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KODĖL MUS „KVIEČIA”? Atėjo veiksmų laikas
JAV vice-prezidentas Nixon'as pareiškė:

Nuo pat Rusijos Revoliucijos pirmosios- JA Valstybės pasirengusios priimti visus 
siūlymus, vedančius prie pastovios taikos,dienos komunizmas savo užvaldytose že

mės srityse davė žmogui vieną konkretų ir 
praktišką dalyką: laisvai, be didelio vargo, 
be atsakomybės susidoroti su savo kaimy
nu, draugu, tėvu motina ar šiaip piliečiu, 
kuris jam nepageidaujamas, nepatinka. 
Tai vienintelė ir labai plačiai sovietuose var 
tojama teisė: parašei raštelį, pasakei žodelį 
ir, žiūrėk, įskųstoji auka dingsta, it kampa
ras. Žmogus prie visko pripranta. Priprato 
ir sovietinis žmogus prie tos taktikos ir ten, 
anapus geležinės uždangos, niekas nesistebi, 
kai žmogus dingsta be jokios rimtesnės prie 
žasties. Žmogus šitokioje aplinkoje gyvenąs 
dešimt, dvidešimt, trisdešimt metų, prade
da galvoti, kad tai būtinybė, kad taip yra 
visam pasaulyje, kad tai normalu ir neiš
vengiama, kaip neišvengiama mirtis. Mask
vos viršūnėse sėdį valdovai, šitokią „teisę“ 
paveldėję iš savo pirmtakūnų, taip pat 
„šventai“ įsitikinę, kad tai yra normalu ir 
būtina, jei norima krašte palaikyti „tvarką“, 
jei siekiama tikslo — „išlaisvinti“ žmoniją 
nuo „kapitalistų siautėjimo“, sukeliant pa
saulinę revoliuciją.

Kremliaus „išlaisvinimo“ darbui ypatin
gai nepritaria tie. kurie savo kailiu patyrė, 
ką iš tikrųjų reiškia komunizmas, o tokią 
patirtį išsinešė visi, kuriems vienokiu ar ki
tokiu būdu pavyko išsprukti iš kraštų, Mas 
kvos jėga okupuotų. .

Komunistų partija yra „neklaidinga“. 
„Neklaidingi“ ir jos potvarkiai, pagal ku
riuos kiekvienas komunizmo orbitoje gyve
nąs žmogus turi viens kitą sekti ir išdavi
nėti, nors tas išdavimas ir būtu neteisin
gas, bet įskųstasis sulikviduojamas. Dar 
karui tebevykstant, Maskva jautė tą rakštį 
akyje, kurią sudarė jai žmonės, bėgą iš savo 
kraštų nuo artėjančio raudonojo „išlaisvi
nimo“. Jie bėgo skelbdami, kad ten ne iš-

išskyrus tų, kurie grėstų mūsų pačių lais
vei, ar kitų tautų laisvei, arba tų siūlymų 
priėmimas būtų sąlygojamas pripažinti 
bet kurių tautų pavergimą“.

Vice-prezidento nuomone, taikai tarnau 
ja Jungt. Tautų Organizacija, laisvojo pa
saulio karinė jėga, atominiai ginklai ir pa
galiau „Ženevos dvasia“. Taikai grėsmę 
sudaro šie dalykai: „pavergimas Rytų Eu
ropos tautų, pasaulinio masto vedama di
versinė akcija prieš laisvųjų kraštų vy-

riausybes ir baimė prieš netikėtą užpuoli
mą, kuri gali būti pašalinta tik sudarius 
atitinkamą kontrolę.

Kalbėdamas apie įvykstančią Ženevoje 
konferenciją, vice-prezidentas yra tos nuo 
monės, jog joje gali būti daug daugiau ga
limumų suderinti skirtingumus tarp Va
karų valstybių ir S. Rusijos, negu bet ku
rioje iki šiol buvusioje konferencijoje. Jis 
pabrėžė, kad ši konferencija būsianti ban
dymas, „Ženevos dvasios“, nes „vien tik 
žodžių laikas yra jau praėjęs. Atėjo veiks
mų laikas!“

MŪSŲ ATSTOVU ŽODIS
Pavergtosios Jungtinės Tautos deda vi

sas pastangas, kad Vakarų pasaulis būtų 
tinkamai ir laiku painformuotas apie įvy
kius už geležinės uždangos ir kad Vaka
rų politikams tolydžio būtų primenama 
didžiosios kovos dėl pavergtųjų tautų lais
vės pareiga. Tai žymus veiksnys, kurio 
balsas plačiai girdimas Amerikos ir kitų 
kraštų spaudoje, ir kurio pastangos mums, 
išeiviams, yra ypatingai vertingos. PJT 
veiklai nepaprastai domisi ir pavergtieji.

Čia pateiksime porą ištraukėlų iš lietu
vių atstovų kalbų toje organizacijoje.

V. Sidzikauskas 1955.9.29 posėdyje pa
sakė:

„Mūsų valstybių išlaisvinimą lemia du 
pagrindiniai veiksniai: mūsų tautų ryžtas 
bei valia atgauti laisvę ir Didžiųjų Galy
bių politika.

Savo tautos atžvilgiu aš galiu užtikrinti, 
kad, nepaisan visų sovietinio okupanto 
priemonių, nepaisant viso ilgų okupacijos 
metų teroro, lietuvių tauta yra išlaikiusi 
nepažeistą savo tautinį savitumą, savo be 
kompromisinę opoziciją svetimųjų viešpa-

tavimui ir savo ištikimybę bei priklauso
mybę Vakarų krikščioniškajai kultūrai.“

E. Turauskas 1955.9.10 posėdyje kalbė
jo:

„Būtų paviršutiniška neigti, kad vadi
namoji atoslūgio politika atitinka giliuo
sius laisvojo pasaulio plačiųjų sluogsnių 
troškimus. Būtų vaikiška ir net pavojin
ga užsimerkti prieš tos politikos neigia
mus padarinius mūsų bylai, šios naujos 
padtėies akivaizdoje kokie veiksniai gali 
mums padėti. Aš sįtebiu jų tris: (1) pir-
moję eilėje patys Sovietai, (2) Vakarti 
valstybės vyrų akylumas, išmintis ir blai
vus padėties supratimas, (3) mūsų pačių 
veiksmingumas.

Apie pirmąjį veiksnį nėra reikalo daug 
kalbėti. Mano giliu įsitikinimu, Sovietai, 
savo pagrindais nelanksčia, užkietėjusia, 
iš anksto sudarytomis formulėmis paverg
ta politika, nors ir sušvelninę jos taktiką 
ir strategiją, netruks įtikinti Vakarų poli
tikus, kad esmėje Sovietų politikoje nieko, 
nėra pakitėję.“

LAIŠKAS BIRMIGHAMO GALVAI

Linksmos ir graudžios scenos matyti 
Friedlando vokiečių karo belaisvių perei
namoje stovykloje. Ištrūkę iš raudonojo 
kalėjimo, žmonės vienaip ar kitaip išreiš
kia savo pirmuosius įspūdžius laisvėje. 
Pulkininkas Hauer, pavyzdžiui, pirmoje 
eilėje parašė laišką Birminghamo burmis
trui, neseniai aplankiusiam sovietus ir pa
buvojusiam Sverdlovske. Tame laiške grį
žęs karys štai ką rašo:

„Laikau savo būtina pareiga painfor
muoti poną Birminghamo burmistrą, kad 
jam nebuvo parodytas teisingas Rusijos 
veidas. Apie tai turėtų žinoti visos sovie
tuose besilankančios delegacijos. Norėda
mi pamatyti tą kraštą be skraistės, dele
gatai turėtų pabūti karo belaisviais Rusi
joje bent 10 metų ir daugiau.

Grįžęs iš sovietų, laikau savo pareiga 
padėkoti ponui burmistrui už neseniai pa
darytą Rusijoje vizitą, nes tas vizitas lei
do man pasilsėti dvi dienas. Tamstai lan
kant fabrikus ir kolchozus Sverdlovsko 
apylinkėje, mes buvome laikomi stovyklo
je, kad nesusitiktume su Tamstos delega
cija. Dieną prieš Tamstos atvykimą, mū
sų stovyklos sargybų bokštai buvo paša
linti, o spygliuotosios vielos nuimtos, kad 
mūsų stovykla atrodytų kaip paprasta so
dyba.

Pagal Sverdlovsko radiją, Tamsta su 
žmonele prisipirkote mieste daiktelių at
minimui. Gyventojai pasekė lamstą, nes 
prekės buvo išstatytos krautuvėse tik 
Tamstos vizito proga, o prieš tai ir po to
gyventojai jų nematė.

Išbuvus karo belaisviu Rusijoje 10 me
tų, taip kaip mes išbuvome, ir mačius vi
sados tą patį, laikoma pareiga pareikšti 
apie tai pasauliui. Nemanau, kad Tamsta 
nežinotum kartais apie tą maskaradą, ta
čiau negalime tikėtis, kad Tamsta dasipro 
tėtum, ką mums, karo belaisviams reiškė 
pono vizitas Sverdlovske.“

7 DIENOS
Nicosia. Britai siunčia į Kipro salą nau

jus kariuomenės dalinius. Tai daroma po 
nepasisekusių derybų su archivyskupu 
Makarios. Dabar Kipro įgulą sudarys 
10.000 vyrų.

*
Buenos Aires. Naujoji Argentinos vy

riausybė rengiasi pasiūlyti D. Britanijai 
sudaryti prekybos sutartį draugiškumo 
pagrindu.

*
Stokhohnas. Švedijos visuomenė visuo

tinu balsavimu pasisakė už palikimą va
žiavimo kaire puse. Po Anglijos, tai ant
ras Europos kraštas, kur laikomasi at- 
virkščio šono judėjimo.

•
Vašingtonas. Septynias šiaurės - rytų 

Amerikos valstybes vėl nusiaubė potvy
niai. Žuvo apie 30 žmonių.

*
New Yorkas. Sovietų delegacijos prie 

JTO būstinėje nusišovė jų tarnautojas 
Aleksiejus Minajevas, 42 m. amžiaus. 
Amerikos policijai apie šį įvykį buvo pra
nešta tik po kelių valandų. Jai paaiškinta, 
kad Minajevas nusižudęs iš nusivylimo.

*
Teheranas. Persų vyriausybė atmetė so 

vietų priekaištus dėl Persijos įsijungimo 
į Turkijos-Irako saugumo paktą. Persai 
patarė sovietams prisiminti savo regioni
nes karines sąjungas.

*
Paryžius. Prancūzijos vyriausybė paskel 

bė sudariusi Moroko sosto tarybą, kuri lai 
kinai veiks vietoje neseniai pasitraukusio 
sultono Ben Arafo. Ją sudaro žymūs mo- 
rokiečiai.

*
Kairas. Egipto valstybėje iškilmingai 

pradėta rinkliava krašto apsiginklavimo 
reikalams. Teatro, radijaus ir filmo akto
riai padėjo kariams rinkti aukas Kairo

laisvinimas, bet žiauriausia vergija, panie
kinimas ir mirtis. Europiečiai bėgo į dieną 
ir naktį bombarduojamą, kacetais išgarsė
jusią Vokietiją, bėgo į degančius miestus, į 
fronto apkasus, į badą, kad tik išvengus dar 
kartą susidurti, dar kartą gyvenime matyti 
tuos baisumus ir tą žmogaus paniekinimą, 
kokį neša Maskva.

Karui pasibaigus, išsigelbėję nuo komu
nistų vergijos europiečiai ir toliau vienbal
siai skelbė ir tebeskelbia laisvajam pasaulio 
žmogui, kas ten, už vadinamos geležinės 
uždangos iš tikrųjų vyksta, kokią pasauliui 
grėsmę neša įvairiais nekaltais šūkiais, įvai
riom šypsančiom kaukėm besidangstąs ko
munizmas. Tokie pabėgėlių tiesos žodžiai, 
suprantama, Maskvai yra sprangūs ir ardą _
jų piktas užmačias. Todėl ten, kur tik rau- JAV-se, redaktorius, o minimo dienraščio 
donoji ranka pasiekė, čiupo pabėgėlius ir 
juos sulikvidavo. Maskvos agentai, gavę lei
dimus lankyti pabėgėlių stovyklas, bandė 
apgaulės būdu suvilioti grįžti, tačiau be pa
sekmių. Kur tik galėjo, grobė nelaimingus 
žmones jėga ir juos išsigabeno. Kurį laiką, 
tuoj po karo, Prancūzijoje sovietai turėjo sa 
vo žinioje koncentracijos stovyklą, kurioje 
marino sugautuosius pabėgėlius. Pasinaudo
jant Švedijos neutralumu, sovietai pasigrobė 
ten patekusius kelis šimtus pabaltiečių ir 
juos išsigabenę sulikvidavo. Rusų, ukrainie
čių, baltgudžių tautybių pabėgėliai, kurie 
pirmomis pokario dienomis pateko Mask
vos repatriacijos komicijoms, masiniai žu
dėsi, nenorėdami grįžti į savo kilmės kraš
tus. Amerikos ir Didžiosios Britanijos vy
riausybės, patyrusios ko siekia Maskvos po 
litika pabėgėlių atžvilgiu, suteikė jiems tei
sę laisvai apsispręsti, gyventi laisvai pasi
rinktame krašte, suteikė globą ir apsaugą 
nuo Maskvos persekiojimų.

Atsitrenkusi į kietą laisvojo pasaulio vy
riausybių nusistatymą tuo klausimu, Mask
va visdėlto nesiliovė visą laiką įvairiais bū
dais terorizuoti pabėgėlius, nors ir neturė
jo jokio pasisekimo. Prieš metus vėl įsteig
tas okupuotoje rytinėje Vokietijoje taip va
dinamas „komitetas už grįžimą į tėvynę“, 
kuris, jei tik jam pavyksta išvogti kurio 
nors pabėgėlio adresas, siunčia rusų kalba 
leidžiamą komunistinį šlamštą. Siunčia, 
hųrs niekas jo neprašo, niekas jo neskaito, 
bet meta į pirmą pasitaikiusią šiukšlių dė
žę, užpildamas žibalu, it orą teršiantį, su- 
švinkusų daiktą.

Naujoji sovietinė akcija prieš pabėgėlius 
patvirtina faktą, kad politinė emigracija tu
ri ypatingos reikšmės. Tik sovietinė mela
ginga propaganda tvirtina, jog pabėgėlių 
laukimas pasikeitimo, laukimas karo yra 
beviltiškas. Jei taip būtų — Maskvai pabė
gėliai nerūpėtų! Iš tos akcijos prieš pabė
gėlius galima padaryti aiškią išvadą, kad 
Maskva ir toliau yra nusistačiusi paverg- 1„61111111Ui paKYlculllų „
tuosius kraštus laikyti nuo laisvojo pasaulio skelbti apgaulingų amnestijų, kai ten už ge- 
izoliuotus geležine uždanga, kad ji pati ruo- ležinės uždangos, sovietų pavergtuose kraš- _  ... „ K
šiasi karui o tokiam kilus, milionai pabė- tnosej bus tikra laisvė, kokia yra čja> Va. nesupranta; _ pasleD1 lreclOKas. _ ---- -------- ------------ - -
gelių, žinančių Maskvos silpnąsias vietas, karų pasaulyje. Maskvos raudonoji amnes- kad Balfas nėra tiktai vienų lietuviu įstai FJ11?38 nu°savybes ar patalpas, kai kurias
'bus tikrieji talkininkai kovoje už savo kraš- tija mums nereikalinga ir niekad mes tos ga, bet,, gali sakyti, greičiau Amerikos vy- £ jų P»vy s į§Latay
tų ir savo vargstančių brolių laisvę ir teises. malonės nepriimsime. Ji bus reikalinga ^^"ujF’^iš bo^ri^in^TaHoji^s^jIm8 ____ _____  __________ ,

atsvajame pašau yje_ gyveną šveicarai, tiems, kurie išžudė nekaltus musų tautos gėrybių bei pinigų gaunama daugiau negu dauigausia palaikyti reikalingus kontaktus pasaunnė federacija savo metiniame su-
italai, vokiečiai, prancūzai mihonais emi- brolius ir šiandien baisiam kalėjime tebe- iš lietuvių. Susipažinus su Balfo veikla lr kltomls atltln’ važiavime nutarė atnaujinti santykius su
?U^LUŽl?nUS’..te?.la!SV,ai ,dirba>.kur?vasI laiko lietuvių ir kitas pavergtąsias Europos Europoje, tenka_P9sakyH,Jęad Amerikos ka^°Be to tiek Am™ikoš ALTS Įiirminin- Jugoslavijos profsąjungomis. Tie santy-

kuiDr. S. Biežiui, tiek J. Bačiūriui, vienam kiai buvo nutraukti 1948 m., išmetus JU-
(Nnkalta | pel. 4.) goslaviją iš Kominformo.

