
NESISKAITYMAS SU REALYBE
j- Tarptautinė būklė ir toliau tebėra tokia, 

kad ji savaime turi kelti mumyse susirūpini- 
i| mą. Nieko nėra blogesnio sovietų okupuotų 
Mautų moralei ir tų tautų laisvės reikalui, 
Haiekuo daugiau negalėtų džiaugtis Kremlius,

Mažos tautos dar mažesnę tremtiniškąją 
* dalį su kiekviena didžiojo žmogaus mirtim 

ištinka didžiulis nuostolis, skaudus, neap
skaičiuojamas. Mums dabar šitaip atsitiko 
su Vinco Krėvės Mickevičiaus mirtim. Mū
sų kultūriniam pasaulyje užgeso didžiulė 
žvakė, kuri visą gyvenimą degė mums, stora 
ir didelė, vis aplašėjusi kvepiančiais vaško 
burbulais. Žvakė užgeso, nes išsibaigė dag
tis, o tas jos degimo kvapas liko ir liks, kol 
mes gyvensime, kol po mūsų kiti gyvens, kol 
bus Lietuva ir lietuvių, juos vis lydės tas 
kvapas lietuviško vaško, kurį sunešė mūsų 
krašto bitės ir kuris buvo sulipdytas į šio 
didžio žmogaus gyvenimą simbolizuojančią 
žvakę.

Veju šalin mintį, kuri įkyriai lenda ir ieško 
šitokia proga atsakymo, kas Čia dar mums 
liko tokių didelių, plačių ir šakotų, kaip 
Krėvė. Ne. tokia mintis gąsdina...

Krėvė iš tiesų buvo didelis ir šakotas. Sa
kykim, kad tai buvo likusi gyva deganti 

« mums pati stambioji literatūros žvakė, sa
kykim. kad ant jo žmogiškai netvirtų pečių 
stipriai laikėsi visas gražiausias mūsų kultū
rinio rūmo kampas, o šiandien jau nebėra 
jokios vilties, kad jis duotų dar naują Šarū
ną, Mikį, Skirgailą ar pristatytų mums dar 
daugiau tų nesenos dienos dzūkiškų kaimie
čių. Krėvė mirė, rodos, baigęs kurti senat
vėje patį didįjį savo gyvenimo kūrinį, opūs 
magnum, apie dangaus ir žemės Sūnų.

Kaimo vaikas, jis lietuvių literatūroje pir
miausia stipriai pastatė koją savo realistiniais 
kaimiečiais, atsivestais iš šiaudinės pastogės: 
sukūręs tuos senuosius gamtažmogius, sker
džius Lapinus ir Vainorus, gyvenimiškuosius 
Dvainius, Traibėnus, Kalpokus, Rupeikas ir 
tą keliaujantį žydelį Kušlių, kuris tiek rū
pesčio sudarė Marcelei, ir mažąjį Antanuką 
su jo bobute ir dar visą būrį kitų ir vėliau 
dar tuos Kukius ir Gugius, kurie visi prieš 
mūsų akis vaikščioja jau apie pnkiasdešimt 
mtų ir ■vaikščios ir gyvens mūsų širdyse, ir ,( 

, mes gyvensim jų rūpsčiais ir svarstysime jų ' 
problemas ir ano meto lietuviškojo kaimo j 
problemas dar begalybę metų, nes jie mū
siškiai, savi, lietuviški. Tiesa, gyvenimas kci- ' 
čiasi. Pačiam gyvenime nebėra žmonių, kaip ' 
Lapinas ar gal ir kaip Vainorus. Po Krėvės 
gimtą Dzūkiją nebevažinėja Kušliai ir nebe- ' 
mainikauja silkių į kiaušinius, ir Traibėnas, 
nuvarytas kolchozan, nebegyvena anomis 
problemomis, ir Dvainis, jei burnota prieš 
Dievą, tai gal dėl to, kad sūnus bus žuvęs 
partizanuose ar jo dukteris išvežė Sibiran 
ar jį patį su žmona už pyliavų neatidavimą 
ištempė iš namų, jei dar prigyveno iki šių 
dienų. Krėvės realistiniuose raštuose gyve
na mums anoji Lietuva, kada ten jo vaizduo
jamieji žmonės sirgo savo rūpesčiais.

