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Paprasto eilinio žmogaus akimis pažvel

gus j politikos vingius, pilnus paslapčių ir 
keistenybių, kartais susimąstę pagalvojame, 
kur pagaliau slepiasi tas nematomasis veiks 
nys, kuris diktuoja politikų veiksmus, kar
tais priešingus tautos valiai arba paprastam 
sveikam žmogaus protui. Tiktai tam tik
ram laikui praėjus kartais paaiškėja, kad 
daug logiškiau galvota ir daug aiškesnius 
nujautimus turėta paprasto žmogaus, negu 
didelių valstybių populiariausių politikų.

Kai patrankoms tebedundant šypsodamie 
si skirstėsi Jaltos sutarties signatarai, galvo
dami padarę didvyrišką žygdarbį, Europos 
kaimo bernas, klausydamasis vokiečių ži
nių agentūrų radio pranešimų ir apytikriai 
sužinojęs slaptosios konferencijos nutari
mus, siaubo apimtas sudrebėjo, aiškiai su
pratęs, kad čia yra nulemtas žmonijos liki
mas, kad pirmoj eilėj visai eilei Europos 
tautų, o galop visai žmonijai, yra nukalti 
plieniniai pančiai ir deponuoti Kremliaus 
seifuose. Ar nereikia stebėtis, kad kai kam 
tik dabar pradeda aiškėti, kad Jaltos kon
ferencija yra vienas pačių gėdingiausių mo
mentų žmonijos istorijoj ir, gal būt, nesą
moningai, per aklumą, atiduodant ištisas 
tautas sunaikinimui, padarytas pats didžiau 
sias nusikaltimas. Parduotosioms tautoms 
tas paaiškėjo tada, kai slaptoji sutartis dar 
nebuvo pradėta vykdyti. Kas šiandien at
rodo tik menki nereikšmingi dalykai, gal po 
keleto metų paaiškės, kad tai yra dvasiš
kai subankrutavusio žmogaus tolimesni 
žingsniai bedugnės kryptimi. Kiek vėliau 
gal paaiškės daugiau dalykų, kurie atvers 
paslaptis ir parodys, kas teisingiau galvojo: 
šlifuoti Vakarų politikų ar grubūs, bet ne
sužaloti, masių smegenys. Netolima praei- 

I tis aiškiai liudija vakariečių politiko nenau
dai.

Pažvelgus tik bent į porą JAV praeito lai 
ko viešojo gyvenimo įvykių, galima pada
ryti kaikurias išvadas.

L Pasibaigus Korėjos karui, kurio metu 
daugiausia kraujo buvo amerikiečiams nu
lieta, tiek amerikiečiai, tiek viso kito vaka
rinio pasaulio politikai išreiškė džiaugsmą, 
kad pagaliau karas yra laimėtas. Kam tas 
reikalinga? Juk mes gyvename vakarinėj 

Uida.nsGC pučo,to, kur noru var 
. čiama pripažinti už tiesą tai, kas valdan

čiųjų yra pasakyta. Pagaliau žmogus nėra 
toksai naivus, kad užtektų jam tik išgirsti 
ministro žodį ir tuoj įtikėtų. Rodos, kad ir 
po „laimėjimo“, su mažais sienos iškraipy
mais, Korėja pasiliko padalinta ant tos pa
čios 38 paralelės ir reparacijų sąskaita „nu
galėtiesiems“ nebuvo patiekta, ką papras
tai karo laimėtojai visuomet padaro. Dar 
atsimename, kad 1951 metais pavasarį, Ge
nerolas MacArthuras su visu įniršimu šiau
riečiams, kiniečiams ir mandžurams smogė 
tokiais smūgiais, kad šie pakrikę pradėjo 
bėgdami trauktis. Generolas MacArthuras, 
vienas visų laikų genialiausių karo vadų, 
gerai suprato, kuo tas turi baigtis. Vadovau 
damasis sena karo taisykle, kad sumuštą ir 
bėgantį priešą reikia persekioti ir mušti tol, 
kol baltą vėliavą pakels, plačiausiai užsimo
damas ruošėsi paskutinius smūgius smogti. 
Bet tuo metu visai nelauktai į kovos lauką
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puliarėjęs, ne kaip politikas, bet kaip karys. 
Viešai prisipažįstamą, kad rinkimus nulė
mė ne respublikonų, bet Eisenhowerio as
meninis populiarumas.

Prisiminkime, kad dar prieš tampant kan 
didatu į prezidentus, būdamas NATO ka
riuomenės vyriausiu vadu, Eisenhoweris mė 
go nepaprastai aštrius išsireiškimus komu
nizmo adresu. Respublikonai suvokę, kas 
gali būti lemiamu faktorium rinkimuose, 
griebėsi už Eisenhowerio. Tapęs kandidatu, 
rinkiminėj kampanijoj irgi nepagailėjo aš
trių žodžių sovietų atžvilgiu. Rinkiminės 
kampanijos metu demokratai operavo ar
gumentu, kad Eisenhowerio išrinkimas pre
zidentu reikštų karą su komunizmu. Netgi 
labai santūrūs ir objektyvūs nepartiniai ste
bėtojai tada yra išsireiškę, kad Eisenhowe
ris gali privesti prie konflikto. Bet ar ame
rikiečiai to išsigando? Kartais ar tas tik ne
pagelbėjo jam išeiti iš rinkimų laimėtoju. 
Jei neklystu, respublikonas Eisenhoweris 
savo varžovą demokratą Stevensoną nuga
lėjo tokia balsų persvara, kokios nėra turė
jęs joks kitas JAV prezidentas. Tapęs pre
zidentu Eisenhoweris tarp kitko yra pareiš
kęs, kad jis esąs ir būsiąs pats didžiausias 
komunizmo priešas tol, kol stovėsiąs ant 
žemės paviršiaus. Thomas Dewey, pats įta
kingiausias respublikonų lyderių, irgi pa
reiškė, kad daugiau nebūsią tūpčiojama pa
gal Maskvos lazdelės taktą. Laikas slinko. 
Visi laukė kažko nepaprasto. Eisenhoweris 
vis operavo žavingais išsireiškimais, kurie 
reiškė grąsinimą Maskvai. Bet 
patrauklūs žodžiai vis blanko 
Dabar jau niekas nebekalba, 
howeris prives prie konflikto, 
nuomonės, kad respublikonai
žodžių, mažų darbų politikai. Kartu 
jaučiamas Respublikonų partijoj susirūpini
mas dėl besiartinančių prezidento rinkimų. 
Respublikonai yra vieningos nuomonės, 
kad jeigu iš viso jie gali rinkimus laimėti, 
tai tik su Eisenhowerio kandidatūrą. Bet 
Eisenhoweris labai svyruoja, nes matyt jau
čia, kad laimėjimų šansai yra sumažėję, o 
pralaimėjimas reikštų nužengimą nuo sce
nos nepalydint aplodismentams arba nusi
leidimą taip aiškiai žibėjusios žvaigždės. Šia ... 
proga pastatykime sau keletą klausimų ir 
pabandykime į juos atsakymą surasti. Ko 
amerikiečiai norėjo taip smarkiai puldami 
prie (kariškio Eisenhowerio, taip agresy
viai nusiteikusio komunizmo atžvilgiu? Gal 
respublikonai ir Eisenhoweris tautos nesu
prato? Ar kaikurie reiškiniai nerodo, kad 
amerikiečiai yra nusivylę respublikonais ir 
Eisenhoweriu?

Visa tai peržvelgus ar nesiperša išvada, 
kad amerikiečių tauta yra linkusi verčiau 
sudėti auką ant karštojo karo aukuro ir 
vieną kartą visas problemas išspręsti visai 
radikaliai, negu pakelti nervus dirginantį 
šaltąjį karą, gyventi nuolatinėje karo bai
mėje ir ateities netikrume, pakelti mokesčių 
naštą (kaip tiesioginį šaltojo karo gaminį), 
sutikti galimus ekonominius sunkumus ir 
rinkų trūkumą. Jeigu taip yra, tai kodėl Ei
senhoweris nesiryžo problemos spręsti taip, 
kaip tauta nori ir savo vardą į pasaulio is- 

atvyko“poiirikas“"nėšlnąs Jungtinių“ Ameri- torii°s Japus^ įrašyti auksinėmis raidėmis? 
kos Valstybių prezidento įsakymą Genero- Kaip ten bebūtų, aiškiai matyti, kad JAV 
lui MacArthurui, liepiantį savo postą užleis politikos vairuotojai yra pasiryžę vesti tai- 
ti kitam asmeniui, kuris turėjo sustabdyti kos politiką. Laisvojo pasaulio atžvilgiu 
^sustabdė pakrikusio priešo persekiojimą, tai yra labai gražu, jeigu, žinoma, jie ne- 

kad tai esąs pirmas pasaulio is- klysta, kaip jų pirmtakūnai klydo ir galuti- 
tonjoj įvykis. Po to amerikiečių kraujas ten nam rezultate neveda prie dar baisesnės 
buvo liejamas dąr du metus. Namo grįž- dramos> ,negu yra buvusi kada nors. Paverg 
tantis Generolas MącArthturas New Yor- tųjų pasaulio tautų atžvilgiu, taikos politi
ke buvo tokios mases žmonių ir su tokia ka rejgkia ištisoms tautoms lėtą mirti kan- 
pagarba sutiktas, kaip joks kitas asmuo eiose.
Amerikos žemyne, įskaitant karalius ir pre
zidentus, nebuvo sutiktas. Ar tas neišreiškė 
amerikiečių tautos valios ir troškimų? Ko
dėl demokratiško krašto vyriausybė, būda
ma tautos valios vykdytoja, nesiskaito su 
tautos valia? Nejaugi tuometinė valdančioji 
partija nesuprato, kad ignoravimas tautos Naujasis britų vyriausybės biudžetas, ku- 
troškimų gali skaudžiai atsiliepti' į besiar- rį šią savaitę paskelbė Finansų Ministeris, 
tinančius prezidento rinkimus? Suprato, pirmoje eilėje numato sumažinti pajamų 
labai gerai suprato! Bet visdėlto padarė mokestį. Taip pat padidintos sumos, neap- 
taip, kaip masėms yra nesuprantama, tei- sunkinamos mokesčiais tiek šeimoms, tiek 
sindamiesi, kad norėję visuotino karo ir viengungiams. Nuolaida padaryta ir vai- 
vengti. Gal taip, gal ir ne. Labai galimas kų sumoms. Apyvartos mokesčiui (pur- 
dalykas, kad tatai lėmė faktoriai, kurie yra chase tax) padaryta nuolaidų medvilnės ir 
pasilikę paslaptyje. Jeigu yra taip, kaip jie lino audiniams.
sakosi, kad norėję visuotino karo išvengti, Sename biudžete viengungio uždarbio 
tai reikia pasakyti, kad bolševikai .nebijo- 120 svarų suma buvo neapsunkinama mo
dami visuotino karo, yra daug drąsesni. Be kesčiais, naujame ši suma padidinta iki 140 
to reikia nusistebėti, kad iki to laiko vaka- svarų, o vedusiems 210 sv. suma pakelta 
riečių politikai dar buvo neįsisąmoninę, iki 240 sv., Vaikui sename biudžete laisvoji 
kad nuolaidumu ir bailumd komunizmą ne- suma buvo 85 sv., dabar —- 100 sv.
galima nugalėti. Tolimesnėm išdaigom jšda Praktikoje, pvz., viengungis darbininkas, 
rinėti komunistams tik ir tereikia pamatyti, uždirbąs savaitėje 10 svarų, pagal naująjį 
kad priešas gyvena karo baimės psichozėj, biudžetą turės mokėti savaitėje darbo pa- 
Tiek tada JAV turėjo, tiek dabar turi tokią jamų mokesčio 1 svarą. (Per metus 51 sv. 
jėgą, kuriai nebuvo ir nėra konkurentų že- jr 12 ši.) Tiek pat uždirbąs vedęs vyras, iš- 
mėje. Tiktai diagramos rodo, kad pamažu laikąs žmoną ir vieną vaiką, metinio mokes 
einama pusiausvyros tarp Vakarų ir Rytų čio turės mokėti 7 sv. ir 4 ši. Šeimos, tu- 
išbalansavimo kryptimi. JAV nepajėgumas rinčios keturis vaikus, mokesčiais neapsun- 
paslaptis išlaikyti tą tempą gali pagreitinti kintoji suma pakeliama iš 707 sv. j 853 sva-

2. Atidžiai pažvelgę > paskutiniuosius rus.
JAV prezidento rinkimus, gal ir juose ka Finansų ministeris, kalbėdamas apie 
nors įžiūrėsime. Generolas Eisenhoweris bendrą valstybės iždo padėtį, pareiškė, kad 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse buvo išp pereitais biudžeto metais, pajamų mokes-
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Osv. Nagelė

KO AUSTRIJA NESITIKĖJO
Po 17 metų įvairaus jungo ir lūkesčių 

Austrija tikisi būti laisva. Tokią naujieną 
Austrijos 
kraštui iš 
pasirašyti 
netikėtai
gos sutinka su Vakarų valstybių pageidavi
mais, pareikštais 1949 metais. Po pasitari
mų Maskvoje išleistas bendras komunika
tas, kuriame sakoma, kad Austrija tuoj su
kvies keturis didžiuosius, kad jie garantuotų 
Austrijos neprik'lausomybę ir neprileistų 
prie jos pakartotino prijungimo prie Vokie
tijos. Austrija iš savo pusės pasižadėjo lai
kytis neutralumo ir nesidėti prie jokių ka
rinių sąjungų, o ypač prie Atlanto pakto. 
Pasirašius taikos sutartį, sovietai pasižadė
jo atitraukti savo kariuomenę iš Austrijos 
laike aštuonių mėnesių, bet ne vėliau kaip 
š.m. gruodžio 31 d. Sovietai lygiai padarė 
nuolaidų ir ūkio srityje. Jie perduos visas 
valdomas rafinerijas austrams, o už tai so
vietams bus teikiama nafta. Visa Dunojaus 
laivininkystės mašinerija taip pat bus per
leista austrams. Nereikalaus sovietai nė 150 
milionų dolerių kontribucijos, kurią Austri
ja galės sumokėti prekėmis. Netrukus bus 
sudaryta prekybos sutartis, o visi austrai be 
laisviai ir internuoti civiliąi bus grąžinti na
mo. Tokių Maskvos nuolaidų Vakarai tik
rai nesitikėjo. Yra manoma, kad sovietai 
padarė tai, norėdami sulaikyti vokiečius 
nuo apsiginklavimo arba išmušti svarbiau
sią kortą iš Amerikos politikų rankų, nes 
amerikiečiai vis tvirtino, kad sovietai veiks 
mais turi parodyti savo gerą valią.

Ryšium su tuo, Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeris Pinay, atskuba į Londoną, 
kviečiamas naujojo britų užsienio politikos 
vadovo Macmillano. Kaip jau žinome, pran 
cūzai neapsakomai trokšta keturių didžiųjų 
konferencijos, tartum ta konferencija ma
gišku budy sugydys perplėštą pusiau Euro
pą. Prancūzų svajonės greit išsipildys, nes 
kancleris Raabas jau pareiškė, jog netru
kus pakviesiąs keturis didžiuosius į Vieną 
pasirašyti traktatą su Austrija. Savaime su
prantama, kad ta proga bus pasikalbėta i) 
kitais reikalais.

kancleris Raabas parvežė savo 
Maskvos. Pagaliau sovietai sutiko 
taikos sutartį su Austrija, ir tai 

palankiomis sąlygomis. Tos sąly-

N EPĄ DEDA NĖ MINKŠTĖJIMAS
Nors John Foster Dulles jau beveik iš 

savo bloknoto išbraukė Quemoy ir Matsu, 
nors pareiškė, kad ir Formozą raudonieji 
kinai galėtų gauti prie derybų stalo, Mao 
Tse Tungui to dar permaža. Prez.- Eisenho- 
veris pasišaukė pas save į Augustą vyriau
siąjį JAV ginkluotųjų pajėgų vadą Pacifike 
adm. Stumpą, o po jo valstybės sekretorių 
Dulles. Šis po dviejų valandų konferencijos 
su prezidentu pareiškė, kad aptaręs su savo 
viršininku svarbią komunistų pasirengimų 
pulti Formozą reikšmę. „Sužinojome apie 
tai iš tikslių ir skubių pranešimų“. O tie 
pranešimai sako, kad komunistai yra daug 
daugiau apsirūpinę, negu manyta prieš 
porą savaičių. Yra žinoma, kad komunistai 
baigė statyti didelę aviacijos bazę, ir kad iš 
tos bazės jiems nesunkų bus bombarduoti 
ir pulti Formozą. Laisvieji kinai pataria 
amerikiečiams nelaukti, užbėgti įvykiams 
už akių, atseit, dabar sumalti tas bazes, ta
čiau kolei kas nematyti ženklų, kad Eisen- 
hoveris būtų linkęs tai padaryti, nors ir tu
ri kongreso įgaliojimus. Aiman, taikos ir 
teisėtumo logikos vedamos, demokratijos 
išsijudina tik sukruvintos.