ŽYMŪS SVEČIAI IS ANAPUS ATLANTO
Pereitą savaitę iš Vokietijos į Londoną mus. Gi kiti svečiai, taip, kaip ir anksčiau 

atvyko žymūs Amerikos lietuvių veikėjai, iš Amerikos atvykę, sakė, kad jie būtinai 
pp. Bačiūnai, Biežiai, Trečiokai ir p. Di
lienė, ilgesnį laiką viešėję Europoje.

Viešėdami Londone, jie aplankė Minis
ter! B.K. Balutį, su kuriuo, ypač pp. Ba
čiūnai yra seni ir artimi bičiuliai, ilgus 
metus drauge 
Amerikoje. Ta 
kino Minister) 
jam skaitlingos 
jos geriausius linkėjimus. Min. K.B. Balu
tis yra buvęs dienraščio „Lietuva“, leisto'

atvyks čia vasaroti ir kitus paragins, kai 
tik L. Sodyba bus išvargusi naujakūrystės 
dienas.

SVEČIAI APLANKĖ VLIKĄ
dirbę lietuviškąjį darbą 
proga jie asmeniškai svei- 
B.K. Balutį, perduodami 
Amerikos lietuvių koloni-

Su Vliko ir Vykdomosios Tarybos 
mais darbais svečius supažindino 
pirmininkas M. Krupavičius su jį

dirba- 
Vliko

.________ . pava
duojančiu J. Kairiu, VT pirmininkas K. 
Žalkauskas, Inf. Tarnybos valdytojas M. 
Gelžinis ir kt. •

Ilgametis ALT valdybos narys A.S. Tre
čiokas, jau 9 metai dirbąs taip pat labda
roje ir vis perrenkamas nuolatiniu Balfo 
centro valdybos iždininku. Dabar jis yra 
taip pat kandidatas į Lietuvių Susivieniji
mo Amerikoje centro iždininkus. SLA yra 
seniausia ir stipriausia tos rūšies lietuvių 
organizacija JAV-se, tuirnti per 15.000 na
rių ir per 3 mil. dol. kapitalo. A. Trečio
kas pasidžiaugė galįs konstatuoti, kad tarp 
visų Balfo valdybos narių ir plačiosios 
Amerikos lietuvių visuomenės vyksta nuo
širdus kooperavimas be tikybinių ar sro
vinių skirtingumų.

Balfas yra taip pat rūpinęsis susisiekti 
su Sibiran ištremtaisiais lietuviais ir su 
paramos reikalingais Lietuvoje. O tos pa
ramos juk ten reikalingi beveik visi. Jau 
1945 ir 1946 m. Balfas pasiuntė drabužių, 
vaistų ir kitų gėrybių į Lietuvą, o kelias 
toms siuntoms tebuvo vienas — per Sov. 
Sąjungos šalpos organizacijas. Per du kar
tus buvo pasiųsta Balfo gėrybių daugiau 
kaip už 100.000 dol. vertės, tačiau, nepai
sant Balfo pirmininko pastangų sužinoti, 
kam tos siuntos teko, iki šiol tai nepasise
kė. Tik tiek galima konstatuoti, kad mini
mųjų siuntų lietuviai nei okup. Tėvynėje, 
nei Sibire negavo. Pasiunčiama kartais 
siuntų dar gyviems mūsų tautiečiams, at
skirtiems triguba geležine uždanga nuo 
laisvojo pasaulio, bet už persiuntimą ii 
muitus Sovietams tenka apmokėti dvigu
bai, negu tos siuntos yra vertos. Nesant 
tesioginio ryšio ir jokio susisiekimo bei 
tinkamo susižinojimo su šimtais tukstan-
žinomi, tai siuntos vis tiek jų nepasiekia, -lorganizavo. Jei Europoje bus kaip rei- 
Savo sveikinime į pavergtąjį kraštą Balfo klant tvarkomasi ateityje, tai ir Ameriko- 
centro iždininkas pareiškė nuoširdžiausią ie> kurios veikla žymiai priklauso nuo cent

gatvėse. Čekoslovakijoje užsakytų ginklų 
dar nebuvo matyti. Buvo demonstruojami 
tik anglų gamybos šarvuočiai ir lėktuvai. 
Egiptas pirks geležies komunistinėje Kini- 

ganizacija, nors ir išplėtęs savo veiklą, ją joje už 2 milionus svarų.
kai kuriose srityse, pirmoj eilėj emigraci- *
nėj, turėtų dar daugiau plėsti. Balfo cent- Asuncionas. Paragvajaus vyriausybė 
rai New Yorke ir Europoj; daugiausia yra nuo §įoi laikys buv. Argentinos diktatorių

nūs su padėtimi vietoje, tenka pasakyti, tas toliau į provinciją. To pareikalavo Ar- 
kad (am apie tūkstančiui lietuvių, kurie gentines vyriausybė dėl Perono 
norėtų ir kurie būtų galima perkelti bei kaibų ir pareiškimu spaudai.
įkurdinti JAV-se, gal nepavyks ligi laiku 
įstatymo reikalaujamais terminais ten emi 
gruoti. Todėl gal bus daroma žygių Va- Maskva. Naujuoju žemės ūkio 
ringtone? "kad specialusis pabėgėliams įsi- paskirtas Vladimir Mackievič,

politinių

ministru 
neseniai 

leisti 1953 m. priimtas įstatymas būtų pra- lankęsis Amerikoje su sovietų kolchozni- 
ilgintas. Tuo reikės rūpintis ne tik Balfui, k delegacija 
bet ir kitoms savanorėms emigracinėms 
organizacijoms, su kuriomis Balfas dirba 
išvien. Nuo JAV-ių vyriausybės daug kas Leningradas, 
priklauso, bet ne viskas. Imtis visų reika- britų laivynas 
lingu žygių turi įr patys emigrantai Li^ čiavi i Das sovietus ir išplaukti. Tiek 
tuviai JAV-se yra pasiskirstę po visas 48 y . - ...
valstybes ir turi įtakingų užtarėjų tiek res Portsmouthe, tiek Leningrade priėmimai 
publikonų, tiek demokratų partijose. Emi- buvę labai linksmi.
gracinis įstatymas jau yra pribrendęs, kad *-
kadU būtųCpldldmtaP Lietuvai13 nustatyti Pary«us. Kariuomenės streikaiPrancūzi 
kvota. Ji iš viso per metus nesiekdavo 400, joje nesiliauja, šiomis dienomis iš Valen- 
o dabar 50 procentų išnaudojus pagal emi- cės turėjo išvykti į Moroko 400 atsarginių, 
gracinį ankstesnį DP įsileisti įstatymą, fak j šeimos sugulė ant bėgių, o kariai pali- 
a ™ -“°
nebūtų pakeistas ir kvotos nepadidintos, burmistras ir karininkai įtikino minią ir 
tai kitiems normaliai savo eilės tektų lauk karius paklusti. Tuo tarpu Marrokeshe 
ti gal kokį 100 metų. Čia ateityje gal teks vyko apšaudymas riaušininkų, kurie pa- 

Tik gal tenka kiek nusiskųsti, — pastebi degė 30 krautuvių. Keturi teroristai buvo 
A. Trečiokas, — kad per maža ypač mūsų užmušti, o 15 sužeista.
naujų ateivių stengiasi per Balfą padėti 
mūsų tautieičams Europoje. Jei visaip įti
kinėti dar tenka senuosius Amerikos lie
tuvius, tai naujakuriai, patys gerai pažin-

Dėl nepaprastos audros, 
turėjo anksčiau baigti sve-savininkas ir leidėjas tuo metu buvo vi

siems lietuviams žinomas veikėjas Bačiū- 
nas. Dr. S. Biežis yra su Min. K. B. Ba
lučiu studijavęs tame pačiame universite
te, o p. Trečiokas palaikė labai glaudžius 
ryšius su /Min. Balučiu, kai jis buvo įga
liotas Lietuvos Ministeris Vašingtone. To
dėl nenuostabu, kad juos, gerb. svečius, 
ypatingai traukė Londonas, kur gyvena ir 
kiek įveikdamas dirba didžiai reikšmingą 
Lietuvai darbą, jų vienmintis senų laikų 
draugas Min. B.K. Balutis.

Gerb. svečiai, būdami ir šiuo laiku lie
tuviškojo darbo šulai Amerikoje, susipa
žinę su Europoje gyvenančių lietuvių veik 
la, ypatingai domėjosi Anglijos lietuvių 
gyvenimu. Jie čia susitiko su organizacijų 
atstovais ir visuomenės veikėjais, aplankė 
Lietuvių Namus ir pasiguodė, kad, deja, 
Amerikos lietuviai neturį tokių, vienai or 
ganizacijai priklausančių namų, kokius 
įveikė įsigyti šio krašto neskaitlinga lie
tuvių kolonija. Nemažiau jie buvo nuste
binti, kai nuvyko į Headley Park apžiū
rėti Lietuvių Sodybos, kuri jiems padarė 
didelio įspūdžio.

— Perkelkite mums ją Amerikon ir gau
site 20 tūkstančių svarų. Mes negalime nė čių lietuvių, nežinomi jų adresai, o jei ir
svajoti ką nors panašaus turėti bendriems L ___ ____ ___  ______ ....______ _
lietuviškiems reikalams, — pareiškė va- cemroS^ždi1ninkasl pareiškė43Nuoširdžiausią je, kurios veikla žymiai priklauso nuo cent Londonas. Britų vyriausybe yra smar- 
sarviečių žinovas ir savininkas p. J. Ba- užuojautą ir drauge įsitikinimą, jog vieną r0 vadovybės Europoje, bus sekmingesne. kiai susirupinusi Įvykiais Viduriniuose Ry 
liūnas kartą Vistiek vergijos pančiai turės jiems Amerikiečiai iki šiol pasigenda apyskaitų tuose. Kelia nerimą Egipto premjero Nas-. nukristi. Dėl to vyksta pasitarimai pašau- Lek is Bendruomenes, tiek is Vasario 16 d. . .. . .

— Jau daug metų jieskau apie Chicagą line piotme Ženevoje, New Yorke. Balfas gimnazijos. Musų čia visų noras buvo ar-
tokios vasarvietės, tačiau tai beviltiškas yra pasiryžęs, kai tik lietuviams išmuš fįau susipažinti su Vliko veikla ir išsiaiš- 
reikalas _  oatvirtino p Bačiūno nuomo- laisvės valanda, tučtuojau ateiti jiems į klI}tl ka! kuriuos rupimus klausimus, taip

_ > P • pagalbą su medžiagine ir kitokia parama. Pat su Vasario 16 d. gimnazija ir LB veik-
ne, Dr. Biezis. šios kelionės į Europą vienas iš pagrin- ]a Vokietijoje. . . ,..

P. J. Bačiūnas pažadėjo „E.L.“ parašyti dinių tikslų buvo reikalas išsiaiškinti emi- Ą. Trečiokas, kuris yra pats prisidėjęs

Madridas. Ispanijos vyriausybė paneigė 
prancūzų tvirtinimą, kad iš Ispanijos Mo

dami pabėgėlių buitį, turėtų aktyviau sto- roko zonos teikiama pagalba Prancūzijos 
ti į talką Balfui. Kaip reikiant į ją yra Moroko sukilėliams. Abi vyriausybės jau 
įsijungę gal tik kokie 25 protentai, kurie ikeitė tuo reikaiu notOmis. 
veiksmingiau prisideda tiek prie Balfo v 
šalpos darbo, tiek ir prie Lietuvos laisvini- ’
mo. Tačiau į šią akciją aktyviau turėtų Hongkongas. Komunistinės Kinijos 
įsijungti ir kiti 75 procentai. • Dabar jau premjeras Ču En-lai pareiškė pageidavi- 
dideja sutarimas tarp senųjų ateivių ir .... .... —i___naujųjų, o pats darbas tuo budu eina sklan mą susitikti su Amerikos valstybes sekre- 
džiau nes vieni kitus ima geriau suprasti, torium Dulles ir išspręsti visas problemas, 

JAV-se Lietuvių Bendruomenė jau su- rūpimas abiem kraštams.

sero pasinešimas ginkluotis sovietų blokui 
padedant. Pavojus, kad tarp Izraelio ir 
arabų valstybių vėl gali prasidėti karas, 
temdo visą dalyką, tuo labiau, kad žydų- 
arabų ginčas dar nėra išspręstas. Tarp ki- 

a. Maciūnas pazaueju ainių tikslų buvo reikalas išsiaiškinti emi- £ Afrikoje“17*1 ta ko. Egipto ambasadorius Vašingtoneanie L. Sodybą savo nuomonę ir patari- gracinius reikalus su amerikiečių konsu- Prle suorganizavimo Amerikoje ir į • _
latais ir susipažinti su bendrąja padėtimi Amerikos LB įeina kaip Tautos Fondo pa Hasseinas užtikrino Dullesą, kad Egiptas 

prireikus, kandidatus būtu galima nu- mas pasikalbėjimą, pažymėjo, kad rūpina- tykiais ir draugiškumu su Amerika, o oir- 
kreipti reikalinga kryptimi.'Ir tą uždavi- masi Austrijos lietuvius perkelti l Vrtdeti- 

.......................................... .. ją. Tas klausimas dar nėra galutinai įsais-

JUIUID ‘J. Ci OU CĮJ C* paucuilll - . v 11T J • • A 4. • v • J , V. .Italijoje, Šveicarijoje ir Austrijoje, jog, sll ir ženklelių administratorius, baigda- ypatingai yra susirūpinęs glaudžiais san-
■ ... , . . . _ . v. J J °’ vo ei b- o 1 i i o n -ž Ai r\ lroz-1 mnino- _ . .... .. .

vėl išvyksta, kada jiems patinka. Niekas jų meįPvykokįvykdytik Kai^BalfotcentroaTž- i^Ta“ k7aN4ta1N7''da^ė?rgZiutina’i”išaiš- kimas 8inkl4 Čekoslovakijoje esąs tik pap 
nekviečia ir neragina grįžti, niekas jų neper- ^minkąs, patikrino piniginį atsiskaitymą kėjęs. Balfo pirmininkui suteikti visi rei- rastas sandėris.
sekioja. Nereikės ir sovietams imtis jokių ir veiklą Balfo centre Europoje ir numato kalingi įgaliojimai. Taip pat rūpinamasi •
raginimų, nereikės siųsti pakvietimų ir patikrinti dar Paryžiuje, kur Dr. S. Bačkis tų, klĮrie nenorės ar negales emigruoti Denveris. Prez. Eisenhowerio sveikata 

taip pat atstovauja Balfui. Piniginis atsi- klek SallPt daugiau sutelkti ir Įkurdinti • Tc„mr»likaciiu navoiausskaitymas rastas visiškoj tvarkoj. vienoje vietoje. Tam tikslui yra ruošiamas žymiai pagerėjo Komplikacijų pavojaus
_  Tik kažin kodėl dalis mūsų tautiečių t>endFa? Planas-_ Galimas dalykas, kad, nėra. Jis jau šildosi saulėje, konferuoja su 

i — pastebi A. Trečiokas, — amerikiečiams likviduojant Vokietijoje tu- kabineto nariais ir duoda svarbesnius nu- 
iš jų pavyks perimti Balfo žinion. Tuo re'- rodymus.

Budapeštas. Komunistinių profsąjungų

ir gyvena. Jie nevaržomi, kada nori grįžta tautas kai teks iiems atsakvti orieš tikraia lietuviai vis dėlto dar nepadaro tiek, kiek atostogoms i savo kilmės kraštus laisvai ■ . • • J y prieš tikrąją .. tikrQ kj . veiklos reikėtų Europoje,atostogoms j savo kilmes kraštus, laisvai tlesą lr teisingumą. Balfas, kaip jau visiškai nepriklausoma or

1
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS BAISIOJI EPIDEMIJA
vimas. Rilke, tasai didysi mūsų laikų žo
džio burtininkas ir genijus, vienoje savo 
garsiųjų elegijų yra prasitaręs, kad musų 
paskirtis žemeje yra įvardinti daiktus ir 
juos padaryti nematomais. Kitaip sakant, 
mes turime viską sudvasinti. Ir šitai tėra 
įmanoma tik per žodį, nes kaip jau augš- 
čiau minėjome, patsai žodis yra dvasia. 
Kadaise prancūzų poetas Charles Baude
laire labai realiai pastebėjo, kad žmogus 
be duonos gali gyventi keletą dienų, bet 
be poezijos nė vienos. Ir teisingai, nors gal 
mes ir patys to nepastebime.

