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VIENINGA NUOMONE NIKITA ISSIPLEPEJO
Šiandien jau galime 

timis, bet šimtais šio 
čiusių savo akimis šių melų pavasario pir
kinį —» Lietuvių Sodybą, Headley Park. 
Reikia tikėtis, kad didžiajam vasaros atos
togų sezonui atėjus, dar atvyks į žvalgus 
daug lietuvių, nuosavoje žemėje pailsėti, ap 
sižvalgyti ir įvertinti bendromis jėgomis įgy 
tą turtą. Tiems gi, kurie dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių negalėtų šiais metais Lie- 

. tuvių Sodyboje paviešėti, savo akimis įsi
tikinti kas yra nupirkta, šiame numeryje 
spausdinama keli vaizdeliai, parodą tos vie 
tovės grožį.

Akivaizdūs liudininkai, nors ir trumpą 
laiką viešėję Lietuvių Sodyboje, tiek viešai, 
tiek uždaruose rateliuose, pareikšdami nuo
monę apie naująjį šio krašto lietuvių pirki
nį, be išimties kartoja tą patį: — pirkinys 
nusisekęs, vertas žymiai didesnės sumos, 
negu sumokėta. Nekalbant apie jautresnius 
optimistus, nedvejojančiai greit prisidedan
čius prie bendrųjų darbų, bet ir kietieji kri
tikai, atsargūs ir mėgstą toli ateitį numatyti, 
atidžiau ir nuodugniau apžiūrėję Lietuvių 
Sodybos pastatus ir visą aplinką, pripažįs
ta, kad gražus ir vertingas objektas įsigytas.

Antroji, tiek entuziastų, tiek ir atsargiųjų. 
Lietuvių Sodybos žvalgų bendra nuomonė: 
nupirktąją žemę aptvarkyti ir vasarvietę — 
prieglaudą įrengti reikalauja daug darbo ir 
lėšų. Šią nuomonę, pirkiniu pasidžiaugęs, 
pareiškia kiekvienas, pamatęs krūmais ap
augusius žemės plotus, nenušienautas lan
kas, vos vieniša lova ar kėde „pasipuošu
sius“ kambarius.

Šių metų Šv. Kazimiero dieną Headley 
Park esantieji rūmai perimti tik su sienomis, 
langais ir durimis, Nuo pat perėmimo die
nos imtasi tuoj pat kurtis. Šiandien jau pa
daryta neįtikėtinai daug su neįtikėtinai kirk 
liomis lėšomis, tačiau ir tos lėšos Lietuvių 
Namų B-vei yra sunkiai pakeliama našta, 
juo labiau, kad net ir tie asmenys, pasiža
dėję prieš Sodybą perkant įsigyti tam tikrą 
akcijų skaičių, dar iki šiolei ne visi šį paža
dą ištesėję.

Žinome priežodį, kad kas veža, tam ir 
kraunama. Panašiai yra ir su Lietuvių So
dyba, kuriai nupirkti apie pusę sumos sūdė 
jo tjk mažesnioji šio 
Reikia tikėtis, kad dabar, 
naudingumu įsitikinę, prisidės ir tie, kurie 
buvo abejingi pirkimo vajaus metu, nepalik 
darni visos naštos tiems, kurie jau ir pakar 
totinai nesigailėjo svaro kito. Nuo jų, tų abe 
jingųjų, prisidėjimo priklausys Lietuvių So
dybos įsikūrimo lygis ir vasarvietės populia 
rūmas. Neabejotina, kad ir jie, pamatę nuo 
savąją žemę ir rūmus, bus taip pat vienin- 

----- žos nuomonės, kad pirkinys vertas buvo 
įsigyti, tik jo naujakurystės dienomis pa
lengvinti reikia dar jų talkos ir aukos.

Per paskutinįjį šių metų Visuotinį DBLS 
atstovų suvažiavimą Sąjungos pirmininkas, 
darydamas pranešimą Sodybos reikalu, pa
stebėjo, kad lietuvių Scdyba užpirkta be 
ypatingesnės Skyrių Valdybų talkos. Jis pa 
reiškė, kad šią talką rezervuojąs ateičiai, 
kada iškils vasarvietės įkūrimo reikalas. 
Tiesa, dalis Sąjungos Skyrių jau prisidėjo, 
/rakdami savo vardais atskirus kambarius, 
bet ir čia kol kas prisidėjo tik labai nedide
lis skaičius. Dabar prašomos ir kitų Sky
rių Valdybos pagal savo išgales prisidėti ir 
palengvinti Lietuvių Sodybos naujakurystės 
sunkias dienas.

Lietuvių Sodyba yra trečioji D. Britani
jos lietuvių tvirtovė ir, daugelio vieninga 
nuomone, pati impozantiškiausia, kurion šio 
krašto lietuviai su pasididžiavimu gali pasi
kviesti savo bičiulius svetimtaučius, gali ten 
kelti vestuves, krikštynas, ilsėtis, praleisda
mi vasaros atostogas, ar sulaukus vyresnio 
amžiaus, gyventi savo aplinkoje.

Jei visi esame vieningos nuomonės apie 
pirkinį, vieningai prisidėkime ir > 

to mūsų visų nuosavos žemės kampe- i

skaičiuoti ne dešim- 
krašto lietuvių, ma- Liepos 4 d. buvo švenčiama Jungtinių 

Amerikos Valstybių nepriklausomybės šven 
tė. Ta proga Amerikos ambasadorius Mask 
voje surengė priėmimą, į kurį atvyko ir 
Kremliaus grietinėlė — Nikita Chruščiovas, 
Bulganinas, Kaganovičius, Žukovas ir Mi- 
kojanas. Šį pasivaišinimą raudonieji tūzai 
nutarė išnaudoti kaipo įvadą į busimąją ke
turių didžiųjų konferenciją, įgaliodami pa- 
smarkauti kompartijos generalinį sekretorių. 
Nikita ir pasmarkavo. Paprašęs JAV amba 
sadorių Walmsleyju viski ir selterio, kartu 
jis paprašė ir žodžio. Ir Nikita išsibangavo. 
Jis pagyrė Eisenhowerj už gryno oro srovę 
jo spaudos konferencijoje ir pareiškė viltį, 
kad Vakarai kalbėsis su sovietais garbingai 
ir nuoširdžiai — kaip lygūs su lygiais. Ta
čiau jis įspėjo Vakarus, kad sovietai vyksta 
į Ženevą stiprūs. Sovietų pramonė dirbanti 
su pertekliumi, o žemės ūkis esąs pačiame 
klestėjime. Užsienis esą mėgaujasi iliuzija, 
kad sovietai yra silpni. Tai esanti tik kvai
lų žmonių fantazija. Jokios krizės nesą. To
kie žmonės esą nekreipia dėmesio į tai, ką 
mes sakome, bet verčiau skaito arbatos la
pus ir stebisi, kad sovietai padarė tiek daug 
pasiūlymų, Vakarams gana patinkamų. Tie 
pasiūlymai esą padaryti ne kieno malonu
mui, bet todėl, kad jie yra geri. Vakariečius, 
kurie nenori suprasti sovietų motyvų, Ni
kita štai kaip apibūdino: „Jei pati uošvė 
yra neištikima, ji niekad nepatikės į mar
čios nekaltybę. Tai reiškia, kad Vakarai, 
kurie turi įtartinus motyvus, mano, kad ir

kiti turi tokius pat. Jie mano, kad aplinky
bės verčia sovietus reikšti gerą valią. Aš no
riu pasakyti jiems, kad sovietai niekad ne
buvo tokie tvirti kaip dabar.“

Kad vaidinimas išetų įspūdingesnis, ož
kabarzdis Bulganinas priėjo prie Chruščio
vo ir pasakė: „Aš palaikau jį.“ Negana to, 
ir Lazarius Moisiejevičius Kaganovičius, 
priėjęs prie Nikitos pridūrė: „Mes visi pa
laikome jį“.

Į Chruščiovo išsiplepėjimą laisvojo pašau 
lio spauda nekreipia rimto dėmesio. Grei
čiau laiko tai paprasta propaganda, noru pa 
sišvaistyti žodžiais ir pademonstruoti savo 
molinių kojų stiprumą. Tenka pažymėti, 
kad raudonieji dignitoriai pirmą kartą po 
karo apsilankė JAV ambasadoje ir veltui 
pasigėrė. Beje, dalyvavo ir Malenkovas.

KOMUNISTAI NUŽUDĖ BUV. 
SLOVAKIJOS ŠVIETIMO 

MINISTERĮ
Muencheno pašto įstaigoje sprogo bom

ba, užmušdama vietoje du asmenis ir su- 
žeisdama 17.

Sprogusi bomba buvo atsiųsta registruo
tame siuntinyje, kurį atsiimti buvo pak
viestas adresatas. Pasirodo, kad siuntys 
siųstas buvusiam Slovakijos švietimo mi- 
nisteriui MATUS CERNAK, dirbusiam 
„Laisvosios Europos“ radiofone. Nužudy
tasis! buvo Slovakų Tremtinių Tautinės 
Tarybos pirmininkas. Antroji auka — vy
resnio amžiaus moteris, sprogimo metu 
stovėjusi greta M. Cernak.

Policija pareiškė, kad šis žiaurus aten
tatas yra 
pėti, kad 
del savo 
tremtinių

politinio pobūdžio. Nesunku ats- 
tai raudonųjų darbas, su kuriais 
krašto laisvės kovojo slovakų 
tarybos pirmininkas.

7 DIENOS

ARGENTINOJ ŽUVO LIETUVIS
Gautosiomis iš Argentinos žiniomis, per 

įvykusį sukilimą nukentėjo ir mūsų tautie 
tis Zenonas Paplauskas, buv. Resp. Prezi
dento A. Stulginskio šeimos giminaitis. Jis 
buvo sužeistas Buenos Aires mieste netoli 
sprogusios bombos skeveldros ir, nuvežtas 
į ligoninę, netrukus mirė. Š.m. birželio 18 
d. iškilmingai palaidotas Chacarita kapi
nėse. Buvo gimęs Kaune 1921 m., Argen
tinoje lankė meno studiją, vaidino filmose 
ir buvo sukūręs su stambiu kapitalu savo 
firmą.

V. Rudžio nuotrauka „Sodybos parke", laimėjusi Lietuvių Sodybos konkurse primąją 
premiją.

Miunchenas. Ryšium su Laisvosios Eu
ropos Radi j aus penkerių metų sukaktimi, 
prez. Eisenhoweris atsiuntė specialų pa
sveikinimą. Tame pasveikinime pavergto
sioms tautoms sakoma: „Metų metai ko
munistinės priespaudos nepajėgė užslopin
ti pavergtųjų Europos tautų laisvės dva
sios. Tiems, kurie išlaikė-tą dvasią gyvą, 
siunčiu linkėjimus“.♦ * *

Strasburgas. Čia prasidėjo Europos Ta
rybos sesija. Darbotvarkėje pirmąją vietą 
užima Rytų-Vakarų santykiai. Toliau eina 
Europos politika, pabėgėlių klausimas ir 
ūkio reikalai.

* * *
Kairas. Egipto vyriausybė išdalijo žem

dirbiams 26.000 akrų žemės iš buv. kara
liaus Faruko ir jo šeimos žemės fondų.

Singapūras. Malajų komunistai pakarto
tinai pasiūlė pradėti taikos derybas, kad 
būtų baigtas aštuoneris metus trukęs 
džiunglių karas. Britų atsakymas dar ne
žinomas. ♦ * *

Londonas. Dešimt sovietų cerkvės augš- 
tų dvasiškių atvyko į D. Britaniją padary
ti vizitą. Delegacijai vadovauja Minsko 
metropolitas Pitirimas.♦ * m

Dancigas, čia užsuko padaryti vizitą 
anglų kreiseris „Glasgow“. Būdinga, kad 
lenkai leido apžiūrinėti kreiserį tik grupė
mis po 20 asmenų, ir tai su specialiu va
dovu, nors anglai mielai įsileistų ir dau
giau smalsuolių. Futbolo rungtynes tarp 
„Glasgow“ komandos ir lenkų karinio lai
vyno rinktinės anglai pralaimėjo santykiu 
11:0. ♦ * *

HoIIywoodas. Netolimos ateities ekranas 
bus ne tik priešaky, bet eis lanku pasie
niais per visą auditoriją. Vadinasi, teks 
sekti gyvuosius paveikslus visomis kryp
timis. O kad tai būtų įmanoma, kėdės taip 
pat bus laisvai sukinėjamos. Žinomasis fil 
mfninkas Walteris Disneyjus jau daro mė
ginimus, tam tikslui įrengęs specialią pa
talpą. Toks diržo pavidalo ekranas vadin
sis Circarama. ♦ • ♦

New Yorkas. Ellis sala, kurioje sulaiky
davo patikrinimui įvažiuojančius į JAV 
emigrantus, bus padovanota New Yorko 
miestui. Toje saloje bus įrengta prieglau
da alkoholikams. •. » *

Maskva- Pereitą sekmadienį Maskvoje 
buvo šveničama aviacijos diena. Ta proga 
Tušino aerodrome pasirodė naujų tipų lėk 
tuvai,, net tokie, kurie nebuvo įtraukti į 
programą. Tarp jų pažymėtini yra: spraus 
minis transporto lėktuvas, naujas sminga- 
masis sprausminis ir dvimotoris helikop
teris. ♦ * ♦

New Yorkas. Sovietai perka užsienyje 
ne tik grūdus, bet ir cukrų. Šiuo metu jie 
užpirko įvairiuose kraštuose 700.000 tonų 
cukraus. Vien D. Britanijoje sovietai nu
pirko 44.000 tonų.