SPALVOTIEJI PRABILO

SUMAŽINTAS PAJAMŲ MOKESTIS

tokiomis figūromis, kaip Ču En Lai, Nehru 
ir Nasser priešaky. Tai bus bene pirmas 
žmonijos istorijoje politinis koncertas tų, su 
kuriais baltoji žmonių rasė iki praūžusio 
pasaulinio karo mažai tesiskaitė. Pirmieji 
iš ten atskridę žodžiai visdėlto įdomūs ir 
gana reikšmingi. Visų pirma griežtai pasisa 
kyta prieš betkokį kolonializmą, išnaudoji
mą, engimą ir valdymą, nesiskaitant su tau- 

tautos. 
pareiš- 
nenori 
ji be-

Roma. Popiežius Pijus XII vėl pasiju
to blogai. Jis jaučia skausmus dešiniaja
me petyje. Gydytojai teigia, kad jis nie
kad negalės laisvai valdyti dešiniąją ran
ką.

tos valia, žinoma, engiamosios 
Triukšmingiausių ovacijų susilaukė 
kimas, kad Azijos ir Afrikos tautos 
prisijungti jokiai ideologijai, iš kur 
būtų kilusi. Apie rasių išskyrimą ypač kr 
tai kalbėjo Indonezijos premjeras Sastro- 
amidjojo. Jis pirmininkauja konferencijai. 
Visi kalbėtojai griežtai pasmerkė koloni
alizmą ir prikišo didžiosioms valstybėms ' 
moningą delsimą baigti politiką, nesuderi
namą su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. 
Seilono premjeras sir John Kotelawala iš
kėlė tarpininkavimo tarp komunizmo ir 
antikomunizmo mintį, pabrėždamas, kad 
su tokio skaičiaus žmonių atstovais kiti no
rom nenorom turėtų skaitytis. Buvo kalbėta 
ir apie JTO pertvarkymą. Iškelti reikalavi
mai, kad Saugumo Taryboje niekas neturė
tų pastovių vietų, bet jos nariai būtų renka
mi asamblėjos, kad būtų panaikinta veto 
teisė ir kad pavaldinės tautos būtų įsileistos 
j Jungtinių Tautų Organizaciją.

Konferencijoje bus svarstomi šie klausi
mai : ūkinis ir kultūrinis bendradarbiavi
mas, žmogaus teisės, pavergtųjų tautų rei
kalai ir pasaulio taika. Posėdžiai bus vi' 
ir slapti.

Londonas. Sostinės spaustuvininkų 
streiko painiavos vis dar nesibaigia. Penk 
tadienio rytą 23.000 spaustuvių darbinin
kų neteko darbo, kadangi nepakluso tyri
mo tribunolo nutarimams ir neatnaujino 
derybų. Suinteresuotos profsąjungos at
skirai ir bendrai šaukia savo pasitarimus. 
Darbdaviai pažada kalbėtis apie atlygini
mo pakėlimą ne vėliau kaip liepos 1 d., 
o spaustuvininkai reikalauja, kad derybos 
būtų pradėtos tuoj. Bent lig šiol padėtis 
vis dar neaiški.

* * *
Paryžius. Prancūzijos saviva’dybių rin

kimuose laimėjo dešiniojo sparno grupės. 
Ypač nepasisekė gaulistams, o komunis
tai pralaimėjo socialistų naudai.

Tokio. Grįžę iš sovietų japonų belais
viai pasakoja, kad 1953 ir 1954 me. 
darbo stovyklose įvyko kruvinos riaušės. 
Vien tik vienoje Karagandos rcjeno sto
vykloje 200 kalinių buvo užmušta, o 190 
sužeista, 
sius.

Streikas ten trukęs kelis mėne-

Viena.
pagaliau

Vengrijos premjeras Imre Nagi 
neteko dviejų kėdžių — minist

ro pirmininko 
miteto nario, 
mo nuodėmes, 
tas ligšiolinis 
gedues.

ir kompartijos centro ko- 
Pavarytas jis už dešinėj - 
Naujuoju premjeru paskir- 
vicepremjeras Andras

Lauktoji Azijos ir Afrikos tautų konfe
rencija jau prasidėjo. Ji vyksta Bandunge, kybos ministras Antonio Cafiero. Katali- 
ir joje dalyvauja 29 valstybių atstovai, su kų demonstrantų susidūrimai su policija 

dažnas reiškinys Parlamento sluogsniuose 
jau kalbama net apie konstitucijos pakei
timą. Pagal dabartinę konstituciją katali
kybė laikoma valstybine religija, o prezi
dentas turi būti katalikas, 
ir apie lengvesnį skyrybų

RINKIMAI, RINKIMAI!
Jau oficialiai paskelbta, kad rinkimai į 

britų atstovų rūmus (House of Commons) 
vįyks š.m. gegužės 26 d. Todėl partinis rin
kimų mechanizmas baigiamas dulkinti, tep 
ti ir tvarkyti. Jis greit.^bus paleistas, o tad 
jau prasidės rimta rinkiminė kova. Atrodo, 
jog Edenas nori patikrinti britų pasitikė
jimą juo, nors darbiečiai širsta ir priekaiš
tauja konservatoriams. Svarbiausias prie
kaištas yra tas, kad esą konservatoriai norį 
pasinaudoti momentu, būtent, palankesne 
ekonomine padėtimi ir darbiečių rikiuotės 
siūbavimais. Savaime suprantama, kad rin
kimai kiekvienai partijai yra rizikos daly
kas, o Edenas dar turėjo teisę laukti ik 
1956 m, Vyriausybės kritikai kalbaA kad tai 
finansų ministerio Butlerio darbas. Jis esą 
pakurstęs Edeną paskelbti rinkimus ir pro
pagandos sumetimais parengęs švelnesnį 
biudžetą. Darbietis De Freitas sako, kad 
Edenas nori įeiti į istoriją kaipo „premje
ras per šešias savaites“. Partinis tai manev
ras, ar ne, tesprendžia kaip kas išmano. 
Šiaip ar taip, šį kartą'ir ponia televizija ak
tyviai dalyvaus agitacijoje, noriai talkinin
kaudama visom keturiom šalim. Konserva
toriai ir darbiečiai statys kandidatus visose 
rinkiminėse apylinkėse. Liberalai rengiasi 
pasiūlyti per 120, o komunistai . . 16 kandi 
datų. Iš viso bus renkama 630 atstovų. Par 
lamentas bus paleistas gegužės 6 d.

Balsuos ir mūsų tautiečiai, turintieji bri
tų pilietybę. Už ką jie balsuos, jų reikalas, jOs |įk pageidauja, kad premjeras abi 
mes tik pageidautume tokios vyriausybės, jmonas lygiai gerbtų, o pirmajai suteik- 
kuriai nesvetimos būtų ir pavergtųjų tau pirmosios Pakistano damos titulą, 
kančios. * * *

 ------------  Kairas. Du arabų kunigaikštukai — 
„ ,----------------------------------------- Abdullachas ir Abbas — susilaukė mirties
Buenos Aires. Santykiai tarp valstybės bausmės Jamene už ginkiuotą pasikėsini- 

ir Bažnyčios Aargentinoje palaipsniui aš- mą prieš savo broljo A;;bmedo_ Jameno 
treja. Argentinos vyriausybė išleido dek- karanauSi gyvybę, 
retą, pagal kurį tikybos ir dorovės pamo, 
kos mokyklose panaikinamos. Protestuo
damas prieš tokį žygį, atsistatydino pre-

* * *
Maskva. Ryšium su Lenino 85-rių 

tų gimimo sukaktuvėmis, Maskvoje 
ko eitynės, kuriose dalyvavo 
jaunimo.

He-

me- 
įvy- 

2.000 kom-

žydas moks 
relatyvumo

Njūjorkas. Princetone mirė 
lininkas Albertas Enšteinas, 
teorijos kūrėjas. Paskutiniuoju metu jis 
labiau domėjosi visuomeniniais ir huma
nitariniais klausimais. Karo metu jis įs 
jo prez. Roosevelta, kad vokiečiai mėgi
na išrasti atominę bombą. Pats jis buvo 
labiau kairiųjų pažiūrų ir komunistų šlo
vinamas. Mirė sulaukęs 76 m. amžiaus.

Briuselis, čia vėl įvyko katalikų jauni
mo susirėmimas su valdžios vedamos mo
kyklų politikos šalininkais. 12 demonstran 
tų sužeista, o dešimt suėmė policija.

Karači. Pakistano premjeras Mohama- 
das Ali vedė antrą žmoną. Ryšium su tuo, 
18 Pakistano moterų organizacijų pareiš
kė protestą. Tame proteste sakoma, kad 
daugpatystė yra priešinga islamo dvasiai. 
Keturi musulmonų dvasininkai pasisakė 
prieš moterų organizacijų protestą, tvir
tindami, kad islamas leidžia .daugpatystę, 
atsižvelgiant į aplinkybes, kurių įvertini
mas esąs asmeninis dalykas. Po to sušvel
nėjo ir moterų protestas. Jų organizaci-

I premjeras abi

Londonas. Jau spėliojama, kad streiko 
banga D. Britanijoje nesibaigs vien spaus 
tuvės darbininkais. Jau rengiasi streikuo
ti garvežių aptarnautojai ir žemės ūkio 
darbininkai.

čio surinkta 1.892 milionai svarų, atseit, 92 
milionais daugiau, negu buvo numatyta. 
Akcizas nuo gėrimų davęs 390 milionų pa
jamų. Naujame biudžete numatyta, kad rū
kalai atneš 660 milionų svarų, o gėrimai 
388,5 milionus.

Krašto gynybai ateinantiems metams nu
matoma 1.494 milionai, t.y. 61 milionų ma
žiau, negu pereitų metų biudžete.

Valstybės biudžetą subalansavus, Finan
sų Ministeris pareiškė, kad pereitais metais 
sutautpyta iš bendros išlaidų sumos 4.30 
milionų išlaidų 218 milionų svarų.

Varšuva. Lenkijos valdžia oficialiai pa
skelbė, kad suimti keturi Amerikos ir bri 
tų žvalgybos agentai, kurie buvę pasiųsti 
iš Vak. Vokietijos.

Ponią B. LAURECKIENĘ, nete
kus mylimo vyro ALEKSO, nuošir
džiausiai užjaučia tauraus ir Lietu
vos laisvės idėjai ištikimo LRS-ės 
nario netekę ir nuliūdę

Liet. Rezistencinės Santarvės 
Europos Reikalams Sekreto
riatas ir Europos Komitetas

Galvojama jau 
įstatymą.

čekas Jarosla-Nica. Teniso čempionas 
vas Drobnį apsirgo aklosics žarnos užde
gimu. Pastaruoju metu jis gynė Egipto 
spalvas.

Berlynas. Piktadarys įsiveržė į turkų 
generalinį konsulatą, esantį britų zonoje, 
ir apvogė jį. Kokių dokumentų dingimas 
dar nepaskelbtas.

* * *
Paryžius. Prancūzų medicinos akademi

jos profesorius Jean Lepine paskelbė iš
radęs pagerintus skiepus prieš vaikų pa
ralyžių. Profesorius yra virusų tyrimo va 
dovas Pasteuro institute.

Mūsų brangiam Bičiuliui, Lietu
sių Rezistencinės Santarvės Rcch- 
dale Skyriaus nariui, ALEKSUI 
LAURECKUI staiga mirus, jo my
limai žmonai Bronei nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir drauge su ja 
Budi

LRS-ės Rochdale Skyriaus 
Pirmininkas, Valdyba Ir Nariai

Bernas. Rumunijos vyriausybė pasiuntė 
notą Šveicarijai, reikalaudama nuostolių 
atlyginimo. Kalba eina apie nuostolius, 
kuriuos padarė Rumunijos atstovybei pa
bėgėliai, okupavę tą atstovybę, o paskui 
pasidavę policijai. Reikalaujama ir užmuš 
to šoferio -giminėms atlyginimo. Toje pat 
notoje daroma užuomina, kad Šveicarija 
turi skaudžiai nubausti užpuolėjus.

Londonas. Netrukus knygų rinkoje -pasi 
rodys naujas Churchillio veikalas, pava
dintas .Angliškai kalbančių tautų istori
ja“. Veikalą leidžia Amerikos žurnalas 
„Life“.

Vašingtonas. JAV vyriausybės sluogs- 
niuose prisibijoma, kad Pietų Vietname 
vėl gali kilti pilietinis karas. Susirėmimai 
gali įvykti tarp religinių sektų susigru- 
pavimų. šituo atžvilgiu Amerikos ir Pran
cūzijos vyriausybės derina savo žygius ir 
sutartinai žada griebtis atsargos priemo
nių. Dėl valdžios Vietname kovoja religi
nės sektos prieš katalikus. Premjeras Die 
mis yra katalikas.

Oslo. Iš čia pranešama, kad sovietai 
baigė statyti strateginę geležinkelio liniją 
tarp Murmansko ir nuo Suomių pagrobto 
Petsamo.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
GRĮŽIMO KLAUSIMU

Jonas Miškinis ..Drauge“ rašo: „Niekas 
negalėtų pasakyti, kada sulauksime meto 
grįžti savo mieion Lietuvon. Vienok gy
vename su viltimi, kad ateis ta valanda, 
ir laisvės varpai vėl skambės Vytauto Di
džiojo Karo muzėjuje. Tačiau prieš mus 
atsistoja didelis klausimas. Ką gi mes 
grįždami parvežime j nuniokotą ir sukru
vintą Lietuvą? Turbūt i ši klausima vie
ningai atsakysime: užgrūdintas jėgas pri 
sidėti prie savo valstybinio gyvenimo at
statymo. O gal tik parvešim iš svetur pa
rodyti nualintą sielą? Tiesa, seniau grįži
mo temomis dažniau kalbėjome bei ra
šėme. Bet kažkaip pamažu ėmėme nutilti 
ir dabar beveik apie grįžimą nebekalba
me. Kodėl taip yra? Turbūt, kad stoka 
aiškumo Lietuvos laisvinimo politikoje. O 
gal tik dėl to, kad perdaug pradėjome 
ginčytis pasaulėžiūriniais klausimais? O 
gal pilki kasdieninio gyvenimo rūpesčiai 
mus taip prislėgė? Gal tik susidariusios 
neblogos , pragyvenimo sąlygos diena iš 
dienos dildo savcjo mielojo krašto ilgesį, 
kuris buvo prieš dešimt metų išvežtas 
tremtiškon pastogėn. Juk anuo melu ryž
tingai tvirtinome ir tikėjome po kelerių 
metų grįžti į gimtuosius namus“. Viskas 
teisinga, taip, tačiau jau girdėti dalykai. 
Pirštais rodome i viens kitą, o visi gerai 
žinome, kad tai ne nuo mūši; pareina. 
Svarbu vidinė stiprybė, nuoseklumas ir 
veikimas. Šitai pareina jau nuo mūsų va
lios. O geros valios ne visi esame, rasit 
niekad visi ir nebūsime, todėl ir straips
nio „Tikėkime savo ateitimi“ autorius da 
ro tik palyginamą išvadą. Jis baigia: „Gi
lus tikėjimas savo tautos ateitimi yra vie 
nas iš stipriausių savo tautos išlikimo 
ramsčių. Kas praranda tikėjimą savo tau 
tos ateitimi, tai jau save nuo jos atsiri
boja“. O ką tokiam atvėseliui padarysi, 
atvirai kalbant? Kitas ne tik atvėsta, bet 
pradeda net kenkti savo kraštui. Ak, 
paukštis margas, pasaulis dar margesnis.