Su žodžiu yra neatsiejamai surišta ir 
knyga. Kaip žodis yra atskiras daikto 
simbolis, taip knygos yra ištisi pasauliai, 
uždaryti kietuose viršeliuose ir suguldyti 
knygos puslapiuose. Bibliotekose matome 
tik sukrautas knygas, kurios mūsų akiai 
atrodo tik kaip eiliniai kasdieniniai daik
tai, bet tik pagalvokime, kas tuose taria
muose daiktuose slepiasi. Tai yra pasau
liai, kuriuose yra lygiai gyva ir kančia ir 
meilė, piktybė ir pasiaukojimas, visa, ką 
mes. turime šioje realybėje, tik su tuo skir 
tumu, kad mūsoje tikrovėje viskas yra lai 
ke, tuo tarpu knygų pasauliai peržengę 
laiko ribas ir jie negali nė sutrupėti, nė 
sugriūti. Tai yra dvasiniai pasauliai, ku
rie stebuklingu būdu duodasi uždaromi 
knygose. Patekę į biblioteką bandykite 
įsivaizduoti, kad staiga visos knygos at
sidaro ir jums prieš akis tie visi pasauliai 
ir gyvenimai atsiskleidžia visoje pilnybė
je!

Tai gal būt yra pats nuostabiausias da
lykas, ką žmogus savo kūrybine galia yra 
padaręs. Knygoje įvyksta dviguba daiktų 
transformacija: pirmiausia daiktaai paver 
čiami į žodžius, atseit, jiems atimamas ma 
terialinis pavidalas ir tuo pačiu perkelia
ma į dvasinę sritį, gi iš kitos pusės, tie 
žodžiai sudėti į knygas, duoda naują ma
terialinį daiktą, kuris yra nekas kita, kaip 
dvasinio pasaulio materialinis simbolis.

Niekas manęs taip baisiai nestebina, 
kaip šitas regimasis materialinio ir dva
sinio pasaulio santykiavimas. Visai ne
nuostabu yra technikos laimėjimai, nes 
čia turima^ reikalo tik su medžiaga ir jos 
kaita. Betgi visai kas kita yra knyga: čia 
medžiaga paverčiama dvasia ir toji dva- ■ 
uždaroma knygoje. Tai yra kažkas dieviš
ko, ką mes galime pavadinti augščiausia 
žmogaus kūribingumo išraiška.

Kol nebuvo knygos žmogus statė didžiu
lius pastatus ir juose norėjo apgyvendinti 
dvasią, tačiau tie pastatai ir paliko mate
rialiniai, dvasia juose netilpo. Gi knyga 
yra daugiau nei puošnūs pastatai, dau
giau, nei didingos viduramžių katedros. Ir 
čia man prisimena vienas momentas iš 
Victoro Hugo knygos „Paryžiaus Kated
ra“, kur katedros rektorius kalbasi su vie
nu studentu. Rektorius stovi priešais ka
tedrą ir, rankoje laikydamas knygą, sako: 
šita užmuš aną. Būtent, knyga įveiks ka
tedrą. Ir šitoji tegu ir fiktyvaus rekto
riaus pranašystė įvyko. Knyga įsigalėjo. 
Į jos puslapius gulė šimtmečiais brandin
ta žmonių išmintis, gražiausi meno kūri
niai, žodžiu, buvo rasta priemonė, kaip 
dvasines vertybes apgyvendinti pastovia’' 
ir nekintamai, kad jos išliktų ne vienai 
akimirkai, ir nebūtų saistomos laiko. Šita 
knvgos misterija ir buvo savu laiku visuo
tinai priimta ir ga’iojanti. Žmonės į i* 
žiūrėjo, kaip į kažką švento, idealaus ir 
mistiško. Ir ne dėl to, kad tai būtų buvus 
suprasta eilioji knvgos paslaptis, bet grei
čiausiai dėl to, kad ne kiekvienam ji buvo 
prieinama: vieni jos negalėjo pirkti, kiti 
gi — paskaityti. Eilinio žmogaus akimis 
tenai buvusi surašyta pati giliausia tiesa 
ir buvo tikima, kad nei iš gyvenimo tiesa 
buvo sunešta į knygas, bet pačios knvgos 
tą tiesa skleidė gyvenimam Ir kaip tik iš 
to ir kilo anoji pagarba knygai. Reikia pri 
pažinti, kad pati knyga tos pagarbos tik
rai yra nusipelniusi, juo labiau, kad ir pa
čios knygos seniau ir buvo rašomos visai 
kitokiu būdu: jos nebuvo masiniu būdu 
ganrnamos, kaip šiandie, bet jos buvo ku
riamos lygiai tokiu pat būdu, kaip kad bu 
vo statomos katedros. Gal dėl to jos ir pa- 
s’darė anomis kolonomis, kuriomis grin
džiama knvgos galybė ir kurios ir š’andie 
nesusvyruodamps augštai dar tebelaiko v' 
są šių dienu knyginę banalybę“.

Straipsnį apie geros knvgos reikšmę au
torius baigia šiais žodžiais:

„Knvga yra Ivgiai kaip duona: jos pasi- 
ilestama ir siekiama, kai alkstama, bet 
niekad duona nėra branginama ja persi
sotinusio. Mūsų tėyai kadaise knygą pir
ko ne auksu, bet krauju ir gywbe. ir jie 
suprato ir mokėjo įvertinti pačią knygą.

Vincas Kazokas, „Mūsų Pastogės“ spa
lio mėn. 12 d. numeryje, „Žodis ir Kny
gos“ straipsnyje šitaip rašo apie žodžio ir 
knygos reikšmę mūsų gyvetiime:

„Kas skaito šiandie poetą? Kas nuošir
džiai ilgisi jo mozaikinių pasaulių, kuriais, 
gal būt, tik jis vienas tiki ir juose įžiūri 
grožį ir prasmę? Žodinės mozaikos, ir ta
čiau jos nesugriaunamai surištos mintimi, 
kurių net Laikas neįstegia sutrupinti, vai
kiški iš kaladėlių pastatai, bet juose telpa 
visas gyvenimas. Dievas kūrė pasaulį ir
gi žodžiais, bet jo žodžiai virto kūnais. Po
eto kūryba atvirkštinė: jo kūryba žodinė 
ir ji palieka žodinė, ir dar daugiau — jis 
daiktus vėl grąžina į žodį, į tą jų pirmykš
tę būseną, kurią filosofai vadina idėjine 
realybe. Visi mes daugiau ar mažiau anos 
dieviškosios realybės pasiilgstame, visi šie 
kiame idealiųjų gyvenimo formų be dul
kių ir šešėlių, ir iš musų visų tik vienas 
poetas žino tą kelią į aną nuo mūsų pa
slėptą pasaulį, ir tasai kelias eina per žo
dį.

Kasdien mes praleidžiame per savo lū
pas tūkstančius žodžių. Mūsų kasdieninis 
gyvenimas, sakytume, mūsų socialinis gy
venimas, yra grindžiamas žodžiu. Jis yra 
vienintelė priemonė, kuri riša arba išreiš
kia santykį tarp tų šios tikrovės mikro
kosmų, vadinamų žmonėmis. Tik per žodi 
tie mikrokosmai sudaro vieną ir neda'omą 
organizmą, ką mes vadiname, laipsn;ške: 
išsireiškiant, bendruomene, tauta ar žmo
nija. Žodis yra šitame organizme kaip 
kraujas, kuris jį padaro veiksmingu ir gy
vu. Tačiau kaip kraujas gyvam organiz
me ilgainiui susidrumsčia ir yra reikalin-" 
gas restauracijos, nusivalymo, taip ir žo
dis, eidamas iš lūpų į lūpas, susidėvi, su- 
kasdienėja, apsitrina ir nustoja savo bliz
gesio, net savo reikšmės. Kasdienybė vis
ką nublukina, ir ne vien tik nublukina — 
ji viską subanalina: ir ne tik daiktus, bet 
ir idealus, meilę, garbę, net pačias idėjas. 
Kieno galioje šitoji žodžio restauracija? 
Kas yra tasai, kuris žodį pakelia iš kasdie 
nybės dulkių, jam įkvejia naujos gyvybės, 
pakelia jį pamintą, net sutryptą, kad vėl 
skambėtu nauja, dar niekados negirdėta 
muzikalinė gaida, kad jo kerinčios galios 
viekiami patys daiktai pasidarytų tikres
ni, negu jie yra tikrovėje? Šitai gali pa
daryti tiktai poetas. Patsai žodis arba ne
gyva raidė arba liepsnojanti dvasia. Kas
dienybėje, kaip tasai kraujas tekėdamas 
iš žmogaus į žmogų, jis yra vieniems liens 
na, kitiems pelenai, vieniems malda, ki
tiems keiksmažodis, vieniems jis neša pa
guodą, kitus gi žeidžia aštriau už peili. Pa
galiau vieniems jie yra kerai, burtai, gi 
kitiems tik nieko nesaką garsai: be dva
sios, be gyvvbės. Poetas pakelia jau pas 
ji atėjusį žodį pavargusį, nutrintą ir nu
dilintą, pakelia jį kaip tasai pasakų bur
tininkas visų mindžiotą ir sutrypta grums 
telį, kuris iš jo rankų ir lūpų išskrenda 
spalvingų irsdvvinai giedančiu paukšte1 iu. 
žodžio pasaulyje poetas yra toji nuo’atos 
pulsuoianti širdis, i kurią ateina susidėvė 
ję ir drumzlini žodžiai ir iš jos išp'aukta 
gaivūs, nilni jėgos ir skambesio. Jis ir t:k- 
tai jis įkvepia žodžiui jo siela, jo dvasia, 
kuri gali daryti stebuklus. Tasai žodžm 
nusivalymas, tas katarsis yra permanenti
nis ir ne nuo šiandie, bet greičiausiai nuo 
tos valandos, kada patsai žodis pasida-ė 
žmonių socialinio gyvenimo krauju, štai 
dėl ko mes nuolat ir nuolat esame reika
lingi poetų, štai kodėl mirę poetai, tegu 
jie ir būtų dideli, kaip kainai, šitoje žo
džio transmutacijoje aktyviai jau nedaly
vauja. O kalba ir žodis yra gvvas organiz
mas. kuriam šitokio atsigaivinimo, šio ka
tarsio nuolatos ir neišvengiamai re”-." 
Tik gyvas kraujas šaukiasi gyvos širdies, 
tik gyvas poetas gali židžiui vėl grąžinti 
jo kerinčia galią, jo blizgėsi ir skambėji- 
•mą. Gal būt dėl to gaji ir kūribinga tauta 
visados turi neišsenkantį ilgėsi vis nauju 
ir nauju poetų, tegu ir jos praeityje tų žo
džio burtininkų nestigo.

Kasdienybėje žodis yra pigus.- pigesnis 
negu kad mes manome, nežiūrint to, kad 
jis yra gyvvbės vertas. Buvo laikų, kada 
žmonės vertino žodi visai kitok’u mastu, 
nes buvo tikima, kad žodyje glūdi nepap
rasta kerinti galia, kuri gali laim’nti ir 
kenkti,-gvdvti ir net užmušti. Žodžiais bu
vo grindžiamos burtininku kerinč''os for
mulės, žodis buvo ir šiandien tebėra vie
nintelė priemonė, įgalinanti žmogaus san
tykiavimą su Dievvbe. Ir vien tik dėl to, 
kad patsai žodis yra dvasia, jis yra mūsų 
pačiu dvasios tarnyboje, nėr ji vra įmano
mas dvasinis žmonių ir Dievybės santykis

APKALBOS IR ŠMEIŽTAI YRA BAI
SI EPIDEMIJA, PADARIUSI IR DARAN
TI DAUGIAU ŽALOS UŽ VISAS BADO, 
MARO, UGNIES IR KARO NELAIMES

Tomas Žiūraitis, O.P.

„Kiekviena epidemija yra baisi. Bet ne
perdedant galima tvirtinti, kad ne viena 
epidemija nėra taip pvojinga ir paplitusi, 
kaip liežuvavimas. Jis kalba visomis kalbo 
mis visomis tarmėmis, pradedant žargonu 
ir baigiant rūmų akcentu. Jis yra išspau
dęs daugiau ašarų už visas maro, choleros 
epidemijas, kokias mes tik žinome. Ir ta
čiau tiek maža, nuostabiai maža yra žmo
nių, kurie rimtai kovotų su šia žmonių ne
laime“, — rašo žmonių žinovas Emil Fied
ler.

Liežuvavimas pirmiausia kęsinasi į žmo
gaus brangiausią nuosavybę —■ garbę, ge
rą vardą, pasisekimą, sielos ramybę. Jis 
puola iš pasalų, nes viešai su tokia liga pa
sirodyti yra baisu ir pačiam liežuvautojui. 
Jis puola dviem pikčiausiomis priemonė
mis: apkalbomis ir šmeižtais.

Apkalbos yra iškėlimas viešumon arti
mo ydų, silpnybių, nuodėmių. Atrodo, ne
kaltas pasitamavimas blogybes išduoti, 
joms kelią užkirsti. Tačiau kokiu tikslu tai 
daroma? Dažniausiai, kad pavydą, kerštą, 
neapykantą arba savanaudiškumą paten
kintų. Žmogus, norėdamas gero artimui, 
padės jam klaidų išvengti, jį pamokys, 

Jspės. Negalėdamas tai padaryti, nebėgs į 
gatvę iš nelaimingojo pasityčioti, bet apie 
artimo klaidas praneš ten, kur yra dau
giau vilties nusikaltėlį sudrausti. Apkalbė
to j as nenori nusidėjėlio gyvenimo, bet jo 
mirties trokšta. Apkalbėtojas nusikalsta 
ne todėl, kad tiesą sako, bet kad tiesą pikt

Sakėme: atpigo knyga, bet ar ji per savo 
pigumą nepasidarė dar brangesnė? Pigus 
yra kasdienybėje žodis, bet ar jis tuo rū
pestingiau nėra jieškomas paties poeto?

LAISVES ŠAUKSMAS
„Dirva“ įsidėjo Trečiosios Kanados Lie

tuvių Dienos rezoliuciją Lietuvos laisvės 
reikalu. Tos rezoliucijos turinys yra toks:

„1955 metų rugsėjo 4 dieną Kanados lie 
tuviai, švęsdami Trečiąją Kanados Lietu
vių Dieną ir minėdami 50-ties metų lietu
vių įsikūrimo Kanadoje sukaktuves, suva
žiavę iš visų krašto vietų į Montrealį, ma
siniame susirinkime, kurį kanadiečiai va
dina Lietuvių Kongresu, Plateau salėje, 
rado reikalinga konstatuoti:

1. kad Wilsono iškeltieji 14 punktų yra 
aktualūs ir šiandien;

2. kad Atlanto Chartos principai už
miršti, tačiau tiktai jų įgyvendinimas lai
dotų pastovią taiką;

3. kad JAV prezidento D. Einsenhowe- 
rio š.m. Genevos konferencijoje iškeltieji 
visuotinei taikai įgyvendinti principai, yra 
priemonė išvengti karui ir sudaryti žmo
nijos gerbūviui sąlygas.

Tačiau Sovietų Rusija visa tai pakarto
tinai yra atmetusi ir savo agresijos ak
tais visas tas laisvės deklaracijas daug 
kartų sulaužiusi. To pasekmėje ir mūsų 
tėvynės Lietuvos bei kitų pavergtų tau
tų okupacija tebetęsiama — nejieškant 
realių priemonių tas neteisybes ir skriau
das iškelti tarptautiniu mastu Jungtinėse 
Tautose ir kitose tarptautinėse instituci
jose.

Masinis Kanados lietuvių suvažiavimas 
(Kongresas) šiuo kreipiasi į visas Sovietų 
pavergtas tautas ir į tautų laisvę, huma
niškumą, žmogaus ir piliečio teises ger- 
biančiąją žmoniją, kad viso demokratinio 
pasaulio mastu būtų keliamas suminėtųjų 
principų bei dėsnių įgyvendinimas._ Tuo 
tikslu suvažiavimas (Kongresas) siūlo su
daryti Tautų Laisvės Peticiją, po kuria pa 
sirašytų visi žmonės, pritariu tų principų 
realizavimui. Peticija, su milionais para
šų, turėtų būti įteikta Jungtinėms Tau
toms ir demokratinių kraštų instituci
joms.“

Pasaulinio masto skundo organizavimas 
jau buvo diskutuojamas „Europos Lietu
vyje“. Suprantama, kad nuo šiol apie tai 
buįs kalbama plačiau. 

naudoja, nusidedamas artimo meilei ir pa
čiai tiesai. Taigi, juo labiau žinomos as
mens nuodėmės, ydos yra nešamos. viešu
mon, juo piktesnė intencija artimo garbę 
nuplėšti, jį minių sauvaliai atiduoti. Nie
kas neturi teisės savo vardui, garbei kenk
ti; juo labiau žmogui nėra leista svetimą 
brangiausią nuosavybę piktnaudoti.

