ir tokių, tai jis, 
sakau, su visais.

— JT, rodos, norėjo kunigu mokyti...
— O kaipgi, tėvai labai norėjo. Būtų 

buvusi tokia garbė, toks smagumas. Jis gi 
buvo jau ir suknelę užsidėjęs ir su ta 
suknele čia, Subartonyse, ir Merkinės baž 
nyčioje pasirodęs. Bet, matyt, kuniglštė 
buvo ne jam — gal nepatiko, gal šiaip 
kas...

— O vėliau, kai ėjo augštuosius moks- • 
lūs, ar Vincas pasirodydavo pas jus?

— Kur nepasirodys, — pasirodydavo. 
Ir su jaunimu sueidavo, ir su juo net ke
lintą kaimą pasiekdavo. O mėgdavo ir su 
seniais pasikalbėti, trokšdavo iš ių kokią 
poringę, padavimą išgirsti...

(atkelta iš psl. 3.)

sias sielas“ mūsų kraštui. Šitokia nuo
monę palaikant, savaime suptantama, kad 
nė vienas mūsų nebegrįšime į Lietuvą, 
jei ji ir būti; laisva: juk ten nebus nei 
automobilių, nei šaldvtuvų, nei te'evizi- 
jos, nei patogių minkštų baldų. Pagaliau, 
kaip mes savo jaunimui galime duoti 
puošnias vasarvietes, puošnesnius klubus, 
puošnesnias šokių sales, negu jie randa 
tūkstančiais metų lobiais jr turtais perte
kusiame krašte, krovusiame milionus į 
šitokias vietas? Žmogui tobulėti nėra 
ribos. Sutinku, kad mes taip pat turime 
siekti civilizuotiškesnių priemonių, tačiau 
noras, kad mes galėtume duoti „geriau“, 
negu mūsų jaunimas mato pas kitus, yra 
nebe iliuzija, o nesveika utopija. Lietu
vis, koks jis bebūtų, senas ar jaunas, jau
sis žymiai laimingesnis, daugiau turės sa
vo „kraujuje garbės“, atsivedęs kitatau
ti į nuosavą, kuklią vasarvietę Headley 
Park, negu su juo nuėjęs į puošnią ir 
liuksusinę kurio nors pajūrio vilą.

Viktoras Pabališkis

DERBY
Sukruto derbiečiai, š. mėn. 20 d. suren

gę Kariuomenės Šv. minėjimą. Turiningą 
paskaitą skaitė Dr. Mockus. Meninėj pro
gramoj pirmą sykį pasirodė P. Ramonio 
vedamas oktetas, sudainavęs keturias dai
neles, o prijungdamas P. Vaitkevičiaus 
montažą, griaudino klausytojus, šioje sri
tyje derbiečiai yra padarę didelę pažangą. 
Reikia tikėtis, kad rankų nenuleis ir atei
ty pasirodys dar su puikesne programa.

Gaila, kad apylinkės lietuviai mažai ap
silanko Derby.

K.

nistai indokiųječiai kontroliuoja 80% visų 
kaimų, atrodo nėra toli tiesos.

Malajuose anglai deda dideles pastan
gas užbaigti partizaninį komunistų karą.

Prancūzijoje didėja spaudimas tų sluog
snių, kurie reikalauja, kad prieš V. Vokie
tijos apginklavimą turi būti padarytas 
dar vienas bandymas tartis su Maskva 
del rytų — vakarų konflikto sprendimo. 
Tas verčia Prancūzijos premjerą Mendes- 
France kalbėti apie paralelinę akciją: 
ruošti ratifikavimą padarytų susitarimų 
ir tuo pačiu metu ruoštis pasitarimams su 
Maskva Paryžiuje gegužės mėnesy.

O iš kitos pusės V. Vokietijos jaunimas, 
kuris turėtų būti šaukiamas karinės prie
volės atlikti, anaiptol nerodo entuzijazmo 
ginkluotis. Stačiai neįtikėtina, bet vietos 
parlamentų Heese ir Bavarijoje rinkimi
nės akcijos metu Augsburge faktinas V. 
Vokietijos karo ministras Dr. Blank bu
vo anti-mlitaristų demonstrantų apkultas 
ir sužeistas, panašiai nukentėjo ir gen. 
von Manteuffel ir kiti kalbėtojai, kurie 
buvo palaikyti šalininkais V. Vokietijos 
atsiginklavimo.