Krėvės kūrybinis genijus pristatė mums ir 
kitą Lietuvą — tą senąją, su narsiais kuni
gaikščiais ir bajorais, gynusiais nuo priešo 

r savo šalį. Pirmiausia čia tas niaurusis Šarū
nas, niekad savo gyvenime ramios dienos 
neturėjęs ir draugų nepažinojęs, tikras žmo
nių nekentėjas mizantropas, kuris, nieko ki
ta sau neturėdamas, troško bent didžios gar
bės ir galybės, o šituo keliu eidamas nesąmo
ningai, nors ir žiauriai jungė krūvon, vienon 
valstybėn visą Lietuvą, tada dar atskirų ku
nigaikščių suskaldytą sudalytą, nestiprią ir 
besivaidijančią tarpusavyje, į vieną didelę 
valstybę, kuri, jau tokia išnėrusi iš priešis- ' 
torinių miglų, šimtus metų drąsiai pajėgė at
sispirti kryžiuočiams, nešusiems su kryžium 
kartu kardą ir kalaviją ir tais aštriais plieni
niais krikšto įrankiais mieliau galvas kapo
jusiems, o ne Dievą pasiūliusiems, ir len
kams, visad klastos pilniems, ir rusams, ku
rių žemes buvo įveikusi net pati Lietuva už
imti ir ten sukurti savo imperiją, taiką ir ra
mybę. Krėvė mums pristatė ir kryžkelėn at- 
sidūrusios Lietuvos jau istorinį valdovą Skir- 

k gailą ir Mindaugą ir dar daug istorijos ne
minimų tų bajorų Kirklių, kurie drąsiai gy
nė tėvynę, ir Sviedrių, ir Kunotų, ir Margi
rių, jau iš kitų lūpų girdėtų, bet Krėvės sa
vaip parodytų.

Mums pristatęs senąją ir savo laikų Lietu
vą žavėtis ir gėrėtis. Vincas Krėvė dar turė
jo sau didelį uždavinį. Daug tėvynėje pui
kių ir gražių vietų, bet Dainavos šalis jam 
visų gražiausia ir garsiausia. Daug gražių ir 
svarių dalykų sukūrė mums Krėvė, bet il
gus metus jis kūrė vis patį svarbiausią savo 
veikalą, patį didžiausią — apie dangaus ir 
žemės Sūnų. Kai kitais jo darbais pirmoje 
eilėje gėrėsis vis lietuvis, tai tas pastarasis 
dėl savo siužeto platumo ir visuotinumo iš
veda jį į žmonijos platumas.

Gyvenimo darbas baigtas, atėjo senatvė, 
išsibaigė didžiosios žvakės dagtis, liepsnelė 
supleveno užgęsdama, o lietuviško vaško 
kvapas vis sklinda, vis skverbiasi gilyn j mus 
su kiekvienais metais ir dešimtmečiu ir su 
kiekviena naująja karta, vis gilyn, vis labiau 
sutapdamas su mumis, kaip tauta, patapda
mas mūsų dalimi, nuosavybe, neatskiriama 
dalimi, praturtindamas lietuvį, nes mirė 
žmogus, o turtai liko mums.

Vincas Krėvė Mickevičius gimė 1882 m. 
spalio 19 d. Subartonių kaime, Merkinės pa
rapijoje, Alytaus apskr. Mokėsi Merkinėje, 
Vilniuje, Petrapilyje. Buvo įstojęs į kunigų

seminariją, paskui studijavo Kazanės, Vie
nos ir Lvovo universitetuose ir baigė filo
sofijos daktaro laipsniu, gavo magistro laips
nį ir kartu aukso medalį. Nenorėjęs keisti 
tikybos, kviečiamas negalėjo svetur išeiti pro
fesorium, todėl pasitenkino mokytojo vieta, 
1920 m. grįžęs j Lietuvį, profesoriavo ir de
kaną vo universitete, redagavo ,,Skaitymus“ 
ir kitus literatūros žurnalus, rinko tautosaką 
ir ruošė jos rinkinius spaudai, o kitu metu 
vis rašė. Užėjus bolševikams, buvo vadina
moje liaudies vyriausybėje. Kito bolševik
mečio išvakarėse pasitraukė į Vakarus, gy
veno Austrijoje, paskui profesoriavo dar 
Amerikoje ir pačiu pastaruoju metu gyveno 
vienišas senatvės dienas mažame Amerikos 
miestelyje.

Prirašė daug. Realistiniai jo dalykai: 
„Šiaudinėj pastogėj“, „Raganius“, romanti
niai ir istoriniai: „Dainavos šalies padavi
mai“, „Šarūnas", „Skirgaila", „Mindaugas“, 
kiti: „Likimo kelias“, „Žentas“, „Rytų pa
sakos“ ir kt. Paties didžiausio veikalo, „Dan
gaus ir žemės sūnau'',J>uvo pasirodžiusi tik 
pirmoji dalis. „Terra“ ruošiasi išleisti jį visą.

K. Barėnas.

dokinijos? Šiandien gal ir taip, nes rytoj jie 
gali gauti visą Indokiniją.