ŠMEIŽTAI — antroji tos epidemijos, lie 
žuvavimo, savybė. Kiekviena epidemija, ži 
nome, masiškai puola aukas, vartodama 
aštriausią giltinės dalgį. Taip ir šmeižtai 
yra aštriausias liežuvavimo epidemijos dal 
gis. Apkalbėjimas gali būti be piktos va
lios, iš lengvabūdiškumo ir net savotiško 
užsimiršimo — tai nevisada yra rimtas 
nusikaltimas. Tačiau šmeižtai, kaip sąmo
ningas artimui kenkimas, visada yra pik
tos valios darbas — visada surikus nusi
kaltimas. Mat, šmeižtas yra tada, kada ar
timui priskiriamos išgalvotos, nebūtos blo
gybės, kurių jis nepadarė. Šmeižiamasis 
anksčiau ar vėliau laimės, šmeižtas paaiš
kės, bet kada? Gal tik po mirties? Gal tik 
Golgotos kelyje? O gal tik Paskutinis Teis 
mas įrodys nekaltojo pergalę. Tiesa paga
liau laimės. Bet kada? O ir dalelytė teisėto 
džiaugsmo atimti, nors truputį gyvenimą 
sudrumsti yra piktadarybė. Šmeižtai kar
tais taip artimui jėgas pakerta, kad jis n: 
pajėgia kovoti. „Rimbo kirtis padaro ran
dą, liežuvio kirtis sutrupina kaulus-“ — 
sako Šv. Raštas.

Šitokiais žodžiais apie šią baisią epide
miją, T. Žiūraitis, OP., rašo naujai pasi
rodžiusioje knygoje „Žodis ir Gyvenimas“. 
„Baisiosios Epidemijos“ skyrelį autorius 
baigia: „Nieko nėra baisesnio kaip iš nelai 
mingojo pasityčioti, jį apkalbėti, šmeižti. 
Toji epidemija juo pavojingesnė, nes jai 
visi keliai atviri; plačiausi ir geriausi ke
liai jai yra tenai, kur daugiausia blogos 
valios: maita dalijasi tik tie, kurie ja min
ta.“

Nemažai tokia maita mintančių turime 
ir mes savo tarpe. Dėl apkalbų ir nepelny
tų šmeižtų ne vienas doras lietuvis yra 
nukentėjęs, atsitolinęs nuo bendro lietuviš 
ko darbo, nepakėlęs liežuvavimo gelonies 
skausmo.

Danguolė Sadūnaitė
NAKTIS

Ir išeisiu aš į lauką ir ištiesiu aš rankas, 
Vėjas pajūriu atplaukęs lai šukuoja man ka

sasi
Pagal slėnį eglės miega prie palinkusių pu

šų — 
Čia ant kalno mėnesiena, čia ant kalno nėr 

vargų!
Ir pakelsiu savo veidą į žvaigždėtus aš ta

kus — 
Tegu vėjas man dainuoja po plačius, pla

čius laukus.
Aš ir žvaigždės, aš ir vėjas, aš ir platuma 

laukų — 
Nors viena keliauju aš pas Tėvą — 
Širdyje man nebaugu.

SOVIETIŠKOJI TEISĖ
Interantional Commission of Jurists — 

Tarptautinė Juristų Komisija išleido 535 
puslapių knygą, kurioje surinkti pareiški
mai, įsakymai ir kiti įvairūs dokumentai, 
kurie parodo sovietų teisingumą.

Knygoje yra keturi skyriai, kurie paro
do teisės vykdymą už geležinės uždangos. 
Tie skyriai apima Viešąją teisę, Baudžia
mąją teisę, civilinę ir ekonominę teisę ir 
Darbo teisę.

Iš šios knygos, daugiau negu iš kur ki
tur sužinom, kaip vykdoma teisė už geleži
nės uždangos ir kaip žmogaus teisė laužo
ma. Knygoje telpa teismų sprendimai, įsa
kymai, patvarkymai ir parodymai žmonių, 
kurie išsigelbėjo iš sovietų vergijos. Vei
kalas spausdintas Olandijoje.

MISIJŲ SEKMADIENIUI
—• Eikite ir mokykite visas tautas! Kris 

taus įsakymas Apaštalams parodo Baž
nyčios didžiąją paskirtį žemėje. Bažnyčia 
yra siunčiama, kad visus žmones supažin
dintų su Kristumi ir evangelinių įsakymų 
užlaikymu juos vestų į dangaus garbę. Šią 
Bažnyčios misiją turi atlikti ne vien tik 
misionieriai, kurie specialiai tam pasiruo
šę, bet ir kiekvienas krikščionis savo ap
linkoje. Šį reikalą gerai suprato Šv. Povi
las: „Vargas man, jei aš neskelbčiau E v an 
gelijos“. Tai gilus ir paslaptingas žodis. 
Jei nustoju skelbęs Evangeliją, ar žodžiu, 
ar savo asmenišku gyvenimo pavyzdžiu, 
atsitraukiu nuo Meilės. Jei neberandu rei
kalo liepsną perduoti toliau, reiškia, kad 
manyje liepsna jau nebedega. Dievas 
mums suteikė Tikėjimo dovaną ne kad at- 
siskirtume nuo kitų, bet kad kietiems bū
tume šviesa, žemės druska, kuri saugo 
nuo dorovinio sugedimo. Kada žydai užsi
darė savyje, nuo tada jie nustojo būti iš
rinktąja tauta. Negali būti žemėje gyvo 
krikščionio, kuris bent savo širdyje ne
trokštų ne vien tik bolševikinės Rusijos 
atsivertimo, bet ir visų žmonių atėjimo 
prie Kristaus. Misionieriška veikla yra 
Bažnyčios egzistencija.

N. Skurskis MIC „Neapdraustose sielo
se“ apie misijas rašė, kad nedaug bus Die
vo karalystei naudos, jei Evangelija bus 
apėmus ir visus kraštus, bet nebus ap
ėmus tų kraštų žmonių visų širdžių. Šian
dieną mes katalikus skaitome šimtais mi- 
lionų, tačiau Evangelijos dvasios kur kas 
mažiau, negu tuo metu, kada tinkinčiųjų 
buvo tik šimtai. Kodėl taip yra? — Nes 
jų širdyse degė ugnis, kuri juose visus pa
goniškus raugus sudegino. Jie daugiau nię 
ko nežinojo, nieko netroško, kaip vien 
Kristaus: „Nes aš nesitariau jūsų tarpe 
žinąs ką kitą, kaip tik Jėzų Kristų ir tą 
prikaltą ant kryžiaus“ (Kor. 2,2).

1903 m. į Apaštalų Sostą įžengė kuklaus 
ūkininko vaikas. Įžengė ir pareiškė: Vis
ką atnaujinti Krituje! Jis iš naujo paskel
bė Kristaus viešpatavimą pasauliui ir tą 
reformą pradėjo pats nuo savęs. Tokios 
galingos misionieriškos dvasios reikia 
mums visiems!

Kun. Dauknys MIC

NAUJAS LEIDINYS ISPANU KALBA
Kolumbijoje Lietuvių Katalikų Komite

tas išleido Casimiro Verax, kelių veikalų 
apie Lietuvą svetimomis kalbomis auto
riaus, „Lithuania y la URSS“. Tai 62 psl. 
brošiūra, skirta sovietinei invazijai pavaiz 
duoti iš penkiolikmečio perspektyvos. Pra
dedama Krėvės-Mickevičiaus atsiminimų 
iš Kremliaus atpasakojimu, toliau nagri
nėjama Lietuvos su S. Rusija istoriniai 
santykiai, palyginami jų kultūrinio ir ūki
nio gyvenimo lygiai, atskleidžiama, ką iš 
tikrųjų reiškia bolševikinio imperializmo 
„strateginių sienų“ sąvoka, suglaustai, bet 
dokumentuotai aprašoma raudonosiom ar
mijos invazija ir Lietuvos aneksija 1940 
m., taip pat lietuvių tautos kovos ir viltys.

Priede įdėtas Serovo slaptas instrukcijų 
dokumentas anie žmonių medžioklę ir iš
trėmimus ir PJT atsišaukimas į laisvąjį 
pasaulį. Yra du žemėlapiai: Lietuvos ir vi
sų trijų Baltijos kraštu. Įspūdingas spal
votas viršelis su piešiniu, kaip rusiškas’s 
lokys kruvinais nagais smeigia durklą į 
Lietuvos žemę.

Savo reikšmingą knygelei įvado žodį ko- 
lumbietis N. Gallego Gonzalez baigia tain: 
„Šioje brošiūroje Casimiro Veraxo plunks
na norim paskelbti didžiausio pavojaus 
šauksmą. Jo šauksmas gal bus efektinges
nis už daugeli kitu, kurie pavoju stebi tik 
iš tolo, tikrovėje jo patys nepatyrę ir ne
pergyvenę begalinės kančios prarasti vis
ką“.

- Leidžiamas Fraenkeiio Lietuvių Kalbos 
Etimologinis žodynas. Jo bus šeši sąsiuvi
niai, kuriu kiekvienas kainuos po 14,50 
DM. Žodvną leidžia Carl Winter Univeršfe 
taetsveriag, Heidelberg, Lutherstrasse 59, 
Germany.

Be to, toje pat leidykloje dar galima 
gauti senų lituanistikos veikalų: Bartsch, 
Christian — Dainų Balsai (1887); Cappel- 
ler — Kaip senieji lietuvininkai gyveno 
(1904): Mosvid—Die aeltesten litauischen 
Snrachdenkmaeler bis zum Jahre 1570 
(1923); Mitteilungen der litauische litera 
rischen Gesellschaft (1-31 sąs.) ir visa 
eilė kitų.

KETURI
TRAKĖNAI

(ARKLIO ATSIMINIMAI)
(šešioliktas tęsinys)

Tą rytą Trumpūnas palydėjo mūsų vilks
tinę iki kryžkelės, nesiryžęs drauge važiuo
ti. Negirdėjau, kad jis kam nors tuo laiku 
būtų pasakęs priežastį, kodėl jis pasiliekąs. 
Matyt, kad jis ir visos turtingos sodybos gy
ventojai tikėjo, jog pašiūrėje paslėptos dvi 
žydų tautybės moterys, vokiečių persekio
jamos, išgelbės juos nuo vis artyn slenkan
čių raudonarmiečių, o apie jų artėjimą mū
sų išvykimo rytą jau ir Trumpūnų ūkyje 
buvo naujų gandų. Jau ir čia, kaip ir Kau
no apylinkėse, tą rytą žmonės nebėjo j lau
kus. Jau ir Trumpūnų kaimynų ūkiuose 
dvokė svilėsiais, kiemuose matėsi kraunami 
vežimai, verkė vaikai, bliovė negirdyti ver
šiai. Nematoma grėsmė kabojo giedriame ir 
ramiame vasaros ryto ore. Maras artėjo ir 
jį jautė žmonės, gyvuliai ir paukščiai. N 
ir nukirstų kviečių gubos buvo pritūpusios, 
tarsi ir jos, dar nematomos grėsmės slegia
mos, susigūžo prie žemės. Pilviškių vieške
lyje vis tankiau matėsi dulkių debesėliai, su
kelti gurguolių ir pavienių, gal tik šį rytą 
iš sodybų išriedėjusių ūkiškų vežimų. Visi,

BR. DAUBARAS

it rudeniop gervės, traukė ta pačia kryp
tim: į vakarus.

Be ypatingesnių nuotykių, tos pat dienos 
vakare, mūsų vilkstinė, vedama tų apylin
kių žinovės, suvalkietės Lioros, pasiekė 
Žvirgždų bažnytkaimį, Lioros gimtinę. Po
stoviuose mūsų keleiviai kalbėjo, jog čia, 
šiame kaime, mes sustosime taip ilgai, kiek 
tik bus galima. Čia, Žvirgžduose, buvo su
tarta susitikimo vieta ir su mūsų tikruoju 
šeimininku, pasilikusiu Rimgauduose prie 
Kauno. Mūsų pirmosios kelionės metu jo, 
šeimininko, pareigas ėjo Mykolas. Jis rami
no susirūpinusią pasilikusio vyro žmoną, jis 
apžiūrinėjo mūsų pasagas, pakinktus ir ve
žimus. Gal todėl ir Smilga su Banga, jo 
vadelėjamos, nebesielgė taip, kaip pirmo
sios kelionės dienos vakarą.

Lioros gimtinės kiemas 'buvo dar erdves
nis, negu Trumpūnų. Matyt, kad ir čia bū
ta stambaus ūkininko, nes mums įvažiuo
jant į sodybą, drauge suplaukė žalmargių 
ir juodmargių karvių banda. Jos buvo to
kios nemandagios, jog visiškai nenorėjo 
bet ir mes visi galėjome būti nevaržomoje 
trauktis mums nuo kelio. Nustebusiomis 

akimis žvalgėsi į mus, lyg prikaišiodamos, 
kad mes sudrumstėm joms vakaro ramybė
je gromoloti tas kauges šieno, kurias jos 
parsinešė išsipūtusiuose pilvuose.

O ta ramybe gyveno čia ne tik karvės, 
bet ir iš laukų grįžę žmonės, lyg jie, tie 
Žvirgždų ūkininkai, būtų nieko nežinoję ir 
negirdėję apie atslenkančią audrą, tarsi jie 
gyventų atskiroje respublikoje, kuri buvo 
tikra, jog ji išliks sveika ir nepaliesta tos 
audros, nuo kurios mes iki čia atvežėm bė
gančius žmones. Ramybė ir tvarka šiame 
kieme buvo tokia, nuo kurios Bijūnas pra
dėjo plačiai žiovauti, kai įvažiavome į šiau
dais dengtą, augštą klojimą.

Abiejuose klojimo galuose, iki pat stogo, 
buvo sukrauti rugių ir kviečių prėsmai. Pup 
sojo stirtos iškultų šviežių šiaudų prie pat 
klojimo antrųjų durų, per kurias mačiau 
plačius rėžius, vakaro pilkumoje baltuojan
čias rugienas.

Iš vežimų pabirę keleiviai liko kieme. 
Akiniuotasis vežėjas, negalėdamas numauti 
mano plėškių viržės, atstūmė mane atgal ir, 
nukabinęs branktą, numovė drauge su juo 
pakinktus. Jis pyko, kai aš pajutęs palengvė 
jimą, gyvai nusipurčiau nuo dulkių ir pra
kaito. Kumeles Mykolas jau vedėsi per ru
gienas. Mes nesitvėrėm pavydu, kai matėm 
aplink jas laisvai bėgiojančią Smilgą. Bijū
nas kapštelėjo koja moliu išplūktą klojimo 
grindinį, atvoždamas plačią plutą, po ku
rios pasirodė tamsus lopas. Atėjęs tuo me
tu augštas, liesas vyras, pamatęs Bijūno iš
daigą, ėmė barti mūsų vežėją:

— Neleiskit jam gadinti grindinio!...

Akiniuotasis, vis dar negalįs numauti Bi
jūnui pakinktus, įniršęs atsikirto:

— Kai rytoj čia bombos ims kristi, ne,- 
tokias skyles išdrabstys... Matote, kad nega 
liu su tais, patrakėliais. susidoroti! Juk neįsi- 
dėsiu kišenėn jo kojų...

— Gražūs arkliai. Su jais reikia mokėti 
apsieiti. — Palauk, palauk, — kalbino jis 
gražiuoju Bijūną, padėdamas mūsų vežėjui 
išsinarplioti.

— Ponas galite eiti seklyčion. Aš jau su 
jais susitvarkysiu, — patarė mūsų vežėjui 
tamsiai įdegusiu veidu liesasis žmogus, it 
būtų išsigandęs akiniuotojo bombų prana
šystės.

Po poros minučių po mūsų kojomis čia- 
žėjo augšta rugiena. Už varsnos Mykolas 
laukė. Banga ir Smilga skabė rugienoje pra
sikalusią žolę.

— Jų drauge negalėsim suleisti, — užuot 
pasisveikinęs, perspėjo ūkininką Mykolas, 
kai šis privedė mus prie jo.

— Nepasipjaus! Užtvertą turime vien 
tik šią pievą. Pririšus jų negalima laikyti 
— pasismaugs per vieną naktį. Čia jie turi 
ir gero vandens upelyje, — užtarė mus ūki
ninkas ir, ilgai nelaukęs, pravedė mus pro 
karčių vartus. Numovęs kamanas, švilpte
lėjo pavadžiais ore, ir mes zovada pasilei
dom kurmarausiais išmarignta pieva į lais
vę, nesidairydami kas atsitiks su mūsų pa
silikusiomis už vartų draugėmis. Kai po ke
lių minučių pakėliau nuo sraunaus upelio 
galvą, pamačiau prie mūsų artėjančias Sm” 
gą ir Bangą. Jų priekyje zovada bėgo Mė
ta, nesitverdama'džiaugsmu, kad ne tik ji, 

laisvėje. Bijūnas jau buvo prisisiurbęs van
dens ir, pasisukęs nuo upelio, smėlėtame 
krante rankiojo retai augančias žoles, aki
mis sekdamas Mėtą. Kai jis visiškai prie 
jo priėjo, čiauksėdama smulkučiais baltais 
dantukais, valandėlei Bijūnas kilstelėjo gal
vą, apžvelgė ją ir toliau rankiojo žoles, 
kaip iri pridera gerai išauklėtam trakėnų 
veislės eržilui. Kiek nuošaliau, lėkštaus upe 
lio krante, priekines kojas įmerkusios van
denin, troškulį ramino Mėtos motina ir 
jos draugė Banga.