GARBĖ PIRMTAKAMS

Kad yra taip, kaip augščiau tvirtinome, 
ir kad patriotiškumas nepareina nuo žmo 
gaus išsilavinimo, „Draugo“priede St. Ta 
mulaitis štai ką rašo: „Senieji lietuviai 
emigrantai taip nesirengė atgal grįžti i 
tėvynę. Iš tos pačios tėvynės jie nieko ap- 
čiuopamesnio nebuvo gavę: nei augštų 
mokslų, nei įvairiausių specialybių, nei 
advokatų, karininkų, gydytojų, profeso
rių, kunigų, inžinierių ar mokytoji; titu- 
lų, nei užsienių ar vidaus stipendijų, nei 
pagaliau kokio nors didesnio išsilavinimo. 
Visdėlto jie pasirodė esą už mus nepaly
ginamai tauresni, tautiškesni įr... kultū
ringesni. Jau dabar aiškėja, kad jie stip
riai nuvaržys mus visame: ir tautinių sa
vo draugijų veikla, ir bažnyčių, mokyklų, 
vienuolynų,, prieglaudų, bankų steigimu, 
ir periodinės spaudos sukūrimu, ir nepa
prastai gausiomis (buvusiomis, iŠ dalies 
ir esamomis) aukomis, ir dideliu vaidme
niu 1917-1922 m. atstatant Lietuvos nepri
klausomybę, ir lietuvybės židinių išsaugo
jimu, ir ano meto knygų leidiniais, ir pa 
galiau skaisčia, nesavanaudiška — be ma 
terialinių išskaičiavimų ir pretenzijų — 
tėvynės meile. Žinoma, ir jie yra ne be 
kliaučių. Žymi dalis ir jų nuėjo plačiais 
vieškeliais. Tačiau, lyginant jų ir mūsų 
sąlygas, jų ir mūsų darbus, mums telieka 
tik gėdytis“. Senoji emigrantų karta yra 
tikrai gilios pagarbos verta, ir jei mes 
taip veiktume, kaip jie veikė, tokių nuo
gąstavimų dėl mūsų nutautėjimo nebūtų. 
Žvelgiant į save, į D. Britanijos lietuvius, 
atseit į jaunuosius ateivius, pilno saulės 
užtemimo dar nesibaiminama, ir ačiū Die 
vui. Gal tai yra todėl, kad esame arčiau 

tėvynės, Europoje, ir kad nesame išpai
kinti pinigo. Antra vertus, ir nutautini
mo katilas pas mus kur kas vėsesnis, nors 
čia anglies iškasama gana daug. Mėgin
sime laikytis ir toliau.

TEKALBA KITI
Po apsilankymo Lietuvių Namuose, „Ga 

zeta Niedzielna“ redaktorius Michal’s 
Osa-Gderskis savo laikraštyje rašo: ..At
sitiko taip, kad užsukau i Londono lietu
vių būstinę. Aš negalėjau nuslėpti nusi
stebėjimo, klausydamasis p. Daunoro na- 
sakojimo apie tai, ką lietuviai pajėgė įvyk 
dyti visoje Anglijoje ir apskritai 'visoje 
emigracijoje. Lietuviai leidžia Londone 
savo savaitraštį. Spausdina j; savo spaus 
tuvėje. To savaitraščio atmušama 1.800 
egzempliorių. Tad išeina, kad kas antras 
lietuvis jį skaito. Jei lenkai taip remtų 
savo spaudą, „Veritas“ (Lenkų leidykla 
Londone) tuoj turėtų pirkti rotacinę ma
šiną, kad pajėgtų atspausdinti „Gazeta 
Niedzielna“ 70.000. Mano plaukai ant oT- 
kės atsistojo. Bet tai dar ne viskas, nes 
lietuviai spausdina ir knygas, kurių išlei
džiama 2.000 egzempliorių. Man pasida
rė sausa gerklėje, nes „Lenkų Bibl'otc- 
ka“ išleidžia tik po 1.500 kiekvieno tomo. 
Ir tai dar ne viskas. Neseniai lietuviai nu 
pirko sumetę po kelis svarus rūmus su 
parku, ežeru, miškeliu į Pietus nuo Lon
dono ir ten rengia vasarvietę, skautų sto
vyklą ir prieglaudą. Vokietijoje lietuviai 
nupirko gimnazijai rūmus, kuriuose mo
kosi 200 mokinių. Baigę gimnaziją, jie vė 
liau studijuoja universitetuose

Liūdnai nuleidau galvą. Tą valandą jau 
čiausi vargingas lietuvių giminaitis ir su 
pratau, koks teisus buvo Adomas Micke
vičius, pradėdamas „Pono Tado“ poemą 
žodžiais: „Lietuva, tėvyne mano, tu c 
kaip sveikata!“

O DABAR MOKSLIŠKAI

„Laike" aptinkame K. A. Stasio mintis 
apie tautinę kultūrą. Jis samprotauja: 
„Teisi sociologijos ir visuomenės mokslų 
mintis,- kad mažuma paskęsta daugumoje. 
Ši tiesa aiški tiksliųjų mokslų matemati
nėse išvadose. Tačiau, kad ir dalis tau
tos, yra gyvas dvasinis vienetas, įaugęs 
į savo tautos dvasines gelmes. Kiekviena 
tauta savo dvasine kultūra yra vertybių 
įnašas į žmonijos kultūrinį lobyną. Savas 
kultūrinis pradas tiek gilus mumyse ir 
tiek suaugęs su lietuviška dvasia, kad ne 
galima jį išrauti; jam tegalima leisti ap
kerpėti, jo neugdant, apsamanoti. Laiki
nai gali likti vegetavimas, bet lietuviško
je sąmonėje liekąs!“ Toliau vėl skaitome: 
„Kultūra, kaip dvasinė vertybė, pergyve
na lūžius, bet nereiškia, kaip vertybės c 
mės kritimo. Vertybė, kaip vertybė, lieka
si. Jos neperkainuosi, nors mūšų dienų 
civilizacija besižavįs žmogus ir kaip ban
dytų jos esmę pakeisti ar praturtinti, nes 
nėra kultūros, taigi ir tautinės, perkaino
jimo masto. Kaip bendrai galima nesido
mėti kultūriniais reiškiniais, taip galima 
smukinti ir savąją letuvišką kultūrą, ne
rūpestingai mojant ranka. Bet čia klaus- 
tina: tauta stipri tik savo dvasia. Tauti
nė kultūra stiprina tautos dvasią. Kas iš 
tautos, jei ji bedvasė? Kas, jei jos nariai 
paliegę dvasia? Tauta laikinai gali vege
tuoti, bet jos istorinė misija gyventi, ne 
vegetuoti. Pastovaus vegetavimo nėra. Jis 
priešingas gyvenimui“. Išeina taip, jog 
iš savo tautinės kultūros neišsinersi, nors 
ir su japone skudurus, sumesi. Pagaliau, 
tai būtų bergždžios ir neišmintingos pa
stangos, net beprasmės, nes vienoje vie
toje K. A. Stasys primena, kad tautinės 
kultūrinės pastangos visuotinėj a, o tuo 
vertingesnė ir prasmingesnė bendrinė kul

Nuo kalendoriaus iki Gabijos 
’ metraščio

Taigi Laurynas Ivinskis pats pirmasis 
pabandė duoti liaudžiai ne tik kalendorių 
bet kartu jo rėmuose ir skaitymu knygą 
su visokiais Anykščių šileliais ir kitokiais 
gražiais skaitiniais. Kad jis vis kas metai 
rūpinosi paleisti į žmones tuos kalendo
rius, vis su naujais skaitiniais, vien tai ro 
do, jog jo tie kalendoriai-almanachai bu
vo mėgiami ir populiarūs. Kas tau, vyruti 
ramiuos ir šviesiuos namuos atsisakys pa 
gundos šventadienio popiečiu ar vakare 
pasiskaityti gražų apsakymėlį, nors jau 
kelis kartus skaitytą, ar straipsnelį, ar pa
kartoti eiles! Paskui paauga vaikai, tai jie 
skaito tuos pačius ir naujus kalendorius, 
ir namuose stiprėja kultūra vis per tuos 
paičus šaltinius, bet papildomus kas me
tai.

Ta kalendorinė tradicija (ji, žinoma, nei 
originali, nei sava) nesibaigė nei su Ivins
kiu, nei su tremties pradžia. Kelis aimana 
chinius kalendorius, ana, Vokietijoje buvo 
išleidęs Mūsų Kelio savaitraštis (Ameri
koje ir šen ten kitur dar kai kurie senie
ji laikraščiai iš tradicijos ir dabar išlei
džia tokius kalendorius-almanachus savo 
skaitytojams).

Tik šiandienykščiai leidiniai rodo, kad 
mes jau išaugome ir nebeįveikiame pasi
tenkinti sodietiškais kalendoriais su lie
taus, sniego, šalčio ar karščio nurodymais. 
Šitos pranašystės jau niekur nebegalioja, 
ir Ivinskio šviesiųjų kaimiečių vaikaičiai 
nebeieško jau plonų kalendorių pasiska.- 
tyti, o storų antologijų ir metraščių. Vie
toje kadaise populiarios Cit, paklausykit 
šiandien vartome storąją poezijos antolo
giją, o laukiame dar storesnės,' skirtosios 
prozai. Taip išaugome iš kalendorinių dra 
bužėlių, kad mums jau prisireikė net tau
tosakos skaitymų storos knygos, net nebe 
vienos žąsies didumo Lietuvos ištorijos ir 
šalia jos dar kelių mažsenių.

Jei kas metai leidėjai duoda mums ką 
nors vis didelio ir stambaus (nuo kun. 
Matulaičio sudarytų šventųjų gyvenimų 
iki daugiatomės liet, enciklopedijos), tai 
bent kas dešimt metų gauname po storą 
metraštį; štai, šekit, šviežios šviežiausios 
medžiagos keli šimtai puslapių, vis kelių 
dešimtų plunksnos žmonių naujausi dar
bai darbeliai, imkit mane ir skaitykite, 
vaikai ir vaikaičiai tų, kurie gyveno Lau
ryno Ivinskio populiarinta tradicija ir 
maitinosi Kauno ir net Jakavičiaus kalen
doriais!

Tokios knygos labai įdomios, kaip da 
bar Gabijos leidyklos išleistasis literatū
ros metraštis Gabija, skirtas paminėti lie
tuviškosios spaudos laisvės 50 metų su
kakčiai ir dešimtmečiui mūsų bastymosi 
svetimose pakluonėse. Įdomios jos tuo, 
kad josna susiburia didesnis skaičius au
torių, ir skaitytojas pagal savo nuotaiką 
pasirenka, ką šiandien paskaityti, o ką ry 
toj, kas pagal jo nuotaiką bus įdomiau da 
bar, o kas po savaitės. Yra iš ko rinktis: 
daug autorių, daug nuotaikų, daug stilių, 
daug motyvų ir siužetų. Jau ir tremtyje 
antra tokia rinktinė padovanojama <pir~. 
moji pasirodė pirmaisiais tremties metais, 
redaguota Bern. Brazdžionio). Dabar Ga- ; 
bijos išleistasis metraštis taip pat storas, ! 
redaguotas J. Aisčio ir Stp. Žobarskio, ir ( 
apjungiąs savo puslapiuose net 70 auto- ( 
rių, be to, įrištas, su dail. P.-Lapės pieš- , 
tu aplanku ir skyrių vinjetėmis.

Puslapių skaičium nevienodi, knygoje ; 
yra keturi skyriai: poezijos, prozos, dra- ; 
mos ir straipsnių. Keletas dalykų išspaus- i 
dinta jau mirusių autorių, o visi kiti vis > 
gyvų ir teberašančių ir mūsų tarpe vis 
.esančių vakaruose čia. Taigi redaktoriai, • 
sutelkę vienon knygon tiek autorių, džiau
giasi savo įžangos žodyje, kad šiandien lie 
tuviškasis žodis rodo daug didesnio gaju- . 
mo, negu spaudos draudimo laikais.

Tiesa, kai kurių vardu, pasigendame 
šiuose puslapiuose, ne tiek pačių vardu, 
kiek jų darbų, ir dėl to J. Aistis šitaip 
rašo: „Trūkstamieji šių puslapių autoriai 
atsisakė ir prašėsi būti išteisintais tokia 
slegiančia rezignacija, kad to mes jau ne
pajėgiame nutylėti, nes tai yra ne tu au
torių, o visos bendruomenės reikalas“.

tūra, nes ji, 
sas tautinių 
savo įnašo? 
sau garbę.

savo visumoje, yra komplek- 
kultūrų. Tad kam išsižadėti 
Verčiau didinti jį ir pelnyti

Vis dėlto skaitytojas dar turės čia visą 
margumyną poetų, nes čia jų 37 davė sa
vo kūrybos. Nežinau, kas pirmiausia pa
trauks skaitytoją, ar Baltrušaitis, ar Braz 
džionis, ar Nyka-Niliūnas, ar Gražina Tti- 
lauskaitė, ar kuris kitas ar kita kuri, ir 
čia man nėra ko bandvti ieškoti paties ge 
riausiojo poeto ar eilėraščio, nes, tikėki
mės, visi davė, ką geriausio turėjo šito
kiai rinktinei knygai, kurią pravartu bū
tų įsigyti net ir tam metuose tik vieną 
knvga teperkančiam ir šventom dienom 
sėdinčiam prie jos, tylom ar balsiai pa- 
skaitanč'am ir pas’grožinčiam čia Aisčiu, 
čia Tysl'ava, čia Žitkevičium ar Bavars- 

~ku ir sakančiam: gražu! Iš tiesų gražu! 
Čia kelis kartus daugiau skaitymo, negu 
anuose kalendoriuose.

Mažu Jurgio Baltrušaičio ketureiliu pra 
dėtas tas poezijos skyrius, lyg kokiu mo
tto C jau tas ketureilis kadaise Bern. Braz
džioniui pabuvo viso rinkimo motto) apie 
krintančias žvaigždes, kurių vieną poetas 
pagavas atiduoda tau, ne prastą, o lieps
nom išdabintą. O po to ketureilio išrikiuo 
ti puslapiuose dar 36 poetai, štai tuoj su 
simfonija didus eina tas neseniai miręs 
didysis nepažįstamasis Oskaras Ą. Mila
šius. nelietuviškai net rašęs., svetimom 
kalbom išėjęs į plačius kultūros laukus, 
dvasia lietuviškas, toks, sakyč’au, tikros 
Nvkos-Niliūno literatūrinis giminė, čia 
Mykolas Vaitkus. Palaukit, palaukit! O 
r-o Vaitkaus Kleopas Jurgelionis — Ka
lėdų Kaukė, kuriam K. Binkis buvo pa- 
skvres vietos dar pirmuosiuose „Vainikuo 
se“, ka p vienam iš tų keliolikos stambiu- 
iu pomaironinės kartos poetų! Toks pat 
čia ir kitas lyg jau ir būtas primirštas — 
tai Juozas Tysliava, seniai drąsiai ir augš 
tai Lietuvoje nešioięs poezijos vėliava, o 
paskui išvažiavęs. j Ameriką ir pradėjęs 
redaguoti Vienybę. O čia, štai, nauja jo 
poema!