* * *
Buenos Aires. Oficialiai paskelbta, kad 

gen. Lucero atleistas iš specialaus malšini 
mo korpuso vado pareigų, o pats korpusas 
išformuotas. Vengdami pilietinio karo, 
augštieji karininkai nutarė grąžinti Pero
ną prie valdžios, o šis iš savo pusės pra
dėjo derybas su apaštališkuoju nuncijum 
Zaninu ir vyskupu Rocca. Tų derybų tiks
las esąs atnaujinti santykius su Bažnyčia.• » •

Berlynas. Lenkijos raudonasis valdovas 
Bierutas su delegacija šiomis dienomis 
vyksta į Berlyną atšvęsti 5-rių metų su
kaktį nuo susitarimo su Rytų Vokietija 
dėl Odros — Nisės sienos. Tokia pat ke
lionę į Varšuvą atliks ir Otto Grotewohl- 

* * •
das su savo kabineto nariais.

Viena, čia pasklido žinios, kad Vengrų 
premjeras Hegeduesas pateko į nemalonę 
ir kad į jo fotelį atsisės vicepremjeras 
Geroe. Kompartijos generalinis sekreto
rius Rakoši išspyręs Hegeduesą dėl nesu
tarimo žemės ūkio politikos klausimais.

* * *
Lisbona. Dar nebuvo atsitikę, kad aš- 

tuoni spausminiai lėktuvai sudužtų vienu 
metu. Tai atsitiko Portugalijoje, lėktuvų 
junginiui įskridus į tirštą rūką. Prileidžia 
ma, kad jie atsimušė į kalną. Visi lakūnai 
žuvo.

.PAVERGTŲJŲ JUNG. TAUTŲ POSĖDIS
Birželio 20 d. New Yorke Pavergtosios 

Jungtinės Tautos susirinko 15-ojo savo pil 
naties posėdžio. Jam pirmininkavo Alba
nijos delegacijos pirmininkas Hasan Dosti. 
Posėdį pradedant, maldą sukalbėjo 
J. Balkūnas.

Pirmuoju darbotvarkės punktu 
PJT deklaracija ryšium su Jungtinių 
tų Chartos dešimtmečio sukaktimi, 
laracija konstatuoja, kad pavergtosios Eu
ropos valstybės savo istorijoje yra per- 
kentusios nevieną svetimųjų agresiją ir 
kad savo viltis visada dėjo į tarptautinę 
tvarką, atremtą nepriklausomybės, laisvės, 
teisėtumo ir demokratinės santvarkos 
principais. Ir iš Jungtinių Tautų jos lau
kė tarptautinės tvarkos, o tuo pačiu ir jų 
laisvės bei nepriklausomybės užtikrinimo. 
Deja, priešingai jų lūkesčiams, devyni 
Centro ir Rytų Europos kraštai negali įsi
jungti į Jungtinių Tautų Cartos dešimt
mečio minėjimą.

Jungtinių Tautų Charta skelbia tautų 
teisių lygybės ir apsisprendimo principus. 
Šie principai betgi ’buvo pažeidžiami nuo 
pat Jungtinių Tautų pradžios.

Prieš Chartos nuostatus Sovietų Sąjun
ga naudojosi trigubu atstovavimu.

Lenkijos teisėta vyriausybė nebuvo pa
kviesta į 1945 m. balandžio 25 d. Jungti
nių Tautų Konferenciją, nors ji atitiko 
kviečiamųjų sąlygas ir buvo signataras 
1942 m. sausio 1 d. Jungtinių Tautų dekla
racijos. Lenkija buvo priimta į Jungtines 
Tautas tik 1945 m. spalio mėnesį, po to, 
kai ji jau buvo komunistų užgrobta. Dėl 
to Lenkijos atstovavimas Jungtinėse Tau
tose negalima laikyti teisėtas.

Sovietų Sąjungos grėsmėje įvykęs^ 1948 
m. teisėtos Čekoslovakijos vyriausybės nu 
šalinimas dabartinį Čekoslovakijos atsto
vavimą Jungtinėse Tautose daro taip pat 
neteisėtą.

Jungtinių Tautų Chartos, numatančios 
agresijos sutramdymą, nepaisyta ir dėl 
agresijos prieš Estiją, Latviją ir Lietuvą.

Dėl Sovietų Sąjungos intervencijos ir 
raudonosios armijos buvimo Albanija, Bul

(Nukelta į psl. 4.)

prel.
buvo
Tau-
Dek-

V. Stabačinsko nuotrauka „Prie lieptelio", laimėjusi Lietuvių Sodybos konkurse ant
rąją premiją.

New Yorkas. JAV vyriausybė palengvi
no vizų gavimą svetimtaučiams, norin
tiems pasisvečiuoti Amerikoje. Lygiai pa
naikinti skirtumai tarp turistinių ir preky 
binių vizų, o jų galiojimas prailginamas 
nuo dviejų iki ketverių metų.

* *■ *
Londonas. Premjeras sir Anthony Eden

as planuoja pertvarkyti savo kabinetą dar 
prieš parlamento paleidimą vasaros atosto 
gų. Didžiausią rūpestį sudaro darbo minis- 
terio postas, nes sir Walteris Moncktonas 
nebežada ilgiau pasilikti tos įstaigos va
dovu. _

Hongkongas. Pekingo radijas vėl smar
kiai puolė Ameriką, tvirtindamas, kad 7- 
ji JAV karinio laivyno flotilija daranti 
manevrus prie Pengu salos. Tai esąs kari
nis pasirengimas Formozos rajone. Dulles 
girdi, vengiąs tiesioginių derybų, o Vašing 
tono tuščiažodžiavimas esanti tik dėkinga 
priedanga vykdyti karinius planus.

Londonas, šešias savaites trukęs dalinis 
uosto darbininkų streikas baigėsi. Balsų 
dauguma patys darbininkai nutarė grįžti 
dirbti, tuo būdu palikdami savo profsąjun 

gos vadovybę keblioje padėtyje.V. Pabališkis

A. Stakėno nuotrauka ,,Po iškilmių“, laimėjusi Lietuvių Sodybos konkurse trečiąją 
premiją

JAUNIMO DŽIAUGSMAS MUSŲ RANKOSE
Už savaitės kitos, šio krašto jaunimas 

paleidžiamas vasaros atostogoms. Jų tar
pe toms išsvajotoms atostogoms paleidžia
mas ir mūsų negausios lietuviškos šeimos 
atžalynas. Visi žinome, kad šeimos turin
čios vaikus, gyvena žymiai skurdžiau už 
viengungius ir bevaikes šeimas. Kaip kiek 
vienais metais, taip ir šiemet yra organi
zuojama skautų ir jaunimo stovykla, ku
rion gali atvykti tie, kurių tėvai įveikia 
apmokėti kelionės ir kitas būtinas stovyk
lavimo išlaidas. Neįveikiančių šių išalidų 
padengti vaikai, negaudami iš šalies kuk
lios paramos, priversti pasilikti miesto 
tvaike, negalėdami nė vieną savaitę pa
kvėpuoti grynu oru, lietuviškoje aplinko
je pasimokinti gimtosios kalbos.

Šiais metais tokia tlovykla organizuoja
ma nuosavoje žemėje, nuosavoje vasar
vietėje. Mažai yra suaugusiųjų, kurie ne

norėtų jos pamatyti, ten pailsėti. Ką be
kalbėti apie vaikus, kuriems miškas, van
duo, plačios pievos ir stovyklavimo malo
numai užpildo jų svajonių pasaulį. Reikia, 
kad šiais metais kuodaugiausiai to mūsų 
gražaus atžąlyno galėtų dešimties dienų 
stovyklon suplaukti. Nuo mūsų suaugusių
jų kelių šilingų ar kelių penų aukos, pri
klausys jaunųjų svajonių įgyvendinimas 
ir stovykloje dalyvaujančių skaičius. Ti
kiu, kad šis trumpas mano žodis bus iš
girstas ir suprastas. Tikiu, kad ir šiais 
metais, kaip ir praeityje, kiekvienas pa
gal savo išgales neatsisakys paremti šį 
mums taip svarbų ir humanišką reikalą. 
Jaunimą remdami, mes statome savo tau
tai paminklus, stipresnius už varį. Tad 
išgirskime Stovyklos vadovų prašymą su
šelpti tuos jaunuosius, kurie tos pašalpos 
reikalingi.

Kun. A, Kazlauskas

Londonas. Lenkų Tautos Vienybės Ta
ryba kreipėsi į Vakarų valstybių vyriausy 
bes, kad keturių didžiųjų konferencijoje 
Ženevoje būtų sprendžiamas pavergtųjų 
tautų likimas.

* * *
Bonna. Į Vak. Vokietijos organizuoja

mą kariuomenę jau užsirašė 143.000 jau
nuolių. Šiaip kasdien įsiregistruoja 1000 
savanorių. Naujoji kariuomenė bus nuo ko 
jų iki galvos „amerikoniška“. Ginklai ir 
lėktuvai bus iš anapus Atlanto. Instrukto
riai taip pat bus amerikiečiai. Vokiečių 
generolų bus 22.

1
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
PINIGAI IR SVAJONĖ

Kas gi mūsų nemėgsta pinigo. Kiša į ko 
jinę banknotus šykštuolis, taupo atsargus 
žmogus, graibstosi monetų vėjavaikis. 
„Draugo“ vedamajame aptinkame sampro
tavimus apie pinigus. Štai jie:

„Išsyk gali keistai atrodyti, kad mūsų 
pinigų filosofija yra labai panaši į mūsų 
svajonių ir fantazijų filosofiją. Ir su vienu, 
ir su kitu dalyku žmogus tikisi atlikti dide
lius darbus, bet dažniausiai neatlieka. 
Abiems šioms žmogaus vertybėms gresia 
tas pats pavojus: būti neįgyvendintoms.

La'bai akivaizdu yra, kad visas tas dide
lis ir gražus mūsų svajonių lobis dažniausiai 
lieka neišvestas iš svajonių pasaulio ir ne
įvestas į gyvenimo tikrovę. Svajonė, nepai
sant savo idėjinio vertingumo ir didelio gy
vastingumo, dažnai pasilieka tik mirusių su 
manymu. Kiekviename gyvenimo laikotar
pyje žmonės projektuoja ateičiai. Tragiška 
yra ne tai, kad jie didelius dalykus projek
tuoja, bet tai, kad jie dar šiandien nieko ne 
daro savo projektams įgyvendinti.
Panašiai yar ir su žmogaus pinigais. Pini
gas yra gana paslaptingas dalykas. Ekono
mistai teorikai svarsto klausimą, ar pinigas 
yra reali vertybė ar tik sąlyginė vertybė, 
augštai branginama dėl žmonių susitarimo. 
■Mes nenorime šiandien leistis į pinigo pri
gimties tyrinėjimą. Mes greičiau esame lin
kę pinigui realios vertybės nenaneigti. Ta
čiau mes negalime išvengti įspūdžio, kad 
pinigas vienu atžvilgiu yra labai panašus 
į žmogaus svajonę. Pas kaikuriuos žmones 
jis yra linkęs telktis tuo pačiu dėsm-’ngu- 
mu, kaip telkiasi žmogaus svajonių projek
tai. Ir vienų, ir kitų susirenka labai daug; 
ir vienus, ir kitus dažnai ištinka tas pats li
kimas: jie niekada nėra įgyvendinami.

Šią filosofiją pinigai turi ne tik pas tra
dicinius šykštuolius. Kiekvienas doras tau
pytojas paprastai iš savo pinigų daugiau ti
kisi, negu su jais padaro. Ir kai žmogus 
miršta, jis arba visai nepastebi, ką gero jis 
galėjo su savo pinigais padaryti, arba yra 
susikrimtęs, kad nieko nepadarė ir yra su
sirūpinęs, kad jo turtas nebūtų panaudotas 
■tam tikslui, kurio jis nenori“.

LITERATAI APIE POLITIKĄ
Kitame to paties „Draugo“ vedamajame 

pažerta minčių apie politikų vaidmenį vi
suomenės gyvenime. Pavyzdžiu paimtas vie 
no garsaus poeto pasisakymas per paskuti
niuosius Anglijos atstovų rūmų rinkimus. 
Ten rašoma:

„Praėjusiuose Anglijos rinkimuose buvo 
aktyvūs ir rašytojai. Įžymus poetas ir dra
maturgas T. S. Eliot vienuose literatų pie
tuose pasakė kalbą, kuri, nors ir nebuvo 
tiesioginiai agitacinė, visdėlto prisidėjo prie 
konservatorių pozicijos stiprinimo. Pasiro
do, kad praeina tie laikai, kada geras tonas 
reikalavo, jog poetas gyventų neturto ir sa
vo fantazijos uždarumoje. Eliot pastebėjo, 
kad mūsų darbai turi didelių, dažnai ne
pramatomų pasekmių. Kartais geriausi mū
sų sumanymai pasibaigia katastrofa. O kar
tais vėl koks niekniekis susilaukia laimin
giausių pasekmių. Reformos kartais susi
laukia nelaimingų padarinių, kurių nebuvo 
pramatyta. Bet tai nereiškia, kad nereiktų 
reformų daryti.

Prisimindamas garsųjį dramaturgą Ber
nard Shaw, kuris savo raštais labai išplati
no Anglijos socializmą, Eliot nepaigailėjo 
aštrios kritikos. Shaw sugebėjo ne tik su
dominti visuomenę savo idėjomis, bet ir 
taip savo skaitytojus užkerėti, kad jie tik 
priimdami jo idėjas galėjo tartis paliudiją sa 
vo išmintingumą ir inteligentiškumą.