Mano galvoje nebetilpo skaitlinė tų gra
žių dienų ir naktų, kiek mes jų čia, toje pui
kioje laisvėje, išgyvenom. Tikriausiai jų bu
vo bent dešimt. Nuotaiką ir ramybę mums 
sugadindavo įkyrios musės ir ypač gyliai, 
nuo kurių ir upelio tankiuose gluosnių kel
muose negalėdavome pasislėpti. Nuo jų įgė
limo mūsų kaklus išvertė gumbuoti guzai, 
o niežiančius kojų .riešus iki kraujo nutry
nėtų pasagomis.

Matyt, kad ir mūsų keleiviai neturėjo ką 
veikti, nes jie dažnai ateidavo mus aplan
kyti. Mykolas, atsinešdavęs dvokiantį tepa
lą ištepdavo mums skaudančius kaklus ir 
kojas. Kasdien jų veiduose buvo didesnis 
rūpestis, o ypač veide moters, kuri prie 
mūsų atsivesdavo ir tas mažas mergaites, 
jauniausias mūsų keleives, kurios Mėtą 
vaišindavo duonos plutelėmis ir kitais ska
nėstais. Kartą, ten, prie tų vartų nusliuo
gęs, išgirdau mergaičių klausimą:

— Mama, kada tėvelis atvažiuos?
— Greit, greit, — atsakė ji, ir tuoj nuėjo 

su pačia mažąja į laukus.
(Bus daugiau) 3
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

AMERIKOS SVEČIAI IŠVYKO
šios savaitės ketvirtadienio ryte, savai

tę tę viešėję Londone pp, Bačiūnai, Biežiai, 
' Trečiokai ir p. Dilienė, laivu „Queen Eli- 

; zabeth“ išplaukė New Yorkan.
V Plačiau apie jų kelionę spausdiname 
į puslp. 4.

DR. A. GERUTIS IŠVYKO ŠVEICARIJON
Dr. A. Gerutis pereitą sekmadienį iš

važiavo atgal j Šveicariją. Būdamas Lon
done, jis British Museum laikraščių sky
riuje rinko dokumentaciją iš ten esančio 
kelių metų „Lietuvos Aido“ komplekto. 
Dėl vietos stokos muziejus netrukus ren- 

ij giasi visus senesnius užsienio laikraščius 
išimti iš apyvartas ir sudėti į sandėlius, 
tad jie nebebus prieinami. Dėl tos prie
žasties svečias iš Šveicarijos atsisakė nuo 
sumanymo aplankyti kitas lietuvių gyve
namas vietoves Anglijoje ir Škotijoje, nes 
kone visą laiką Londone praleido Britų 

x Muziejuje.

DBLS PIRM. IŠVYKO VOKIETIJON
Šios svaitės antradienio vakare- DBLS 

p-kas M. Bajorinas išvyko Vokietijon, kur 
dalyvaus Vasario 16 Gimnazijos Kurato- 
rijos posėdyje, kaip Europos Bendruome
nių atstovas. Londonan M. Bajorinas grįž
ta šį šeštadienį, spalio 22 d.

AMERIKOS BALSO '' 
TRANSLIACIJŲ LAIKAS

Nuo š.m. spalio 9-tos dienos AMERI
KOS BALSO Europoje programa girdima 
Lietuvoje kasdien dvidešimt pirmą valan
dą (GMT 18 V.) — 19-os, 25-ių, 31-o, 41-o 
ir 251-o metro bangomis.

Ji kartojama: 12 vai. 45 min. naktį 
(GMT 21 v. 45 min.) — 41-o metro ban
ga; 7 valandą 15 min. (GMT 4 v. 15 min.) 
ryto — 25-kių, 41-o ir 49-ių metrų bango
mis ir 15 vai. 30 min. (GMT 12 v. 30 min.) 
— 19-os, 25-ių, 31-o ir 49-ių metrų bango
mis.

PATIKSLINIMAS

„T.Ž.“ Nr. 6 atspausdinta: „E.L.“ atsi
sakė spausdinti LA S Londono skyriaus ap
mokamą skelbimą, apie Londone rengiamą 
Vilniaus Dieną. Matyti laikraščio redakto
riai galvoja, kad mums šiuo metu neverta 
Vilnių prisiminti“.

Kodėl LAS skelbimas neatspausdintas 
„E.L“. Nr. 39, pereitos savaitės numeryje 
40, aprašant LAS minėjimą, buvo paaiškin
ta. Kodėl „T.Ž“. spausdina tokią prielaidą, 
iš dalies atsakys šio numerio antrame pus
lapyje spausdinama Tomo Žiūraičio, O.P. 
ištrauka „Baisioji Epidemija“ iš naujai pa
sirodžiusios knygos „Žodis ir Gyvenimas“.

MIRĖ A. RADZEVIČIENĖ
Spalio 14 d. staiga mirė Anastazija Ra

dzevičienė savo namuose, 30, Chesholm 
Rd., Stoke Newington. Velionė buvo iš se
nųjų išeivių kolonijos, pasižymėjo savo 
švelniu būdu, priklausė bažnytinėms or
ganizacijoms. Laidojama iš Lietuvių baž
nyčios spalio 20 d. 9 vai. ryto egzekvijos, 
gedulingos giedotos Šv. Mišios, pamokslė
lis ir Llbera.

AUTOMOBILIŲ PARODA

Šią savaitę Londone, Earls Court, vyks
ta metinė pasaulinių automobilių firmų 

' paroda. Visi automobiliai, išskyrus Hill
man firmos, yra pabrangę. Išviršinė auto- 

< mobilių išvaizda būdinga tuo, kad šiuo 
f metu madoje margos ir šviesios spalvos, 
f Amerikiečių automobiliai dar gerokai pa- 
i ilgėjo.

BRANGSTA RŪKALAI
Nors rūkalas išame krašte yra viena 

brangiausių prekių, tačiau ši prekė vėl ne 
žymiai brangsta. Dabar už 20 cigarečių rei 
kė mokėti vienu penu daugiau, t.y. 3 ši. ir 
8 P. v,

JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

Šį šeštadienį, spalio 22 d., Lietuvių So
dyboje įvyksta coventriečių lietuvių ren
giama „Derliaus Šventė“. Iš Londono eks- 
kursija išvyksta šeštadienį, 2 vai. nuo Lie 
tuvių Namų, 1, Ladbroke Gardens. Eks
kursija grįžta tos pat dienos vėlų vakarą.

Užsirašyti galima telefonu PAR 2470.

K. DRUNGILO VESTUVĖS

Spalio 15 d. Lietuvių bažnyčioje įvyko 
jugtuvės Kazio Drungilo su Maria Welt- 
raud Kroeger. Jaunoji prieš vestuves per
ėjo į Katalikų Tikėjimą ir priėmė pirmą
ją Šv. Komuniją.

BRADFORDAS
VILNIAUS MINĖJIMAS BRADFORDE

Spalių mėn. 29 d. 5 vai. Latvių klubo 
salėje, 5, Cliffton Villas off Manningham 
Lane rengiamas

VILNIAUS MINĖJIMAS.
Paskaitą skaitys Vilniaus krašto lietuvis 

p. V. Silnickas. Po to p. T. Buroko pareng
ta meninė dalis ir pasilinksminimas.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

DBLS Bradfordo sk. v-ba

WOLVERHAMTONAS
„VILTIS“ NENUSILEIDŽIA

Birminghamo lygos pirmoje divizijoje 
„Viltis“ susitiko su lenkų komanda „Po- 
gon“. Rungtynės buvo pereinamo pobū
džio ir gana smarkios. Buvo pavojingų mo 
mentų; buvo imamos minutės, keičiami 
žaidėjai; buvo nerūpestingumo, karščiavi- 
mosi ir susitelkimo. Lenkai pasirodė gana 
agresyvus, bet piktumas niekad nepadeda, 
nepagelbėjo ir jiems. Nors pirmasis kėli
nys baigėsi rezultatu 8:16 lenkų naudai, 
„Viltis“ tas rungtynes laimėjo 29:25 savo 
naudai.

Už „Viltį“ žaidė: V. Kamilavičius, P. 
Jasionis, U. Manga, L. Banaitis, W. Ba- 
rut, B. Viliunas, J. Vanags ir V. Kelmis- 
traitis.

Antras rungtynes „Viltis“ turėjo su 
„Bournville“ krtepšinio komanda. Tai gra
žios sudėties ir energinga šokolado fabri
ko komanda. Reikia manyti, kad pirmąjį 
kelinį laimėti jiems tikrai padėjo šokola
das, kurio tos komandos žaidėjai prisival
go kiek telpa. Taigi, „Viltis“ prakiša grės
mingu rezultatu 10:20.

Antrame kėlinyje „Viltis“ rimtai susi
griebia ir jau nebeleidžia saldiesiems lai
mėti. Rungtynės baigiasi 40:30 „Vilties“ 
naudai.

Už „Viltį“ žaidė: J. Snabaitis, P, Jasio
nis, L. Banaitis, U. Manga, V. Bodnieks, 
J. Vanags ir V. Kelmistraitis.

Laikykitės, viltiečiai, iki paskutiniųjų 
jėgų, ir tai nuo pat žaidimo pradžios, o jei 
pavargstate, prašykite kapitoną, kad pa
keistų. Sėkmės ir ateityje!

V. K-s.

CORBY
Š.m. spalio 8 d. įvyko DBLS Corby sky

riaus metinis narių susirinkimas. Susirin
kimą atidarė sk. p-kas M. Vereika. Į šį 
Corbio metinį susirinkimą buvo atvykęs 
DBLS-gos pirmininkas M. Bajorinas, ku
ris padąrė ilgesnį pranešimą apie mūsų 
veiklos uždavinius tremtyje, raginadmas 
vieningai ir toliau dirbti lietuviškąjį dar
bą.

Naujos skyriaus valdybos rinkimas pra
ėjo sklandžiai ir gyvai. Valdybon išrinkti: 
pirmininku V. Daukintis, vicepirm. ščer- 
bauskas, sekr. I. Paulauskienė, iždininku 
V. Petrauskas. Revizijos komisijon: A. Ku 
kanauskas ir N. Gervelienė, Vokietijoj 
vargstančią šeimą šelpti komitetą sudaro: 
V. Daukintienė ir Ščerbauskienė. Ekskur
sijoms rengti ir joms vadovauti išrinktas 
A. Paulauskas, o savišalpos reikalams 
tvarkyti p. Perminienė.

Kor.

KETTERINGAS
DBLS Ketteringo skyriaus fvisuotinis 

narių susirinkimas įvyko spalio 9 d. Tech
nikos Instituto patalpose. Valdybos vardu 
pranešųnus padarė A. Pužauskas ir F. Na- 
gienė, o Revizijos Komisijos — V. Kau- 
pys. Apie Sąjungos Konferencijos darbus 
plačiai papasakojo J. Žičkus. Diskusijų 
metu ilgesniam laikui buvo sustota prie 
Sodybos reikalų, buvo apsvarstyti įvairūs 
būdai Sodybai eksploatuoti ir padaryti ją 
nepriklausoma nuo visuomenės aukų. Su
sirinkimas priėjo išvados, kad reikia kuo 
greičiausia užbaigti Sodybos įrengimą ir 
pavedė naujai skyriaus Valdybai dar kar
tą pravesti Ketteringe piniginę rinkliavą 
Sodybos įrrengimui. Valdybon buvo išrink 
ti: F. Nagienė, J. Žičkus ir A. Pužauskas, 
Revizijos Komisijon — P. Klegerienė, B. 
Pužauskienė ir V. Stundys.

VOKIETDA
KŪRĖJŲ SAVANORIŲ ŽINIAI

1955 metais, sausio 5 d. Vokietijoj^, 
įsteigtas Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Sa 
vanorių Veteranų Sąjungos Skyrius. 1955 
metais sausio 25 d. pereinamojon valdy
bon išrinkti: Viktoras Sutkus — pirminin
ku, adresas (22b) Miesau, 4204 Labor Ser 
vice Company (G); Juozas Kriščiūnas — 
sekretorium, adresas: (22b) Heidesheim, 
Krs. Bingen, 4204 Labor Service Company 
(G),; Kazys Motgabis — nariu, adresas: 
(17a) Schloss Rennhof, Huetenfeld b. 
Lampertheim. (Vasario 16 Gimnazija).

Visus brolius savanorius, gyvenančius 
Vokietijoje, kviečiame prie šio skyriaus 
prisijungti. Visajs organizaciniais reika
lais prašoma kreiptis į sekretorių.

ITALIJA

Didelis italų kalba dvisavaitinis žurna
las „La Civilta Cattolica“ per eilę nume
rių įsidėjo plačją studiją „Katalikų Baž
nyčia Pabaltijo Kraštuose nuo 1940 m. iki 
1955 m.“ parašytą Jėzuito Tėvo F. Cavalli. 
Ypatingai plačiai aprašoma Lietuva, šiom 
dienom studija išleista atskiru leidiniu 4? 
pslp. žurnalo formato. Ją išleido „La Ci
vilta Cattolica“, Via di Porta Pinciana, 1, 
Roma 130. Kaina nepažymėta.

Studija baigiama Šv. Tėvo PIJAUS XII 
žodžiais, pasakytais Lietuvių delegacijai 
vienos audiencijos proga: „Mes gerai ži
nome kiek blogio turi iškentėti jūsų per
sekiojamieji broliai, kaip be pasigailėjimo 
naikinamos krikščioniškos tradicijos jūsų 
krašte. Dėl to meldžiame Dievo ištvermės 
visiems ir laiminame jūsų persekiojamą 
Tėvynę. Laiminame jums visus brangius 
asmenis, ypatingai tuos, kurie labiau ken
čia Tėvynėje ir tremtyje, nes tie, kurie la
biau kenčia — dar artimiau yra mūsų šir
dyje“.

Šie bendrojo Tėvo žodžiai, rašo žurna
las, nešdami neapsakomą paguodą perse
kiojimo aukoms, kurį sukėlė ateizmas 
prieš Bažnyčią, skamba taip pat kaip vi
sų savo vaikų solidariškumo atsišaukimas 
į tuos brolius, kurie tiek daugelio nelai
mių išbandyti, užsipelno pasigėrėjimo sa
vo dideliu didvyriškumu.

SODYBOJE PASIŽVALGIUS
Važiuodamas pirmą kartą į Lietuvių So

dybą, kartu vežiausi šiek tiek skepticizmo, 
užsilikusio dūšios gilumoj nuo to laiko, 
kai Redaktorius Sodybos pirkimo vajaus 
įkaršty mano pasisakymus tuo reikalu bu
vo suglaudinęs į porą dailių sakinėlių. 
(Nesu tikras, kad nepateksiu po jo giljo
tina ir šį kartą). Taigi turėjau tikslą pa
žvelgti į visą šį reikalą savomis akimis, be 
jokių įtaigojimų iš šalies ir pabandyti at
sakyti-į savo paties klausimą — ar gerai 
padaryta Sodybą įsigyjant.

Kalbant bendrai dėl nuosavybės įsigi
jimo, aišku, kad tai yra teigiamas ir svei
kintinas žygis. Niekas nenuėjo ubagais pa
aukodamas keletą ar keliolika svarų Sody 
bos pirkimui ir nenueis, jei dar vieną ki
tą svarą pridės jos padoresniam įrengi
mui. O tuo tarpu šiaip ar taip yra įsigytas 
tvirtas atsparos taškas, turtas, kuris ne 
tik yra mums naudingas, bet taip pat stip
rina mūsų pozicijas šitame krašte. Jo 
reikšmė dar labiau padidėja ir dėlto, kad 
pavieniams asmenims šičia ne lengva di
desnio masto nuosavybę ar įmonę įsigyti.

Man vis dingojosi, kodėl būtent buvo pa 
sirinktas Headley Park? Dabar, pamatęs 
Sodybą, spėju, kad lemiamos reikšmės čia 
turėjo ne tik kaina, bet ir nepaprastai į 
gamtos grožį palinkusi lietuvių prigimtis. 
Pirkimo komisija, atsidūrusi prie busimo
sios Sodybos, matomai pasijuto, kaip ita
lai prie savojo žavingojo Neauolio, Į kurį 
pažvelgę jau gali ir numirti. Todėl ir ne
nuostabu, kad jos jieškojimo žygis šitoje 
vietoje ir buvo užbaigtas.

Vietovė tikrai yra graži ir pirmųjų jos 
savininkų sumaniai ir prabangiai supla
nuota. Ji primena seną pilną romantikos 
Lietuvos dvarą, kuriame gaivalinga gam
tos jėga jau yra įveikusi ir apvaldžiusi vi
sa tai, ką žmogus buvo pakeitęs ir išgraži
nęs. Tik to dvaro „palocius“ nėra prisivei- 
sęs šikšnosparnių, bet išlikęs kaip graži 
ir moderniška turtingų žmonių vasaros re 
zidencija. Miško apsuptas gyv. namas, par 
kas, upelis, sodas ir „ežeras“ derinasi į 
darnią visumą, sudarančią beveik idealias 
sąlygas lietuvių vasarojimui.