Vakarų koziriai Ženevoje yra labai silpni. 
Prancūzijos ministras pirmininkas Mendes- 
France pagal savo pažadą, turi pasiekti pa
liaubų Indokinijoje iki 20 liepos arba atsi- ■ 
statydinti, liesa, jis kalba, kad tų paliaubų 
Indokinijoje nepasiekus bus kariaujama to
liau, kalbama net apie vienos prancūzų di
vizijos Indokinijon išsiuntimą iš V. Vokie
tijos, susilpninant NATO pajėgas Europoje. 
Bet kiekvienas žino, kad tuo padėtį Indoki
nijoje, o tuo labiau Raudonosios upės del
toje vargiai bus galima išgelbėti. Maža yra 
vilties, kad būtų galima išsilaikyti Hanoi, ku
rią supa 8 raudonųjų divizijos, gerai gink
luotos sunkia artilerija ir, kaip kalbama, net 
ir tankais. Kad prancūzams į pagalbą atei
tų amerikiečiai, jau nekalbant apie anglus, 
vilties irgi yra maža. Nėra tikra, kad patys 
prancūzai sutiks su savo reguliarios kariuo
menės siuntimu į Indokiniją. Visą tai Molo
tovas ir Chou-en-Lai gerai žino ir tuo būdu 
gali manevruoti kaip nori. Jie(gali pasitari
mus lengvai nutęsti iki pat 20 liepos, kada 
Mendes-France turi pateikti Prancūzijos 
parlamentui savo atsistatydinimą, jei iki 
to laiko nebus sutarta dėl paliaubų Indoki
nijoje. Šiaip ar taip komunistai visvien žino, 

su Sovietų Sąjunga, (domu, kad Vakarai savo galvų dėl Indokinijos ne-

EUROPOS VIENYBES KONGRESAS
S.m. liepos 9-11 dienomis Milane, Italijo

je, įvyko Socialistų Sąjūdžio Jungtinėms Eu
ropos Valstybėms VH-tasis Kongresas, ku
riame dalyvavo virš 250 delegatų iš Vokieti
jos, Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, 
Graikijos, Liuksemburgo, Olandijos, Dani
jos. Švedijos, Saaro kraštų ir egzil: delega
tai iš Rytų ir Vid. Europos kraštų ir Ispani
jos. Lietuvių social-demokratų partiją Kon
grese atstovavo inž. J, Vilčinskas, atvykęs iš 
Londono.

Kongresas svarstė Europos apjungimo 
‘ekonomines ir politines problemas ir pasisa
kė- aktualiu Europos gynybos bendruomenės 
klausimu. Diskusijose dalyvavo tarp kitų 
Italijos vice-premjeras G. Saragot ir Belgi
jos užsienio reikalų ministeris Henry Spaak. 
Buvo aptartas reikalas plėsti esamą Vakarų 
Europos Valstybių bendradarbiavimą, kad 
tuo būdu paspartinus Europos Jungtinių 
Valstybių idėjos realizavimą. Tuo pat laiku 
Sąjūdis pradėjo supažindinti Rytų ir Vid. 
Europos socialistų partijų atstovus su Sąjū
džio tikslais ir leido visiems pasisakyti disku
tuojamaisiais klausimais. Sąjūdis tuo būdu 
padarė pirmą žingsnį, kad Rytų ir Vid. Eu
ropos kraštai, jiems išsilaisvinus iš Sovietų 
vergijos, taip pat galėtų įsijungti į planuoja
mas Jungt. Europos valstybes.

Kongresas priėmė politinės deklaracijos 
tekstą, kuriame sakoma, kad laisvasis pasau
lis turi siekti:

1. Žmonių ir piliečių išlaisvinimo iŠ dik
tatūrinės priespaudos, įskaitant ir Rusijos gy
ventojus ;

2. Valstybinės nepriklausomybės astaty- 
mo Rusijos pavergtiems satelitiniams kraš
tams ir Baltijos kraštams;

3. Rytų ir Vakarų Vokietijos sujungimo į 
nepriklausomą valstybę;

4. Valstybės suverine’eto atstatymo sutar
ties Austrijai ir atitraukimo okupacinių ka
riuomenių. 4 • -"t

Liepos 10 <į vakare,Milano valdyba Kon
greso dalyviams suruošė iškilmingą priėmi
mą buv. karališkuose rūmuose, kur šia pro
ga buvo pasakyta nuoširdžių sveikinimo kal
bų.

Kongresas paskelbė atsišaukimą į Prancū
zijos ir Italijos socialistus, ragindamas pa
reikšti viešąją nuomonę, kad Eurpos gyny
bos bendruomenė yra vienintėlis saugus bū
das Vokietijos apginklavimui ir todėl šių 
kraštų parlamentai turėtų neatidėliojant ra
tifikuoti Europos Gynybos Bendruomen. 
sutartį.