Tačiau ne visada idėjinis darbas eina pir
ma politinio veikimo. „Čia yra ir vienišų, 
kritiškų mąstytojų, kurie labiau rūpinasi 
rasti tiesą, negu ją įvesti gyveniman. Tačiau 
iš kitos pusės, yra tokių politikos puskari
ninkių, kuriems idėjos nesvarbu, bet jie tu

ri didelį jautrumą visuomeninėms proble
moms ir sugebėjimą veikti žmones“. Koks 
yra rašytojo vaidmuo politikoje? Atsakyda
mas į šį klausimą, Eliot pastebi, kad rašy
tojo veikla yra priešpolitinėje srityje, būtent 
ten, kur telkiasi politinio mąstymo šaltiniai, 
pirm negu jie pereina į politiką, būtent: hu 
manistinėie srityje.“

Pasitaiko ir taip, kad rašytojas meta 
plunksną ir pasineria iki ausų politikoje. 
Būna ir atvirkščiai — politikas imasi plunks 
nos ir pereina į literatūrą, dažniausiai ra
šydamas savo išgyvenimus, prisiminimus.

SKAUSMAS IR VILT S
Stasys Minaigla „Tremtyje“ keliais vaiz

dais supažindina mus su Vak. Vokietijoje 
tremties sunkumus ir ilgesį kenčiančiais tau 
tiečiais. Tai įgudusių akių pastabumo ga
biai pateikti rezultatai. Imame tris dalykė
lius.

Žmogus prie traukinio
Eilę metų gyvenu toje pačjoie Vokieti

jos kertėje. Kai tenka eiti pro traukinio bė
gius — žvilgsnis užkliūva už vienišo žmo
gaus, akis įsmeigusio į ateinantį, išeinantį 
ar pasiruošusį išeiti traukinį. Daugybė pra
eivių pro .jį praeina, bet jis nepastebi, nes 
jo akys įsigėrusios į traukinį.

Giliai susimąsčiusiu žvilgsniu jis žvelgia 
į traukinį, nejausdamas aplinkos.

Jei kas šį vienišą žmogų užkalbintų, krūp 
telėjęs jis atsibustų iš susitelkimo gelmių. 
Vėliau išsakytų savo sielgraužą, jog prieš 
dešimtį su viršum metų traukiniu išvyko iš 
Lietuvos.

Paskiau jo žvilgsnis vėl įsigers į traukinį, 
lyg bandydamas įspėti slėga tapusį klausi
mą: — kuris ir kada šių traukinių grąžins 
gimtinėn.

Prarastos dienos ir daina
Miestelio pakraštyje, prie kapinių, sutelk 

ta grupė naujų pastatų. Juose įkurdinti pa- 
baltiečiai: lietuviai, latviai ir estai. Įkurdi
nimas įvyko prieš kelerius metus. Šiandien 
šioje pabaltiečiams skirtoje gyvenvietėje jau 
sutiksi vokiečių kilmės asmenų. Mišrios ve
dybos daro savo įspaudus... Iš lengvo miš- 
rėjama...

Pasitaiko čia dienų, kai pro pastatų lan
gus nuaidi dainos aidas. Tik gerai įsiklau
sius aiškėja dainininkų būsena. Darosi su
prantamas neįprastu metu dainuojančių gai- 
don įterpiamas sielvartas ir siekimas užsi
miršimo. Tai išsakymas praradimų, nusivyli 
mų, atestuojant stoką ryžto dar ir dar kar
tą siekti.

Šitie nevilties metai palaužė daug sielų.

Rūtos ant svetimo lango
Galima Vokietijoje sutikti nemaža mūsų 

tautiečių, globojančių iš Lietuvos atsivežtą 
rūtą, kuri auginama ant svetimo lango. Tai 
išraiška neišblėsusio tėvynės ilgesio. Gyve
nimas svetimoje pastogėje padarė daug 
įspaudų, sukeitė sąvokas, bet paliko gyvas 
tėvynės ilgesys. Ir kai atsivers keliai tėvy
nėn —■ tie žmonės pirmieji jon pasuks ir sa
vuose namuose bus užmiršti svečiuose pa
sviečiuose įgyti praradimai. Nebus kada lū
kuriuoti ką gauti, nebus laiko svarstyti, kas 
bus duodama už vaiko mokymą. Kiekvie
nas imsis darbo ir savoje žemėje darbe ras 
palaimą.

Adv. Rapolas Skipitis rašo prisimini
mus apie pirmuosius lietuvius tremtinius 
Vokietijoje 1940-41 m. Paliečia daug įdo
mių dar ir šiandien aktualių klausimų, k. 
t.: Lietuvių Aktivistų Fronto gimimą, kai- 
kurių mūsų diplomatų, politikų bei visuo 
menininkų tuometines nuomones apie bu
simąją tarptautinės įvykių raidą, rašo 
apie repatriantus, kontaktus su nacine vai 
džia, geštapu ir t.t. Šie prisiminimai seri
ja straipsnių bus paskelbti artimiausiuo
se „Lietuvių Dienų“ žurnalo numeriuose.

EUROPOS lietuvis

NUŽUDYTIEJI HEROJAI
Kiekvieną kartą kai patenka į rankas nau 

jai atkeliavusi lietuviška knyga apima kaž
koks beveik neišaiškinamas džiaugsmas. 
Tarsi geras draugas ar netikėtas brangus 
svečias būtų apsilankęs. O kai jau paskuti
nis puslapis yra užverstas, dar ilgam pasi
lieka kartu gyventi knygos veikėjai, neatsi
žvelgiant į tai kas jie buvo — budeliai, šven 
tieji ar eiliniai žmonės. Šitaip atsitinka kiek
vienam, kuris jieško knygos, kaip duonos. 
Kitaip argi rankiotum į savo kuklias spin
tas brangiai kaštuojančius tomus, kaip bi
tės rankioja saldų nektarą. Tad apie tai ir 
nebūtų daug ko kalbėti. Bet vis negali iš
eiti iš galvos mintis, kodėl mūsų nepailstą 
žodžio burtininkai, sukurdami tokias įman
trias ir įtikinančias istorijas, taip dažnai bū 
na negailestingi tų istorijų herojams? Kodėl 
skaitytojas turi nusivylęs užversti knygą su 
mirties vaizdu akyse, kai jis tikėjosi, kad jo 
pamilti veikėjai turės būti išgelbėti gyveni
mui. Ar tai yra geros knygos fabulos būti-

kurio motto — šalia kelio vieškelėlio stovi 
juodas kryžius. Nusižudėlių gyvenimo vaiz
das. Koks kraupus ir Lietuvoj labai retas 
įvykis.

Bet ir vėl kyla klausimas ar galėtume pa
kaltinti mūsų rašytojus dėl tragiško jų he
rojų likimo? Ar nebus teisingas pasakymas 
— kokia tauta, tokie ir jos rašytojai. O mū
sų tautos istorija beveik nenutrūkstanti tra
gizmo grandinė. Rašytojai, tarsi geri topo
grafai ar matininkai atsirenka tos tragiškos 
istorijos tarpsnius, juos iki smulkmenų iš
matuoja, suglaudžia ir, atitinkamai nuspal
vinę, perkelia į knygų puslapius. Todėl tuoj 
po karo kai atsirado Ramono „Kryžiai“ ar 
prof.- kun. Ylos „Žmonės ir žvėrys“ tokios 
topografinės nuotraukos atrodė ne tik rei- 
kalįngos, bet ir būtinos. Tačiau dabar, kai 
rašytojai ir į pačius paskutinius Nepr. Lie
tuvos įvykius jau gali žvelgti iš tam tikros 
laiko perspektyvos ir kai klajokliškas trem
tinių gyvenimas pradėjo kiek nusistovėti

KETU ai BR. DAUBARAS

TRAKĖNAI
(Ketvirtas tęsinys)

Šalutinėmis gatvėmis, tarputvorio take
liais, trumpai pavadžius suėmęs vedėsi ma
ne Mykolo draugas. Tik kai visiškai prare
tėjo namai ir išėjome į negrįstą kelelį, vyras 
patakšnojo man per kaklą ir vikriai, vos 
balno kilpą palietęs, įsėdo balnan. Nuo pat 
pirmo žingsnio turėjau norą laisvai šuoliuo
ti, bet jis kietokai suspaudė žąslus, ramin
damas :

— Lukterėk, lukterėk, pašuoliuosime, kai 
išjosime lenktyniauti su vėju..,

Vandens kvapą ir dvelkiančią nuo upės 
vėsumą pajutau, besileidžiant stačiu šlaitu 
žemyn. Čia pat, už retų, vos pirmuosius 
pumpurus skleidžiančių gluosnių, blankioje 
mėnulio šviesoje švytėjo vandens juosta. Už 
jos, kitame upės krante, stūksojo tamsus 
augštų pušų pylimas, tiesdamas ilgą dantė- 
tą šešėlį šviesiame paupio smėlyje.

Mano kojos giliai smego klampiam moly
je švirkštais išspau'sdamos skystą purvą, 
trykštantį man į papilvę. Balne sėdįs Myko
lo draugas tvirtai laikėsi ir įgudusia ranka iš

vedė į kietesni paupio taką, prisėtą akme
nų, į kuriuos garsiai tauškėjo pasagos.

Prie kelto jojikas nušoko ir, privedęs prie 
vandens, leido man siurbtelėti kelis gurkš
nius tyro vandens.

— Paskubėk, jau ir taip visą pusvalandį 
tavęs čia laukiu, — atsiliepė nuo plataus 
kelto žmogus, ilga kartimi stumdamasis prie 
storų lentų priekelčio.

— Užteks sriubčioti, — patraukė pavadį 
jojikas, kai nuo mano nasrų čiurkšlės van
dens krito upėn.

— Drąsiau, drąsiau, — ragino mane My
kolo draugas, vesdamas per skardžiai dunk
santį tiltą. Omai pajutau, kai po kojomis 
susvyravo milžiniškoji plūdė, keltininko at
stumta nuo kranto.

— Pleinio vasarvietėje lauksime tavęs su
grįžtant. Tačiau jei grįžtumei auštant, teks 
arklį paleisti pušyne, nes šviesoje nebenu- 
josi iki arklidžių, — ištraukęs iš vandens 
kartį, pasakė keltininkas.

— Antrą valandą aš būsiu vėl ant kelto. 
Mykolas taip pat lauks arklidėse. Bijau, kad 
jis per tas valandas visiškai nepražiltų iš

SAULĖLYDIS LIETUVIŲ SODYBOJE Foto'. V. Stabcėinsko

Kova dėl kasdieninės duonos
Šio skmadienio Evangelija iškelia labai 

gyvenimišką ir aktualią problemą: iš kur 
imsime duonos pavalgydinti minias Čia 
yra visi problemos elementai: pinigų ir 
duonos trūkumas, o reikalas verčia — vi
si išalkę. Nurodytas ir problemos išspren
dimas: visų bendradabiavimas. Kiek tu
rite duonos kepalų — Septynis. Atneš
kite čia. Kristui palaiminus, Apaštalų 
rankose duona dauginasi. Išdalinus ir vi
siems pavalgius, pririnko net septynias 
pintines trupinių. Broliško solidarumo 
jausmas, palaimintas pasitikėjimu į die
višką Apvaizdą.

Šis pasitikėjimas krikščioniui yra cha
rakteringas ir duoda giedrios nuotaikos ir 
stiprybės pernešti ir pačius sunkiausius 
gyvenimo sunkumus. Krikščionis žino, kad 
virš jo ir virš visų įvykių budi tėviška 
Dievo širdis: „Gaila man minios, nes štai 
jau tris dienas jie lieka pas mane ir ne
turi ko valgyti. Jei aš paleisiu juos į jų 
namus nevelgiusius, jie apalps kelyje, 
nes kai kurie iš jų yra iš toli atėję“. Kris
taus širdis nėra nejautri mūsų reikalams, 
nė jam svetimos mūsų problemos. Evan
gelija apsupa žmogų ir visą gyvenimą. Vi
sa žmogaus veikla ir užsimojimai nori bū
ti apšvisti Kristaus mokslu ir dvasia, ir 
tik šio mokslo šviesoje ir dvasioje glūdi 
visų problemų teisingas išsprendimas.

Duona atgaivina ir stiprina žmogų. Bet 
viena sąlyga: kad būtų išlaikyta Dievo 
tvarka, kad dvasia pirmautų kūnui. Evan 
gelijoje duona ir žuvys buvo padaugintos 
minioms, kurios pirmiau išalko Kristaus 
žodžių. Nežiūrint to, kad bolševikai šian
dieną turi Europos duonos aruodus — dai
linguosius Ukrainos, Rumunijos ir Vengri 
jos laukus, jų pavergtieji žmonės pusba
džiu gyvena, nes kur priespauda ir teroras 
siaučia, nėra artimo meilės ir broliško 
žemės gėrybių paskirstymo. O ką Kristus 
skelbia? — Duokite ir dangiškasis Tėvas 
jums duos. Duokite saiką gerą, prikimštą, 
nrimurdvtą, ir kupiną duos jums dangiš
kasis Tėvas į prieglobstį. Nes tuo o’>čių 
saiku, kuriuo seikėsite, bus jums atseikė
ta!

Kristus atstatė vertybių eilę ir dievišku 
autoritetu visur energiškai kėlė dvasios 
pirmenybę. Tik Kristus — Dievas tapęs 
žmogumi yra visiems gyvenimo pavyzdys. 
Kas juo seka, gyvens per amžius!

P. Dauknys MIC
nybė? O gal moralinis įspėjimas pradėju- 
siems kančias užmiršti tremtiniams — jūsų 
pastangos galutinai išlaisvėti baigsis sunai
kinimu! To mes, paprasti skaitytojai, arba 
kaip mus kartais rašytojai vadina .. minia- 
žmogiai, nežinome.