Kurios yra Sodybos neigiamos ir teigia
mos savybės? Turbūt pats didžiausias mi
nusas yra tai, kad ji yra kiek per toli nuo 
daugelio lietuvių gyvenamų vietovių, o 
taip pat ir nuo lengvai pasiekiamo „shop
ping“ centro. Kartą Sąjungos pirmininkas 
gražiai yra išsireiškęs sakydamas, kad nie 
kas atostogauti į antrą gatvės pusą neva
žiuoja. Tai yra tiesa. Bet daugelis važiuo
ja į antrą salos pusę. Tuo tarpu norint 
pasiekti Sodybą, daug kam jau prisieina 
važiuoti ne į antrą salos pusę, bet į antrą 
jos galą.

Ūkiškos Sodybos išnaudojimo galimy
bės dėl nepalankaus jos žemės paviršiaus 
yra labai ribotos. Apie javų ir galvijų ūkį

l
rias bedykinėdamas kiekvienas nejučio
mis įsitraukia.

Savaime suprantama, kad senelių prie
glaudai Sodyba taip pat yra labai tinka
ma vieta. Ir kai jų skaičius padidės, va
sarotojai turės nenoromis kraustytis. Tik 
ne priešingai. Ir kuris vienišas lietuvis ne
norėtų savo gyvenimo saulėlydyje pabu
voti tokioj vietoj, kur rugsėjo pabaigoj 
strazdai tebekelia tokį alasą ąžuolų lapuo
se, lyg tarsi jokių šeimos maitinimo rūpės 
čių jie per visą vasarą nebūtų turėję.

Kas Sodyboje, mano galva, pirmiausia 
darytina ir kas, galbūt, nedarytina? Pir
miausia paruoštinas smulkus, gerai apgal
votas Sodybos ūkio ekspotacijos planas. 
Jį ruošiant turėtų būti gerai ištirtos visos 
sąlygos bei galimybės ir atsižvelgta į So
dybos paskirtį. Padarytas klaidas kartais 
ne lengva yra atitaisyti. Pav., padaręs pir
mą ratą po Sodybos vidų (jos pakraščius 
ne taip' lengvai pasieksi), griebiau Sąjun
gos pirmininką už rankovės sakydamas: 
„Kirskite šituos didelius medžius ir ga
minkite prakurų malkas; mieste jos be
veik ant svorio pardavinėjamos.“ Tačiau 
dabar, kiek daugiau pagalvojęs, nuo šio 
savo siūlymo beveik atsisakyčiau. Sody
ba netektų ne tik savo grožio, bet ir tik
rosios paskirties, jeigu visi dideli medžiai 
nuo jos žemės pavirčiaus būtų pašalinti. 
Šiuo metu gal tik siūlyčiau nupirkti nuola 
tiniams gyventojams gerus kirvius ir „zei- 
merį“ ir visiškai nutrauktf anglių tiekimą. 
(Jei iš viso jie anglių gauna...)

Vasarvietės ūkio ir vidaus įrengimui 
pradėtas vajus turi būti energingai tęsia
mas. Mes turime šią vienintelę visoj Eu
ropoj lietuvių vasaros rezidenciją bent 
taip sutvarkyti, kad ji nors ir’būdama 
kukli, tinkamai atstovautų lietuvišką sko
nį ir tvarkingumą. Ta proga norisi paabe
joti ar ateity vien tik vyriškos giminės 
Sodybos personalas galės visiškai sėkmin
gai jos vidų išpuošti ir sutvarkyti. Darbš
ti, skoninga ir patyrusi moters ranka bū
tų didelis pliusas tiek pačiai Sodybai, tiek 
ir vasarotojams.

Yra dalis geros valios pasiturinčių tau
tiečių, ypač viengungių, kurie iki šiol vi
sai paparstai neprisiruošė tinkamai įsigi
linti į mūsų bendruomenės ekonominius 
reikalus. Jie nepagalvojo, kad Lietuvių 
Namai ir Sodyba yra ne labdarybė, o biz
nis, nors šiuo metu gal ir ne pelningas. 
Siųsdami vieną kitą svarą jie ne auką 
duoda, bet pasidaro ne mažos įmonės da
lininkai. Niekas negali būti pranašas, bet 
gali ateiti laikas, kad lietuviai jieškos 
pirkti Lietuvių Namų bendrovės pelnin
gų akcijų. Toji bendrovė, jei tik nepri
trūks energijos ir tautiečių paramos, turi 
galimybių savo ekonominę veiklą tiek iš
plėsti, kad ji, reikalui esant, galėtų ap

jungti visus ją parėmusius žmones. To
dėl dabar, turint atliekamą šilingą ir ne
skriaudžiant savęs bei šeimos, atrodo, tiks 
lu ne vien tik tautiniais, bet ir biznio su
metimais įdėti juos į L. Namų bendrovę.

Turint galvoj didėjantį Sodybos popu
liarumą, ateinančią vasarą gali pritrūkti 
vietos liepos-rugpjūčio mėnesiais. Todėl 
atrodytų tikslu, jei žinantieji savo atosto
gų laiką, užsisakytų kambarius iš anksto. 
O kartu su usžakymais siųstų po 1 svarą 
rankpinigių nuo žmogaus. Tokia tvarka 
yra nustatyta anglų vasarvietėse ir visur 
pratkikuojama. Lietuvių Sodybai šis bū
das ne tik palengvintų pasiruošimą vasa
rotojų priėmimui, bet taip pat padėtų iš
lyginti šio meto finansinius nedateklius.

Dalykų, kurių Sodybai dar būtinai 
trūksta, susidarytų gana ilgokas sąrašas. 
Šioj vietoj norėčiau iškelti Sodybos bib
liotekos reikalą, kurį reiktų pradėti orga
nizuoti jau dabar. Vasarotojams reikia 
laikraščių ir knygų. Sodyba jų nėra pajė
gi nupirkti. Todėl kiekvienas lietuvis, o 
ypač būsimas vasarotojas, turėtų ateiti į 
talką, paaukodamas po vieną kitą knygą 
ar laikraščių komplektą. Būtų gražu, kad 
Nidos klubas skirtų Sodybos bibliotekai 
bent po vieną savo leidinių egzempliorių, 
o Anglijo gyveną mūsų rašytojai paauko
tų vieną kitą savo kūrybos knygą.

Vienas dalykas, kurio mes neturėtume 
daryti yra — nekviesti į Sodybą pirmus 
kelis metus vasaroti svetimšalių, ypačiai 
anglų. Žinoma, išskiriant tuos, kurie yra 
pasidarę lietuviškų ešimų nariai arba arti 
mi jų bičiuliai. I tai ne dėlto, kad turėda
mi svečių patys nesijausime kaip namie, 
bet dėlto, kad mūsų namai nėra pakanka
mai tinkamai paruošti gerus svečius pri
imti. Patyrimas rodo, kad šio krašto gy
ventojai, atvykę vasaroti, dairosi ir kalba 
ne tik apie tai, koks maistas patiekiamas, 
bet taip pat kokiais kilimais nutiesti laip
tai bei kambariai, kokios užuolaidos, stal
tiesės ir kokie paveikslai ant sienų. Gali
ma dėl to kalbėti ir ginčytis, bet nei vie
na gera šeimininkė nesutiks priimti sve
čių, kol jos name nėra pav., užuolaidų, ku 
rias ji laiko ne prabanga, bet būtinybe. 
Mūsų Sodyboje dar šitos būtinybės nėra, 
nekalbant jau apie kilimus ir kitus labiau 
liuksusinius dalykus. Mes patys be šių da
lykų, bent laikinai galime apsieiti ir 
mums tai negadina vasarojimo malonu
mų. Tačiau su sevtimšliais yra visiškai 
kas kita. Mūsų tautinė savigarba negali 
leisti kviesti svečius į nebaigtus įrengti 
namus ir dar reikalauti užsimokėti. Mums 
turi rūpėti ne tik kaip tie svečiai praleido 
atostogas, bet ir ką jie išvažiavę apie mus 
kitiems pasakys.

J. Lūža

negali būti ir kalbos. Lieka tik daržai ir 
bendrai smulkios ūkio šakos. Pasirūpinus 
iš anksto gera apsauga nuo lapių ir kito
kių niekadėjų galima organizuoti paukš
čių auginimą. Bendrai paėmus, Sodyba 
bent pirmais antrais metais iš savo ūkio 
daug pajamų turėti negali. Tačiau suma
niai vadovaujant ir turint pakankamai 
darbo jėgos bei įrankių, ji galėtų prisiau
ginti sau ir Lietuvių Namams Londone pa 
kankamai ne tik būvių ir daržovių, bet 
net įvairių uogų ir kultyvuotų grybų.

Būdama toliau nuo bet kokio didesnio 
gyvenamo centro, Sodyba nėra įjungta į 
jokį bendrą elektros, vandentieko ir ka
nalizacijos tinklą. Visais šiais dalykais jų 
turtingi pirmieji savininkai pasirūpino na 
mie ir visi jie šiuo metu tebėra pakanka
mai gerame stovyje. Tačiau turint galvoj, 
kad visi įrengimai amortizuojasi ir genda, 
ir kad jų išlaikymas kaštuoja pinigą, tai 
tas taip pat yra šioks toks Sodybos minu
sas. Gal tik vienu atveju, būtent, karo ir 
bombardavimų, ši sistema galėtų pasiro
dyti labai gera ir praktiška.

Pagrindinė gera Sodybos savybė — ji 
yra puiki vasarvietė. Atstu nuo miesto 
dulkių ir triukšmo, natūraliose gamtos są
lygose Sodyba sudaro idealią poilsio vie
tovę, taip artimai primenančią Lietuves 
kaimo aplinkumą. O to poilsio mums rei
kia. Ir reikia daugiau, nei daugelis apie 
tai pagalvoja.

Nenorėdamas pasigirti, tariuosi iš savo 
praktikos šiek tiek žinąs vasarojimo sąly
gas anglų pajūrio vasarivetėse. Reiktų at
skiro rašinio, norint jas išsamiai palyginti 
su mūsų Sodyba. Tačiau kalbant bendrai, 
galima būtų pasakyti, kad lietuviškai pri
gimčiai dar ilgai pasiliks artimesnė natū
ralios gamtos ir ramaus gyvenimo aplinkų 
ma. Net ir Lietuvoje iš savo, palyginti, ra
mių ir mažų miestų vasaros metu kas ga
lėdamas traukdavo į kaimą. Eilinėje, žmo
nėmis perkimštoje anglų vasarvietėje, gal 
būt, prisirinksi kiek daugiau įspūdžių, pri 
siklaųsysi visokiausio triukšmo, jei oras 
gražus išsimaudysi jūroje, bet grįši namo 
dvasiniu atžvilgiu nepailsėjęs. Atrodo, 
kad net kelionei į Sodybą išleista kiek di
desnė pinigų suma greit išsilygina, atskai
čius tokias išlaidas kaip kėdžių nuoma pa
jūry, visoki amerikoniški „Bingo“ ir kitos 
pinigų vyliojimui įrengtos kvailybės, į ku-

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
KAIP PARDAVINĖJAMAS 
DEPORTUOTŲJŲ TURTAS

„Tiesos“ koresp. A. Varkulevičius dien
raštyje užsipuolė „atsitiktinų daiktų par
duotuvę Nr. 31“, priklausančią Kauno 
Pramprekybai ir esančią Ožeškienės gat
vėje. „Tiesos“ korespondentas, matyti, pri 
truko drąsos parduotuvę teisingai pava
dinti, Reikia manyti, kad ne vien jam, bet 
ir Lietuvoje esantiems komunistams gerai 
žinomas tikrasis parduotuvės vardas: kau
niečiai ją vadina „į Sibirą ištremtųjų lie
tuvių atimtų daiktų parduotuve“.

Parduotuvės vaizdas nepaprastai niū
rūs. Namas tamsus, parduotuvės patalpos 
— pasibaisėtinos. Žmogui atėjus ko nusi
pirkti, jį slegia ne tiek patalpų niauru
mas, bet ypač ten esančių daiktų atsiradi
mo istorija. Norėdami apiplėšti lietuvius, 
rusai ne vieną ištrėmė į Sibirą, o konfis
kuotą turtą patys pasigrobė. Pasmerktų 
lietuvių turtas suvežamas į Ožeškienės 
gatvėje esančią parduotuvę. Rusai tuoj 
puola pusvelčiui įsigyti konfiskuotą turtą. 
Jiems visai nerūpi, kad lietuviai tą par
duotuvę vadina nekalto kraujo ir ašarų 
prekyviete. Rusai, toje parduotuvėje įsi
giję daiktų, pinigus įmoka Maskvos ban
kui. Taip jie palaiko „tautų bičiulystę“, 
kiekviename pavergtame krašte ieškoda
mi vis ką nors pasiglemžti.

Visiems yra žinoma, kad seneliai, vals
tiečiai ir daugelis mažai uždirbančių tar- 
nauotjų ar darbininkų yra atsidūrę ne
paprastame skurde. Kiekvienas kaip beiš
manydamas stengiasi gintis nuo bado. Ne
retai senutė, turguje pardavinėjanti pyra
gėlius, okupantų milicininkų apšaukiama 
„spekuliante“. Iš jos atimami ne tik pyra
gėliai, bet ji baudžiama dar pinigine bau
da, Senutė, negalėdama baudos sumokėti 
yra išvaroma, o jos kuklus turtelis par
duodamas pusvelčiui.

Visuotinių išvežimų metu ar pavieniui 
išvežamųjų turto dalis tuoj atsiduria Ožeš 
kienės gatvės parduotuvėje. Jo savininkai 
verčiami dirbti komunistams vergų sto
vykloje, o jų turtą išpardavinėja Mask
vos Gosbankas. Ištremtųjų turtui parduo
ti rusai yra sudarę ištisą organizacijos 
tinklą. Vieni rūpinasi turtu besidomin
tiems savo laiku pranešti, kiti, dar į par
duotuvę bevežant, — nupirkti ir išsiųsti į 
Sovietus. Kai rusai atlieka tą nepaprastą 
„operaciją“, iš šalies girdėti komunistų 
šauksmas: „Štai kaip broliškai moka pa
vergėjai ir pavergtieji sugyventi“, žodžiu, 
griebia kąs tik gali — pagal praktikoj vyk 
domą bolševikinį „principą": nežiopsok...

Taip pvz. Kauno miesto vykdomojo komi
teto finansų skyriaus darbuotoja rusė Sav 
čenko pasiėmė sofą ir kitus baldus. To pa
ties vykdomojo komiteto pirmininko pa
vaduotoja rusė Lisenko ne tik savo butą 
tais daiktais prikimšo, bet ir pradėjo vers 
tis jų prekyba. Nuo kom. pratijos ir jos 
vadovaujamų įstaigų neatsilieka rusiško
sios MVD vadinamas OBXC skyrius, ku
rio tarnautojai grobia.ne tik nuteistųjų, 
bet ir suimtųjų žmonių daiktus. Aišku, 
jog rusai pirmiausia siekia patys apsirū
pinti, kai kuriuos nereikalingus daiktus 
parduoti savo draugams, tuo būdu gero
kai pasipelnyti. Net ir komunistinė „Tie
sa“ nebando nuslėpti, jog tos parduotuvės 
tarnautoja komunistė Morozova ir Jakov- 
liukas „buvę išaiškinti“. Morozova, nepai
sant visos eilės jos nusikaltimų, vėl buvo 
sugrąžintta į pardotuvę, kad, ten dirbda
ma, galėtų kitiems rusams patalkininkau
ti. Jakovliukas, nors jo giminaitis eina 
augštas pareigas, betgi į minėtą parduotu
vę nebuvo grąžintas. Jis į „Pramprekybą“ 
pateko tiktai per giminių protekcijas ir, 
matyti, veikė pagal jų nurodymus. Geres
nius daiktus jis sugebėjo savo pažįsta
miems parduoti, o būdamas baldų parduo
tuvės vedėju, eiliniams piliečiams bloges
nės rūšies kėdes ir kitus dalykus būtinai 
stengdavosi parduoti didžiausiomis kaino
mis. Jakovliukas, per trumpą laiką mokė
jęs gerai įsikurti, kad kiti neįsiveržtų, net 
savo namą ir daržą aptvėrė spygliuota tvo 
ra. Matyti, ta tvora bando apsaugoti ir Si
biran išvežtojo Amerikos lietuvio Liut
kaus daiktus, kurie taip pat jam pateko.

PABALTIJO TAUTŲ HIMNAI GROTI 
NEW YORKO PARKE

Rugsėjo 20 d. New Yorko orkestrų festi
valio koncerte, kuris buvo Battery Parke, 
sugrotas ir Lietuvos himnas. Tas koncer
tas buvo keturioliktas ir paskutinis šiais 
metais. Festivalį organizavo Downtown 
Manhattan Association, Inc., šį koncertą 
padėjo suorganizuoti pavergtosios tautos 
ir jų tarpe Lietuva.