Vienu žodžiu, „peaceful coexistance“ 
vyksta. Tuo tariau iš JAV vis daugiau atei 
na balsų apie to „taikingo sugyvenimo“ 
nuotaikų įsivyravimą.

PARDUOTIEJI LIETUVIŲ NAMAI, HOLLAND PARK, W. 11.

7 LENKŲ JURININKAI PALEISTI 
LAISVĖN

Pagaliau baigėsi 7 lenkų jūreivių byla.
Tai atsitiko raudonosios Lenkijos „Pusz- 

cyk“ laive, jam artėjant prie Anglijos 
krantų. Whitby uoste 7 jūreiviai papra
šė leisti jiems pasilikti šiame krašte, ki
taip sakant, prieglaudos teisiu. Tuoj pra
sidėjo ir maištininkų išdavimo reikalavi
mas. Viskas atsidūrė teisme, o teisėjas 
Laurence Dunne apkaltino juos neoaklus- 
numu savo vyresnybei ir pasiuntė į Brix- 
tono kalėjimą.

Ir štai byla atsidūrė augščiausiajame 
teisme, kuriam vieną dieną trukusio pro
ceso metu pirmininkavo pats Lordas God
dard. Lenkai pabėgėliai Anglijoje taip pat 
nesnaudė. Jie sumetė kelis tūkstančius 
svarų ir pasamdė Sir Hartley Shawcross, 
žymų teisininką. Jam tad ir pasisekė įti
kinti augščiausiąjį teismą, kad jūreiviai 
neturėjo blogos valios, kad jie maištavo 
ne prieš kapitoną kaino tokį, o orieš po- 
litrūką, prieš režimą. Iš viso, jis pabrėžė, 
kad neramumai buvo politinio pobūdžio, 
todėl jūreiviai esą neturėtų būti prievar
ta grąžinami Lenkijon. Teismas juos iš
teisino. Dabar pareis nuo. vidaus reikalų 
ministerio suteikti tiems jūreiviams prie
glaudos teisę Anglijoje, kaip ii suteikia
ma, jei reikalinga, ir kitiems asmenims. 
Vadinasi, teisingumas nugalėjo, ir 7 lenkų 
jūreiviai jau yra laisvėje.

Formozą. Laisvosios Kinijos krašto ap
saugos ministerija praneša, kad raudo
nieji mėgino pagrobti mažylę Wuchu sa
lą. Po valandą trukusios kovos, komunis
tai buvo nublokšti į jūrą. Paimta daug be 
laisvėn.

Keturių metų bėgyje nebuvo savaitės, 
tikriau pasakius dienos, kad šio krašto 
lietuvių lūpose nebūtų minimas 43, Hol
land Park, — Lietuvių Namai, šią savaitę 
šis lietuviams žinomas adresas jau nueina 
mūsų D. Britanijoje gyvenančių lietuvių, 
istorijon. Nesiimu uždavinio spręsti, ver
tinti ir šiame straipsnelyje įamžinti visos 
tos veiklos, atliktos per keturius metus 43, 
Holland Park pastogėje. Bloga ji buvo ar 
gera, pusėtina, ar visiškai prasta — pap
rastai tikra pasirodo, kai žiūrima tam tik
ram laikui praėjus, kai ramiai nusėda 
veiklos dulkelės, kai tąją veiklą vertina 
nebe tik, kurie dirbo, nei tie, kurie kliudė, 
bet tie, kuriems rūpi nešališkumas. Šito
kia mintis peršasi, apleidžiant šią savaitę 
43, Holland Park, kur keturių metų bėgy
je būrėsi mūsų, netekusių savos žemės po 
kojomis, veikla, šią savaitę šis veiklos 
centras perkeliamas į kitus namus, 1/2, 
Ladbroke Gardens, esančius toje pat va
karų Londono dalyje — W. 11.