Paimkime keletą pavyzdžių. Dvigubos 
■premijos laureatas J. Gliaudą savo puikioj 
knygoj „Orą pro^ nobis" abu jos pagrindi
nius veikėjus, iki dugno išgėrusius kančių 
taurę ir jau stovėjusius ant išsivadavimo 
slenksčio — nuveda vieną' į Rainių miškelio 
egzekuciją, kitą į mirties ešaloną. Lyg, ro
dos, dar mažai žiaurumo, keršto ir kraujo 
autorius mums buvo parodęs savo pirmoje 
knygoje „Namai ant smėlio.” A. Baronas 
knygoje „Užgesęs sniegas“ pagrindinį veikė
ją išgelbėjo iš visų kalėjimų ir kone, stovyk
lų, atrodo, tik tam, kad jis būtų ištremtas 
sunaikinimui. H. Lukoševičius „Likimo žais 
me” savo šeimos netekusį herojų net į Ar
gentiną nugabena. Tačiau vos tik geresnės 
vilties kibirkštis švysteri, jis turi būti kruvi
nos rankos pakirstas. Arba vėl toji užbu
rianti pasakotoja N. ■ Mazalaitė. Kokį epo
chinį ir visiškai naują lietuvaitės tipą ji su
kūrė savo knygoje „Saulės takas“. Kas ga
li skaitydamas knygą tos bevardės mergai
tės neįsimylėti... Tačiau kai ji visko nete
kusi, bet kančių užgrūdinta su dokumentais 
rankoj žiūri į naują gyvenimą, autorė pa
skubomis. beveik dirbtinai, pakiša ją po 
automobiliu ir užmuša.

Galėtume šias liūdnos užbaigos istorijas 
dar ne vienu pavyzdžiu pratęsti, bet ilius
tracijai ir to pakanka. Svarbiausia, kad to
ji, skytume, mirties idėja persimeta ir į mū
sų dramą. Neseniai skaitėme apie Derby 
lietuvių pastatytą K. Vaitkevičiaus veikalą

mes vis labiau pasigendame ir kiek didesnio 
temų įvairumo. Mes norėtume, kad perskai 
tyta knyga ne vien tik liūdesį sukeltų ir mū
sų pačių rūsčią dalį dar labiau pasunkintų, 
•bet kad ji atneštų retkarčiais ir giedresnį 
spindulį, suteikiantį akstiną gyventi, kovoti 
ir dirbti. Norėtume pamatyti, kad visdėlto 
yra šiokia tokia prasmė ir laikiname tremti
nio gyvenime.

Žinoma, nieko nebūtų toliau tiesos, kaip 
teigimas, kad šitoje vietoje užsimota mūsų 
rašytojus sukritikuoti. Arba, kad visos kny
gos turi tik liūdnas temas ir užbaigas. Nie
ko panašaus. Šičia yra tik paprasti lietuviš
kų knygų skaitytojo samprotavimai, kuris 
knygoje jieško ne tik jaudinančio ar tragiš
ko vaizdo, bet ir gyvenimo atsparos, Tai 
yra tik neįmantrus būdas pareikšti savo 
nuomones skaitytojams, kuriems iš tikrųjų 
[knygos ir yra rašomos.

J. Lūža

PAMALDOS
NOTTINGHAM — liepos 10 d., 12,15 v.
MANSFIELD — liepos 10 d., 3 v. p.p. 

(Sės. Koplyčioje).
BRADFORD — liepos 17 d., 12,30 v.
LEEDS — liepos 17., 3 v. p.p.

Neseniai Egipte prie Sacharos surastas 
įėjimas į vieną piramidę. Ten įsibrovę ra 
do puikius karališkus kapus. Jau 4600 me 
tų, kaip ten palaidota karališka didybė ir 
turtai. Išlikusios mumijos tik šypsosi, iš 
senų amžių stebi mūsų laikų žmogų ir vi 
sai nieko nesako, ką slepia po storom įvi
jom. Bet žmogus pasitaikino X-ray (rent
geno) spindulius ir įžvelgė pro kedro kars 
tus, pro storus įvyniojimus ir daug ką pa 
matė. Atidarytoje piramidėje buvo palai
dota karaliaus dvaro dama ir spinduliai 
apčiuopė kaklą, apvyniotą brangakmenių 
karoliais ant galvos diademą, brangius dir 
žus, sagtis papuošalus drabužiuose. Ir ši 
mumija tikrai nebeturės ramybės, kol 
brangenybes numaustys.* * et * «

Mažiausią pasaulyje bateriją išrado 
Yardney Electric bendrovė: ji tėra didu
mo kaip pašto ženklas ir storumo — kaip 
plonas sausainis.

KULTŪROS PASTABOS ■
Juozas Vitėnas, „Lietuvių Dienų“ re

daktorius, gegužio mėn. iš Los Angeles 
persikėlė į Washingtoną, kur dirbs Ame
rikos Balso lietuviškajame skyriuje.

Mokslininkai J. Birden ir K. Jordan iš
rado atominę šilimos bateriją, panaudoda 
mi radioaktyvų polonijų. Išradimas pada
rytas Moundo labaratorijoje Miamisburge, 
Ohio. Baterija yra nedidelė, lengva, jos 
voltažas gali būti keičiamas p;ikeičiaxu-““—~ 
defines dalis. PolonU»u> isieiaziamos ato
minės dalelės oaterijoje temperatūrą gali 
pakelti iki 450 laipsnių^Fahrenheito.

Pietų Vokietijoje, ypač Švabijoje, nuo- J 
lat trūko vandens. Šiemet pradėtas staty
ti milžiniškas vandentiekis, kuris ims van f 
denį iš Bodeno ežero (prie Šveicarijos šie į 
nos) ir jį nuvarys net iki Stuttgarto. Di- t; 
ždiuliai vamzdžiai net 100 metrų gylyje su ' 
leisti ežeran. Toliau jie eis taip pat po že- į 
me ir aptarnaus plačias apylinkes. Tikras 
jų planas ir vietos pro kur eina vamzdžiai, 
laikoma griežtoje paslaptyje.

Pabaltijo reikalus iškelianlios Roberto 
Raido novelės „Wenn Russen Komen" iš
spausdinta Vokietijoje 10,000 ir pirmoji 
laida buvo greit išpirkta, šis veikalas esąs 
jau išverstas į estų kalbą ir verčiamas į 
latvių, švedų, anglų ir turkų kalbas. Ra
šytojas Raid yra iš jaunosios estų kartos.

baimės. Vos, vos geruoju jį prikalbėjau, kad 
duotų arklį, nors Vacys jam ir giminė.,.

— Baimės jausmas stipresnis ir už gimi
nystės ryšį. Tiesą pasakius, nenorėčiau būti 
Mykolo kailyje, jei tave bejojant sučiuptų, 
ar nesuspėtumei laiku grįžti. Pasakyk Va
ciui, kad jis atsliuogtų iki Pleinio vasarvie
tės, nes jo ūkin atvykę rudieji ir mėšladuo- 
bes išvartys, jieškodami aukos.

— Man daugiausiai rūpi, kas jį galėjo iš
duoti? Be lietuvio talkos gestapas nebūtų 
suuodęs kaltininko pėdsakų. Antspaudus 
Vacys taip vykusiai padarė, jog ir žinoda
mas, kad jie netikri, negali atskirti. Būtume 
leidimų ir pažymėjimų išrašę, taip, kad ir 
pats Rentelnas neatrinktų. Gaila Vacio dar
bo ir visos dirbtuvės, o blogiausiai, kad be 
tų pažymėjimų dabar nebenuvažiuosi nei 
Vilniun, nei nuo darbų nebeišsisuksime, nei 
suimtųjų neišlaisvinsime, — dejavo mane 
laikąs vyras.

— Užsiaugins Vacys barzdą, nusidažys 
plaukus, pasidarys naujus asmens dokumen 
tus ir vėl ką nors sukombinuosime. Svarbu, 
kad šį kartą jis sveikas išneštų galvą. Ge
stapininkai pasiustų, jei sužinotų, kad vy
riausiojo komisaro arkliu pats šiąnakt joji 
įspėti Vacį. Ne tik tau ir Mykolui, bet ir 
trakėnui nukirstų galvą, — juokėsi kelti
ninkas vėl imdamas kartį, kai priartėjome 
prie antrojo upės kranto pačioje pamiškėje.

— O pačiam už manęs ir Perkūno perkė 
limą per Nemuną užkabintų pakaklėn bri
liantinį kryžių su ąžuolo lapais...

— Veskis, nešūkavęs! Dar prisišauksi va 
sarvietėje begurkšnojantį kurį nors gestapi
ninką, — atitraukdamas keltkartę ragino 
keltininkas.

Krantas buvo smėlėtas ir lygus. Nauja- 
sai mano šeimininkas pasuko kairėn ir, įjo
jęs į pamiškės kelią, atleidęs pavadžius ty
liai šūktelėjo:

— Spustelėk, Perkūnėli!
Kartoti nereikėjo. Iš karto ėmiau šuoliais 

nešti Mykolo draugą. Tačiau šis privertė 
bėgti tik sparčia risčia minkštu papurusiu 
keleliu.

— Nuo Zuikinės laukų galėsi pamiklin
ti kojas. Čia tau ne po Laisvės Alėją su ka
rieta vozotis, — kalbėjo jojikas.

Tolumoje švystelėjo palei pat žemę lange 
žiburėlis. Kažkur lojo šunelis. Čia pat rit
mingai girgždėjo balno odiniai skvernai, tyš 
ko į šalis purvas ir pasagų išrautos minkš
tos velėnos.

— Iki Vaišvydavos girios turime dar ke
turis kilometrus, o nuo jos aštuonis. Ar su
spėsime Perkūnėli? ! Ar suspėsime sugrįžti? 
— Girdėjau mane kalbinantį balsą, kuris ne 
bedraudė lygesniuoju keliu šuoliais skrieti 
vis pirmyn ir pirmyn, tarsi mes bėgtume 
nuo besivejančios vilkų gaujos. Jaučiau, kad 
po balnu kaito oda, girdėjau kaip šnypštė 
į plačiai prasivėrusias šnerv . -‘-a ūkiamas 
oras. Ausis prispausdavau prie viršugalvio, 
kai nešamasis vyras kulnimis stuktelėdavo į 
mano šonus, jau nebedrausdamas, bet ra

gindamas skrieti paglytusiu keliu ir pievo
mis.

Išbaukštintos pempės pakildavo oran ir 
iš augštybių skundo balsais šaukdamos, ly
dėdavo mus kelias varsnas.

— Jau, jau nebetoli, — guodė mane žmo 
gus, pasukęs iš miško tamsumos i krūmokš
niais prisikaišiojusius laukus. Nelauktai 
įbėgau į kietesni kelią ir tuoj pat- pasirodė 
juodi trobesiai tarp išsikerojusių belapių me 
džių. Aiktelėjo iš miego pabudęs storas 
šuns balsas ir jam pritarė iš tvarto išlindęs 
šunelis, puldamas man į kojas.

•— Jei taip ir grįžtant skrisi, tai ne Per
kūno, bet Žaibo vardo vertas esi, — gyrė 
mane nušokęs jojikas.

Namo įsienyje išgirdau skrabėjimą ir iš 
ten atsiliepė balsas:

— Kas ten?
— Savas! Duok gūnią arkliui pridengti! 

Garuoja, kaip iš kamino, — atsakė Myko
lo draugas, vesdamas mane pašiūrėm

— Ar nuo kartuvių nutrukai su tokiu 
žirgu vidurnaktį? — puolė žmongėnas, ap
sisiautęs skranda.

— Tave nuo kartuvių gelbėdamas per
plaukiau Nemuną... Pamesk mano lėktuvui 
dobilų, kol papasakosiu kas nutiko, nes 
tuoj pat turėsiu skristi atgal. Už arklio gal
vą užstatu tvarte pasiliko Mykolo galva... 
Ar nematai, kad atjojau generalkomisaro 
trakėnu? — kalbėjo jojikas, peštelėjusiam 
iš prėsmo kelias saujas dobilų kailinėtam 
Šešėliui. (Bus daugiau)
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TRYS FOTO MĖGĖJAI LAIMĖJO 
PREMIJAS

Lietuvių Sodybos vardu gegužio 19 d. 
buvo paskelbtas mėgėjams konkursas, pa
ikinant tris kuklias premijas už geriau
sias nuotraukas, padarytas lietuvių foto 
mėgėjų Sodybos atidarymo dieną.

Lietuvių Namų B-vės Valdyba pavedė 
„E. Lietuvio“ Redakcijai ir Nidos spaus
tuvės kolektyvo komisijai, išrinkti geriau
sias nuotraukas. Ši komisija, atrinkusi pri 
siųstąsias nuotraukas, pirmąją premiją 
paskyrė V. Rudžiui už nuotrauką „Sody
bos Parke“, antrąją — p. Stabačinskui už 
nuotrauką „Prie liepto“ ir trečiąją p. Sta- 
kėnui už nuotrauką „Po iškilmių“.

» * *
LIETUVIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ 

ATSTOVŲ PASITARIMAS
Pirmadienį, liepos 4 d. vakare, Lietu

vių Namuose įvyko D. Britanijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto V-bos sukvies
tas visų lietuviškųjų organizacijų Londo
ne atstovų pasitarimas. Pasitarimui pir
mininkavo M. Bajorinas, kuris padarė 
pranešimą apie įvykusį Vokietijoje Vasa
rio 16 gimnazijos Kuratorijos posėdį. Pa
sitarime dalyvavo 17 atstovų. Aptarta tau 
tinių švenčių parengimų derinimas, Va
sario 16 Gimnazijos ir Anglijoje esančių 
vargo mokyklų, jaunimo ir skautų stovyk
los rėmimą ir studentų šelpimo klausimai. 
Plačiau aptarti ir kiti veikiančiųjų orga
nizacijų bendradarbiavimo reikalai.