Naujo tarptautinio komiteto posėdyje, ku
riame pirmą kartą dalyvavo ir Baltijos kraš
tų atstovai, buvo išrinktas Sąjūdžio vykdo
masis komitetas: žinomas prancūzų veikė
jas Andre Philip —- prezidentu, 6-ių Euro
pos kraštų atstovai vice-prezidentais ir H. 
Gironella —• gener. sekretoriumi. Sąjūdžio 
būstinė yra Paryžiuje.

ĮTARTINI SVEČIAI
Bridgend hostelį, Stonehouse, Glos, ap

lankė keturi svečiai, du vyrai ir dvi mo
terys, kalbą keliomis kalbomis, platindami 
religinio turinio lapelius, taip pat atspaus
dintus Įvairiomis kalbomis. Atvykę pasisa
kę esą evangelikai. įteikdami atsineštas 
skrajukes, kiekvieno asmens teiravosi var
do ir pavardės, kilimo vietos, giminių ad- 

. resų, pasilikusių už geležinės uždangos. Po
kalbio metu jie stengdavosi kiekvieną daly, 
vį nufotografuoti. Šitoksai atvykusiųjų 
„apaštalininkų“ elgesys sukėlė gyventojų 
tarpe įtarimą. Buvo pakviesta policija, ku
ri konfiskavo fotografijų filmas. Pastebėti
na, kad filmų negatyvuose buvo tik „evan
gelikai" ar kito tikėjimo asmenys, atvykę 
iš „rojaus". Policija „apaštalintnkus“ pa-

o ypač anglų ir amerikiečių nesutarimais ir 
vienos, vieningos veiklos sovietų atžvilgiu 
stoka. Deja, kad anglai ir amerikiečiai pas- 
kuttiniu metu būtų parodę vieningą ir ryž
tingą politiką Maskvos atžvilgiu, to neten
ka tvirtinti.

Tiesa, Vašingtono pasitarimų išdavoje 
paskelbtu komunikatu tam tikra dalimi mes 
galime būti patenkinti. Taip, kai keno pava
dinta Potomaco charta patvirtina jau pa
mirštos ir neįgyvendintos Atlanto chartos 
paskelbtus dėsnius. Pareiškimas, kad JAV 
ir Didžioji Britanija niekad nepatvirtins su
sitarimo nesavanorišką buvusių suvereninių 
valstybių pajungimą sovietams, dabartinėje 
tų valstybių sovietų junge padėtyje, savaime 
jau yra daug. Nors, deja, reikia pripažinti, 
kad toks pareiškimas dar nereiškia įgyvendi
nimo tų išlaisvinimo pažadų, apie kuriuos 
savo melu kalbėjo Dulles.

Vietoje tų kalbų apie sovietų pavergtų tau
tų išlaisvinimą, Didžiosios Britanijos valsty
bės vairuotojai ėmė kalbėti apie „peaceful 
coexistance“ ( ~ ” 1
kad tas terminas nėra vakarų išradimas, bet guldys, kad anksčiau ar vėliau ji pateks 
pačių sovietų, ir jo kilmė siekia Brest-Li- jiems visa. „Tvirtas“ Vakarų nusistatymas, 
tovsko sutarties tarp nugalėtos Rusijos ir kai- kad jie tegalės sutikti su paliaubomis tik la
zerinės Vokietijos laikus. da, kai komunistai atįtrauks savo pajėgas iš

Mums atrodo, kad nieko politikoje nėra kitų dviejų Indokinijos valstybių: Laoso ir 
blogesnio ir niekas tiek dau nepadaro žalos,' Cambodijos, padalinant Vietnamą ties 18 
kaip taip vad. „Wishful thinking", arba ne-- (nukelta | psl. 4.^
siskaitymas su realybe, nenoras tikros rea- -..... -..
lybės matyti. EUROPOS PLB KONFERENCIJA

Taip ir šiuo atveju, atrodo, kad kalbos PARYŽIUJE
apie „peaceful coexistance“ su Sovietų Sų-" o n ‘ ,

yra J.linga, „k .hlnking“. „Sggft’CTSSŽUŽįS
Nes kaip gi patys sovietai supranta tą Kraštų Konferencija, užtrukusi 3 dienas, 

„peaceful coexistance“ su vakarais? Balan- ^Konferencijoje dalyvavo D. Britanijos, Ka
džio mėnesio Maskvos žurnalas „Komunist"’’^’ Sv«W°s> Šveicarijos ir
reikšmingai užvadintame straipsny „Žmoni- ko^ere^ij^Iiklno^DiplomatUos2 šSs 
jos ėjimas į komunizmą yra nesulaikomas' , 'ministeris S. Lozoraitis, VLIKo atstovas 
rašė, kad kapitalizmas diskreditavosi visais ministeris Dr. Karvelis, ministeris Dr. Bač- 
atžvilgiais. Tame straipsny per 8 puslapius ^is ir prof Ereto vardų Šveicarijos atstovas