Ras ir J. Mikuckį čia skaitytojas (taip 
rot iš „Vainikų“ jau žinomą), A. J. Jo
kūbaitį, Augustaitytę - Vaičiūnienę, M. 
Aukštaite, S. Laucių, S. Santvarą, P. Ba
bicką, J. Aistį, B. Brazdžionį, A. Gustai
ty B. Rutkūną, J. Žmuidziną. G. Tulaus- 
kaite, V. Ališą. A. Tvruolį, H. Radauską, 
K Grigaitytę, J. Mikšta, A. Kairį, O. B. 
Audronę. L. Andriekų, J. Kruminą, L. Žit 
kevičiu, M. Bavarską, Ą. Kazoką, K. Bra- 
dūną, B. Augina, B. Rukšą, A. Nyka-Ni-
liūną, A. Nagi, P. Stelingą ir A. Bendoriū- 
te. O pasiges... Pasiges dar kiek žinomų 
vardų, bet ką gi padarysi!

Prozos skyrius pradedamas V. Krėvės 
ištrauka iš „Dangaus ir žemės sūnaus“, 
vaizduojančią Judo tragediją, čia pat žy
giuoja Ignas Šeinius su romano ištrauka, 
no jo — Jurgio Savicko užrašų gabalas 
iš anų karo pradžios mėnesių (labai ge
ra jau dabar pasiskaityti, kas abejoja, ar 
č'a užsisakyti „Terros“ leidžiamąją jo di
džiule knvgą „Žemė dega“!). Šalia tu su 
naujausiais darbais išrikiuoti J. Švaistas 
ir A. Tulyš, Ji Slibuns ir E. Neveravietus, 
J. Jankus ir N. Mazalaitė, K. Barėnas ir 
S. Būdavas, J. Kralikauskas ir A. Škėma, 
V. Tamulaitis ir J. Rūtenis, Alg. Gustai
tis ir Č. Grincevičius, S. Tomarienė ir J. 
Gailius. B. Gražulis ir R. Spalis. Al. Ba
ronas, J. Šlekaitis ir Sto. Žobarkas. Tai __ „„
ir vėl didžiulis pasirinkimas, ką čia da- ir Kazys Veselka (Liet. Akademinio Sam- 
bar skaityti, o ką kitam kartui atidėti, ar pųrio atstovai). Juri komisija susirenka 
apie ramius laikus^ namuose, jir_ apie pil- pirmojo posėdžio balandžio mėn. pirmąją 

x. - _ savaitę.kovingus ir. ryžtingus žmo- 
ar mies- 
surealis-

atstovau-

nūs pavojų, 
nes, ar apie armįus, anie kaimą, 
ta. ar realistiškai’ rašančius ar 
tiškai. Pasirinkti yra iš ko.

Mūsiškei dramai metraštyje 
ja penki autoriai: K. Binkis (Generalinė 
repeticija), A. Giedraitis (Silvė Gedainis), 
Vvt. Alantas (Mindaugas), K. Ostrauskas 
(Grįžo) ir Alg. Landsbergis (Stiklinis ka
muolys).

Straipsnių skyriuje taio pat yra penki 
autoriai: Vydūnas, J. Grinius, A. Merke
lis, J. Cicėnas ir J. Aistis.

Dar nė vienam kalendoriuje nekada 
buvo sukaupta tiek daug skaitomosios 
džiagos! Šitaip ir negalėjo būti, nes. 
kau, iš kalendoriaus drabužėlių jau esa
me išange, o dabar imame ir skaitome jau 
didž’ucsius metraščius, kaip ir šis Gabi
jos sukaktuvinis, su 70 bendradarbių.

K. Barėnas

ne- 
me 
sa-

GERASIS GANYTOJAS
— Aš esu gerasis ganytojas, — sako 

Kristus. Ne vienas iš gerųjų, bet vieninte
lis, nors dar ir šiandien daugelis Jo nepri 
pžįsta ir netiki Jo viešpatavimu. Bet visas 
pasaulis Jam priklauso ir artinasi laikas, 
kad bus viena avidė ir vienas ganytojas. 
Šis palyginimas kyla iš labai natūralaus 
to meto Palestinos gyvenimo. Avių gany- z 
tojas nuolatiniame kontakte su savo kai
mene. Ją gano, saugo nuo vilkų, naktį bu
di prie savo kaimenės. Dievo Sūnus pri
siartino prie mūsų, kaip vienas iš mūsų 
brolių, pažino gyvenimo sunkumus, kan
čias ir žmogaus silpnybes. „Aš Durys. Kas 
per mane įeina, bus išgelbėtas. Aš esu 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“.

;— Vagis ateina tiktai vogti ir žudyti 
ir naikinti, — sako Kristus. Bolševikai su 
savo tankais, ar ne kaip ginkluoti vagys 
įsiveržė į Lietuvą, kada mes šventėme sa
vo Tėvynės pavasarį? Ar jie nevagia Lie
tuvos turtus, ar nežudo jie žmones, ar ne 
naikina ir neplėšia kraštą? Lietuvis kovo* 
ja ir kovos už amžinąją Tiesą, gimtąją 
žemę ir niekad neis kartu su vagimis, nors 
dėl to jis bus šaudomas ir tremiamas! Va
gys selina tik grobti ir naikinti. „Aš atė
jau, sako Kristus, kad žmonės turėtų gy
venimo ir apsčiai turėtų“. Tai — Dievo 
malonė, tikrasis žmoniškumas, prisikėli
mas iš numirusių.

— Todėl aš guldau savo gyvybę už sa
vo avis!_Kristus primena savo pasiaukoji
mą kančiai, nes tokia Dangiškojo Tėvo va 
lia, kad Jo Sūnus per Kryžiaus kančią iš
vaduotų žmoniją iš_ nuodėmės ir trečią die 
ną prisikeldamas iš numirusiu, savo moks 
lą patvirtintų dievišku antsnaudu. Šv. 
Petras šio sekmadienio Laiške šaukia: 
„Mieliausieji, Kristus kentėjo už mus, pa
likdamas jums pavyzdį, kad sekiotumėte 
Jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės ir ne
rasta vyliaus Jo burnoje. Kai Jam piktžo
džiavo, Jis nepiktžodžiavo. Kai kentėjo, 
negrasė, bet ptasidavė tam, kurs teisė Jį 
neteisiai. Jis pats savo kūne nešė mūsų 
nuodėmes į medį, kad mes numirę nuodė
mėms, būtume gyvi Teisybei!

Tik mūsų visų savanoriškas ir ištikimas 
sekimas paskui Kristų — Gerąjį Ganyto
ją, išves ir pavergtąją Tėvynę iš užpuolu
sių vagių žabangų į taip laukiamą išsiilg
tosios Laisvės Rytmetį!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
ROCHDALE — balandžio 24 d., 11 v. .
BRADFORDE — balandžio 24 d., 12,30 v. 
ir gegužės 1 d.
NOTTINGHAM — gegužės 8 d., 12,15 v.

VINCO KRĖVĖS VARDO 
LITERATŪRINĖS PREMIJOS

kurią Montrealyje, Kanadoje, šiais me- 
ris, įteikimo iškilmes numatomos stm. ge- 
gužės ’ mėnesio pabaigoje. Šiai premijai 
skilti sudaryta sekanti Juri komisija: 
Žmuidzinas (Liet. Rašytojų Dr-jos atsto
vas), Jonas Kardelis (Kanados Liet. Bend 
ruomenės Montrealio Apylinkės atstovas), 
Dr. Henrikas Nagys, Vytautas Jonynas

Lietuvių Akademinis Sambūris 
Montrealyje, Kanadoje.

KULTŪROS PASTABOS

Florencijos burmistras prof. Giorgio La 
Pirą yra vienas iš ypatingų Italijos vyrų. 
Jis vra asketas, gyvena vienuolyno celėje 
ir yra tvirtai įsitikinęs, jog visos aštrios 
dabartinio pasaulio problemos gali būti iš 
spręstos krikščioniškos artimo meilės. Jis 
valdo Florencijos miestą šv. Pranciškaus 
Asižiečio dvasioje. Neseniai jis nacionali
zavo geležies liejyklą ir atidavė ją joje 
dirbantiems darbininkams.

Per paskutiniuosius trejus metus dau
giau kaip 31.000 asmenų Korėjoje perėjo 
į katalikvbę. Daugiau kaip 22,000 dabar 
mokosi tikybos tiesų, ruošdamiesi taj*1 
katalikais.

IGNAZIO SILONE

DUONA IF
Pirmą kartą ją pastebėjo valdžia itin keis 

tu būdu. Katerina ir Kosimas sėdėjo kie
me ir valgė pupų sriubą. Salia durų ten 
stovėjo toks senas, žemas suolas, ant ke
turių kuolų prikalta stora lenta. Ten sėdė
jo brolis ir sesuo, laikydami ant kelių sriu
bos dubenis, kai pasirodė karabinierius.

— Tu labai rimtai kaltinama, — nesivar
žydamas tarė jis moteriškei.

Katerina pakėlė akis nuo savo dubens 
ir pažvelgė iš pradžių į karabinierių, o pas
kui j savo brolį.

— Tai aš tau kalbu, — tarė jai karabi
nierius. — Argi tavo vardas ne Katerina ?

Katerina prikišo galvą broliui prie au
sies.

— Jis bus sumaišęs mane su Katerina 
duonkepe, — sušnibždėjo ji. — Tu paro
dyk jam, kur ta duonkepė gyvena. Te: 
jis negaišta.

— Ne, ne, — įsakmiai neigė karabinie
rius. — Aš pažįstu duonkepę. Ji už nieką 
nekaltinama.

Katerina apsimetė, kad ii nebekreipia 
dėmesio į karabinierių, tartum ji nė nepas
tebėtų, kad jis dar tebėra; o klausytis tai 
tebesiklausė, ką jis sako.

— Tai bus Katerina šlavėja, — tarė ii 
savo broliui. — Jis apsiriko. Tau reikėtų 
parodyti jam šlavėjos namus.

— Taį tu esi ta, su kuria aš Uorių kai
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bėtis, — tarė karabinierius, jau keldamas 
balsą. — Čia nėra kur apsirikti. Kai po 
pietų leidaisi žemyn akmens skalda apkrau 
tu asilu, argi nesutikai nepažįstamo žmo
gaus?

Kosimas žvilgterėjo į seserį, kuri jau bu
vo pradėjusi valgyti savo sriubą, ir klau
siamai žiūrėjo į ją. Katerina truputį pagal
vojo ir linkterėjo gaiva.

— Ar tu nedavei jam gabaliuko duo
nos? — paklausė karabinierius. — Ar tu 
neparodei jam kelio? Tavo pačios gerui 
atsakyk teisybę.

Katerina pastatė tuščią dubenį šalia sa
vęs ant suolo ir tada paklausė brolį:

— Ar čia koks nusikaltimas, kad jis kal
tina mane? Ar dabar jau nusikaltimas pa
daryti labdaringą darbelį? Aš nežinojau, 
kad tai nusikaltimas.

— Tai tu sakai, kad dabar uždrausta duo 
ti kam nors duonos? — paklausė Kosimas 
karabinierių. — Nuo kada gi šitaip uždraus 
ta?

— Kodėl gi tu šitaip padarei? — pri
mygtinai klausė karabinierius, atsigrįžda
mas į Kateriną.

Išsigandusi ir sumišusi moteriškė žiūrė
jo į savo brolį.

— Ką jis sako? — paklausė ji. — Ką jis 
čia kalba?

— Tas žmogus, greičiausia, buvo alka

nas, — pakišo karabinieriui mintį Kosimas.
— Ar tu nemanai, kad jis galėjo būti alka
nas? Jeigu jis nebūtų buvęs alkanas, ta: ne 
būtų nė išmaldos prašęs.

— Ar tu nematei, — tęsė karabinierius, 
vis tebekalbėdamas Katerinai, — kad tas 
vyras buvo priešo kareivis? Pabėgęs belais
vis?

— Ką jis sako? — klausė Katerina bro
lį. — Ką jis čia kalba?

Kosimas davė jai ženklą, kad nebijotų.
— Atsiprašau, — paklausė jis karabinie

rių, — kieno priešas?
— Mūsų priešas, — paaiškino karabinie

rius, jau pykdamas. — Taip pat ir jūsų 
priešas.

Kosimas pagalvojo, kad jis bus supratęs, 
ir bandė išaiškinti reika'ą seseriai.

— Ar tai buvo priešas? —, paklausė jis.
— Katerina, čia nėra ko bijoti, sakyk man 
teisybę.

— Iki šios dienos niekad nebuvau ma
čiusi jo, — tarė Katerina.

— Ar tai buvo priešas?
— Kaip tai reikia suprasti? Ar tj na'i 

paaiškinti man, kaip čia reikia suprasti?
— Kaip jis atrodė?
— Atrodė, kaip žmogus.
— Ar tu nematei, — šaukė karabinierius,

— kad tas žmogus ne iš šios apylinkės? 
Jis kalbėjo ne La Fornako tarme, ar ne? 
Tau turėjo ateiti į galvą, kad jis svetimša
lis. Tai kodėl tu turėjai duoti jam gabalą 
duonos ir parodyti kelią?

Pats Kosimas jau pradėjo bijoti.
— Tai kodėl tu šitaip padarei? — klau

Karabinierius sustojo prie jų.
— Žinote, — šypsodamasis tarė jis Ka

terinai, — per tą laiką kai kurie reikalai 
visiškai pasikeitė. Tas dalykas, dėl kurio 
buvai pakaltinta, jau nebe nusižengimas, 
o kaip tik priešingai.

Katerina pasilenkė šnibždėdama prie bro 
lio ausies.

— Ar tas žmogus man kalba? — pa
klausė ji. — Pasakyk jam, kad jis bus ap
sirikęs. Tegu jis eina sau.

— Katram tu čia kalbi? — paklausė Ko 
simas.

— Taip, aš tamstai kalbu, — šypsoda
masis pakartojo karabinierius Katerinai. — 
Aš noriu pasakyti tamstai, kad per tą lai
ką reikalai pasikeitė.

— Kas pasikeitė? — sušuko Kosimus.
— Viskas, — gerai nusiteikęs tarė kara- 

b nierius. — Ar niekad neskaitai laikra'- 
čių? Ar neskaitai šūkių sienose?

— Kiek liečia mane, tai niekas nepasi
keitė, — tarė Kosimas. — Akmenys c 
vis tebėra kieti. Lietus dar vis šlapias.

— Bet mieste reikalai pasikeitė, — pa
aiškino karabinierius.

— Ką jis sako? — Katerina paklausi 
brolį.

— Mes neskaitome laikraščių, — pasakė 
Kosimas karabinieriui. — Mums sunku už
sidirbti pavalgyti, ir laikraščiams mes ne
turime laiko.

— Pasakyk jam, kad jis ne ten pataikė, 
— pasiūlė Katerina broliui. — Daryk bą 
nors, kad jis išeitų.

(Bus daugiau)

sė jis seserį. — Ar tu negalėjai pirma pa
galvoti? Ji nepagalvojo, — tarė jis kara- 
binieriui.

Katerina purtė galvą, patvirtindama, kad 
ji nepagalvojo.

— Ar man reikėjo pagalvoti? — pa
šnabždom paklausė ji brolį. — Ką čia bend 
ra turi galvojimas? Jis taip pat motinos sū 
nūs. Jis buvo alkanas. Ką čia bendra turi 
su galvojimu?

— Kitais žodžiais tariant, — bandyda
mas baigti tą pasikalbėjimą, tarė karabinie 
rius, — tu prisipažįsti.

Bet čia stačiokiškai pertraukė jį Kosi
mas, pašokęs jau ant kojų, visas drebąs iš 
baimės ir iš pykčio.

— Katerina nieko neprisipažįsta, — su- 
miksėjo jis. — Visiškai nieko. Aš tau pasa
kysiu štai kokį dalyką. Mes pavargę ir da
bar einame miegoti. Be to, nieko mes ne
prisipažįstame.

— Aš atsiprašau, bet vis tiek dėl to rei
kalo surašysiu pranešimą.

To karabinieriaus būta ne tokio jau blo
go. Jis darė, kas jam pavesta. Iš savo pu
sės Katerina turėjo tiek daug kitų rūpes
čių, tai po kiek laiko apie tai nė nebegal
vojo. Bet po kelių mėnesių, visiškai tokio
mis pat aplinkybėmis, kai Katerina ir Ko
simas sėdėjo prie savo namų ant suolo ir 
valgė sriubą, gatvelės gale pasirodė kara
binierius. Katerinai tankiau sutuksėjo šir
dis.