* * *
V. RASTENIS IŠSKRIDO 

NEW YORKAN
V. Rastenis, Lietuvos žurnalistų Są

jungos pirmininkas ir lietuvių delegacijos 
2-me tarptautiniame juristų kongrese na
rys, dalyvavęs šio kongreso posėdyje Atė
nuose, kelias dienas viešėjo Londone. Šios 
savaitės trečiadienio vakarą V. Rastenis 
išskrido New Yorkan.

„E. Lietuvio“ bendradarbio pasikalbėji
mą su L. Žurnalistų S-gos pirmininku 
spausdinsime kitos savaitės numeryje.

* * *
LIETUVIU SOCIALDEMOKRTŲ 

PARTIJOS LEIDINYS ANGLŲ KALBA
Ryšium su įvykstančiu Londone Socia

listų Internacionalo kongresu, Lietuvių 
Socialdemokratų Partija išleido 32 pusla
pių leidinį, „LSDP For Lithuanias Free
dom“ anglų kalba.

LONDONAN ATVYKO K. DRUNGA
Šios savaitės antradienio vakare iš Vo

kietijos Londonan atvyko Karolis Drunga, 
LRS vyr. komiteto narys, kuris dalyvaus 
LRS atstovų suvažiavime, įvykstančiame 
Manchesteryje liepos 9-10 d.d.

* * *
LONDONAN ATVYKSTA P. GLEMŽA

Šią savaitę iš Vokietijos į Londoną at
vyksta pi Glemža, kuris dalyvaus Ketvir
tajame Socialistų Internacionalo kongrese, 
{vykstančiame liepos 12-16 d.d.

* * * 
VOVERAIČIUI KAZIUI IR 

BABARSKIUI PETRUI

gauta didelės vertės laiškai. Jie patys, 
ar žiną jų adresus, prašome parašyti „Eu
ropos Lietuvio“ Redakcijai, 1, Ladbroke 
Gardens, London, W.U.

VARGO MOKYKLOS MOKYTOJAS 
SURENGĖ VAIKAMS IR TĖVAMS 

VAIŠES

Ryt. Londono sekmadieninės mokyklos 
mažųjų mokinių mokytojas Motušis, moks 
lo metų užbaigimo proga, surengė savo as 
meniškomis lėšomis mokiniams ir jų tė
vams pobūvį — vaišes, pakvietęs ir gerą 
fotografą.'

Sekmadienio mokyklą lankė 10 moki
nių. Už tylų, rūpestingą mokytojo darbą 
ir didelį pasišventimą nuoširdžiai mok. 
Motušiui padėkojo švietimo vadovas kun. 
Kazlauskas.

Vasaros atostogoms artėjant, mokyt. Gri 
kinienė, dirbusi sekmadieniais su vyresnio 
amžiaus mokiniais, nutraukė atostogų me 
tui darbą. * *

PIRMOJO SŪNAUS KRIKŠTYNOS
Pereito šeštadienio popiečiu p.p. Užku

raičiai, gražiai įsikūrę nuosavuose namuo 
se šiauriniame Londone, surengė pirmojo 
sūnelio krikštynas, kuriuose dalyvavo bū
rys londoniečių lietuvių. Jaunasis Užku
raitis pakrikštytas Vinco-Tautvydo vardu.* * *

TESTAMENTO REIKALU
Niekas nežino, kaip yra sakoma, savo 

valandos, todėl išmintingiausia yra kiek
vienam, turinčiam šiokią tokią nuosavybę 
ar teisę į ją, turinčiam santaupas, akcijas 
ar už kūrinius gaunamas pajamas, iš ank 
sto pareikšti savo valią, kitaip sakant, pa 
rašyti testamentą. Pagal šio krašto papro
čius, testamentas sudaromas ant tam tik-: 
ro blanko. Tų blankų galima gauti DBLS 
Centro Valdyboje, kuri pataria tautie
čiams nepalikti savo sunkiai uždirbto tur 
to be dokumento. Blanko kaina 1/6.

NESKRIAUSKIME LAIKRAŠČIO
Gerb. „E. Lietuvio prenumerato

riams primename, kad laikas at
silyginti už š.m. antrąjį pusmetį.

Pusmečio kaina —» 20 ši.
„E.L.“ Administracija

KETVIRTASIS...
SOCIALISTŲ KONGRESAS 

ĮVYKS LONDONE, 
LIEPOS 12-16 D.D.

Ketvirtasis Socialistų Internacionalo 
kongresas šiemet įvyks Londone liepos 12- 
16 d.d. Į jį yra pakviesta ir dalyvaus taip 
pat Lietuvos socialdemokratų partijos 
tremtyje delegacija. Kongrese numatoma 
iškelti ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos pa
vergimą liečiančius klausimus.

Socialistų Internacionalas apjungia vi
sas žymesnes socialistų partijas laisvaja
me pasaulyje. Jam priklauso ir Lietuvos 
socialdemokratai.

SKAUTIŠKUOJU KELIU 
GK

l VISUOMENĘ
Paskelbus registraciją į šių metų vasa

ros stovyklą Headley Park, jau gana, di
delis skaičius berniukų ir mergaičių iš di
delių šeimų (4-8 vaikai šeimoje) paprašė 
paramos, kad galėtų stovyklauti. Ypatin
gai dėl kelionės brangumo daugelis nega
lės vykti stovyklom jeigu jiems nebus pa
dėta dalis, o kai kuriems ir visa kelionė, 
apmokėti.

DBLS skyrių valdyboms yra išsiuntinė
ta aukų lapai, prašant parinkti aukų, ne
turtingiesiems skautams-tėms ir lietuviš
kam jaunimui stovyklavimo ir kelionės 
išlaidoms bent dalinai padengti.

Mes širdingai prašome, lietuviškos vi
suomenės, paremti savo auka visus tuos, 
kurie be jos pagalbos nebegalės šiais me
tais stovyklauti, nebegalės pagyventi nors 
ir trumpą laiką tąrp savųjų lietuviškoj ap 
linkoj ir vėl ištisiems metams pasisemti 
tos lietuviškumo kibirkštėlės, kuri jų jau
nose širdelėse liepsnotų gražia ugnele.

Aukų lapus ir pavienių aukas, prašome 
siųsti: pš. J. Bružinskas, 46, Springcliffe, 
Bradford 8.

REGISTRUOKIMĖS
Norintieji stovyklauti šių metų vasaros 

stovykloje Headley .Park, skautai, skautės 
ir lietuviškas jaunimas iki 16 mtt. amž., 
tuojau pat registruojasi pas sktn. K. Vait
kevičių, 21, Cobden St., Derby, pažymėda
mi: vardą, pavardę, amžių ir adresą.

Nebelaukime paskutinės savaitės, ypa
tingai tie, kurie dėl neturtingumo negalėtų 
susimokėti stovyklavimo mokesčio ar ke
lionės išlaidų. Anksčiau užsiregistravę, pa 
lengvinsite stovyklos organizacinį darbą. 
Reikalingi paramos, registruodamiesi pa
žymi tai.

SESĖS!
Stovykloje bus pravedami įdomūs rank

darbių pusvalandžiai, vadovaujant G. Zin
kevičienei. Nepamirškite atsivežti: senų 
sveikinimo atvirukų (gimtadienio, vardi
nių, Kalėdų ar Velykų proga), žirkles, siū 
lų, storą adatą, kokių nors tautodailės 
rankdarbių ir kas turi, tautinius drabu
žius.

STOVYKLAI AUKOJO
Flackwell Heath skyrius 1-8-6.
Buxton seniūnija 2-7-0.

Aukojusiems tikrai nuoširdus skautiš
kas dėkui!

JEI TURI RŪPESTĮ?
Jeigu turi koki rūpestį stovyklos reika

lu, ar tai tėvai dėl kurių nors priežasčių 
nenori tavęs leisti, ar šiaip kokių bėdų tu
ri, rašyk man (21, Cobden Srt. Derby). 
Bendromis jėgomis ir tėvus perprašysim 
ir tavo rūpesčius išlyginsim.

Sktn. K, Vaitkevičius

SPORTAS
„VILTIS“ MANCHESTERJE

„Vilties“ krepšininkai aplankė Man- 
chesterį, kur sužaidė dvejas rugtynes. Pir 
mosios rungtynės buvo su YMCA „Co
mets“.

Ši anglų komanda, kurioje žaidžia mū
sų „Kovo“ keturi žaidėjai, pasirodė esąs 
stiprus vienetas. „Viltis“ šias rungtynes 
pradėjo susinervinimo ženkle, bet vėliau 
susigriebė ir, nors nepajėgė visiškai atsi
gauti, laikėsi neblogai. Rezultatas: 54:31 
YMCA „Comets“ naudai.

Po šių rungtynių ta pati „Comets“ su
sitiko su Birminghamo YMCA, kuri yra 
gana pajėgi komanda, ir pirmoji prakišo 
rezultatu: 91:30, birminghamiečių naudai. 
Tai rodo, kad „Viltis“ turi silpnybių, ta
čiau nereikia nusiminti ir nuleisti rankų, 
nes kovingumo ir individualaus gabumo 
jos žaidėjams netrūksta.

Iš eilės „Viltis“ susidūrė su „Kovu“, šį 
kartą „Viltis“ pradėjo gerai ir vedė iš pat 
pirmos minutės, pasiekdama rezultatą 
10:2 savo naudai. Tad „Kovas“ paima mi
nutę pasitarti, pakeičia žaidimo stilių, at
sigauna ir baigia pirmąjį kėlinį 15:22 sa
vo naudai. Antrame kėliny rungtynės pa- 
smarkėja, iniciatyva eina iš rankų į ran
kas ir rungtynės baigiasi rezultatu 51:34 
„Kovo“ naudai.

NOTTINGHAM AS
L.A.S. NOTTINGHAMO SKYRIUS 

liepos 16 d. rengia Dariaus ir Girėno minė 
jimą. Minėjimas įvyksta Lilac salėje, Li
lac str. off Dame Agne St. (Salė pasiekia
ma iš miesto centro autobusu Nr. 31.) 
Minėjimo pradžia 5.30 vai. Programoje:

1. A.J. Kaulėno paskaita,
2. Londono lasiečių vaidinimas „Varg

šas Tadas“,
3. Šokiai, kuriems gros Londono lietu

vių orkestras,
4. Bufetas, loterija ir kitos įvairenybės.
Kviečiamt atsilankyti visus ir iš visur 

lietuvius.
Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS

Naujas tėvų komitetas

Korespondenciniu būdų išrinktas nau
jas gimnazijos mokinių tėvų komitetas. Jį 
sudaro: dr. Damijonaitis, Hanau, kun. Ke- 
leris, Wehnen, dail. Kaminskas, Frankfurt. 
Pirmasis kandidatas p. Jonutis, August
dorf.

II-sis krepšinio turnyras gimnazijos 
aikštėje

Birželio 12 d. įvyko Gimnazijos aikštėje 
II-sis krepšinio turnyras. Į jį buvo pakvies 
tos šios pasižymėjusios komandos: T; V. 
1846 Mannheim-Badische Landesliga, TV 
Gross Gerau-Hessische Landesliga, T. V. 
Kirchheimbolanden — Oberliga Rhein- 
land-Pfalz.
Žaidimus pravedė Gimnazijos kūno kultū
ros mkt. Gailius. Žaidė kiekviena koman 
da su kiekviena. Žaidimo laikas buvo su
trumpintas (2x15 min.). Žaidimai praėjo 
draugiškoje nuotaikoje. Nebuvo to įnirti
mo ir užsimojimo, kurie pasireiškė per 
I-jį turnyrą. Bet jaunieji vyrai dėjo visas 
pastangas laimėti. I-ją vietą laimėjo Gim
nazija, taškų santykiu 6:0, krepšių santy
kiu 131:59. II-ją vietą — TV Kirchheim
bolanden komanda, taškų santykių 4:2, 
krepšių santykiu 74:65, trečiąją vietą — 
TV Gross Gerau komanda, taškų santykiu 
2:4, krepšių santykiu 56:66. Paskutinė vie 
ta atiteko TV Mannheim, taškų santykiu 
0:6, krepšių santykiu 37:108.

Gimnazijos komandą sudarė: Birieta, 
Reitneris, Timpa, Brakauskas, Lingė, Venc 
lova, Gustas, Polkis, pats mkt. Gailius. 
Gimnazijos komanda iš abiejų turnyrų iš
ėjo laimėtoja. Jei tai būtų galima, Gim
nazijos komanda pasiryžusi stoti į valsty
binį Vokietijos turnyrą Vokietijos meiste 
rio titului įsigyti.

Gimnazijos choras Kaiserlauterno 
lietuviškų dalinių minėjime

Birželio 17 d. Gimnazijos mo'ksleivių bū 
rys, Kaiserslauterno dalinių pakviestas, 
vyko į Kaiserslauterną pravesti birželio 
14 d. įvykių minėjimą. Atvykusieji moks
leiviai iš pradžių buvo pavaišinti. Pamal
das atlaikė kun. Liubinas, pasakydamas ta 
proga atitinkamą pamokslą. Minėjime gim 
nazijos mkt. Natkevičius pasakė kalbą, nu 
šviesdamas birželio 14 d. įvykių tragišku
mą. Po kalbos gimnazijos choras, veda
mas mkt. Motgabio, padainavo penkias 
dainas. Iškilmingą posėdį pravedė kuopos 
vadas Bervingas. Minėjimas paliko gražų 
įspūdį. Po minėjimo svečiai dar kartą bu
vo pavaišinti. Moksleiviai grįžo namo pa
tenkinti.