.... .... .-t; , ' Paul artis. Raštu sveikinimus prisiuntė: Mi-
tarptautmė padėtis aiškinama kaip perma- misteris Žadeikis, konsulas V. Gilys, Lais- 
nentint kova tarp kapitalizmo, ir, socializmo •'ša Komiteto pirmininkas . Sidzikauskas, 
sistemų, kapitalizmui ritantis į neišvengiamą M- Lietuvos vardu M. Simonaitis, 'Auštta- 
pražutį, ateitis priklausanti socializmui so- aT^Emo^s kra’štffi
vietinėje formoje. Sovietai „peaceful coexis- > įovaj __ Mon. Razminas Austrijos lietuvių 
tance“ supranta tik kaip laiko laimėjimą-, vardu, Slašinskas — Danijos Ir Sekmokas 
Tuo pačiu metu tas laikinas „peaceful co-s Belgijos lietuvių bendruomenės vardu, 
existance“ sovietams nekliudo remti sub-.-
versmę akciją Vakaruose, varyti propagandą išsamesnį Konferencijos aprašymą spaus- 
prieš Vakarus ir vykdyti šalto, kol galima iš-, dinsime ateinančios savaitės „E L.“ nu-yje. 
vengti karšto, karo agresiją. Tuo būdu, 
„peaceful coexintance" su Sovietų Sąjunga 
vakarų viltis yra tik sovietams naudinga.

Tikintis to „taikingo sugyvenimo" su So-t „ į V M1HV J H įjk įl.\J n T Vilu
vietų Sąjunga ir raudonąja Kinija, Zenevo-c che, netoli Krašto Valdybos Weinheimo 
je vėl prasideda rytų ir vakarų konferenck- būstinės ir Vasario 16 Gimnazijos, Krašto

MLT pirmininkas, Erdmondas Simonaitis.
Sav6 kelionėje, lankydamas lietuvių ko- 

jo progos susirinkimuose ir pasikalbėiimuo

Iri- tijoje taip rūpimus jos švietimo įstaigos,
• ■ Vasario 16 Gimnazijos, reikalus, šiai lietu

vių įstaigai visur buvo reiškiamas nuošir
dus susidomėjimas ir pritarimas. Kanadie
čių lietuvių visuomenėje Vasario 16 Gim
nazijai jaučiamas didelis palankumas ir no
ras remti ją visomis išgalėmis. Visi yra įsi
tikinę, kad tai yra vienintelė pasaulyje 
tikrai lietuviška gimnazija.

Su išvykstančiu į Europą BALFo pirmi
ninku, kan. Končium, tebuvo likę laiko 
trumpam pasikalbėjimui telefonu. Pokal
biuose su einančiu BALFo pirmininko pa
reigas prel. Balkūnu, jo reikalų vedėju 
Minkūnu ir direktoriato nariais, buvo pri
eita išvada, kad bendradarbiavimas turi bū 
ti patvarkytas taip, kad dėl to nenukentėtų 
gimnazijos reikalai.

*****
Tunisas. Prancūzų protektorate, Ferry

ville mieste, arabų teroristai iš pasalų ėmė 
šaudyti į ramiai kavinėje sėdinčius sve
čius. Žuvo keli 
Ttio pačiu laiku 
autobusas. Žuvo 
keleivių sunkiai 
niai gyventojai, 
terorą, surengė ginkluotus užpuolimus, už
mušdami kavinėse ir gatvėse kelis Čiabu
vius.

Bonna. Princesė Margarita vieši Vaka
rų Vokietijoje, lankydama britų kūrinius 
dalinius, esančius Vokietijoje. Vakarų Vo
kietijos vyriausybė ir gyventojai entuzias
tingai sutiko britų karališkos šeimos atsto
vę. Federalinės Respublikos prezidentas 
Heussas augŠtai viešnei surengė iškilmin
gus pusryčius, kurių metu princesė Marga
rita pasakė kalbą pabrėždama, kad geri 
anglų — vokiečių tautų santykiai atneš 
naudos ne tik toms tautoms, bet tai yra 
būtina visos Europos ir net viso pasaulio 
gerbūviui.

Londonas. San Domingo respublikos 
konsulato būstinėje, esančioje Wilton Str„ 
Londone, du konsulato valdininkai suslgin- 
čyjo ir ėmė vienas į kitą šaudyti. Konsu
las Bernardino užmuštas, o karo aviacijos 
atašė kapitonas De la Maža sunkiai sužeis
tas.