— Juodas tas šešėlis vėl ateina, — su
murmėjo ji Košimui. — Madonna mia, 
tik Tu viena gali apsaugoti mus.
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dbls-os naujoji centro valdyba

PRADĖJO EITI PAREIGAS
Š.m. balandžio mėn. 18 d. įvyko DBL 

S-os naujosios Centro Valdybos tvarko
masis ir pirmas darbo posėdžiai.

Naujoji Centro Valdyba pasiskirstė pa
reigomis šiaip:

M. Bajorinas — DBLS-os Pirmininkas 
— pirmininkas, Kun. J. Kazlauskas — vi
cepirmininkas, S. Žymantas — vicepirmi
ninkas, J. Vilčinskas vicepirmininkas, F. 
Neveravičius — iždininkas.

Darbo posėdyje, be einamųjų reikalų, 
Centro Valdyba apsvarstė įvairių DBLS 
darbo sričių sustiprinimo bei suveiksmi- 
nitno galimumus ir nusistatė įsteigti ati
tinkamas komisijas šioms darbo sritims:

1. Kultūriniams reikalams.
2. Švietimo reikalams.
3. Socialiniams reikalams.

■ I šių komisijų sudėtį bus pakviesti įvai
rių veikiančių D. Britanijoje kultūrinių 
lietuviškųjų organizacijų atstovai ir atitin 
karnų darbo sričių kompetetingi asmenys. 

C. Valdyba tikisi, kad kultūrinių organi 
zacijų ir visuomenės atstovų įtraukimas 
į tiesioginę DBLS-os centro organo veik
lą suteiks jai daugiau galimumų ir įgalins 
DBLS-ą pagyvinti savo veiklą.

Galutinei komisijų asmeninei sudėčiai 
paaiškėjus, apie tai bus pranešta atskirai.

C. Valdyba nutarė imtis priemonių su
stiprinti ir suglaudinti bendradarbiavimą 
su kitų tautybių organizacijomis ir atitin
kamai sutvarkyti mūsų atstovavimą įvai
riuose kitataučių parengimuose.

C. Valdyba nutarė šiais metais sureng
ti Londone tragiškųjų birželio mėnesio 
įvykių Lietuvoje ir Lietuvos okupacijos 
15-jų metinių paminėjimą.

Minėjimas numatytas birželio mėn. 18 
d. Londono Parapijos salėje.

Ryšium su šiomis sukaktimis C. Valdy
bos bus parengti, atspausdinti ir DBLS-os 
Skyriams išsiuntinėti naudotis, o taipgi 
išsiuntinėti D. Britanijos Parlamento na
riams ir kitoms pplitinėms asmenybėms 
atitinkami informaciniai lapeliai anglų 
kalba. * * *

P.P. BAKAIČIAI
ĮRENGĖ VIENĄ KAMBARĮ

Ketteringe gyveną p.p. Bakaičiai, per
kant Lietuvių Sodybą Headley Parke, pir
ko akcijų už šimtą svarų. Šiomis dienomis 
prisiuntė 50 svarų įrengti Lietuvių Sody
bos namuose vieną kambarį. Tai pirmieji 
lietuviai, konkrečiai paskubėję prisidėti 
visų šio krašto lietuvių rimtai talkai. Jų 
lėšomis įrengtas kambarys bus pavadintas 

-m..-vtyrrlvL. , -- ---- -------------- - --- -- -- —•
* * *

SVETYS IŠ VOKIETIJOS
Šią savaitę Londone, Lietuvių Namuo

se, lankėsi kun. Dr. L. Gronis, Velykų 
šventes praleidęs Škotijos lietuviu, tarpe. 
Antradienį kun. Gronis išvyko Vokietijon. * * *
PAMATYKIME MŪSŲ ŽIEDŲ „ŽIEDĄ“

Šį šeštadienį, balandžio 23, 7 vai. vaka
ro Lietuvių Parapijos Salėje, Londono 
Skautų Draugovė stato A. J. Kaulėno 3 
veiksmų vaidinimą ŽIEDAS. Visi žinome, 
kad ir tie skautai, kaip mest vieni dirba 
dėl kąsnio duonos kasdienines, kiti ilgas 
valandas sėdi mokyklos suole, tačiau jie 
ir ypač juos vaidinimui parengti pasiry
žę asmenys, dirbo, pašvęsdami savo trum
pas liuoslaikio valandas.

Mūsų visų pareiga tik viena: atsilanky
ti ir pasidžiaugti jų darbo vaisiais. Tad 
šį šeštadienį visi ateikime pasižiūrėti mū
sų jaunimo vaidinimo į Soc. Klubo salę, 
245 a, Victoria Park Rd. * * *

P. BULAIČIO .PAGERBIMO VAKARAS
Šį sekmadienį, balandžio 24 d., 8 vai. 

vakaro, Parapijos Salėje, 245 a, Victoria 
• Park Rd. rengiamas senosios lietuvių iš
eivijos visuomenininko, P. Bulaičio 60 

. metų amžiaus sukakties proga pagerbi- 
ino vakaras. Lietuviai, ypač naujieji išei
viai, kviečiami tą vakarą atsilankyti Pa- 
rapijos salėn. Po oficialiosios dalies bus 

’ bendras pasilinksminimas. 
* * *

ŠACHMATŲ turnyras
Lietuvių Namuose gyveną šachmatinin

kai surengė pirmąjį šachmatų turnyrą. 
Žaidime dalyvauja 11 šachmatininkų. * * *
P. P. UŽKURAIČIŲ ŠEIMA SUSILAUKS 

SŪNAUS
Prieš mėnesį J. Užkuraitis įsigijo gra

žioje Londono dalyje namus, o šiomis die 
nomis Užkuraičių šeima susilaukė pirmo
jo įpėdinio. * * *

PIRMASIS 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

DEŠIMTMETIS
Šitokia antrašte šią savaitę Nidos Kny

gų Klubas išsiuntė savo nariams 174 pus
lapių knygą. Tai septintasis šio klubo lei
dinys. Knygos autoriai: P. Klimas, K.F. 
Kemėšis, J. Purickis, J. Savickis, M, Yčas. 
Pakartotinai primenama, kad knygą ga
vus, prašoma tuoj pat už ją atsilyginti. 
Knygos kaina nariams — 3 šil. * * *
DBLS CENTRINIO SKYR. BIBLIOTEKA 

ĮSIGIJO NAUJŲ KNYGŲ
DBLS Centrinio Skyriaus Valdyba, tu

rinti savo ižnioje jau kelis šimtus lietu
viškų knygų, šiomis dienomis dar įsigijo 
naujausių leidinių už 20 svarų. 

* * *
ADAKAVIEČIŲ DĖMESIUI

Lietuviai, kilę iš Adakavo miestelio, ką 
nors žiną apie Liudos, gyvenusios prie pat 
Adakavo bažnyčios, gimines, pažįstamus 
ar kaimynus, maloniai prašomi suteikti 
bet kokių informacijų šiuo adresu: „E. 
Lietuvis“, Mrs. L. Liuda, 1, Ladbroke Gar 
dens, London W.11.

CORBY POLITIKA IR PLBKAN. KONČIUS VYKS Į EUROPĄ
Prof. kan. J. B. Končius kovo mėn. 25d. 

buvo priimtas prezidento Dwight D. Eisen 
howerio ir kartu su kitų didžiųjų labdaros 
organizacijų atstovais dalyvavo iškilminr 
game posėdyje Baltuose’ Rūmuose.

Ten buvo paminėta trijų metų sukaktis 
United States Escapee programos, kurios 
nariu yra Balfas, o direktoriumi — kan. 
J. B. Končius.

Harold Stassen 11 vai. atvykusius sve- 
ičus pristatė prezidentui ir prasidėjo po
sėdis. Posėdžio metu prez. Dwight D. Ei- 
senhoweris pasakė turiningą kalbą apie 
paie pabėgėlių problemą ir pagalbos reika 
lą kenčiantiems žmonėms už geležinės už
dangos. Savo kalboje pabrėžė, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių valdžia artimai 
bendradarbiauja su šalpos organizacijo
mis tų klausimų sprendime ir teiks viso
keriopos pagalbos kenčiantiems žmonėms 
anapus geležinės uždangos.

Prezidentas rado progos asmeniškai su 
kan. J. B. Končium kalbėtis ir su malonu
mu prisiminė jo tada lankytą Hanau sto
vyklą, kur lietuviai ir kiti cabaltiečiai pa
darę jam geriausią įspūdį savo kultūringu 
mu ir susitvarkymu.

Po posėdžio Balfo pirmininkas turėjo 
galimybės matytis ir su kitais augštais 
valdžios pareigūnais, su kuriais kalbėjosi 
apie savo kelionės tikslus į Europą. Tuo 
reikalu gegužės mėn. pirmomis dienomis 
dar kartą su jais matysis ir galutinai su
formuluos uždavinius, kurie jam Europoj 
bus pavesti.

Po posėdžio prof. kan. J. B. Končius bu 
vo pakviestas į Foreign Operations Admi
nistration pietums, kur turėjo progos su
sitikti ir pasikalbėti su kitų šalpos organi 
zacijų atstovais aktualiais klausimais.

NOTTINGHAMAS
VARGAI UŽGULĖ 

SUSIPRATUSIĄ LIETUVIŲ ŠEIMĄ
Visai dar neseniai nottinghamiečiai 

džiaugėsi savo tarpe turį energingą, neabe 
jotinų meniškų gabumų turinti lietuvį, J. 
Kiburą. Neseniai buvo ir jo veikaliukas 
suvaidintas Nottinghame („Svetimi šali
gatviai). Jis nuolat pailiustruodavo savo 
šaržiniais piešiniais ir „E. Lietuvį“. Ta
čiau šiuo metu J. Kiburas nelauktai ilges
niam laikui turės vykti į sanatoriją, nes, 
matyt, dėl nelengvų darbo sąlygų, jo plau 
čiai tiek susilpnėjo, kad jis turės ilgesnį 
laiką gydytis. Nelaimė dar didesnė, kad 
ir jo žmona turėjo pakartotiną sunkią 
operaciją. Du mažamečius Kiburų vaikus, 
kol žmona grįšianti iš ligoninės, pasiėmė 
globoti gerieji kaimynai.

— j. Kiburas, rasyuamas rertaketjal, sako: 
„Nesu iš tų, kad tuoj krisčlau į nusimini
mą. Žinau, kad nuo savo likimo nepabėg
siu... Šiaip jaučiuosi gerai. Per dvi savai
tes priaugau apie 10 svarų. Retkarčiais, 
gulėdamas, bandau oiešti, bet labai nepa
togu“...

Jau šios jo eilutės rodo, kad tai stiprios 
valios vyras, o tokie atlaiko ir sunkes
nes ligas. Linkime jaunai ir susipratusiai 
lietuvių šeimai sveikatos — ir ištvermės.

DBLS Corby skyrius š.m. balandžio 30 
d., 5.30 vai. Samuel School Holl, Buckin
gham Rd., rengia Motinos dienos minėji
mą. Programoje K. Vaitkevičiaus paskai
ta. Po paskaitos Nottinghamo scenos mė
gėjai suvaidins trijų veiksmų veikalą 
„Išdraskytas Aro lizdas“. Oficialiai daliai 
pasibaigus bus bendra^ pasilinksminimas. 
Šokiams gros Nottinghamo džiazas. Iš ar
ti ir iš toli, svečiai kviečiami minėjime 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba.

BRADFORD AS
DBLS Bradfordo Skyrius šio mėn. 30 d. 

rengia vakarą. Vakaras įvyksta St. Mary's 
salėj. „Atžalynas“ vaidina bradfordiškio 
rašytojo Aniceto Bučio 4-rių veiksmų dra 
mą „PIRMIEJI SMŪGIAI“, vaizduojančią 
Lietuvos gyvenimą pirmosios rusų okupa
cijos metu.

Vakaro pradžia 5 vai.’ popiet. Bilietų 
kainos: 4 šil., 3 šil. ir 2 šil. Bilietai gauna
mi prie įėjimo.

Vakaran kviečiami Bradfordo ir apy
linkių lietuviai.

Skyriaus Valdyba
DBLS Bradfordo Skyriaus valdyba šio 

mėn. 24 d. — sekmadienį — 4 vai. popiet 
Latvių Dauguvos Vanagų klube, 5. Clif
ton Villas, off Manningham Lane, kvie
čia skyriaus narių susirinkimą. Progra
moje — skyriaus atstovo pranešimas iš 
sąjungos suvažiavimo ir kiti einamieji rei 
kalai.

Skyriaus Valdyba

,J»LB — ne politikai“ — kategoriškai 
teigia J. Jaks-Tyris savo straipsnyje, ku
ris tokia antrašte buvo atspausdintas š.m. 
sausio mėn. „Sėjos“ numeryje. Tai skam
ba/ sakyčiau, kaip dogma. O kadangi tą 
dogmą apreikšti jį paskatino mano straips 
nęlis „Dešinė nežino, ką daro kairė“ laik
raštyje „Europos Lietuvis“, tikiuos redak
cija neatsisakys duoti man progą savo 
„eretiškas“ pažiūras ginti.

Minėtam savo straipsnyje aš rašiau: 
„Bendruomenė, kaip žinia, yra lietuvių 
tautybės žmonių visuma. Kiekvienas lietu 
vis savaime yra lietuvių Bendruomenės 
narys... Dar daugiau, bendruomenė arba 
tauta nėra vien tik pripuolamas individų 
konglometras, bet ji yra taip pat ir dva
sinė jungtis ir sykiu augščiausių mūsų šie 
kimų apraiška. Šiuo metu vienas augš- 
iausių mūsų siekimų yra atgauti Lietu
vai laisvę. Tas siekimas yra politinis sie
kimas. Teigimas, kad Bendruomenė turi 
būti nepolitinė, reiškia, kad tremtyje esan 
tieji lietuviai turėtu to siekimo išsižadė
ti“. Čia yra pati klausimo esmė ir joje 
J. Jaks-Tyris turėjo pradėti j ieškoti erezi
jos šaknų. Deja, J. Jaks-Tyris visiškai tą 
esminį klausimą apeina, o vietoje to pra
deda lukštenti savo hypotetines prielaidas 
ir galimas jų apraiškas, kurios praktiš
kame gyvenime iki šiol visai nepasireiš
kė. Principe su J. Jaks-Tyrio išvedžioji
mų logika galima būtų sutikti tik tuo at
veju, jei jis ją grindžia įsitikinimu, kad 
Lietuvos valstybės atstatymas nėra augš- 
čiausias kiekvieno lietuvio tikslas. Aš ir, 
tikiuos, dauguma lietuvių yra įsitikinę,

Pirmą kartą Nottinghame tokiu pasise
kimu praėjo kaukių balius. Ji surengė Ve
lykų antrą dieną DBLS Nottinghamo Sky
rius. Tai buvo kažkas malonaus ir gra
žaus. Į balių atvyko per du šimtus žmo
nių. Netruko ir ekskursijų. Didžiulis auto
busas atriedėjo iš Coventrio, su pačiu tos 
lietuvių kolonijos „ciesorium“, p. J. Kaz
lausku priešaky.

šį kartą taip at dalyvavo didesnis skai
čius tautiečių iš apylinkės skyrių. Už tai 
baliaus rengėjai apsilankiusiems yra labai 
dėkingi. Savaime suprantama, kad viso pa 
rengimo centre buvo kaukės, tik gaila, 
kad jų mažai pasirodė. Už įdomiausią kau 
kę premiją laimėjo Vladas Kačėnas. Skam 
bi p. K. Venckaus muzika linksmino sve
čius iki 11 valandos vakaro. Negana to, 
baras irgi padėjo sudaryti nuotaiką ir 
linksmai praleisti laiką.

Energinga skyriaus valdyba jau ren
giasi vykti į Corby, tačiau ne tuščiomis, 
o su scenos veikalu. Ten bus nuvežtas vei
kalas „Arų lizdas“. Dekoracijos jau bai
giamos dažyti, šiame darbe nepailstamai 
talkininkauja p. Bivainis. Tenka nuošir
džiai palinkėti geriausio pasisekimo. Bra
vo nottinghamiečiai!