Gimnazijos choras Schwetzingend kuopoje

Schwetzingeno kuopa birželio 18 d. bu
vo suruošusi birželio įvykių minėjimą. 
Minėjimą atidarė trumpa kalba kuopos va 
das Valiūnas. Mkt. Natkevičius pasakė kai 
bą, primindamas, kad yra kai kurių ne
gerovių kuopų gyvenime, kurias reikėtų, 
kiek galima, taisyti ir šalinti. Toliau pa
reiškė, kad yra kai kurių negerovių ir lie 
tuvių tremtinių visuomeniniame gyveni
me. Tarp kitko, esą mes perdaug įtarinė- 
jame vieni kitus ir nematome savų indi
vidualių silpnybių. Po kalbos kuopos da
lyvis Mulevičius energišku ir ekspresijos 
pilnu- tonu perskaitė savo birželio mėn. 
įvykių pergyvenimus. Toliau IX kl. mkn. 
Teresė Sakalauskaitė perskaitė vienos ba 
ladės vertimą. Gimnazijos ateitininkų kuo 
pa davė montažą-rečitalį, sudarytą iš įvai 
rių poetų eilėraščių, kurie buvo pasakyti 
choru būrio moksleivių ateitininkų. Eilė
raščiai vaizdavo Lietuvos nykimą ir kili
mą. Toliau Gimnazijos choras padainavo 
penkias dainas. Choras paliko publikai 
gražų įspūdį, reikėjo .dar vieną dainą bi- 
sui virš programos padainuoti.

Po programos svečiai buvo pavaišinti 
gerais pietumis ir dar praleido jaukią va
landą dalinių svetainėje, klausydamiesi 
lietuviškų plokštelių muzikos. Moksleiviai 
grįžo namo įsigiję naujų įspūdžių gerai 
įrengtoje lietuviškų dalinių buveinėje.

MŪSŲ KNYGOS

Iš pradžių atrodė, kad per silpnos yra 
Nidos klubo kojos, kad jis galėtų ilgiau iš
silaikyti nesuklupęs. Bet visdėlto jos lai
ko. Ir štai jau su aštuntuoju leidiniu atke
liavo. Ir suprask tu man, žmogau. Lietu
viška knyga pigiau nei pokelis cigarečių. 
Ir dar tremty! Bet kai dabar jau aiškėja, 
kad klubas pasiruošęs gyventi, negalima iš 
kęsti nepasiūlius vieną kitą klausimą pa
diskutuoti.

1. Leidžiamas knygas reiktų geriau api-' 
pavidalinti. Iki šiol jos išeina plonais po
pieriniais viršeliais, iš kurių, tarsi atšoku
si duona iš plutos, iškrenta dar knygą be
skaitant. Padėtos į lentyną tokios knygos

knygos pagražinimo labui atsisakytų būti 
Nidos klubo nariais. Gal tik tie, kurie kaip 
anas staiga praturtėjęs beraštis ėmė kny
gas iš sandėlių tonomis pirkti, kad galėtų 
pasirodyti remiąs kultūrinius reikalus. O 
gal aš klystu? Gal ir mūsų ne vienas su
tiktų pirkti knygas „ant svorio“, kad tik 
lietuviško reikalo parėmimas pigiau kaš
tuotų.

3. Vargu ar verta leisti archyvinę me
džiagą. Tai gali neigiamai atsiliepti į klu
bo narių skaičių. Nors vienas kitas skai
tytojas ir apsidžiaugė gavęs istorinės ver
tės knygutę „Pirmasis dešimtmetis“, ta
čiau ne maža buvo ir tokių, kurie knygą 
tik pavartė ir padėjo. Žinoma, čia ir vėl 
iškyla kainos klausimas. Prie dabartinių
sąlygų abejoju ar leidėjai pajėgia auto
riams nors perrašinėjimo išlaidas padeng
ti. O ką jau bekalbėti apie honorarą. To
kiu būdu ir leidžiamų knygų pasirinkimo 
galimybės pasidaro daug labiau ribotos.

Visiems čia iškeltiems klausimams tei
giamai išsisprendus, galbūt susilauktume 
ir Anglijoj gyvenančių rašytojų knygų, ku 
rie dabar savo kūriniams leidėjų jiėško 
kartais net kituose kontinentuose. O tai 
būtų labai džiugus ir sveikintinas reiški-.
nys. J. L.

atrodo labai vargingai. Svetimšaliai, kurie 
lietuviškų knygų skaityti negali, spren
džia apie mūsų kultūrinį lygį tik iš jų iš
vaizdos. Ir tuo būdu jie nenorom susidaro 
labai nepavydėtiną įspūdį. Pagaliau ir 
šiaip kiekvienas knygos mėgėjas meiliau 
glaudžia į savo bibliotekėlę gražiau atro
dančias knygas,

2. Norint turėti geresnę knygos išvaiz
dą, jos kaina neišvengiamai turi būti pa
didinta. Reikia abejoti ar atsiras daug 
knygos mėgėjų, kurie dėl kelių šilingų

Gimnazijos šokėjų pasirodymas 
Mannheime

Nuo karo nukentėjusių vokiečių invali
dų sąjunga Mannheime birželio 18 d. bu
vo suruošusi margą vakarą. Taip kitų nu 
merių buvo ir Gimnazijos šokėjų pasiro
dymas. Trimis išėjimais Gimnazijos šokė
jų būrys pašoko keletą lietuviškų liaudies 
šokių. Šokėjai buvo pagerbti ir pavaišin
ti. Šokėjams vadovavo mkt. Grinienė.

Viešnios iš Kanados
Gimnaziją aplankė trys viešnios iš Ka

nados: E, Galutytė iš Toronto, dabar stu-

dijuojanti Paryžiuje, ir jos lydimos kana
dietės, rašytoja Mrs. M. Sisler ir jos duk
tė, skulptorė Miss R. Sisler. Viešnios gim
nazijoje nakvojo, buvo pačia gimnazija ir 
jos rūmais sužavėtos ir žadėjo nepalikti 
tylomis jos vargų. Išvykdamos viešnios pa 
aukojo 2o dol., o lietuvaitė — DM 20.

Skelbimas
Mažosios Lietuvos Tarybos pirm. p. E. 

Simonaitis prašo paskelbti, kad jo naujas 
adresas yra: (17a) Hemsbach/Bergstr., 
Fridrich Ebertstr. 2.

MIRTIES
LIETUVIAI, BUVĘ POLITINIAI 

FLOSSENBUERGE MINĖJO
Šiais metais birželio mėn. 23 d. suėjo ly

giai keturiolika metų, kai karui prasidė
jus ir kraštui sukilus buvo išlaisvinti po
litiniai kaliniai iš bolševikinių kalėjimų 
Lietuvoje, ir dešimts metų — kai lietu
viai rezistentai buvo išlaisvinti iš naciškų 
kalėjimų bei kacetų Vokietijoje. Lietuvos 
Rezistencijos buv. politiniai kaliniai Vo
kietijoje ir Švedijoje paremiant Vyr. Lie
tuvių Sielovadai Vokietijoje, birželio mėn. 
23 dė surengė šių sukakčių ypatingą pa
minėjimą Flossenbuerge, Vokietijoje.

MIRTIES SLĖNIO APLINKA
Artėjant prie Flossenbuergo jau iš to

lo pastebimas kalnas — uoliena, lyg mil
žiniška piramidė su apgriuvusia pilimi vir 
šūnėje. Ši uoliena stovi viena,, atsiskyrusi 
kaip koks paminklas, ir stebina žiūrovą, 
lyg primindama, kad čia, šios uolos papė
dėje yra kažkas nepaprasto atsitikę. Ke
leivius apima kažkokia liūdna, prislėgta 
nuotaika. Jie lieka nekalbūs, susimąstę.

Flossenbuergo apylinkė labai gražu Už 
keleto varsnų nuo miestelio ramus ežerė
lis, aplinkui kalvos — kalneliai apaugę 
mišku, vingiuoją slėniai žalumose. Bet 
kiek ši vietovė graži gamtos puošmenimis, 
tiek ji nepaprastai liūdna ir veriančiai 
skaudi savo netolima praeitimi.

Nacių laikais čia buvo didelis koncen
tracijos lageris, kuriame kalėjo ir daugelis 
lietuvių. Čia žmonės buvo ypatingai žiau
riai kankinami, kol netekdavo jėgų. Tuo
met buvo sušaudomi ir deginami čia pat 
esančiame krematoriume. Ši vietovė yra 
visai arti geležinės uždangos prie Čekoslo
vakijos sienos ir savo praeitimi, savo mil
žinišku kapinynu simboliškai vaizduoja 
laisvės pylimą prieš vergijos grėsmę.

šiame kacete nukankinta ir sudeginta 
viso 73.296 žmonės aštuoniolikos tautybių, 
jų tarpe 2.480 lietuvių. Lietuvių kraujo 
duoklė ypatingai didelė. Pagal oficijalius 
duomenis lietuviai užima ketvirtą vietą, o 
skirstant proporcingai tautybių gyventojų 
skaičiui, lietuviai žuvusiųjų daugumu už
ima bene pirmą vietą. Todėl nenuostabu, 
kad buvę žuvusiųjų draugai kaliniai Vokie 
tijoje ir bolševikų kalėjimuose pasirinko 
nors lietuvių neapgyventą, bet šią vietovę, 
paminėjimui nepaprastų sukakčių.

KOPLYČIA IR PATS SLĖNYS
Atvykus į buv. kaceto vietovę, keleivio 

dėmesį tuoj atkreipia akmeninė koplyčia. 
Ji pastatyta iš kaceto buvusių sargybų 
bokštų akmenų, vienas toks bokštas, su- 
jugtas prieangiu su koplyčia, dabar yra 
kaip varpinė.

Koplyčia pastatyta tuojau po karo lenkų 
ir vokiečių inicijatyva, ir pavadinta „Jė
zus kalėjime“. Ją pašventino vysk. Padols 
kis 1947 m. gegužio mėn. 25 d.

Koplyčios išvidinėse sienose įmūryta vi
sų tautybių (žinoma ir lietuvių), kalėjusių 
šiame kacete, herbai — lentos su nužudy
tųjų skaičiais. Skliautuose prieš didįjį al
torių ant atitinkamo paaugštinimo. pasta
tytos stiklinės urnos su nužudytųjų pele
nais — kaulų likučiais, kurie buvo rasti 
krematoriume. Langai įtaisyti įvairių tau
tybių grupių. Vitražas prie altoriaus — 
lietuvių. Jame Aušros Vartų Dievo Moti
na su Vyčiu ir įrašu: „Memento 2.480 
Martyrum Lithųanorum — Lithuania“.

Iš koplyčios išėjus atsiveria prieš akis

SLĖNYJE
KALINIAI IR KACETININKAI, 
REZISTENCIJOS DIENĄ
čia pat po kojų slėnis, kuriame matyti la
bai tvarkingai ir skoningai išsisklaidę, ati
džiai prižiūrimi kapai ir paminklai. Tai 
Mirties Slėnis — ryškiausias liudininkas 
vykusių milžiniškų žudynių. Mirties Slė
nio centre stovi supilta didžiulė piramidė; 
joje yra visų čia nužudytųjų ir sudegintų
jų pelenai, šalia piramidės — aikštelė su 
raudonu trikampiu viduryje. Tai vieta, 
kur buvo šaudomi bejėgiai kaliniai. Aplin 
kui išmūrytos lentos — kapai su atitinka
mais įrašais ir tautybių vėliavų spalvo
mis. Yra ir lietuvių lenta. Be to, lietuviai 
čia turi pasistatę ir savo granitinį pamink 
lą, kuklų, bet skoningą. Gale šio Mirties 
Slėnio stovi pajuodęs tas pats krematoriu
mas, kuriame buvo sudeginti visi nužudy
tieji.

(Šiame Mirties Slėnyje lietuviškos da
lies tvarkyme daugiausiai pastangų yra 
įdėjęs Celestinas Petrikas, o lietuvių pa
minklo, lentos ir vitražo projektus paruo
šė inž. Adolfas Tylius).

LIŪDNOS IŠKILMĖS
Nors Flossenbuergo miestelyje ir artu

moje nėra apsigyvenusių lietuvių, bet 
prieš pietus jau pradėjo rinktis lengvomis 
mašinomis važiuoją iš visų kraštų maži 
būreliai tautiečių — buvusių politinių kali 
nių, kacėtininkų, dvasiškių ir kitų kviesti
nių svečių. Atvyko keturi net iš Šiaurės 
Vokietijos, o jų tarpe dar visai neseniai 
per nesusipratimą laikomas mirusiu kun. 
Šarka, šiuo kartu vėl visiškai sveikas, jud 
rus ir jau besidairąs, kam galėtų pagelbė
ti. Iš viso suvažiavo keliasdešimt žmonių 
iš Šiaurės Vokietijos, Stuttgarto, Hanau, 
Reutlingeno, Memmingeno, Muencheno, 
Bambergo ir kitų vietovių.