*****
GRIŽO VKV VICEPIRMININKAS 

ERDM. SIMONAITIS
I Vokietiją grįžo ir apsigyveno Hemsba-

ja. Korėjos klausimas iau palaidotas, bet vis y^b.os vicepirmininkas VUKo narys ir 
1 1 „ MLT pirmininkas, Erdmondas Simonaitis,
dar tikimasi pasiekti „taikingo sugyvenimo *• r
Indokinijoje, nors ją ir pusiau perpjaunant,' lonijas JAV ir Kanadoje, Simonaitis turė- 

jo progos susirinkimuose ir pasikalbėjimuo 
kaip pusiau liko perpjauta Vokietija tr Ko- se paliesti lietuvių bendruomenei Vokieti- 
rėja. Bet ar komunistai pasitenkins puse ‘ “

LIETUVIŲ DELEGACIJA VAŠINGTONE
1954 m. birielio mėn. 17 d. Lietuvos laisvinimo reikalais Valstybės Departamente lankėsi lietuvių delegacija ii VLIKo. 

A LTo, Lietuvos Pasiuntinybės Vakingtone ir Informacijos Centro atstovų. Daugiau kaip valandą trukusime pasikalbėjime su Vals
tybės Sekretoriaus Padėjėju Europos Reikalams Mr. Livingston T- Merchant aptarti įvairūs su Lietuvos laisvinimu susiję klausimai.

U kairės į dešinę: ALT iid. M. Vaidyla, ALTsekr. Dar P. Grigaitis, VLIK pirm.peri. M. Krupavičius, ALT narys A. Rudis,
varė iš hostelio rajono, nebegražindama tybės Sekretoriaus Padėjėju Europos Reikatams Mr. Livingston T- Merchant aptarti įva irūs su Lietuvos laisvinimu susiję klausimai. 
Ho%yventoįų tarw“ šftoks^i^įunomų^ IS kt>iris 1 deSinę: ALT ild‘ ™dyla- ALTsekr' Dar P Grigaitis, VLIK pirm.peri. M. Krupavičius, ALT narys A. Rudis. 
menų apsilankymas' sukėlė Įtarimą ir pasi- Mr-. Livingston T. Merchant, Lietuvos Ministeris Žadeikis ir ALT pirm. L. šimutis. Fotografijos matomas dail. Galdiko paveiks- 
piktinimą. Gloucestershierės lietuvis las, kurį delegacija paliko įteikti Valstybės Sekretoriui John Foster Dulles.
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
J. KUZMICKIS

MAIRONIO SILUETAS
DĖL APŽVALGINIO DŪMELIO

Man rodos, be jokio didesnio reikalo ger
biamas J. Kuzmickis („Europos Lietuvio'* 
Nr. 27, straipsnyje „Kunigai K. Barėno ap
žvalgoje“) bara mane už tą ištrauką, išpeštą 
iŠ didelio jo kultūrfilosofiškai visuomeninio 
straipsnio. Tas jo straipsnis, mano akimis, 
yra kultūrfilosofiškai visuomeninis, jam pa
čiam jis religinis. Nenorėčiau manyti, kad 
už savo terminologiją aš turėčiau būti pa
kartas. Nemanau, kad, pvz., prof. A. Macei
na pyktų, jei jo leidžiamąsias studijas vieni 
vadintų religinėmis, o greta jų kiti — filoso
finėmis, o aš, pavyzdžiui, kultūrfilosofinė- 
mis.

Kodėl aš tą ištrauką išpešiau, jau dabar 
atsakė, rodos, pats J. Kuzmickis, pasiteisin
damas, kad jo straipsnis yra religinis ir jis 
kitaip negalėjęs rašyti, nors aš atsimenu jį 
patį ne kartą straipsniuose skatinusį visus 
lietuvius j bendrą darbą. Mane ir nustebino 
šita ištrauka, kaip tik priešinga ne tiek paties 
autoriaus kitur sėjamomis mintimis (rodan
ti, kad galima tarnauti ir dviems valdovams), 
bet ir pagrindiniams žmoniškumo dėsniams. 
Man pačiam visad būna gėda, kai užtinku 
bent įtaigojimų ar užuominų, jog tas ar anas 
yra ar turėtų būti negras, vadinasi, žemesnis 
dėl savo spalvos ar religijos ar kitų panašių 
dalykų. Anąkart aš nepasakiau tai, vadinas, 
nutylėjau savo nuomonę ir tuo išlaikiau be
šališkumą. Ką aš prirašiau prie J. Kuzmic- 
kio straipsnio ištraukos, tai yra tik logiška 
išvada iš jo teigimų, bet ne mano nuomonė. 
Situos dalykus reikėtų-skirti, nes tarp jų 
skirtumas labai aiškus.

Savo nuomonės nepridėjau nei prie „Vie
nybės“ pasisakymo, nei prie p. Stp. Vykinto 
straipsnio, nors ją turėjau, taigi man rodos, 
kad visi puolėjo argumentai ar nebus tik tru
puti daugiau panašūs j Ibseno dramų įvy
kius. kur vįs prasiveržia kažkoks ilgiau slėp
tas slogutis. Sitų visų ginklų teatriškumą ro
dytų net jau pati puolėjo straipsnio antraštė.