Vyturėlis.
PARENGIMAI NOTTINGHAME

DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba 
gegužės mėn. 7 d. rengia motinos dienos 
minėjimą. Paskaitą skaitys kun. J. Kuz- 
mickis. Bus ir meninė programa. Notting
hamiečiai pakvietė Derby vaidybos grupę, 
kuri pasirodys su p. Vaitkevičiaus trage
dija „Dvi širdys“, šis veikalas jau buvo 
suvaidintas Derby ir turėjo pelnytą pasi
sekimą. Kviečiame ne tik vietos lietuvius 
apsilankyti ir pagerbti motinas, bet ir tau 
tiečius iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pamatyti tą įdomų veikalą. Parengimo 
pradžia punktualiai 5 vai. vakaro. Syca
more Road mokyklos salė pasiekiama au- 
tobusi Nr. 31.

Skyriaus Valdyba.

D.B.L.S-gos Derby Sk. narį
DR. J. MOCKŲ

ir
P-lę M. PECENKYTĘ

Sukūrusius lietuviškos šeimos židi
nį nuoširdžiai sveikiname ir linki
me saulėto gyvenimo.

DBLS Derby Sk. 
Valdyba ir nariai

TEN, KUR VISI
Pavasario burtų lazdelės paliesta žemė 

ir gamta keliasi iš žiemos gilaus miego. 
Nors dar naktimis oras atvėsta, nors pa
vėsyje rankos ir nosis melsta, bet saulu
tė „budina svietą“, ir pavasario bėgimo 
nebesulaikysi. Su bundančia gamta, su 
naujai besiskleidžiančiu žiedeliu, pavasa
rį atgimsta ir žmogus. Ir per apdulkėju 
fabriko stiklą, ir pro skriejančio autob’ 
so langus, ir iš tamsių anglies kasyklų iš 
kopus, pavasaris savo burtais suranda 
kiekvieną ir kiekvieną saviškai vilioja, 
gundo ir užburia. Bet gal sunkiausiai 
mums, artojų vaikams, netekusiems po 
kojų žemės, atsispirti tiems pavasario bur 
tams. Rodos, imtumei kiekvieną žiedelį, 
kiekiveną spurgą, kiekvieną sprogstančią 
šakelę ir glauštumei prie lūpų, lyg jis, tas 
atgijęs žiedelis dauginti suprastų mūsų 
sielvartą, negu milionai pro šalį praeinan
čių žmonių, taip pat turinčių savus rūpes
čius, taip pat besidžiaugiančius pavasa
rio saulute ir jos stebuklingąja galia.

Tikrąjį pavasario gamtos gržį pajunti 
tik tada, kai betarpiškai atsirandi josios 
karalystėje, šį jausmą dar daugiau su- 
brendina, kai tokioje Vietoje atsidūręs, 
galvoji, kad štai visa tai yra mūsų, lietu
vių, nes visi mes mažiau ar daugiau gi
mėm ir mirsime egoistais... Jaučiu, kad 
atspėsiu daugelio šio krašto lietuvių min
tis, pasakydamas, kad dabar, pavasarė
jant, jos dažnai nukreipiamos i tą mūsų 
neseniai įsigytą žemę, į Lietuvių Sodybą. 
Ten, saulėtą dieną dabar nepaprastai gra 
žu, gal ir todėl, kad viskas palikta gam
tos „valiai“... Ten ir žmogų dar sunku su 
tikti. Bet kasdien dažnėja svečių, vis daž
niau apylinkės gyventojų netikru akcen
tu skambančia kalba keleiviai klausia ke
lio į Headley Park, kur vos prieš dvi "sa
vaites apsigyveno pirmieji „robinzonai“, 
kur vos prieš kelias dienas blykstelėjo 
languose elektros žiburiai, užrūko aikš
telėse stirtos sąšlavų, išnešamų iš 37 se
niai gyventų, ir dar seniau šluotų, kam
barių, o voratinklių aptrauktuose židiniuo 
se atgijo liepsna, lietuvio ranka peržegno
ta...

Naujakuriškas Lietuviu Sodyboje gyve
nimas prasidėjo!

PIRMIEJI ŽVALGAI
Sakoma, kad mintis seka veiksmas. Jau 

nimas mažiausiai atsparus savo mintims. 
Gal todėl ir pirmieji iš toliau atvykę į Lie 
tuvių Sodybą svečiai, kaip tik ir buvo 
jaunimo atstovai — iš Birminghamo Dr. 
Valterio du sūnūs, kurių bendras amžius 
siekiąs 29 metus, o jie 140 mylių sukorė 
dviračiais per dvi dienas, ir Sodybom at
vykę tuoj prašėsi darbo. Abiejų piligrimų 
veidai jau saulės įkepinti, o nuo nosies 
lupasi pašiurpusi oda, tarsi besišeriančios 
stirnos šonai. Įkandin, iš Londono, lyg ir 
nujausdamos, kad ten, būsimos stovyklos 
karalystėje broliai palapinėms renkasi vie 
tas, atvyko skautės sesės Rita, Reda ir 
Ona. Tai pirmieji skautų žvalgai, praleidę 
savaitgalį Sodyboje. Neatsilieka ir busi
mieji suaugę vasarotojai, nuolat iš Lon
dono, tai iš kitų vietovių atsilankydami 
žvalguosna, dažnai gerokai paklaidžioję 
po apylinkę.

KAIP DABAR ATRODO NAMAI?
Kaip jau buvo pranešta, didesnio re

monto šiuo metu nereikalinga, nes namų 
stovis yra visiškai geras. Kai kurie kam
bariai jau perdažyti, kiti tebedažomi. Elek 
tra, vandentiekis, prausyklos, centralinis 
šildymas jau sutvarkytas, Keliuose kam- 

KELIAI VEDA...
bariuose parengta kuklios nakvynės, jau 
dabar atklystantiems svečiams. Apie na
mus aptvarkyti takai, nuskabyti prie pat 
namų krūmokšniai, pašalinti suduliję me
džiai, griozdinę perėjimus.

KO SKUBIAUSIAI REIKIA?
Vasarvietės-prieglaudos įsikūrimo pra

džia, suprantama, sunki. Tai ne vieno ma
žo kambario apstatymas, bet 25 miegamų
jų, salės, svečių kambario, kavinės, vir
tuvės ir kitų patalpų, kurios nupirktos tik 
su grindimis, durimis, sienomis ir langais. 
Žinia, kad pirmaisiais metais viso tink." 
mai įrengti nepavyks, turint galvoje, kad 
ir perkant Lietuvių Sodybą neužteko lė
šų, kurios buvo tam tikslui surinktos. 
Tiek per DBLS visuotinį suvažiavimą, 
tiek vėliau, kai kurie DBLS skyriai pasi
žadėjo įamžinti skyrių vardus, apstatyda- 
mi savo lėšomis kambarį. Dabar kaip tik 
jau pats laikas šiuos pažadus įgyvendinti. 
Neskaitlingas Mansfieldo vyriškos gimi
nės skyrius yra vienas pirmųjų skyrių, pa 
siryžęs vienam kambariui parūpinti, reika 
lingus baldus. Pirmojo šeima — Bakaičių, 
jau prisiuntė tam tikslui 50 svarų. Po sa
vaitės vienos iš daugelio durų bus pasi
puošusios Bakaičių vardu, o kambaryje 
naujutėliai baldai.

Visi žinome, kad naujakuriui reikalin
ga kiekviena smulkmena,' kiekvienas maž
možis, kiekviena talka. Būtų labai gera ir 
naudinga, jei mažesnieji skyriai, ar pa
vieniai asmenys, negalį skirti tam tikrų 
sumų kambario apstatymui, siųstų nors ir 
menkiausį namų apyvokos baldelj, indus, 
paklodę, rankšluostį, antklodę, užuolaidai 
medižagą, kilimėli, lauko kėdę, vaikų aikš 
telei supynęs ar ežerui laivelį. Tik šitoks 
Lietuvių Sodybos kraičio vajus įgalint", 
jau ir pirmaisiais metais be didelio vargo 
ir be skolų įkurdinti mūsų visų vasarvie- 
tę-prieglaudą. Kiekvienas lietuvis,, pagal 
savo skonį ir nuožiūrą, prašomas kuo 
nors prisidėti prie šio KRAIČIO VAJAUS 
ir pasirinktąjį daiktą siųsti šiuo adresu: 
LITHUANIAN HOLIDAY CAMP, HEAD- 
LEY PARK, HEADLEY, Hants., aiškiai 
pažymint savo vardą ir pavardę.

Šio mėnesio antrąją pusę ir visą gegu
žės mėnesį skiriame Lietuvių Sodybos 
kraičio vajui! Tegu per šį laiką visi keliai 
veda į gražų nuosavos žemės kampą, į 
mūsų mažąją šiame krašte respubliką!

ANGLŲ SKAUTAI 
PRAŠOSI AIKŠTELĖS STOVYKLAUTI
Kelis metus iš eilės mūsų skautu, vado

vybė ilgai jieškodavo vietelės, kur būtų 
galima gauti lietuvių skautams-ėms vasa
ros stovyklai'vietą, šiais metais šis rūpes
tis atkrito: šio krašto lietuvių jaunimas, 
susipratusių lietuvių dėka, turi nuosavoje 
žemėje mišką, upelį ir ėežerą, kur galės 
puikiai praleisti stovyklavimo dienas, 
šiais metais į mus, lietuvius, kreipėsi vie
nas anglų skautų tuntas, prašydamas le 
dimo jiems Headley Parke įsikurdinti ste 
vykią nuo liepos pabaigos iki rugpjūčio 
7 d.. Jiems atsakyta maždaug šitaip: „Šio 
krašto lietuvių skautai, kelias vasaras sto
vyklai vietą gaudavo pas geraširdžius že
mės savininkus, britus. Mes dižaugiamės 
ir drauge didžiuojamės, kad šią vasarą 
lietuvių jaunimo tėvai, įsigiję ši žemės 
sklypelį, gali tuo pačiu anglų skautams at 
sidėkoti ir turėti garbę Jus, mieli šio kraš 
to skautai, savo svečiais“.

Br. Debikonis

kad tai yra ir turi būti kiekvieno lietuvio 
augščiausias tikslas.

Reikia tačiau skirti politinį kokio nors 
sambūrio charakterį nuo jo veiklos apsi
reiškimų ir darbo programos. Pasiuntinių 
ir konsulų skyrimas, kitokiais būdais pa
laikymas saitų su įvairių kraštų vyriausy 
bėmis, memorandumų rašymas ir įteiki
mas, Lietuvos atstovavimas įvairiose kon
ferencijose ir pan., žodžiu tai, ką J. Jaks- 
Tyris supranta politika, toli gražu neišse
mia visų politinių apsireiškimų formų. Ir 
kultūrinė, net ir šalpos veikla gali būti 
politinė. O tremties sąlygomis tai neišven
giamai yra politika. Imkime kad ir tą pa
čią kultūrinę veiklą. Jei, sakysime, lietu
viai Vokietijoje stengiasi išlaikyti savo 
tautines-kultūrines vertybes, jie tuo paiču 
siekia išlaikyti Vokietijos teritorijoje sve
timą vokiečių tautai elementą. Ar vokie
čių akyse tai nėra politika? Jie gali tas 
lietuvių pastangas toleruoti, gali jas net 
remti, jei jiems tai būtų paranku, arba, 
priešingai, gali stengtis jas slopinti — tai 
jau ne esmės, bet politinės linijos klausi
mas. Kaip ten bebūtų, tremtinių tautinė- 
kultūrinė veikla yra traktuojama kaip po 
litinis faktorius. Nekitaip juk ir mes sa
vo laiku žiūrėjom į vokiečių „Kųltur- 
kampf'ą“. '

Iš to tačiau neseka, kad Bendruomenė, 
būdama esmėje politinė, pretenduotų skir 
ti pasiuntinius ir konsulus, rašyti vyriau
sybėm memorandumus ir t.t. Tai yra ne 
darbo esmės, bet darbo pasiskirstymo 
klausimas, kurio aš savo rašiny visai ne
buvau palietęs. Tiems uždaviniams mes 
turim tebeveikiančias Lietuvos pasiuntiny 
bes, VLIK'ą, ALT'ą, LLK'ą, lygiai kaip 
šalpai vykdyti mes turime BALF'ą LRK. 
Tai yra specifiniai uždaviniai bendrame 
mūsų veiklos bare ir tam yra specifinės 
institucijos. Kadangi tokios institucijos 
yra, suprantama ir tikslinga, kad Bend
ruomenės organai nukreiptų savo veiklą 
į tautinę-kultūrinę sritį. Jei tokiu specia
lių institucijų neturėtume, Bendruomenė 
turėtų jas sukurti ar pati betarpiai tų 
darbų imtis. Kiekvienu atveju visos tos in 
stitucijos, kurių funkcijos išplaukia iš 
bendrųjų tautinės visuomenės interesų, 
tiek VLIK'as, tiek ALT'as, tiek BALF'as 
ar kuri kita, remiasi bendruomene ar vi
suomene, jei toji sąvoka J. Jaks- Tyriui 
suprantamesnė. Teisybė, kartais yra links 
tama tą aplinkybę pamiršti ar ignoruoti. 
Reikia tačiau žinoti, kad tokios visuome
ninės institucijos, kuriose įsivyrautų ten
dencija nuo visuomenės izoliuotis, netek
tų su laiku bendruomeninio užnugario ir 
tuo pačiu kirstų šaką, ant kurios jos sėdi. 
Jos tada pasidarytų „Deus ex machina“. 
O tokie dievai šiais apšviestais laikais 
sunkiai mases patraukia.

Nors J. Jaks-Tyris ir ramsto savo teigi
mą „PLB — ne politikai“ Lietuvybės Iš
laikymo Tarnybos valdytojų pareiškimais, 
bet tas nekeičia ir to fakto, kad nei J. 
Jaks-Tyrio samprotavimai, nei LIT val
dytojų pareiškimai nesiderina su VT pa
reigūnų veiksmais. Štai, savo metu buvo 
išleistas VLIK'o vardu atsišaukimas „Su
kilkime prieš tylą ir klastą“, kurį pasirašė 
VT pirmininkas prel. M. Krupavičįus ir 
Užs. Reikalų Tarnybos valdytojas prof. J. 
Brazaitis. Jame buvo raginama rašyti laiš 
kus Jungtinių Tautų atstovams Lietuvos 
bylos reikalu. Ar tuo atsišaukimu buvo 
kreiptasi tik į krikščionis demokratus ir 
frontininkus, kurių eksponentai buvo Jį 
pasirašę? Ne, jis buvo mestas visiems lie
tuviams, visai lietuviai Bendruomenei. To 
kių pavyzdžių galima būtų pateikti labai 
daug. Tad jei tų pačių institucijų atsako- 
mingi asmenys dabar tvirtina, kad Ben
druomenei politika turi būti svetimas rei
kalas, kaip tą jų teigimą suderinti su jų 
veiksmais? Ar gali būti dar abejonės, kad 
šiuo klausimu nėra jokio nuoseklumo, kad 
dešinė iš tikrųjų nežino, ką daro kairė? 
Ar tokiuose teigimuose negalima įžiūrėti 
.kad ir nesąmoningą tendenciją traktuoti 
laisvinimo veiklą kaip reikalą, kuris turi 
Bendruomenei visai nerūpėti? Memoran-. 
durnus rašo VLIK'as, rašo ALT'as, rašo 
LLK, gali pagaliau juos rašyti ir Jonas 
ar Petras, bet tas, kam memorandumas 
skiriamas, sveria jo postulatus pagal tai, 
kokį rašytojas turi savo visuomenėje už
nugarį, kiek tie postulatai yra visuomenės 
palaikomi. Kadangi mes konstitucinės 
tautos atstovybės neturime, tai instituci
joms, atstovaujančioms vienokius ar kito
kius musų interesus, tas aspektas įgauna, 
dar didesnės reikšmės. Kodėl norime iš
sižadėti ir degraduoti save kad ir į tokio 
Gabrio-Paršaičio rolę, kurio „Išlaisvinimo 
Komiteto“ užnugarį sudarė tik jo paties 
asmuo?