Koncertuota pavergtų tautų muzika, bet 
pabaltės valstybės nepatiekė savo kompo
zitorių kurinių, tad orkestras sugrojo tri
jų Pabaltės Valstybių himnus, jų tarpe ir 
Lietuvos.

Koncerto pertraukų metu kalbėjo Pa
vergtų Europos Tautų atstovas Stefan Kor 
bonski. * 'įS

Koncertas užrekorduotas ir Amerikos 
Balsas jį pertransliavo į visą pasaulį.
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i PLUNKSNAQRAUZIO
I = UŽRAŠAI =
F Kiekvienas mūsų turime kurias nors sirinkimuose, atvykusį žinomesni svetį už- 

įgimtas ypatybes. Nėra dviejų visiškai pa- gula tokie plepiai, neduodami nei atvyku- 
našių žmonių, nors jų jieškotume milio- šiam svečiui patarti žodžio, nei kitiems, 
nuošė: kiekvienas žmogus — tai atskiras turintiems vienokį ar kitokį reikalą, su 

g pasaulis. Bendraudami su žmonėmis daž- juo pasikalbėti. Kai jau reikia skirstytis,
nai galime sutikti užsidarėlį, mažakalbį, toks tauškalas, išraudsiais žandais jieško 
tylų. Tokie, paprastai, nepastebimi, nors naujos aukos, kad jam pasakius tai, ką jis 
jie, dažniausiai, yra gero būdo ir teigiamo pasakė anam, išgelbėtam svečiui. Ir taip 
charakterio žmonės. Tačiau daug dažniau daina be galo. Todėl nenuostabu, kai iš- 
susitinkame su plepiais, mėgstančiais be siskirstome, ne tik su bloga nuotaika, bet 
pertraukos zaunyti, pasakoti tik apie sa- taip pat išeiname su išraudusiais žandais 

B ve, apie savo nuveiktus darbus, savo pra- dėl bendros gėdos.
eitį, kitiems neleidžiančiais nė sekundei Vienas mano pažįstamas, dirbąs Londo-
prasižioti, nė sakinėlio ištarti. Apie tokius 
įkyrius plepius vykusiai rašo Harold Ni- 
colson, neseniai pasirodžiusioje studijoje 
„Good Behaviour“, išleistoje šiais metais 
Londone. Savo studiją Nicolson pradeda 
A. Huxley citata: „Plepys, — sako Huxley 
— yra asmuo, kuris gręžia skylę tavo sie
loje, negailestingai skverbiasi per tavo 
kantrybę, nepaisydamas, jog pasverti 
kurčiu, stengiesi nukreipti kalbą, stengie
si jį sulaikyti — neišsigelbėsi: plepys jėga 
įsiskverbs į tavo smegenis.“

Plepys yra įkyrus tarškalas, nuobodus 
šnekovą, neleidžiąs nei kitiems kalbėti, 
nei kitų kalbų pasiklausyti. Kartais gali
ma išlaikyti jo plepumą, kai esi dviese, 
tačiau skaitlingesnėje draugijoje jis sta
čiai nepakenčiamas, nes jis negali supras
ti, jog tai, ką kiti kalba, gali būti įdomiau, 
negu jo žodžiai, dažniausiai liečią jį patį, 
jo žmoną, ką jis sapnavo, ką valgė, ką jis 
pasakė ir ką pasakys, jei tik bus supras
tas ir išklausytas. Plepys, prie sienos pri
remtą auką kankina, laikydamas už atla
po, įsikabinęs į ranką, įrėmęs pirštą krū
tinėn, nuobodžiu, ilgu, it prekinis trauki
nys, riedąs per stepes, tarška ir tarška, 
kol jo auka arba apalpsta, arba kurio 
nors gailestingo liudininko išgelbiama. 
Dažnai mes patys esame liudininkai, kai 
pobūviuose ar kurios nors kitos rūšies su-

VISI Į DERLIAUS ŠVENTĘ!

COVENTRIO LIETUVIAI RENGIA PIRMĄJĄ DERLIAUS ŠVENTĘ 
LIETUVIŲ SODYBOJE, HEADLEY PARK 
SPALIO 22 D., ŠEŠTADIENI

ĮDOMI PROGRAMA. VEIKS BUFETAS. ŠOKIAI.
Ekskursijos atvyksta iš Londono, N ottinghamo, Coventry 
ir kitų miestų.

KVIEČIAMI LIETUVIAI SU SVEČIAIS 
DALYVAUTI PIRMAJAME ŠIOS RŪŠIES POBŪVYJE.

Mašina ir protas
Sunkiems apskaičiavimams išspręsti vis 

dažniau panaudojamos taip vadinamos 
skaičiavimo mašinos, dažnai joms duoda
mas elektros smegenų vardas. Tai milžiniš 
ki aparatai, savo „pilve“ turį šimtus kilo
metrų vielos, tūkstančius lempučių ir trans 
formatorių. Tos mašinos sprendžia labai 
komplikuotus uždavinius, akimirkos bėgy
je duodamos teisingą atsakymą. Ameriko
je, žinomas ir turtingas cheminių gaminių 
fabrikas „Monsanto“ neseniai pastatydino 
tokį mechaninį „buhalterį“ savo biure. 
Specialistas, sėdįs prie tos mašinos, galįs 
vienos sekundės bėgyje duoti atsakymą, 
kurio apskaičiavimą turėtų spręsti keli 
šimtai gabių matematikų per savaitę ar ir 
ilgiau. Šis mechaninis „buhalteris“ patal
pintas apvalioje salėje, kurios diametras 
yra 18 metrų. Išvidinėje pusėje galima ma
tyti tik įvairaus dydžio stalčiukus, kurie 
atsidaro, kai operatorius spustelėja reikia
mą mygtuką. Kiekvienas toks stalčiukas 
per vieną sekundę gali padaryti virš 700 
įvairių matematinių operacijų — apskai
čiavimų.

Ši „Monsanto" fabriko skaičiavimo ma
šina sukėlė didelį nusistebėjimą visuome
nėje. Žinovai tvirtina, kad mašinos „sme
genys“ žymiai viršija žmogaus protą, nors 
ir pastatydino žmogus. Ši nuomonė dalinai 
yra teisinga, turint galvoje jog paprastam 
žmogui reikalinga apie minutę laiko net ir 
triženklį skaičių padauginti iš triženklio, 
tuo tarpu mašina per sekundės dalelę pa
daugina betkokį skaičių, nors tai būtų ir 
šimtaženkliai. Tačiau žmogaus protas pir
mauja šiam vielų ir lempučių mechaniz
mui, nes jis, tas mechanizmas, negali su
galvoti ir paprasčiausio uždavinio. Net ir 
apskaičiavimus kai kuriais atsitikimais 
žmogaus protas padaro greičiau, negu elek 
triniai smegenys.

Prieš 150 metų gimusiam Anglijoje Jur
giui Biddleriui, buvo duotas toks uždavi
nys: „Jei šviesos greitis siekia 305.675 kilo 
metrų per sekundę, jei raudonųjų šviesos

no Layons Corner House padavėju, perei
tą savaitę kelis vakarus dirbo viršvalan
džius. Ten, į tuos kampinius namus, į 
puošniąsias namų valgyklas, kiekvieną die 
ną atvykdavo 300 sovietų jūrininkų vaka
rieniauti, apžiūrėję Londono žymesnią
sias vietas. „Svečiai“ buvo priimami ge
riausiose salėse, išpuoštose gėlėmis, išklo
tose minkštais, storais kilimais. Stalai pa
dengiami sidabro indais. Patiekalai pa
renkami tokie, kurie patiktų svečiams — 
nebuvėliams. Normaliai, tais atvejais, kai
tokią vakarienę gaudavo svečiai, atvykę iš 
Amerikos, Australijos, Kanados, ar ir iš 
laisvosios Europos dalies, ji kaštuodavo 42 
ši. Rusų svečiams buvo padaryta ypatinga 
nuolaida: ji jiems buvo paskaityta tik po 
8 šilingus! Kaip matome, šį kartą net ir 
biznio jausmai buvo tiek suminkštėję, kad 
tik įrodžius didį norą taikiai gyventi...

Mano pažįstamas dabar spėlioja, kas at
sitiks su tais jūrininkais, kada jie sugrįš 
į plačiąją tėvynę su dovanomis ir patir
tais įspūdžiais? Jis, tas mano pažįstamas, 
2 metus buvęs Sibire ir ten sutikęs rau
donarmiečius, dalyvavusius kovose su šuo 
miais, „nusikaltusius“ todėl, kad jie matė 
Suomijos gyvenimą. Kažin, ar ir tie jūri
ninkai, kurie dabar pamatė Londoną, ne
pateks į grąžintų vokiečių vietas, kai savo 
maišuose turės dovanų iš Anglijos?..

spindulių bangos ilgis viename colyje turi 
36.918 virpėjimų, tai kiek virpėjimų per 
vieną sekundę pasieks žmogaus akies lė
lytę?

Biddleris be jokio laukimo atsakė — 
444.443.651.200.000. Šio fenomeno žmogaus 
smegenys apskaičiavo atsakymą per trum
pesnį laiką, negu truko uždavinio pasa
kyti sąlygas. Atsakymas buvo visiškai tiks 
lūs.

Biddleris buvo skaitlinių fenomenas. 
Jau 11 metų būdamas jis sugebėdavo ke
lių sekudžių bėgyje padalinti dvylikaženk- 
lį skaičių iš keturženklio. Panašių skaičia
vimo gabumų buvęs ir hamburgietis Za
karijus Dase, duodąs greitus atsakymus 
sudėdintgiausiems skaitlinių veiksmams.

Su elektrinės mašinos skaičiavimo grei
čiu gali drąsiai rungtis ir Tomas Safford1- 
as, amerikiečio ūkininko sūnus, kuris 10 
metų amžiaus būdamas daugino 32 ženklų 
skaičių iš tiek pat per vieną minutę; at
mintinai sugebėdavo apskaičiuoti dešimt
mečiams astronominiam kalendoriui die
nas ir savaites. .

Negali elektrinė skaičiavimo mašina 
rungtis su žmogaus fenomenaliu protu, ku
rį turėjo indėnų kilmės matematikas Sri- 
navasa Ramajunan, (Miręs 1920 m.) apie 
kurio gabumus rašė žymus anglų matema
tikas Harry: „Ramajunan buvo žmogus, su 
gebėjęs atsiminti daugybę teoremų ir jų 
pagalba atmintinai duoti atsakymus, kai 
bet kuris uždavinys liesdavo matematinius 
veiksmus. Jojo trupmenų veiksmų žinoji
mas ir uždavinių sprendimas atmintinai, 
buvo pranešesnis už visų pasaulio mate
matikų. Jo atsakymai buvo tikslūs ir tei
singi, tačiau jis nesugebėdavo paaiškinti, 
kaip jo smegenys šiuos veiksmus įveikia 
atlikti.

Nors elektrinės skaičiavimo mašinos at
lieka kaikuriuos apskaičiavimus greičiau 
už žmogaus protą, tačiau mašina niekad 
neturės kūrybinių idėjų, kurios išimtinai 
priklauso dvasiniam žmogaus pasauliui.

VOKIEČIU
Grįžtantieji vokiečių karo belaisviai pa

sitinkami labai iškilmingai — net bažny
čių varpų skambinimu. Friedlando stovyk
loje vyksta tiesiog dramatiškų scenų. Tarp 
grįžusiųjų yra ir gen. Seydlitz, su feldmrš. 
Paulum ir kt. prisidėję prie bolševikinio 
„Tautinio Vokietijos Komiteto“ sudarymo. 
Grįžęs, jis pareiškė, kad priėmimas Fried- 
lande padaręs tiesiog dvasinį šoką. Jis ne
manąs ateityje reikštis polit. gyvenime ir 
esąs pasiryžęs kiekvienu metu stoti prieš 
vokiečių teismą atsakyti už savo veiksmus. 
Grąžintasis vokiečių gen. Laschas, kurį 
Hitlerio teismas už „bailumą“ buvo pa
smerkęs mirti, kam negynęs Karaliaučiaus 
„iki paskutinio kareivio“, papasakojo, kaip 
Karaliaučius 1945 m. balndžio 10 d. kapi
tuliavo: buvo iššaudyta visa amunicija, to
limesnis priešinimasis būtų reiškęs bepras 
mį žmonių žudymą. Buv. Hitlerio asmeni
nis tarnas Heinz Linge su buvusiu Hitle-

VISIEMS INŽINIERIAMS, 
ARCHITEKTAMS

IR TECHNIKĄ STUDIJUOJANTIEMS
Trečiasis Am. Liet. Inž. ir Archit. S-gos 

atstovų suvažiavimas 1954 m. gegužės 29- 
31 d. nutarė ir pavedė ALIAS New Yorko 
Skyriui išrinkti metraščio redakcinę Ko
misiją, surinkti medžiagą, suredaguoti ir 
išleisti — Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų dešimties (1945-1955) metų veiklos met 
raštį, apimantį ir inžinierių bei architektų 
Nepriklausomoje Lietuvoje veiklos apžval 
gą.

ALIAS New Yorko Skyriaus narių vi
suotiniame susirinkime išrinkta metraš
čiui redaguoti Komisija: K. Krulikas, J. 
Kizlauskas, J. Valaitis ir J. Zabielskis.

Metraščiui medžiagos bei prenumeratos 
rinkimo reikalais iki šiol parašyta keli 
šimtai laiškų inžinieriams ir architektams 
visame pasaulyje.

Daug vertingos ir įdomios medžiagos 
jau gauta iš profesorių: J. Čiurlio, St. Ko
lupailos, J. Šimoliūno; Dr. inž. J. Gimbu
to, Dr. inž. A. Nasvyčio; inžinierių: A. No 
vickio, J. Dačinsko, Z. Knystauto, J. Len- 
kevičiaus, V. Petraičio; J. Puškoriaus 
(PLLAS Clevelando Sk.); Technikos žo
džio ir ALIAS New Yorko Sk. — Jungti
nėse Amerikos Valstybėse; B. Daukaus 
(PLIAS Sydnėjaus Sk.) Australijoje: J. 
Dragašiaus (PLIAS Toronto Sk.) Kana
doje; Dr. K. Kraujalio — Švedijoje; F. 
Vizbaro, Pr. Zundės, B. Banaičio, S. Tyš- 
kos, A. Funko — Vokietijoje (apie ipžinie 
rių veiklą Austrijoje, Danijoje, Prancūzi
joje, Šveicarijoje ir Vokietijoje); V. Venc
kaus ir V. Drevinskio — Venecueloje.

Dar laukiama iš prof. A. Jurskio, prof 
J. šimoliūno; inžinierių J. Muloko, A. N-' 
vickio, K. Prekerio, Dr. inž. M. Baublio, 
Dr. inž. St. Juzėno ir kitu. Taip pat inži
nierių veiklos medžiagos iš PLIAS-gos sky 
rių: Australijoje — Adelaidėje ir Melbour 
ne; Argentinoje,: Brazilijoje; Didž. Brita
nijoje; Kanadoje — Montrealyje; Kolum
bijoje; Jungtinėse. Am. V-bėse iš ALTAS 
skyrių: Bostone, Chikagoje, Detroite, Phi- 
ladelphijoje.

Metraštis jau redaguojamas, todėl pra
dėjus jį spausdinti bus reikalingos visos 
vertingos veiklos žinios ir nuotraukos, o 
ypatingai metraščio prenumerata. Pinigą’ 
labai reikalingi metraščio spausdinimo, 
nuotraukų paruošimo ir popierio išlai
doms apmokėti.

Todėl prenumeratą 2.00 arba 3.00 USA 
dol., vertingą veiklos medžiagą ir savo ad
resus (kurie sutinka metraštyje savo ad
resą talpinti) visi inžinieriai ir architek
tai bei techniką studijuojantieji malonė
kite jau dabar iš anksto siųsti šiuo adre
su: K. Krulikas, 160 Hendrix St., Brook
lyn 7, N.Y., USA. Metraštį atspausdinus, 
jo kaina bus didesnė iš anksto neužsisa
kiusiems. .

Iki šiol yra gautos tik 45 prenumeratos. 
Jau gana seniai ir pirmieji prenumera’r- 
pris’untė: E. Senkus — New York, prof. 
St. Kolupaila — South Bend ir prof. St. 
Dirmantas — Chicaga.

Metraščio Redakcinė Komisija

rio asmeninio lėktuvo kapitonu gen. maj. 
Hans Bauru patvirtino, kad Hitleris su 
Eva Braun tikrai žuvę ir sudeginti. Jis 
pats įnešęs sudeginti nusižudžiusio Hitle
rio lavoną, o Evos Braun lavoną Hitlerio 
šoferis pasikvietęs išnešti dar ir Hitlerio 
adjutantą Otto Guensch. Paskum abu la
vonai buvo aplieti benzinu ir sudeginti. 
Baur patvirtino taip pat žinią, kad negy
vas yra ir Bormanas, apie kurį buvo lei
džiamos paskalos, kad jam pavykę pa
sprukti į užsienį, kur jis ir dabar tebegy
venąs. Hitleris buvo įsakęs jį būtinai iš
vežti lėktuvu iš Berlyno, bet Bormannas 
buvęs sužeistas ir žuvęs. Paskiau jį su ki
tais SA vadovais sumetė į krūvą ir visus 
užkasė.