Matau, kad mano apžvalgos kai kam nuo 
pradžios iki galo nepatinka. Man jos taip pat 
nepatinka, tik ne visais atvejais ten, kur ne
patinka J. Kuzmickiui. Man jos nepatinka 
dėl to, kad ne visada pajėgiu sugriebti visus 
laikraščius, o pats nesu perdaug pinigingas 
ir ne visus galiu užsiprenumeruoti. Va, dėl 
to jos man nepatinka, ir aš kartais bandau 
neberašyti jų (štai „Eur. Liet." Nr. 27 ne
daviau), kol visiškai nustosiu rašęs ir pa
žiūrėsiu kitų idealiau rašomų.

Sakykim, kad anoj apžvalgoj man nepasi
sekė bandymas išlaikyti bešališkumą, nes aš 
neturėjau „Draugo“ ir negalėjau pasinaudo
ti Tėvo A. Bernatonio straipsniu. Ačiū J. 
Kuzmickiui: jis papildė mano žinojimą, bet, 
kaip toliau matysime, jis taip pat ištraukė 
tik atskirus sakinius ir busimosios stovyklos 
vaizdo nedavė, nešališkumo svarstyklėse at
sistodamas greta manęs, tik kitoje svarstyk
lių lėkštėje.

VASAROS STOVYKLOS

Pats ,.Europos Lietuvis“ nemažai rašo va
saros stovyklų jaunimui klausimais. Aišku, 
tai žymiai aktualesnis dabar klausimas gal 
ir už tai, kiek naudos iš Vliko viršūnių ke
lionės į Ameriką. Ko mes patys trokštame 
iš tų stovyklų, tai jau žinome, o, va, „Nepr. 
Lietuva“ ir „Dirva" (abiejų Nr. 25) spausdi
na Lietuvos Skautų Brolijos Vyriausiojo 
Skautininko Stp. Kairio atsišaukimą į skau
tų vadovus. Stp. Kairys rašo šitaip:

„Šių metų, Sąjungos 36-tų, stovyklose at
kreipkime ypatingą dėmesį į lituanistinius 
dalykus. Mūsų budrios akys pastebės ir me
tų patirtis padės nuspręsti, kas darytina gy
dymui žaizdų, kurias yra padariusi šių die
nų aplinka mūsų jaunimo lietuviškoje sąmo
nėje. Parvežkite iš stovyklų skautus geres
niais lietuviais, kilnesniais žmonėmis, tvar- 

kingesniais, nagingesniais, daugiau pasiau
kojančiais.“

Iš viso ligi šiol visi ir visur kalba apie va
saros stovyklas, kaip lietuviškumo ugdyto
jas, kaip priemonę lietuviukuose Sustiprinti jų 
tautiniam sąmoningumui. Šitaip į tas stovyk
las žiūri ir Sielovados Tvarkytojas Vokieti
joje Tėvas Alf. Bernatonis, kurio straipsnį 
citavo J. Kuzmickis iš „Draugo“, o dabar 
man pasisekė užtikti „Darbininke" (1954. 
VI. 15 Nr. 43, straipsnis „Vasaros stovyklos 
jaunimui“). Jis rašo konkrečiai dėl Vokieti
jos lietuvių, jų išsiblaškymo mažomis gru
pėmis. Toliau:

„Tos padėties rezultatai visiems mums,’ ku
rie sielojasi taurios lietuvybės išlaikymu mū
sų jaunimo širdyse, yra slegiantys ir mums 
gerai žinomi: mūsų jaunimas, neturėdamas 
ryšio su lietuviška dvasia, atsiduria pavojuj 
užsikrėsti svetimos aplinkos savitumai, suža
lodamas mums visiems taip brangią, Kūrėjo 
žmogui įdiegtą tautinės sąmonės turtą.

„Būdami bejėgiai toms mums tremties gy
venimo primestinėms sąlygoms pasipriešinti, 
turime šventą pareigą visais galimais būdais 
ieškoti išeities ir stengtis tai svetimai įtakai į 
mūsų jaunimą užkirsti kelią ne kasdieniško
mis priemonėmis. Viena iš tokių priemonių, 
išbandyta ir atnešusi gražių vaisių, yra va
saros stovyklų rengimas mūsų jaunimui. Jau 
ketveri metai yra ruošiamos lietuviškam jau
nimui, esančiam Vokietijoje, vasaros stovyk
los.“

„Tokias dvasinio ir fizinio atsigaivinimo 
dienas esame pasiryžę pravesti ir šiais me
tais. Po ilgametės stovyklų pravedimo patir
ties prieita vieningos nuomonės, kad tik ta
da stovyklavimas atsiekia savo tikslų, kai 
programa pravedama religinėje, tautinėje 
dvasioje!“