Galiausiai J. Jaks-Tyris išvelka ir savo 
sunkiąją artileriją: esą aš savo tezei pa
remti cituoju Lietuvių Chartą, LLT Val
dytojų pareiškimus, anot jo „viską, kas 
yra sunkiau pasiekiamai!)“, pamiršdamas 
Vokietijos LB Statutą kuriame apie poli
tinę veiklą nei žodžiu neužsimenama. Jei 
kalbėti apie statutus, tai gal J. Jaks-Tyris 
pirmiausia pavartytų VLIK'o statutą. 
Mums juk nekyla abejonių, kad pagrin
dinis VLIK'o uždavinys yra siekti Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo. Ar J. 
Jaks-Tyris galėtų nurodyti, kur VLIK'o 
statute yra tas pasakyta? Kiek menu, vie
name statuto paragrafe yra tik trumpai 
pažymėta, kad VLIK'as siekia jo 1944 m. 
vasario mėn. 16d. deklaracijoje nusakytų 
tikslų. Jei nežinotume, kas tas VLIK'as ir 
kas yra toji 1944 m. vasario mėn. 16 d.- 
deklaracija, tai iš statuto tikrai negalėtu
me spręsti, ar VLIK'as yra politinė, ar kul 
tūrinė, ar jaunimo ar kokia kita organi
zacija. O tai, kas VLIK'ui yra 1944 m. va
sario 16 d. deklaracija, Bendruomenei yra 
Lietuvių Charta. Joje yra nusakyti ben
druomenės siekiai Ir Charta, kaip Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės steigimo de
klaracija buvo paskelbta drauge su PLB 
nuostatais. Gi Lietuvių Chartos 6 straips
nis skamba:

Valstybė yra augščiausioji tautinės 
bendruomenės organizacija. Valstybi
nė nepriklausomybė yra tautinės kul
tūros ugdymo ir išlaikymo būtinoji

(Nukelta J psl. 4.)
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PLUNKSNAGRA UZ1O DEMOKRATINES NEGEROVES

Šioje žemėje nėra jokios taisyklės be 
išimties. Visi tvirtina, kad laikas, tai toks 
gydytojas, kad viską užgydo, viską už
pusto užmiršimo dulkėmis. Tačiau tas 
pats laikas labai dažnai atidengia daug 
tokių dalykų, kurie parodo „gražius“ žmo 
gaus žmogui darbus. Gal dar nė metų nė
ra, kai Londone pasirodė knyga „Slapti 
Keliai“, kurioje rašoma apie žydų nele
galią imigraciją Palestinon 1938-1948 me
tais. Toje knygoje tvirtinama, kad b 
vyriausybė, net ir pačiais tragiškiausiais 
Europos žydams metais, kietai laikėsi nu
statytos emigracijos kvotos. Knygos au
toriai (Jon ir David Kimche) sako, kad gą 
paskutiniojo karo metu specialaus žydų 
reikalams vokiečių SS skyriaus viršinin
kas, Adolfas Eichmannas, buvo pasiuntęs 
į Turkiją ir Šveicariją pasiuntinius, ku
rie siūlė paleisti milioną Vengrijos žydų 
už šitokį kiekį gėrybių: 200 tonų arbatos, 
800 tonų kavos (anglai būtų pasielgę prie 
šingai, jei būtų paliestas šių gėrimų rei
kalas ... PI.), 2 milionus dėžių muilo, 
10.000 sunkvežimių ir dar prie to priedo 
geležies rūdos. Britų tuometinis ministe- 
ris Kaire (lordas Moyne) griežtai atme
tęs šį vokiečių siūlymą. Kiek vėliau tuo 
pačiu „bizniu“ į premjerą Churchillį be
tarpiai kreipėsi Izraelio prezidentas Weiz- 
mannas, tačiau ir Ccurchillis atsisakęs, 
tvirtindamas, kad Stalinas, sužinojęs, jcg 
karo metu vokiečiai remiami sunkveži
miais, atkristų nuo sąjungininkų... Kaip 
matome, anais laikais vokiečiams nepa
vyko už milioną žydų gauti kavos, nei 
muilo,todėl jie ir su Vengrijos žydais pa
sielgė taip, kaip ir su kituose kraštuose 
gyvenančiais nacių persekiojamais tautos 
nariais.

Gal šito ir nebūčiau šiuo metu prisi
minęs, jei ne paskutinieji Molotovo gra
žūs siūlymai Austrijai, kuriuos prieš ke
lis metus jis pats buvo atmetęs. Ten yra 
viena pastraipa, kurioje kalbama ir apie 
pabėgėlius iš. sovietų „išlaisvintų“ kraštų. 
Ten sakoma, kad Austrija turinti praves
ti „savanorišką DP repatriaciją po sutar
ties pasirašymo“. Ką sovietų žodyne reiš
kia „savanoriškai“ visi tremtiniai gerai 
žino. Dabar tik klausimas, ar sutartį pa
sirašantieji kraštai priims tokį Molotovo 
siūlymą ir jį pasirašydami išduos bude
liams tiek metų iškentėjusius benamius: 
Abejotina, ar kam nors iš didžiųjų sudre
bės ranka pasirašant tokią sutartį, kai 
bus sprendžiamas „amžinosios taikos“ 
klausimas ir taikos vainikais pasipuošus 
grįžtama į sostines? Matome, kad ir šia
me amžiuje prekyba žmonėmis vyksta, 
tik tuo skirtumu, kad civilizuotasis pasau
lis viską gamina masiniai, todėl ir pre
kiauja masėmis. Na, bet ne mano plunks 
nai apie tai rašyti ir ne mano galvai spręs 
ti, kaip gelbėti tuos, kurie pirmoje eilėje 
atsidurtų smako gerklėje? O atsidurti ga
lime!

rius — tvirtoves. Šitokia mintis mane ap
sėdo, kai neseniai lankiausi neskaitlinga
me nariais ir iš viso lietuviais neskaitlin
game Corby skyriuje, kur buvo švenčia
ma Velykų Bobutės diena. Nežinau Ve
lykų Bobulės istorijos, bet corbiečiai ir 
šitokia proga sugeba susiburti į būrį ir 
suglausomis gretomis gintis nuo nutautė
jimo. Neskaitlingas vargo mokyklos vai
kų sambūrėlis parodė ką jie gali, kai juos, 
gal ne tiek augštu mokslu, kiek lietuviš
ka širdimi jų mokytoja p. Permanienė 
šitokiems pasirodymams parengia, o Ve
lykų Bobulė, Bakaitienė, lietuviškumo die 

atsinešusi ne iš universiteto, bet iš 
gimtosios žemės laukų, apdovanojo jau
nąjį atžalyną tokia proga atitinkamomis 
dovanėlėmis. Tai buvo tolimame ir ma
žame Corbyje. Ateinantį šeštadienį Para
pijos salėje pasirodys milžiniškame mies
te lietuvybės žvakutę palaikąs ir už Cor
by lietuviukus skaičiumi retesnis Londo
no jaunimas. Jei suaugusieji londoniečiai 
bus tokie kaip corbiečiai, tai salėje ne
tilps. Pamatysime.

Pažinau vieną tokią lietuvišką porelę: 
ji ir jis. Maniau, ir ne aš vienas, kad jau, 
jau vieną savaitę „E. Lietuvyje“ bus švie 
siuose rėmeliuose sveikinimas: — „lietu
višką židinį su...“ Deja, jo ir jos, tos ma
no pažįstamos porelės, nebesveikinsime, 
nes jie vienas kitam atkeršijo, pavydo ap
sėsti. O dėl pavydo, tai kiekvienos tautos 
moterys kitaip elgiasi. Taip, pvz., pran
cūzė savo konkurentę nužudo; italė — 
nužudo mylimąjį; ispanė — ir vieną ir 
antrą;, vokietė — galvoja apie savižudy
bę; anglė — nutraukia sužiedotuves. Na, 
o lietuvaitė? Lietuvaitė išteka už anglo, 
o jos busimasis veda prie altoriaus ang
lę. Taip, atsitiko ir su mano pažįstamąją 
pora. Atseit, atkeršijo viens kitam! Sve;- 
kinimų, sorry, „E. Lietuvyje“ nebus...

Kai kalbama apie demokratiją, tai sa
koma. jog iš žodyno turi išnykti žodis 
valdymai, nes demokratinėj santvarkoj 
yra tik valdymasis, t.y. — valstybės pilie
čiai yra ne kieno nors valdomi, bet patys 
valdosi.

Kaip šiame pašaly kad nieko visiškai 
tobulo nėra, taip tobula nėra nei pati de
mokratinė valdymosi sistema. Tačiau sa
koma, jog ši sistema valstybės piliečiams 
yra pati geriausia iš visų, ligi šiol bandy
tų, sistemų.

Iš kitos pusės — aš ir ligi šiol dar atsi
menu gimnazijos laikų visuomenės moks
lą, kuris teigė, jog ir demokratija yra ne 
kas kita, kaip daugumos diktatūra. Todėl 
si sistemos netobulumas ir diktatorinis 
šias dvi tiesas — demokratinės valdymo- 
jos charakteris jau ir yra tos sistemos ne 
gerovė.

Šios sistemos negerovė pastaruoju metu 
ypač ryškiai iškilo ir mūsų gyvenamam 
krašte per londoniškės spaudos streiką. 
Ypatingas šios negerovės bruožas yra tas, 
jog pasirodė, kad demokratinėj sistemoj 
yra galimas ir toks pokštas, kad demok
ratinė mažuma diktatūriškai suparaližuo- 
ja visą demokratinę daugumą.

Kaip žinome, didžiųjų Anglijos dienraš
čių ir savaitraščių centrai yra Londone. 
Maždaug prieš mėnesi laiko tuos laikraš
čius spausdinančių mašinų elektromecha
nikai, reikalaudami algos padidinimo, pa
skelbė streiką. Jie reikalavo maždaug 
apie 3 svarų savaitinio priedo. Laikraščių 
bendrovės su tokiais reikalavimais nesu
tiko — na, ir 700 elektromechanikų nu
traukė darbą.

Pats šis faktas savy slepia dvi tiesas, 
kurių vieną galima pavadinti teigdama, 
kita — neigiama. Teigiamoji tiesa yra ta, 
kad demokratinėj sistemoj kiekvienas in
dividas yra laisvas įstatymų ribose siek
ti savo reikalavimų įvykdymo net streikų 
pagalba. Neigiamoji. tiesa būtų ta, jog iš 
tos pirmosios tięsos išplaukia net griau
namojo pobūdžio darbas: leiskim, jei taip 
be jokios atodairos imtų streikuoti viso
kių profesinių sąjungų padaliniai, reika
laudami ar algų padidinimų, ar kitokių 
teisių, tai šiems reikalavimams galėtų ne 
bebūti nei ribų, .ir tuo būdu visas kraštas 
be galo greit galėtų būti privestas prie 
infliacijos ir visiškos suirutės.

Nors šiuo atveju taip blogai dar ir nė
ra, bet nėra ir perdaug gerai: pirmiausia: 
— patys streikuojantieji nebegauna savo 
normalių "savaitinių algų (apie 9 svarų sa 
vaitėj), o laikosi iš vadinamųjų streiko 
pinigų, išmokamų prof, sąjungos (nevedęs 
savaitėj gauna 12.6, vedęs — 16.0, o už 
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kiekvieną vaiką priedo dar po 1.6), kas 
jau turėtų griauti jų pačių gyvenimą — 
nes kaip iš 16 šilingų savaitėj gali begy
venti tas, kuris buvo įpratęs į 9 svarus? 
Antra — šito 700 žmonių streiko dėka 
darbo nebeteko visi kiti- spaustuvių darbi
ninkai — 23.000 jų buvo atleisti po dvi sa 
vaites užtrukusio elektrininkų streiko, ku 
riam ir dabar dar galo nematyti. Ir tre
čia — šiuo streiku 50-ties milijonų anglų 
tauta buvo išmušta iš normalių -savo gy
venimo vėžių. Šitą mes galim įsivaizduoti, 
turėdami dėmesy konservatyvų anglo bū
dą. Kiekvienas anglas nuo pat jaunystės 
yra įpratęs į savo dienraštį, be jo jis ry
tą darban neišeina, be jo neišsiverčia nei 
pietaudamas, be jo jis nei gulti nenueina: 
laikrašty ir žinios, ir lenktynės, ir futbo
las, ir biznio skelbimai — ir staiga viso 
šito nebėra visai tautai, ir nežinia, ku
riam laikui — neapskaičiuojami kultūri
niai dvasiniai ir finansiniai nuostoliai vi
siems. Ir visa tai vien tik dėl demokrati
nėj sistemoj tarpstančios mažumos, turin
čios diktatūrinio pobūdžio polinkių.

Ir ketvirta — ne vienas patyiiai pa
šnibžda, jog ne tik šitas streikas, bet ir 
daugelis kitų, šiame krašte taip madnų, 
streikų savo šaknis turi demokratiškiau
sioje pasaulio demokratijoje, Į mus liū
liu j ančio j iš rytų šalelės. O gi visiems ži
noma, jog vadinamųjų elektro — inžinie
rių prof, sąjunga yra vadovaujama komu
nistinio nusistatymo asmenų.

Mums gi lieka tik giliau pastudijuoti 
demokratinės santvarkos negerovės ir su 
stiprinti savo budrumą ta prasme, kad 
raudonieji bacilos nevengia į sveiko or
ganizmą brautis net per demokratiškiau
sias jo teises bei institucijas. Nebūkim 
vien pasyvūs visų tokių, ar panašių, įvy
kių stebėtojai, bet stenkimės kuo plačiau 
praturtinti savo pažinimą, kad, grįžę 
mo, savo kraštui galėtumėm duoti 
tinkamiausią ir sveikiausią valdymosi 
mą. —

na- 
jau 
for

Grįžtant prie ano „augštųjų žmonių
augšto biznio“ kniedi viena nedora min
tis, kuri nuolat atgimsta, kai pasiskaitai 
mūsų dienraščius, savaitraščius, mėnraš
čius, metraščius ir memuarus, kuriuose 
tiek tulžies vienų prieš kitus, jog, atrodo, 
kad Jonas nieko prieš neturėtų, jei Pet
ras ir būtų „išbizniautas“. Išvada tik vie
na, kad mus, lieuvius, sunkiai išgydo ne
laimės, jei mes akimirką esame sotūs jr 
saugūs...

Jei būčiau dailininkas ar strategas, mū
sų kolonijos DBLS skyrių taškus atžy
mėčiau, kaip tikruosius lietuvybės bunke-

JAU METAS VASAROS ATOSTOGOMS 
PASIRŪPINTI KNYGŲ

Didelis įvairių knygų pasirinkimas.
R. Spalis — ANT RIBOS — 30 ši.
Mazalaitė — SAULĖS TAKAS — 25.8Š1.
Andriukaitytė — JAUNAI INTELIGEN 

TEI — 9 ši.
LITERATŪROS METRAŠTIS — 36.8 ši.
PAŽINKIME MARIJĄ — 18 ši
Sruoga — KAS BUS, KAS NEBUS, 

BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS — 12 ši.
IŠ ANKSTO REIKIA UŽSISAKYTI:
St. RAŠTIKIO RAŠTAI,
Savickio — ŽEMĖ DEGA,
V. KRĖVĖS RAŠTAI.
Liet. Enciklopedijos prenumeratoriai 

prašomi atsilyginti už 5-tąjį tomą, kuris 
jau atspausdintas.

Rašyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton 
Ave., London W.4.
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Al. Didžius

POLITIKA IR PLB
(atkelta iš psl. 3.)

sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasi
aukojimu lietuvis kovoja, kad apgin
tų ir išlaikytų nepriklausomą Lietu
vos valstybę.