Priežodis sako, kad žuvis įieško kur gi
liau, žmogus — kur geriau. Bešališkai 
sprendžiant Lietuvių Namų keitimo moty 
vus, užtektų šito priežodžio. Lietuvių Na
mų reikalus tvarkančios galvos, matan
čios visa iš arti, nutarė jieškoti kur ge
riau. Koks to gerumo procento dydis, šian

KULTŪROS PASTABOS

Šiemet sueina 425 metai nuo pirmosios 
Lietuvos Statuto laidos paskelbimo. Jis 
pakeitė vadinamąją papročių teisę, kurią 
galėjo didžiojo kunigaikščio pareigūnai 
savaip aiškinti.

Dailininkas A. B. Peravičius meno stu
dijas pagilinti išvyko j Paryžių. Studijas 
jis pradėjo Vokietijoje, Freiburgo meno 
akademijoje, o paskui persikėlė j Čikagos 
meno institutą. A. B. Petravičius yra ta
pytojas modernistas ir jau dalyvavęs pa
rodose.

Prof. Dr. Z. Ivinskis, dirbąs Vatikano 
archyvuose, . tvarko medžiagą apie Švč. 
Marijos garbinimą Lietuvoje amžių bėgy
je.

Argentinos universitetuose mokosi apie 
100 lietuvių studentų. Mėgiamiausios stu
dijų šakos yra medicina ir inžinerija. To
liau seka farmokologija, odontologija, ag
ronomija ir teisė.

Japonijos ministeris pirmininkas Shige- 
ru Yoshida ir jo duktė Takakichi (katali
kė) aplankė popiežių Pijų XII.

Dabartiniu metu Vatikano radijo ban
gomis tiesos ir dvasios sustiprinimo žodis 
girdimas dvidešimt aštucniomis kalbomis, 
tarp jų ir lietuviu kalba.

Kompoz. St. Šimkaus kūrinys „Oželis“, 
A. Gavelio išverstas į anglų kalbą, buvo 
išpildytas per ABC Adelaidės radijo stotį 
Australijoje, Kurinį išpildė kamerinis an
samblis „Adelaide Singers“. 

dien sunku pasakyti, nes tai būtų tik spė
liojimas, dažnai nieko bendra neturįs su 
gyvenimo praktika. Esama dabartis, ma
tyt, parodė, kad mums reikia didesnių, 
erdvesnių patalpų, taip, kaip ir kiekvie
nam mūsų, pradžioje užteko kuklaus vie- 
nalangio hostelyje kambariuko, o vėliau 
jau vienas kitas nebeišsitekome ir dviejų 
ar trijų kambarių butuose, keitėm senose 
krautuvėse įsigytus baldelius į geresnius, 
patogesnius, moderniškesnius. šitaip, atro
do, daro ir mūsų namų bendrovės valdy
ba, įsitikinusi, kad visiems bus geriau, jei 
turėsime erdvesnius namus, kuriuose bus 
galima patogiau gyventi nuolatiniams gy
ventojams, ir, agi būt, šį tą daugiau nu
veikti finansiniame bendrovės bare, juo 
labiau, kad šiai bendrovei jau kuris lai
kas tenka vežti nepelningą vienintelio Eu
ropos lietuvių savaitraščio leidimo vežimė
lį. Tūlas tuoj pasakys, o kodėl nebuvo 
galima šito padaryti 43, Holland Park? 
Man taip pat šitoksai klausimas kniedi, 
bet, matyti, kad tie, kurie dirba, matė, 
kad persikėlimas yra naudingesnis. Vis 
puikiai žinome, kad iš dalies, juo labiau 
nugirdus kokį priešingą gandelį, visada 
lengviau pakritikuoti, supykti ir iškolioti 
įsiskarščiavus, negu padaryti. Faktų ir pa 
vyzdžių rasime kiekviename žingsny, ku
rie vaizdžiai rodo, koks yra didelis skir-
tumas tarp darbo žodžio.