Minėjimas pradėtas pamaldomis — mi- 
šiomis koplyčioje, kurias laikė kun. prof. 
Gronis. Tik ką prasidėjus pamaldoms stai
ga pasigirsta giesmė „Kai skausmas tau 
širdį lyg replėm suspaus“. Pamaldų daly
vius apima nepaprasta, graudi, širdį ve
rianti nuotaika. Atrodo, lyg visi čia esan
tieji žmonės ' jaučia tą patį skausmą dėl 
čia, Lietuvoje ir visur kitur žuvusiųjų bro 
lių ir gyvų, dar benešančių panašią dalią, 
kokią kitados nešė čia šios koplyčios ar
tumoje žuvusieji. Čia veržiasi malda iš šir 
dies gilumos, be žodžių, prašant Augščiau- 
siojo malonių minusiems, gyviems ištiku
siems ir visam pavergtam kraštui.

Nemažiau įspūdinga buvo sekanti gies
mė „Nuliūdo kapai“ bei kitos po jų seku
sios. Giedojo Tiltų Priežiūros Kuopos 
(8593) lietuviai vyrai, vadovaujami mu
ziko Fausto Strolios. Choras giesmes atli
ko nuostabiai deriningai ir su giliu įsi jau 
timu.

Po pamaldų koplyčioje, prie Mirties Slė 
nio kun. Groniui su choru atgiedojus Li
bera, visi dalyviai su keturiais. vainikais 
priešakyje, gedulingoje eisenoje priėjo 
prie lietuvių paminklo, bevingiuodami pro 
kapus, piramidę, aikšteles. Eisenoje po 
vainikų ėjo buvę politiniai kaliniai bei ka- 
cetininkai. Šiame Mirties Slėnyje iš tikrų
jų viešpatauja mirties nuotaika.

Prie paminklo žuvusiems padėti šie vai
nikai: Lietuvos Rezistencijos buv. politi
nių kalinių Sąjungos, Vokietijos L.B. Kraš 
to Valdybos, Vokietijos L.B. Muencheno 
Apyl., Vokietijos L.B. Memmingeno Apyl.

NUKRIKŠČIONĖJUSIO ŽMOGAUS 
DARBAI

Padėjus vainikus kun. Gronis pasakė pa 
mokslą paminėdamas, kad baisiosios žu
dynės buvo atliktos nukrikščionėjusio žmo 
gaus. Atmetusio Dievą — sugyvulėjusio 
žmogaus ir elgesys gyvuliškas. Mūsų min
tys šiandien plaukia ypač į Lietuvą, Sibi
ro, Kazachstano ir kitas vietoves, kur tie 
sugyvulėjusio žmogaus žiaurumai nuolatos 
kartojasi. Su giliu skausmu prisiminta tas 
aukas už laisvę, tačiau mes sakome drau
ge su Kristumi: „Kiekvienas, kurs tiki į 
mane, bus gyvas“...

Atitinkamą žodį tarė inž. P. Narutis, E. 
Simonaitis, M. Musteikis.

Vietos katalikų klebonas kun. Max 
Wuerth pareiškė, kad jam yra garbė tarti 
žodį lietuviams. Jis džiaugiasi, jog lietu
viai taip gražiai ir kilniai pagerbia savo 
žuvusius tautiečius ir meldžia Dievą, kad 
buvę žiaurumai Vokietijoje nepasikartotų, 
kad išnyktų visur kitur ir kad visa žmoni
ja kuo greičiau sulauktų laisvės.

Vietos burmistras vokietis Hoegen, kaip 
vokiečių valdžios atstovas, pareiškė nuo
širdų apgailestavimą, dėl čia vykusių žiau 
rūmų ir pažadėjo paremti lietuvių reika
lus kaip ir iki šiol paremdavo.

Dar kalbėjo Weideno dienraščio „Der 
Neue Tag“ atstovas vokietis Wierig, bu
vęs šio kaceto kalinys; taip pat dar du 
lietuviai kaliniai — kacetinlnkai. Be to, 
buvo perskaitytas L.R. b.p.k. Sąjungos 
Pirm. kun. Pikturnos laiškas.* ♦ *

šiose iškilmėse — paminėjime atstova
vo:

Kun. prof. Gronis — Vyr. Lietuvių Sielo 
vadą Vokietijoje; E. Simonaitis — VLIKą 
ir Vokietijos LB Krašto Valdybą; dr. A. 
Damijonaitis — Vasario 16 Gimnaziją; 
inž. P. Narutis — L.R. b.p.k. Sąjungą; M. 
Musteikis — Lietuvių Fronto Bičiulius.

Paminėjimo metu prie įėjimo į koplyčią 
buvo suruošta parodėlė-muziejus, didelė
mis nuotraukomis vaizduojąs bolševikų žu 
dynes Lietuvoje: Ramių miškelyje,. Pravė- 
ilškėse, Panevėžyje ir kitose Lietuvos vie- 
ovėse. Parodėlę suruošė dr. Pemkus.
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Bepigu didiesiems gyventi pasaulyje. 
Kai šiandien kas nors kalba apie didžiuo
sius, suprantama, turima galvoje tie didie 
ji, kurie susirenka prie konferencijos sta
lų, aptarti mažųjų reikalus. Pats didžiau
sias tarp tų didžiųjų yra Kremliaus bosas. 
Vakariečiai didieji gal ir todėl nėra tokie 
dideli, nes jų didybė priklauso nuo tų ma 
žųjų valios, tuo tarpu Kremliaus didžiojo 
didybė priklauso nuo jo sugebėjimų ope
ruoti nagaika ringe, kai įvyksta grumty
nės dėl didybės posto, šitokį sugebėjimą, 
suprantama, tinkamai įvertina ne tik Va
karų didieji, bet dar daugiau Vakarų ma
žieji. Taip, pvz., Chruščiovui išgėrus dvi
gubą whisky „už taiką“, Vakarų pasauly
je gyveną mažieji, o ypač šioje mūsų sa
loje, tokiu džiaugsmu prapliupo, kad net 
per kraštus išsiliejo. Juk tik pagalvokite, 
Chruščiovas išgėrė whisky už „taiką!“ Tai 
jau tikrai didelis didžiojo nuopelnas, su
teikiąs vakariečiams neabejotinų vilčių, 
kad busimojoj didžiųjų konferencijoj bus 
susitarta prie glaudaus ir draugiško ben 
dradarbiavimo ir amžinosios taikos... Tu< 
tarpu mums visiems mažųjų mažiesiem' 
aišku, kad būsimoje konferencijoje didie 
ji jieškos susitarimo, taip, kaip aklas neg 
ras jieškojo vidurnaktyje tamsiame kam
baryje juodos skrybėlės, kurios iš viso 
ten nebuvo. Nepaisant šito, vakariečiai 
apie išgertą Chruščiovo trigubą whisky su 
soda kalbės ir stambiomis antraštėmis rr 
šys iki konferencijos, nors -tas gėrimą' 
Lietuvių Namų „Rago“ bare tekaštuoj 
šeši šilingai, įskaitant ir sodą...

Savaitgalio nuotaikingą pobūvį sugadi
no peilis. Žinoma, kiekvienas skaitytoja? 
tuoj pagalvos, kad peilio pagalba buvę 
sprendžiamas koks nors partijos reikalas 
ar skirtinga į dalykus pažiūra. Ne, iš tik 
rųjų ne. Vienas svetys, vartydamas sida! 
rinį peilį, iškėlė gana aktualų klausimą 
— kaip reikia rankoje laikyti peilį, val

SAVAITGALIS SODYBOJE
Antrasis, skaitlingesnis Lietuvių Sody

boje svečių susibūrimas, įvyko Joninių va 
karą, o dar daugiau sutirštino svečių spie 
čių sekmadienio LAS suorganizuota eks
kursija, atvykusi su orkestru.

šeštadienio vakare, pirmosios ekskursi
jos dalyviai, pusdienį praleidę aikštėje, 
maudyklėje ar miške, saulei nusileidus su 
sirinko prie Joninių laužo, kur bendrai su 
dainuota ir žaista, o visiems prie laužo da 
lyvavusiems Jonams ir Janinoms įteikta 
po gražią rožę iš Sodybos darželio.

Sekmadienio ryte Sodybos salėje kun. 
Kazlauskas atlaikė šv. Mišias. Pamaldoms 
susirinko apie 60 atostogautojų.

Vidunio karštyje dviem autobusais at
vyko antroji londoniečių ekskursija, lydi
ma kelių automobilių ir motociklistų. Tik 
pirmąjį pusvalandį buvo kiek panašu į 
Sekmininių atlaidus. Greit atvykusieji 
londoniečiai pabiro po pievas ir miškus, 
džiaugdamiesi gamtos grožiu ir saulėtu 
oru. Net ir numatytoms „istendo —• ves- 
endo“ futbolo rungtynėms sunku buvo 
„komandų kapitonams“ surinkti futbolis- 
tus. Gal dėl šitos priežasties" o gal ir „vie 
nybės“ vardan, rungtynių organizatoriai 
nelabai paisė žaidėjų gyvenamųjų vietų. 
Tokiu būdu vakarinio Londono komando
je atsirado žaidėjų iš rytinės dalies, o prie 
šo pusėje — vakariečių. Kad žaidėjai ži
notų kur priešas ir kur draugas, rytiečiai 
buvo išrengti iš marškinių, gi vakarie
čiams „uniforma“ palikta. Antrojo pušiai 
kio pabaigoje, kai rytiečiai vedė 3:1 savo 
naudai, paaiškėjo, kad jų komandoje 
dviems žaidėjais daugiau. Tiesą pasakius, 
niekas nežino, kiek žaidėjų buvo ir vaka
rų vienete.

Bešališkai reikia pastebėti, kad rytie
čiams laimėjimą išplėšė trys juniorai: Bu 
laitis, jauniausias Kaulėnas ir vyriausias 
10 metų amžiaus Parulis, remiamas tėvo, 
jaunystės dienose pasižymėjusio Londono 
lietuvių futbolo komandoje kairiojo kraš
to puolėjo. Prieš šią juniorų trejukę sun
ku buvo laikytis vakariečių futbolistams, 
kurių vieno žaidėjo amžius viršijo visos 
trejukės...

Šiaip ar taip, futbolo rungtynių pasek
mės liko gyvos atmintyje visų žiūrovų, o 
futbolistai, išskyrus juniorų trejukę, ir po 
dviejų savaičių negali pasliogti be ramen 
tų...

Saulutei užslinkus už medžių, Londono 
lietuvių orkestras garsiai sukvietė svečius 
bendron gegužinėn. O kai ji, saulutė, visiš 
kai nusirito už miško, nenoromis ekskur
santai grupavosi apie automobilius ir au
tobusus, pasipuošę gėlių puokštėmis, ki 
raudonumo saulės įdegtais pečiais, ant pa 
vargusių rankų nešini kietai įmigusius, 
galutinai nuo bėgiojimo ir įspūdžių nusika 
mavusius busimuosius Lietuvių Sodybos 

gant kompotą? I aiškinimus, kad šį patie
kalą valgant peilio iš viso nereikia, opo
nentas pareiškė, kad jam teko labai raus
ti, kai vienoje anglų draugijoje jam buvo 
padaryta pastaba, jog jis, valgydamas 
kompotą, atidėjęs į šalį peilį... Jam taip 
pat buvo plačiau painformuota, jog saldų 
valgant, peilį reikia laikyti ašmenimis į 
save, gi mėsiškąsias gerybes mėsinėjant 
— atbulai... Diskusijos taip įsiliepsnojo, 
kad jos priminė paskutinįjį Gimnazijos 
Kuratorijos posėdį, kuriame iš visų kraš
tų suvažiavę atstovai, ilgas valandas dis
kutavę dėl vienos medinių laiptelių pako
pos reikalingumo ir įtakos moksleivių 
švietimo reikaluose. Gimnazijos pastatų 
medinių laiptų medinės pakopos klausi
mu neprieita vieningos nuomonės, todėl, 
girdėti, posėdis negalėjo numatytą dieną 
baigtis, lygiai kaip ir mano savaitgalio po 
būvyje peilio diskusijos liko nebaigtos, su 
skaidydamos malonią draugiją į kelias at 
skiras sroves, kurios šį klausimą žadan
čios iškelti spaudoje...

Spaudos žodį užsiminęs, turiu įspėti Ang 
lijoje gyvenančius tautiečius, kad augš- 
čiau iškeltiesiems diskusijų klausimams, 
sukeliantiems mūsų nesutarimą, apspręsti 
ir išsamiau tarpusavyje išnagrinėti, numa
toma artimiausioj ateityje išleisti dar vie
ną šiame krašte organą, kadangi iki šiol 
einą penki lietuvių leidiniai neįveikia tin
kamai aptarnauti tūkstančio ir vieno skai
tytojo. Naujasis organas numato, kad iš 
kiekvieno jau gyvenančio organo su dviem 
šimtais skaitytojų, pavyks jam surinkti 
daugiausiai, jei tik jis gaus neužsimokė
jusių prenumeratorių sąrašus, šeštasis šio 
krašto lietuvių organas gins plačiųjų ma
sių reikalus tarptautinėje plotmėje ir eis 
jau praeityje pramintais laisvinimosi ke
liais, nepaisydamas ateityje susidarančių 
kliūčių nei iš kairės, nei iš vidurio, nei iš 
dešinės.

savininkus, direktorius ir prezidentus.
Kultūringai ir nuotaikingai pasilinksmi

nę, pakvėpavę grynu oru londoniečiai eks 
kursantai laimingai grįžo į namus, kiek
vienas susižavėjęs nuosavos žemės kam
peliu, kiekvienas pasiryžęs dažniau čia at 
silankyti ir atsipūsti nuo kasdieninės pil
kumos ir miesto dulkių.

Viktė

..KALAMAŠKA ANT RISORŲ, 
KINKYK JUODBĖRĮ Į ŠORUS“...