Pasiremiant grįžusiųjų pasakojimais, 
stengiamasi išaiškinti ir kitų karo belais
vių likimą. Ir tiems karo belaisviams, ku
rie Vak. Vokietijoje neturi savo šeimų ar 
artimųjų, stengiamasi padėti kuo galint. 
Vokiečių šeimos paprašytos, kad tokius 
grįžusius karo belaisvius ar civilius inter
nuotuosius priimtų kurį laiką gyventi pas 
save. Grįžtantieji taip pat padeda išaiš
kinti ir kai kurių mūsų tautiečių likimą. 
Ir Vykd. Taryba yra pasiuntusi savo ben
dradarbį Radijo skyriaus red. S. Migliną 
į Friedlando perein. stovyklą surinkti rei
kalingų žinių, kiek ir kur grįžusieji vokie
čių karo belaisviai Sibire ir kt. stovyklose 
yra sutikę mūsų tautiečių.

Sovietai paleidžia taip pat kai kuriuos

TRYS GRAMAI JUOKO

PATARIMAS
— Kai tau reikės kada nors pinigų, ateik 

pas mane...
— Nuoširdžiai tau esu dėkingas.
— Eisime drauge jieškoti tokio, kuris 

mums paskolintų.

NĖRA CENZŪROS
Maskvoje besisvečiuojąs amerikietis 

laikratšininkas, siųsdamas New Yorkan 
rankraštį, lydraštyje patebėjo, jog jis abe 
jojąs, kad šis straipsnis laiku redakciją 
pasieks, kadangi Sovietų Rusijoje visdėl- 
to korespondencijos cenzūra gana griežta. 
Po poros dienų korespondentui buvo grą
žintas laiškas su Maskvos centrinio pašto 
cenzūros prierašu: .Kadangi savo laiške 
rašote netiesą, jog musų krašte esanti ko
respondencijos cenzūra, laiško išsiųsti ne
galime.“

ŠIŲ LAIKŲ MENAS
— Kokius jausmus tamstai sukelia mo

dernusis menas?
— Religinius.
— Religinius?
— Taip. Nes. kai matau parodose moder

naus meno kūrinius, man visada ateina gal
von religinė mintis: — Dieve, atleisk jiems, 
nes jie nežino, ką daro!“.

IŠSIGELBĖJO
— Jonai, sakei man, kad tavo broli.gy- 

venantį Australijoje suvalgė laukiniai čia
buviai, tuo tarpu jis sveikas atvyko tave 
aplankyti. •

— Jis tik stebuklingu būdu išsigelbėjo 
paskutinę minutę: jis jau buvo laukinių 
valgių sąraše...

GENEROLAI PASAKOJA
užsieniečius suimtuosius civilius ar karo 
belaisvius. Paskiausiu metu buvo paleisti 
23 prancūzų piliečiai, kurie buvo perduoti 
prancūzų įstaigoms Berlyne. Pasitaiko L 
taip, kad su vokiečiais karo belaisviais pa
leisti prancūzai, olandai ar belgai, pamatę, 
kad savo tėvynėje gali būti suimti, nes 
jau prie sienos jų laukė su geležiniais pan
čiais, pasiprašė vokiečių įstaigas, kad 
jiems suteiktų teisę pasilikti Vokietijoje. 
Tokia teisė nebuvo atsakyta. Tarp lenkų 
užsienio reikalų ministerijos ir sovietinės 
zonos ambasados Varšuvoje pareigūnų bu
vo tartasi, kad reikėtų taip pat pirma laiko 
atleisti ir .Lenkijoje laikomus „vokiečių 
karo nusikaltėlius“. Tačiau lenkai nesutei
kė tikslių žinių, kiek Lenkijos kalėjimuose 
ir darbo stovyklose laikoma nuteistų vokie 
čių karo belaisvių ir civilių internuotųjų. 
Buvo tik tiek vokiečiams pranešta, kad 65 
nuteistųjų nebus galima „paleisti pirma 
laiko“, nes tai neįmanoma padaryti dėl jų I 
įvykdytų „sunkiųjų nusikaltimų“. Net ne- j 
buvo sutikta šių nuteistųjų bylas perduoti fl 
ar leisti su jomis susipažinti sovietinės zo- ‘ 
nos atstovams.

Grįžę japonai, AP žiniomis, papasakojo 
kaip Sibiro darbo vergų stovyklose perei
tais metais buvo sukilę ir iškėlė juodas 
vėliavas 150.000 Sibiro darbo vergų. Vie
no iš grįžusių teigimu, 5.000 pabaltiečių 
priversti kasti urano rūdą Kolymos upės 
slėnyje.
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ŽYMŪS SVEČIAI IŠ ANAPUS ATLANTO
siliepia. Keli lietuviai dirba JAV kongreso 
bibliotekoje. Po paskiausio sąskrydžio Va
šingtone tuoj visa eilė kongreso narių ir 
senatorių pareikalavo bibliotekos pareigū-i 
nūs suteikti jiems kiek galint daugiau rei
kalingų faktų ir įvairios medžiagos apie 
Lietuvą.

Dr. S. Biežis yra taip pat Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje (SLA) centro dakta- 
ras-kvotėjas. Kaip minimoji organizacija 
veikia, kiek yra įsijungusi į Lietuvos lais
vinimo darbą?

— Tai yra viena iš seniausių ir stip
riausių Amerikos lietuvių organizacijų. 
SLA yra fraternalinė organizacija, apdrau 
dos ir šalpos organizacija, bet tuo pačiu ir 
lietuvių patriotinė organizacija, kuri kuo 
galėdama prisideda prie lietuviškosios 
veiklos. Ateinančiais metais SLA minės 70 
m. įsikūrimo sukaktį. SLA centro vadovy
bę sudaro: prezidentas K. Kalinauskas, vi
ceprezidentas P. Dargis, sekretorius Dr. M. 
Vinikas, iždininkas K. Kūjis, iždo globėjai 
A. Devenienė ir J. Maceina, daktaras kvo
tėjas Dr. S. Biežis. SLA teikia gyvybės ap- 
draudą iki 10.000 dolerių, taip pat ligoj 
pašalpą etc. Lietuviai joje noromis daly- . 
vauja. Savo finansiniu stiprumu SLA ąto- 
vi pirmose eilėse tarp kitų fraternalinių 
organizacijų ir didžiųjų komercinių ap- J 
draudos kompanijų.

Tačiau SLA taip pat yra daug padariusi 
ir dabar žymiai prisideda prie lietuvybės 
išlaikymo bei stiprinimo ir remia visus ki
tus veiksnius, dirbančius tame darbo bare. 
SLA labai stipriai remia ir visą Lietuvos 
laisvinimo veiklą, daugiausia — per Altą, 
kuriame turi savo atstovybę iš trijų asme
nų: prezidento, viceprezidento ir sekreto
riaus. Tą pat galima pasakyti ir apie Bal
tą. Kai Altas ir Balfas kūrėsi, tai SLA pir 
moji atėjo jiems į pagalbą, paskirdama 
pradžiai kiekvienam po 2.500 dolerių. Ir 
dabar skiria kasmet didesnes sumas Al- t 
tui, taip pat ragindama savo kuopas remti 
Alto ir Balfo dirbamus darbus. Alto dides
nę pusę sudaro SLA nariai veikėjai. 
Vykdomajame komitete is keturių narių 
trvs nariai yra senf SLA veikėjai.

Kai Vašingtone buvo į JAV kongresą 
įneštas DP įstatymo projektas, kuriuo ta
vo numatyta iš visų emigrantų pagal ft 
įsileisti 40 proc. pabaltiečių, pats įstatymo 
projektas buvo nepopuliarus, susidariusi 
atskira komisija buvo linkusi minimąja 
klauzulę visai išbraukti ir net pats prezid. j 
Trumanas pasirodė tiems 40 proc. pabaly 
tiečių priešingas. Tos klauzulės^ niekas nei 
iš lietuvių, nei iš kitų pabaltiečių negynė. 
Tik viena SLA stojo visu svoriu, kad įteik
tasis siūlymas butų pravestas. Tuo metu 
SLA vykd. taryba įgaliojo savo prezidentą 
V. Laukaitį vykti į Vašingtoną šio reikalo 
ginti. Jis buvo priimtas pakomisėj, kurios 
žinioj buvo minimasis bilius, jai įrodė viso 
šio reikalo svarbumą ir pagaliau pakomisę 

■ įtikino, kad ji savo, ruožtu minimąjį biliu 
rekomenduotų priimti JAV kongresui. P" 
tokių rekomendacijų ir įrodinėjimų JAV 
kongresas iš tikro minimąjį įstatymą su 
numatytąja klauzule priėmė, ir preziden
tas, pakeitęs savo nuomonę, jį pasirašė. 
Vykdomoji taryba yra įsitikinusi, kad tik 
SLA rūpesčiu pavyko šį bilių apginti ir 
pravesti pro JAV kongresą. Jei jis nebūtų 
praėjęs siūlytąja redakcija, tai tiek iš lie
tuvių, tiek iš kitų pabaltiečių į JAV pagal 
jį būtų galėję atvykti žymiai mažiau.

SLA seniau turėjo ir dabar tebeturi 
tremtinių komisiją, kuri rūpinasi teikt 
jiems finansinę ir kitokią pagalbą, parūpi- 1 
na drabužių etc. x

Dr. S. Biežis, kaip amerikietis gydyto
jas dalyvavęs Pirmajame Pasauliniame ka 
re, yra taip pat susitikęs su mūsų kitais 
tautiečiais, kariavusiais JAV karių eilėse. 
Tuoj po karo, būtent — 191-9 m., rūpinosi 
aplankyti Lietuvą. Deja, nepavyko tik dėl 
to, kad tuo metu Lietuva dar nebuvo pri
pažinta JAValstybių. Dabar, paskiausios 
kelionės per Europa metu, svetur vėl susi
tiko daugiau mūsų tautiečių. Kokį sutiktie 
ji lietuviai padarė jam įspūdį?

—• Gerą, — pastebi Rr. S. Biežis, baig
damas pasikalbėiima. — Lietuvių moralė 
atrodo gana augšta. Net ir tie, kurie new?" 
niekur išvykti ar emigruoti, optimistiškai ; 
žiūri į padėtį ir į ateitį. Jie sielojasi Lie- 
tuvos reikalais, rūpinasi jos likimu. Ir tai ; 
pastebėjau tiek Italijoje, tiek Šveicarijoje 
ir Vokietijoje. Tai teigiamas reiškinys. Dar 
vienas išskirtinas bruožas, tai — nepap
rastas lietuvių nuoširdumas. Visi jaučiasi 
kaip tikri broliai ir sesės lietuviai.

(atkelta iš psl. 1.)
iš senųjų Amerikos lietuvių veikėjų, tiek 
ir man pačiam rūpėjo ir teberupi, ar tarp 

lietuvių negalima rasti bendrą kalbą, kad 
nebūtų peštynių per laikraščius, kur tie
siog ištisi puslapiai prirašomi etc. Tokie 
dalykai amerikiečius ypatingai jaudina ir 
drauge stebina. Todėl atvykusieji ir nori 
visiškai atvirai išsiaiškinti, dėl ko taip yra 
iš tikro. Su tuo nusistatymu jie atvyko ir 
į Vliką .Apskritai, — kaip toliau pastebėjo 
baigdamas pasikalbėjimą A. Trečiokas, — 
kiek teko tuo reikalu pasiinformuoti su 
min. Lozoraičiu, buvo įsitikinta, kad jis 
dirba naudingą darbą ir nusipelno nuošir
džios paramos. Aplankysim taip pat min; 
Bačkį Paryžiuje ir min. B.K. Balutį Lon
done.

AMERIKOS LTS PIRMININKAS 
DR. S. BIEŽIS:

— Amerikos Lietuvių Taut. Sąjunga, 
sako jos pirmininkas Dr. S. Biežis, — yra 
amerikini organizacija. Šis vardas nusisto
jo prieš 5-6 metus. Seniau veikė trys gru
pės: Lietuvai Vaduoti Sąjungą, Čikagoje
— 'Misija ir New Yorke — Tautininkų 
Centras. Tačiau jų visų ideologija ir kryp
tis buvo vienoda, ir jos visos savo tarpe 
gražiai bendradarbiavo. Senia, pačioje lie
tuvių emigracijos pradžioje, šios ideologi
jos lietuviai savo tarpe vienas kitą vadino 
tautiečiais. Dabartinę ALTS vadovybe su
daro šie centro valdybos nariai: pirmasis 
vicepirmininkas Dr. J. Bartkus, antrasis 
vicepirmininkas Dr. Br. Dirmeikis, iždi
ninkas — adv. A. Lapinskas ir sekretorius
— inž. J. Jurkūnas.

Sąjunga rūpinasi išlaikyti Amerikoje lie 
tuvybę, kelti patriotiškumą, ugdyti lietu
vių tautinę kultūrą, o nuo to laiko, kai 
Lietuvos valstybė buvo pavergta raudonų
jų okupantų, dedamos visos pastangos Lie 
tuvai laisvinti ir jungiamasi į visus laisvi
nimo veiksnius. Misija pvz., 1945 metais 
yra tuėiust Vašingtone reikšmingą sąskry
di, kuriam vadovavo advokatas A. Olis. 
To sąskrydžio tikslas buvo iškelti ir kiek 
galint daugiau išgarsinti Lietuvos bylą. 
Sąskrydžio metu į jį atvykusioms JAV se
natoriams ir kongreso nariams buvo aiš
kinama, kad lietuviai yra atskira tauta, 
nieko bendro neturinti su slavais, kad ji 
buvo ilgai rusų pavergta, kad turi ilgą_ ir 
garbingą praeitį, savo istoriją ir kultūrą 
ir neginčytiną teisę tvarkytis kaip laisva; 
nepriklausoma valstybė.

Kitas nanašus sąskrydis, Sąjungos su
ruoštas. buvo 1953 m. liepos mėnesį vėl 
Vašingtone. Jos svarbiausias uždavinys bu 
vo amerikiečiu plačiajai visuomenei iš nau 
jo išryškinti faktą, kad Lietuva kaip vals 
tybė yra sena, su garbinga praeitimi, kad 
Lietuvos valstybę įkūrė jau 1253 m. kara
lius Mindaugas, vadinasi — prieš 700 me
tų, ir kad ji atsirado ne 1918 m., kaip ne
vienas amerikietis galvoja. Tada buvo 
gražiai paminėta Lietuvos valstybės 700 
m. įsikūrimo sukaktis. Ta pačia proga bu
vo stengiamasi į sąskrydį atvykusius JAV 
kongreso narius, senatorius ir įvairius vy- 
riausvbės pareigūnus supažindinti su lie
tuviškosios kultūros apraiškomis. Tam tiks 
lui buvo suruošta vykusi meninė paroda, 
kuriai Mindaugo biustą pšdarė skulptorius 
Košuba. Pianistas A. Kuprevičius paskam
bino visą eile lietuvišku kompozicijų, o 
Vašingtono simfoninis ekstras "riežė lie 
tuviū kompozitorių kūrinius. Puiku kon
certą suruošė Čiurlionio ansamblio choras, 
taip pat lietuviškos giesmės skambėjo ir 
per pamaldas Vašingtono katedroje. Pasi
sekimas buvo didelis, lletuviškaiam reika
lui pasitarnauta daug, atsiliepimai tiek 
spaudoje, tiek per radijus teigiami ir labai 
gražūs.

Sąskrydžio garbės komiteto nirmin’nkas 
buvo JAV viceprezidentas R.M. Nixon, 
pirmininkas — ats gen. A.C. Wedmeyer, 
komiteto nariai f— visa eilė oasižvmėjusiu 
amerikiečiu veikėju, senatorių, kongreso 
narių ir kt. Ir ateinančiais metais numa
toma suruošti Vašin’gton“ dideli saskrv<u 
Ta proga norima dar daug’au išryšk’nti 
garbingą Lietuvos praeiti, iškelti jos kul
tūrą ir atkreipti amerikiečių plačiosios vi
suomenės dėmėsi i dabariino tragišką ne
vergtosios Lietuvos nadėti. Visi tam reiks 
lui pritaria, tenka tik išspręsti finansinių’ 
klauimai. Bet panašiu sąkskrvdžhi rezul
tatai yra efektvvūs. Net ir skeptikai įsi
tikina. kad toks lietuv’škoio reikalo ir vi
sos bylos propagavimas labai teigiamai at
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Sekmokas, Šveicarijoje A. Paūlaitis, Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Balčiūnas, Danijoje — A. Bričkus, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Bajorinas
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