Pirmaisiais tremties metais viename su
sirinkime, kuriame ir man teko dalyvauti, 
VLIK‘o pirmininkas prel. M. Krupavičius 
pareiškė, kad lietuvė šeimininkė gali kar
tais samčiu ir šluota daugiau Lietuvos 
laisvinimo bylai patarnauti, kaip veiks
niai savo memorandumais ar peticijomis. 
Aš visa širdim tiems prel. Krupavičiaus 
žodžiams pritariau ir pritariu, bet kaip tik 
dėl tos priežasties negaliu sutikti su da
bartiniu jo teigimu, kad PLB ne politikai. 
Kaip lietuvės šeimininkės samtis ir šluota, 
taip VLIK'o, ALT‘o LLK'o BALF'o, PLB 
ir visų kitų lietuviškų organizacijų nau
dojamos priemonės, žiūrint tautos intere
sų, yra tiek svarbios, kiek jos tarnauja 
augščiausiam tikslui — apginti ir išlaikyti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę. Reiškia, 
tos priemonės tik tada įgauna tikrąją 
prasmę, jei jos savo esmėje yra politinės. 
Priemonės, teisybė, skirtingos, bet tikslas 
tas pats, todėl jų efektyvumas bus di
džiausias, jei jos bus viena su kita sude
rintos, viena kitą papildys. O vienokių ar 
kitokių veiksnių svoris esamoj demokra
tinėj visuomenės santvarkoj priklausys 
nuo to, kiek jie vadovausis pagrindiniu 
tos santvarkos dėsniu: by the people, 
through the people, for’ the people — tau
tos, per tautą, tautai. Tai nėra tas pats, 
kas „veiksnio, per veiksnį, veiksniui“.' 
Pastarąja koncepcija, kaip jau ankstyves- 
niame rašiny minėjau, galima buvo vado
vautis Liudviko XIV laikais, bet dabar 
ji yra jau savo amžių atgyvenusi.

Aš esu dėkingas J. Jaks-Tyriui. kad jis 
išprovokavo mane dar kartą tuo klausimu 
pasisakyti, nes manau, kad diskusijos pa
dės niums išsiaiškinti tikrąją mūsų insti
tucijų paskirtį. Tik apgailestauju, kad mu 
sų pažiūros kalbamu klausimu skiriasi, iš
skyrus tik viena, kad mėgindamas, anot 
J. Jaks-Tvrio, „toliau eiti ir kalbėti poli
tinėmis temomis“, aš tikrai atstovauju ne 
kokį nors „veiksnį“, o tik save patį.

Pranas Zunde

SMULKIEJI ATOMAI
Atomai, kaip rašo mokslininkas F. 

Kahn savo knygoje „Design of the Uni
verse“, yra taip maži, kad viename šauks

LIETUVIU SODYBA

HEADLEY PARK, HEADLEY HANTS.

VASAROJIMO SEZONO ATIDARYMAS GEGUŽIO 28 D
NORI VASAROTI LIETUVIŲ SODYBOJE PRAŠOMI JAU DABAR UŽSI

SAKYTI KAMBARIUS! '

Maloniausios atostogos savųjų tarpe, safvo aplinkoje. Lietu
viškas maistas tris kartus, ketvirtą — anglišką^. Veiks maudymosi 
baseinas, aikštė futbolui, krepšiniui, tenisui. Veiks kavinė ir baras. 
Jauki aplinkuma. -

Kainos nuo £ 4.10 iki £ 6.5 pagal sezoną.. Vaikams nemoka
mai arba pusė kainos. Suinteresuoti prašomi reikalauti platesnių in
formacijų ir užsisakymo blankų šiuo adresu:

Lithuanian House Ltd.,
Lietuvių Sodyba, 1/2, Ladbroke Gardens, London W.ll.

jų skaičių, reikėtų prie vieneto prirašyti 
28 nulius.

, . , . Ir nežiūrint savo mažumo, atomai nėra
telyje jų telpa net 50,000,000,000,000,000, tai kieta masė, o juose yra tarpai pana- 
000. Tai sunkiai suvokiamas skaičius. Jei- šiai tokios proporcijos, kaip tarp planetų 
gu iš kavos puoduko šaukšteliu būtu se
miama tik po vieną atomą iš karto ir per 
sekundę būtų galima taip išsemti trys ato 
mai, tai per metus laiko tebūtų išsemta 
tik 100,000,000 atomų, ir tai nesudarytų 
nei žymės kavos puoduke, žmogaus kūne 
yra tiek daug atomų, kad norint parašyti

PADĖKA
Mano mylimą vyrą, ALEKSĄ LAU- 

RECKĄ, š m. balandžio 9 d. palydėju- 
siems.į amžino poilsio vietą, kan. Marti- 
nėliui, kum Kuzmickiuiir kun. Kamai- 
čiui, atlikusiems bažnytines apeigas, arti
miesiems draugams iš Bradfordo, Huders 
fieldo, Rochdales, parėmusiems mane mo
raliai, visiems Rochdalės ir apylinkės lie
tuviams. dalyvavusiems laidotuvėse, reiš
kiu nuoširdžią padėką.

Liūdinti Br. Laureckienė.

JIEŠKAU BUSIMOSIOS
Vidutinio amžiaus lietuvis, turįs nuosa

vybę, blaivus, jieško lietuvaitės, norin
čios ištekėti. Užintęresuotos prašomos siųs 
ti rimtus laiškus šiuo adresu „E. Lietuvis“ 
Mr. ABC, 1, Ladbroke Gardens, London 
W.il. Paslaptis užtikrinta.

Saulės sistemoje. Jei planetos laikosi dėka 
traukos jėgos, tai atome vyraujanti yra 
elektros jėga. Elektra parodo daugiau 
energijos ir atomuose randame tokį judė
siu greitį, kurs milionus kartų prašoka ju 
desį Saulės sistemoje.

Saulės sistemoje — Saulė yra didesnė 
už planetas, atome gi branduolys mažai 
kuo skiriasi nuo savo „planetų“ — elek
tronų, ir tie elektronai yra visi vienodo dy 
džio. Elektronai sukasi apie branduolį 
įvairiau, sudarydami globalinį pavidalą.

Tarpai tarp atomo dalelių yra tokie, pa 
lyginti, milžiniškai, kad jeigu jie būtų su- 
apattoii—į—trritcj—rrrrnrę;—brurnixitillu—- 
tai visas žmogus taptų tik bakterijos dy
džio, visa žmonija būtų galima sutalpinti 
į siuvant vartojamą pirštelį (antpirštį), - 
viso pasaulio per metus pagaminamas plie 
nas sutilptų į žąsies kiaušinį, o Eifelio 
bokštas tebūtų tik kaip adata.

Žinant tai, nesunku suprasti, kodėl šili
ma pereina per geležies plokšteles, kodėl 
radijo ir • televizijos bangos pereina per 
sienas. •

Elektronai aplink savo branduolį per 
sekundę apsisuka šešis milionus bilionų 
kartų. Tokia sistema yra kietesnė už plie
ną ir dėl to. taip neįmanoma vieną atomą 
įspausti į kitą.

„OPOZICIJA” KONCENTRACIJOS STOVYKISE
(Tąsa iš pereito numerio) reikalą apsprendžia vadinamoji „senių ta

„Adjutantavimo“ metu buvau susirgęs ryba“. Vienas mano pažįstamas „cizori- 
ir netikėtai atleistas nuo darbo pareigos kas“ pareiškė, kad ir stovyklos sargybų 
net keturioms savaitėms. Šiam laikui pa- daliniai — policija, yra bejėgė kovoti su 
sibaigus, ištiko mane dar didesnė staig- „cjzorikais“, nes ir ten ši organizacija tu- 
mena, kai stovyklos gydytojas, latvis, man rinti savo narius. Nėra nė vieno stovyk- 
neprašant, išrašė mane dar keturioms sa- los viršininko, kuris drįstų šios ozganiza- 
vaitėms ligoninėn, žinojau, kad šitoks gy cijos narius varyti darban, ar persekioti, 
dytojo elgesys — yra neatsargus Jo pa- Tai būtų labai neatsargus ir rizikingas jo 
ties asmeniui ir nusižengimas, nesutinkąs gyvybei žingsnis, nes ir jis „peiliuko“ ne 
su stovyklos griežtosiomis instrukcijomis, išvengtų. Antra vertus, ten, kur ši orga- 
Latvis gydytojas jautėsi patenkintas, kad nizacija viešpataujanti, viršininkas yra 
nors tokiu būdu galėjo „blatnoj“ viršinin- saugesnis, nes jam visiškai nereikia rū
kui padaryti nereikšmingą patarnavimą... pintis stovyklos vidaus „tvarka“ jis iš- 

Apie šią organizaciją ir jos kilmę kiek vengia kvietimų: Maskvon, kurie dažnais 
plačiau man papasakojo rusas, buvęs tei- atvejais pasibaigia taip, kad ir pats vir- 
singumo ministerijos inspektorius „blat- šininkas patenka už grotų.
noj“ reikalams. Su juo buvau susidrauga- Savo atsiminimuose vokiečiu, laikrašti- 
vęs, nes ir jis, kaip ir aš, buvo nuteistas ninkas užsirašęs vienos rusų studentės, 
25 metams už „sabotažą ir kiršinimą prieš patekusios Vorkuton, šitokį pasakojimą: 
sovietų valdžią“. „Kai 1936 metais baigiau gimnaziją,

Tuoj po revoliucijos sovietų valdžia da- Vorkuta dar nebuvo pažymėta mūsų gė
rius! pastangas sulikviduoti pačius pavo- ografijos vadovėliuose, nors šioje vietovė- 
jingiausius šios organizacijos vadus. Le- ie iau „gyvenimas“ virė. Tais laikais Vor- 
ninas juos vadino anarchistais, norinčius kutos dar nebuvo galima pasiekti trauki- 
teroru sugriauti jaunos valstybės pagrin- niu. Tūkstančiai nuteistųjų išžygiuodavo 
dus. To ruso teigimu, net iki pat sovietų pėsti iš Vologdos ar Kirovo, tačiau tik pa 
valdžios viršūnės „blatnoj“ turi savo tar- tys stiprieji tikslą pasiekdavo. Kiti sušal- 
pininkus ir patikėtinius. Ne tik priešų, davo, mirdavo badu arba pakeliui būda- 
bet ir savo narių atžvilgiu ši organizaci- v° užmušami.
ja turinti nepaprastai kietus nuostatus: „Mes važiuojame per kaulus“, — sakė 
už kiekvieną nors ir mažiaus} nukrypimą, mano draugė Aljona, kuri Vorkuton tu- 
neištikimybę — bausmė tik viena — mir- tėjo vykti todėl, kad bandė Maskvos uni- 
tis. Kiekviena tos organizacijos apylinkė versitete ginti Lenino, tiesa prieš Polit- 
turinti savo viršininką su neribota galia, biurą. „Jei mes turėtume Rentgeno akis, 
Atsimetėliai ir išdavikai vadinami — „su galėtume matyti geležinkelio pylime mi- 
ki“ (kalės). Jiems likviduoti yra paveda- lionus griaučių, suguldytų no pabėgiais, 
ma kandidatams į tikruosius narius, ku- kad jie geriau laikyt... Vorkutoje mes taip 
rie vadinami „cizorikais“ (peiliukai). Jie, pat vaikščiosime žeme, kuri yra nuklota 
tie „cizorikai“ ir įvykdo viršininkų spren- žmonių kaulais, nes ir šis miestas pastaty- 
dimus, daugiausiai darbo priverčiamose tas ant to paties pamato...
stovyklose. Pasižymėję tokie „cizorikai“ „Traukinys sustoja. I mūsų, nuteistųjų, 
pakeliami į tikruosius narius. Pakėlimo vagoną įvaromos keturios grakščios mer

ginos: geltonplaukė Kirą, juoduke čerke- su kailinėmis kepurėmis. Atrodo, kad 
sė Rama, liekna Tania ir mėlynakė Na- jiems visiškai nešalta, sotu. Jie linksmai 
taša. Jos visos buvusios studentės. Suim- kalbasi ir juokauja, lyg didmiesčio bulva- 
tos ir nuteistos Vorkuton. Kirą buvo už- re.
mezgusi romaną su Amerikos diplomatu, Mes vis tebelaukiam sugrįžtančio virši- 
Tania susižiedavo su Anglijos pasiuntiny- ninko.
bės tarnautoju, o paskutiniosios dvi — Pagaliau už mūsų nugarų susirinkę blat 
dalyvavo anglų ir amerikiečių diplomatų noj ima nerimauti ir šaukti:
pobūviuose. Nusižengimai dideli. Didelė ir — Ei, jūs prakeiktieji čekistai, veskit 
bausmė. mus šilumon! Užtenka! Duodame penkias

Kirovo stotyje vėl sustojame. minutes laiko!..
„Šis miestas taip pat turi savo praeitį, Sargybiniai ima juos raminti. Veltųjų 

— sako Nataša. Jau ir caro laikais Kiro- Atrodo, kad tuoj pat ši vyrų gauja ims 
vas priglaudė savo barakuose daug tūks- grumtis su sargybiniais. Tą pačią minutę 
tančių pasmerktųjų. Net ir Dostojevskis atsiranda viršininkas ir mus suvaro į di- 
pro čia Sibiran buvo varomas. Ir šian- dėlę daržinę prie stoties- Patalpos galo 
dien tebevartojami caro pastatyti stulpai, milžiniška geležinė krosnis. Mes puolame 
prie kurių rakinami nuteistieji. prie jos. Maloni šiluma mus gaivina.

Kircve mes išvaromos iš vagonu, ir Blatnoj sugriūva paskui mus. Apsitvar 
brendame per metro gylio sniegą. Tarpu- ko. Ratu mus apstoja ir kviečia šokti. At- 
bėgiais brendant, aš pametu viena ba siranda butelis degtinės ir keliauja ratu 
ką ir toliau turiu eiti vien tik su kojine, iš rankų į rankas. Aš godžiai geriu gurk- 
Mano ryšulėlis nuolat atsiriša. Kai ban šnį po gurkšnio. Degtinė degina gerklę, 
dau jį geriau sutvarkyti sargybinis naši- bet kartu degina ir vargą. Greta manęs 
ima jį sau. Jaučiu, kai po mano kojine sėdi malonaus veido vyras.
kietėja ledas. Pagaliau pasiekėm kažko- — Gerk, — sako jis man. Ir aš geriu, 
kios stovyklos vartus. Išėjęs karininkas — Ar jūs iš tikrųjų esate blatnoj? — 
ilgai kalbasi su mūsų vilkstinės viršinin- klausiu aš savo naujojo draugo.
ku. Po to. jie abu dingsta, palikę mus — Tokiu negimiau, bet sovietinis reži- 
sniege, mas tokiu mane padarė. įsitikinau, kad

— Aljona, kodėl mus čia taip ilgai lai- tik mūsų organizacija gali šį tą geresnio
ko? Aš nebejaučiu savo kojos, — klausiu iškovoti šiame gyvenime, nors jis būtų ir 
savo draugės, besikalbančios su kažko- labai trumpas. Mes, vadinamieji bandy- 
kiais vyrais. tai, vis vien neprilygstame tiems bandy-

— Neverk, tu tuoj gausi batus, — rami- tams, kurie mus siunčia Vorkuton...
na ji mane. — Gerk, kol dar yra, — ragina jis ma

Ir iš tikrųjų, vienas vyrų ištraukia iš ne ir aš geriu...
savo maišo aulinius vyriškus batus ir Mano draugės jau sukasi girtame kvai- 
sviedžia man: tūlyje. Dieve, kad mano motina žinotų

— Imk... apie tai!.. Aš nebematau nei Tatjanos nei
Aš negaliu apsiauti sušalusios ir nutir- Aljonos...

pusios kojos. Mano draugės ją atitrina. ..Kitą rytą mes vėl važiuojame gyvuli-
— Kas tie vyrai? — klausiu vėl Aljo- niuose vagonuose, susiglaudusios prie ge-

nos. ležinės mažos krosnelės pasmerktųjų mies
— Blatnoj... tan —■ Vorkuton. P. Petkanas
Pasisuku į vyrų pusę ir stebiu juos (Pabaiga)

lempos šviesoje. Jie visi gerai apsirengę (Sutrumpinta iš „Der Spiegei“).
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