Po penkių darbo dienų dulkėtame fabri 
ke, sulaukus savaitgalio, visi jausmai 
traukte traukia į gamtą pasigrožėti vasa
ros malonumais. Paprastais savaitgaliais, 
jeigu nekliudo šeimyniniai ar visuomeni
niai reikalai, stengiesi nors į Viktorijos 
parką nubanguoti. Bet šiuo kartu pasitai
kė Joninės, ta tradicinė lietuvių šventė, ku 
ri vilioja iš namų ne tik jaunimą, bet ir 
seniams užkaitina padus. Tokiu atveju 
jau • Viktorijos parko neužtenka, ir anot 
žmonių posakio, — širdelė ne avelė, šieno 
nepaduosi... Atseit, tai širdelei nors retkar 
čiais reikia pakišti -skanesnį kąsnelį. Na, 
o kurgi tą širdelę geriau galėsi paganyti, 
jeigu ne lietuviškoj sodyboj. Tad po trum 
po pasitarimo, visa šeima žygio tvarka iš
žygiuojame į Waterloo stotį. Pasikrauna
me į traukinį ir važiuojame į savą žemę 
— lietuvišką Rambyną Joninių švęsti.

Pasiekus Aldersho^i tenka persėsti į ke
leivinę mašiną, ir tolimesnę kelionės dalį 
pilame daktaro Valterio ašaromis aplais
tytais keliais. Kaip daktaras savo reporta 
že prisipažįsta, jis visą kelionę gailiai ver 
kė, atseit, kaip liaudies dainoj minima jau 
noji mergelė, netekusi bernelio...

Privažiavus sustojimo vietą New Inn, 
ligi Sodybos tik 15 minučių žygio.

Priartėjus prie sodybos, pasigirdo žemę 
drebinantis mašinų ūžimas ir ginklų žvan 
gėjimas, lygiai kaip būdavo Gaižūnų poli
gone, Lietuvos kariuomenės manevrų me
tu. Su perbėgimais užkopiu ant kalniuko 
ir, išsirinkęs kautynių atžvilgiu patogią 
vietą, pradedu žvalgybą. Pavojaus nėra 
Atrodo, jog čia visi taikingai nusiteikę — 
kiekvienas dirba savo darbą. Drąsiai žen
giame pirmyn. Prie durų užtinkame di
džiulį sunkvežimį iš kurio vyrai neša nau 
jutėlius baldus. Protarpiais praskrenda 
vikri moteris, kuri gėlių glėbiu nešina, 
rūpestingai puošia, svečių kambarius.

Suskamba stiprus varpo balsas, kurio 
aidas atsiliepia toli už miškų. Reiškia jau 
yra pietų metas, visi renkasi į valgyklą ir 
užima vietas prie maisto gėrybėmis ap
krautų stalų. Maistas pagamintas pagal 
lietuviškus virimo receptus, skanus^ Po 
skanių pietų visa šeima išėjome pasižval
gyti po Sodybos apylinkę. Nors nuo Sek
minių iki Joninių neilgas laiko tarpas, 
bet pasikeitimų matyti gana daug. Žvilg
terėjus ežerėlio link, prieš akis atsiveria 
didžiulis žemės plotas, paskendęs įvairiuo
se gėlynuose. Ir susidarai vaizdą, lyg vaik 
ščiotum botanikos sode. Ežero vandens pa 
viršiuje šypsosi tik ką pražydusios van
dens lelijos, o tarp jų mikliai nardo gelto
nais pūkeliais pasipuošę jauni ančiukai. 
Ne vien tik pati gamta pakeitusi vaizdą, 
bet daug yra įdėta darbo ir žmonių ran
komis. Aikštė gražiai išvalyta, pakraščiais

SODYBOS VAIZDAI

Pirmosios pamaldos Lietuvių Sodyboje. Prie altoriaus kun. Kazlauskas.
Nuotrauka V. Rudžio.

Prie Sodybos upelio V. Stabačinsko nuotrauka

Lietuvių Sodybos vasarvietės namai. Nuotrauka F. kasiulio

išdėstytos šiukšlių dėžės, ir niekur nesi
mato Sekminių sąskrydžio liekanų. Mau
dymosi baseinas naujai perdžytas, prileis 
ta šviežio vandens Aplygintos baseino 
krantinės, priėjimui prakastas naujas ta
kas. Nuo kitų takų nupiaustytos žolės, ap 
karpytos medžių šakos, iškabintos tvar
kos taisyklės.

Baigėsi malonus savaitgalis. Padėkoję 
šeimininkams už vaišes ir pramogas, grįž
tame į surūkusį Londoną. Tikimės, kad ne 
trukus susidarys proga ir vėl čia mums 
susitikti.

V. V.

VASAROTOJŲ PADĖKA
Atostogaudami Lietuvių Sodyboje rado

me tai, ko nesitikėjome, kai besiruošiant 
ten vykti kildavo įvairios abejonės. Ta
čiau nuvykus, tos visos abejonės greit iš
garavo, nes ten radome visa tai, kas reika 
linga tikram poilsiui. Keista, bet, kai rei
kėjo atsisveikinti su Sodybos namais ir 
„nuosava žeme“, mes pergyvenome kažką 
panašaus, kada prieš 11 metų turėjome 
palikti tėviškės laukus.

Atostogavę dvi savaites, mes sustiprėjo 
me ir dvasiniai ir fiziniai, kas taip mums 
buvo reikalinga. Nuoširdžiai dėkojame sa 
vo tautiečiams, kurių ryžtu buvo ši vieto
vė visų lietuvių labui nupirkta, o lietuviš
ką ačiū ir iki pasimatymo kitą vasarą ta
riame Lietuvių Sodybos personalui.

Julius ir Stasys

Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll

Jau atidarytas ir klube veikia jau
kus „RAGO“ baras. Klubo narius 
kviečiame atsilankyti.

UŽSIPRENUMERUOKITE 2-AM PUSMEČIUI EUROPOS LIETUVĮ

(atkelta iš psi. 1.)
garija, Rumunija ir Vengrija negali lais
vai pareikšti savo valios ir dėl to nėra 
Jungtinių Tautų nariai.

Didžiosioms galybėms suteiktą veto tei- ; 
sę Sovietų Sąjunga piktnaudžiauja Jung
tinių Tautų uždavinių vykdymui kliudyti.

Pagrindinių Chartos principų vykdymo 
stoka tebelaiko mūsų valstybes atimtas tei 
šių lygybę, laisvę, apsisprendimą ir as
mens teises.

Deklaracijos klausimą referavo čekoslo- j 
vakijos delegacijos narys dr. F. Hodža. Pa 
sisakė visų delegacijų atstovai. Lietuvos' 
vardu pasisakė M. Brakas, iškeldamas 
faktus, kad praėjusiojo dešimtmečio Jung
tinių Tautų veikla nepateisino Jungtinių 
Tautų Chartos principų. Jau pats vienas 
faktas, pasak Brako, kad Jungtinių Tautų 
veikloje Lietuva, lygiai Estija bei Latvija, 
yra aplenkiamos ir nutylimos, rodąs, kad 
Jungtinės Tautos savo veikloje tiesiog už
simerkia prieš tikrovę. _

— Lietuvių tauta tebėra gyva ir gyvuos, 
kaip dar yra gyvavusi nuo istorijos nepa
siekiamų laikų, — kalbėjo Brakas.

PJT DEMASKUOJA BOLŠEVIKŲ 
KĖSLUS

Trečiuoju šio PJT posėdžio darbų punk
tu buvo patvirtinimas PJT Bendrųjų Rei
kalų Komisijos raporto bei rezoliucijos 
Jungtinių Tautų Ekonominei ir Socialinei 
Tarybai, dėl darbininkų profesinio organi
zavimosi teisių ir pačių profesinių organi
zacijų padėties Sovietų Sąjungoje ir jos 
pavergtuose kraštuose.

Šiems sovietų manevrams demaskuoti ir 
Jungtinių Tautų įstaigoms paskatinti ener 
gingiau tirti darbininkų profesinio organi
zavimosi teisių paneigimą Sovietų Sąjun
goj ir jos pavergtuose kraštuose ryšium su 
vykusiais gegužės 16 — birželio 3 d. Eko
nominės ir Socialinės Tarybos posėdžiais 
PJT Bendrųjų Reikalų Komisija ir įteikė 
Jungtinių Tautų įstaigoms atitinkamą ra
portą bei rezoliuciją, reikalaudama imtis 
tinkamų priemonių profesinių sąjungų tei 
sems bei laisvėms atstatyti. PJT komisijos 
žingsniams be diskusijų pritarė.

Kito savo posėdžio Pavergtosios Jungti
nės Tautos renkasi liepos mėnesį Stras- 
burge, Europoje.

V. V.

VAGYSTĖ

■

Š m. liepos 9 d. rengiam;

ŠOKIAI

Plekšteliu muzika

Pradžia 7.30
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A. Vilainio-Šidlausko Nemuno leidykla, 

daugiausia besiverčianti senų vertimų pej^į 
spausdinėjimu, ne kartą yra pažeidusi au
torines vertėjų teises ir moraliai, ir mate
rialiai. Tuo reikalu LRD-ją pasiekė ne vie 
no LRD nario skundas. Kitų kolegų teisės 
net pakartotinai pažeistos. Antai, prieš po 
rą metų, nė neatsiklausus vertėjo F. Ne- 
veravičiaus, Nemuno perspausdinta jo ver 
stasis Reymonto Kaimiečių 4 tomų veika
las. Vertėjas būtinai norėjo pataisyti nau
jos laidos vertimą, tačiau leidėjo atspaus
ta fotografuotiniu būdu •— be pataisų. Pa 
galiau pažadėta vertėjui honoraras, bet ne 
tesėta. Su L. Tolstojaus Annos Kareninos 
vertimu pasielgta dar žiauriau: nuskriaus 
ta vertėjas ne tik materialiai, nieko jam 
nesumokant, bet ir moraliai, būtent, nu
slepiant vertėjo vardą. F. Neveravičius 
laiške LRD-jai smulkiai išdėsto to vertimo - 
istoriją:

„Nemunas 1954 m. išleido Tolstojaus 4 
tomų Annos Kareninos vertimą. Nemuno 
leidinyje visų keturių tomų vertėju pažy
mėtas Pr. Povilaitis. Iš tikrųjų pirmųjų 
dviejų tomų vertėjas esu aš. Šio vertimo 
istorija trumpai yra ši: Sakalo b-vės Kau 
ne parašytas, Anną Kareniną pradėjau 
versti 1937, m. pabaigoje ir ligi 1939 m. pa 
baigos išverčiau du tomus. Sakalo b-vei 
po nacionalizacijos (ir prieš jos denaciona 
lizavimą) patekus su visais jos irtltaĮsfr ~ 
Valstybinės Leidyklos sud®*1“, s t pastaro
ji bene 1942 m. vasarą paklausė mane, ar 
esu baigęs versti veikalą, o jeigu ne, tai 

galiu jį baigti versti šešių mėnesių bū
vyje. Dėl darbo sąlygų neturėjęs anuo me 
tu galimumo tokiu trumpu laiku šį verti; 
mą atlikti taip, kaip laikau būtina atlikti 
didžiųjų veikalų vertimus, nuo tolimesnio 
vertimo atsisakiau ir pasiūliau Leidyklai 
kreiptis į Pr. Povilaitį, pirmaeilį vertėją, 
dėl kurio vertimo buvau tikras, kad nesu 
darys didelio kontrasto su manuoju. Vei
kalas Valstybinės Leidyklos taip ir buvo 
išleistas: 1 ir 2 tomai mano, kaip vertėjo, 
vardu, 3 ir 4 — Pr. Povilaičio vardu. Sis 
mano reikalo išdėstymas liudininkų nerei 
kalingas, nes geriausias liudininkas yra 
pati knyga, Valstybinės Leidyklos leidi
nys. — Turėjęs nemalonių susirašinėjimų 
su manim Kaimiečių atveju, p. Vilainis- 
Šidlauskas naiviai, bet drauge ir gudriai 
nusprendė, kad, „pavedęs“ visą Annos 
Kareninos vertimą Lietuvoje pasilikusiam 
Pr Povilaičiui, išmuš man iš rankų teisinį 
ginklą reikšti bet kurias pretenzijas į lei
dėją honoraro ar kt, reikalais. Toks rašy 
tojo apvogimas tikriausiai yra pirmas at
vejis mūsų knygų leidimo istorijoje. Ma
no giliausiu įsitikinimu šiuo atveju turė
tų reaguoti Lietuvių Rašytojų Dr-ja, kad 
man padarytoji moralinė skriauda būtų 
bent iš dalies atitaisyta“.

Lietuvių Rašytojų Dr-ja, kurios parei
ga yra ginti rašytojų teises, skelbdama ra 
šytojo F. Neveravičiaus laiško ištrauką, 
viešai smerkia Nemuno leidyklos neteisė
tą ir neteisingą veiksmą — dvigubą lite
ratūrinę vagystę, įvykdytą nesumokėjus 
vertėjui priklausomo honoraro ir net nu
slėpus jo vardą.

Visi laikraščiai, kurie smerkia šią ne; 
švarią spaudos bylą, prašomi paskelbti šį 
viešą raštą, o Annos Kareninos knygos tu 
rėtojai malonėkite I-II to veikalo tomo ver 
tėją pažymėti F. Neveravičių.

LRD Valdyba

J
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DBLS Coventrio skyriaus narį
KAZIMIERĄ ŽLIBINĄ 

ir
Miss IRMĄ NODALEN, 

šeimos židinį sukūrusius, nuoširdžiai^ 
sveikina ir linki laimingo gyvenimo 

Coventrio DBLS Skyriaus Valdyba 
ir nariai
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