Persikėlimas į kitas patalpas, į kitus 
Lietuvių Namus, nebuvo nuspręstas, kai 
kam, gal būt, atrodo, per vieną dieną ar 
per savaitę. Šis klausimas buvo daug kar
tų pergalvotas, persvarstytas, perskaičiuo
tas. Ar verta buvo keisti namus, parodys 
ateitis, pamatys kiekvienas, prie progos 
atvykęs pats ilgesnei ar trumpesnei vieš
nagei j Ladbroke Gardens Lietuvių Na
mus, juo labiau tas, kuris matė ir viešėjo 
43, Holland Park namuose.

šios savaitės šeštadienį ir sekmadienį, 
gal būt talkos būdu, organizuojamas per
sikraustymas, nors vidaus remontas tebe- 

‘ vyksta .pilnu tempu. Manomą, kad iki per
sikėlimo bus baigti remontuoti gyvena
mieji kambariai tiems, kurie apsispren 
iš 43, Holland Park, keltis į 1/2, Ladbroke 
Gardens.

Tikiuosi, kad kitos savaitės numeryje 
galėsiu skaitytojus plačiau supažindinti, 
kaip, kuriuose augštuose ir kas įsikurs 
naujoje vietoje.

Br. Debikonis

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LIETUVIŲ DIENOS, Lapkričio nume

ris. Iliustruotas lietuvių mėnesinis žurna
las. Viršelyje lietuvaitė, filmų žvaigždė 
Rūta Kilmonis ir Howard Keel. Leidžia
mas Kalifornijoje.

ATEITIS — spalio mėn. numeris. Lie
tuvių katalikiškojo jaunimo iliustruotas 
žurnalas. Redaguoja — Paulius Jurkus.

BRADFORDO LIETUVIAI IR MARI
JOS ŠVENTĖ. Lietuvių šventės, skirtos 
Marijos Metų Motinos Garbei. įvykusios 
Bradforde. 12 puslapių iliustruota progra
ma. Paruošė kun. Kuzmlckis. Snaudė „Ni
da“.

D. BRITANIJOS LIETUVIAI IR MARI
JOS ŠVENTĖ. Bradfordo Liet. Katalikų 
Bendruomenės leidinėlis. Paruošė kun. 
Kuzmickis. Spaudė „Nida“.

SKELBIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

valdyba 1954 met. gruodžio mėnesio 11 d. 
savo klubo patalpose rengia
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 

Prelegentas S. Spalis.
Po minėjimo bus šokiai. Veiks klubo 

bufetas.
Klubo valdybą.

DĖMESIO, DĖMESIO!
Naujas „LIETUVIŲ KALENDORIUS“ 

1955 metams! Išleido Vilniaus Krašto Lie
tuviai Vokietijoje.

Tai sieninis, nuplėšiamas, savaitinis ka
lendorius! Apimtis 66 lapai; su specialiu 
Kalėdų sveikinimu, gausiais, lietuviams 
žinotinais adresais, gražiais posakiais — 
mintimis, tiksliomis chronologinėmis dato
mis bei aktualiais Dr. Vinco Kudirkos ei
lėraščiais.

Formatą savo laiku nustatė ir viršelį 
nupiešė Prof. V. K. Jonynas.

Kalendorius savo forma labai patogus. 
Jis tinka pakabinti ant sienos, o taip pat 
ir į kišenių įsidėti. Tai puiki Kalėdų do
vana, kurią galima persiųsti normaliam 
voke.

Kaina — Vokietijoje — 1,30 DM. — su 
persiuntimu.

Kaina — už Vokietijos ribų — 1,50 DM 
— su persiuntimu.

Galima užsisakyti pas Joną Valaitį, 
(24a) Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44. 
Germany.

PRAŠO ATSILIEPTI
Aleksas Kazakevičius, gyvenąs Anglijo

je. prašo atsiliepti savo draugų, taip pat 
gyvenusių Anglijoje:

Petrą Joniką, gyvenantį Kanadoje, ir 
Petkevičių Stasį, gyvenantį Vokietijoje. 
Jų adresus žiną, arba jie patys, prašomi 
Earašyti Aleks. Kazakevičiui, „Europos

ietuvis", 43, Holland Park, Lonodonas, 
Anglija.
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