Ką toliau rašo Tėvas A. Bernatonis, jau 
citavo J. Kuzmickis, o ką jis dar toliau rašo, 
matyt, ir bus privertę kitaip galvojantį Stp. 
Vykintą pasisakyti dėl buvusios praktikos 
(kokia bus ta praktika — dar niekas nežino). 
Stp. Vykintas apyaiškiai pasakė, kad tas sto
vyklinis auklėjimas ne toks, kokį jis norėtų 
matyti. O koks jis turi būti pagal Tėvą A. 
Bernatonį, tai štai jo paties žodžiai:

„Per tą laiką sąmoningai žadinama mūsų 
tėvų šalies tikėjimas, vienas iš esminių tauti
nio susipratimo faktorių. Religinis auklėji
mas stovyklose ypač išryškinamas praktiko
je: kasdieninės Sv.'Mišios, bendros maldos 
ir giesmės, religinių švenčių minėjimai, nau
dojimasis šventais sakramentais. Visa tai su
stiprina ir pagilina mūsų tėvų tikėjimą tuose, 
kurie neturi kitur tiek progų artintis prie am- 
žinų malonių šaltinio.

„Salia religinės pusės skiepijama ir tauti
nis sąmoningumas.“

Gal man atleis čia platumo mėgėjai, jei 
nepakartosiu, kaip Tėvas Alf. Bernatonis 
aptaria tautinio auklėjimo reikalą stovyklose 
ir.to auklėjimo reikšmę. Straipsnis baigiamas 
šitaip.

„Visos buvusios stovyklos galėjo su pasi
sekimu būti pravestos mūsų gerų tautiečių 
duosniomis aukomis. Visi stovyklavę yra 
tikrai nuoširdžiausiai dėkingi- tiems, kurie 
suteikė galimybę jiems pabuvoti savųjų tar
pe. ištrukus iš svetimos aplinkos.

„Ir vėl mūsų vargstantis jaunimas kreipia 
savo akis į Jus, gerieji aukotojai. Išgirskim 
jojo tylų prašymą, prašymą einantį iš širdies. 
Išgirskim balsą mūsų vargstančios tautos 
ateities. Jūsų aukomis ir šią vasarą jaunimas 
atgaus fizines jėgas ir sustiprės dvasiškai. 
Aukokime ir siųskime per Balfą, nes Jūsų, 
kad ir mažiausia auka neša vaisių mūsų tau
tos ateičiai.“

Geriau įvertinti tai, ko negali turėti, ne
gu turėti tai, ko neįvertini.

o o o O O o o
Ką mes matome, dažniausiai priklauso 

nuo to, ko mes j ieškome.

Ir šitai, kaip kareivis nelygioj kovoj, 
be garbės ir ba vardo tėvynėj laisvoj 
aš parblokštas ir vienas...

MAIRONIS, mūsų tautinio atgimimo pra
našas, jau anais sunkiais Lietuvai laikais 
suprato, kad „kas kardu kariauja, nuo kar
do ir žūva“, ir ragino griebtis dvasinių gink
lų — arklo, knygos, lyros. Tik įtemptas dar
bas, tik tautos sąmonę praskleidžiąs moks
las, tik Lietuvos sielą pavaizduojąs menas, jo 
nūorrfbne, galėjo stiprinti Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės dvasią:

Ne kumštis tevaldo pasaulį šiandieną, 
bet meilė, tikyba, šviesai
Ne kardui abišaliam kdlsinte plieną', 
jo apmaudo galia —• maža.

(Geresnių laikų viltis)

Giliai tikėdamas Lietuvos prisikėlimu ir 
tą savo tikėjimą pagrįsdamas tokiais argu
mentais, kaip Dievo Apvaizda (kurs „paguo
džiančią ranką išties“), kentėjimų prasmin
gumu (nes „Kryžius gyvatą žadėjo“) ir isto
rijos dėsningumu (kai „silpnas kelias, tvirtas 
griūva“), Maironis, atrodo, turėjo būti ra
mus ir patenkintas, sulaukęs senatvės sava- 
raflkiškai besitvarkančioje Tėvynėje.

Deja, taip nebuvo...

PIRMASIS APSIVYLIMAS

SKAUSMUOSE gimusi Lietuva patapo 
tartum gležnas kūdikis, pirmąkart basnirčio
mis išbėgęs į dygią pievą. Kai reikėjo vykdy
ti idealias svajones, atgavus laisvę, kai nevi- 
sur turėta pasiruošusių ir tinkamų žmonių, 
be abejo, būta ir klaidų, ir nedatempimų.

Maironis, ilgai laukęs „naujos gadynės“ 
aušros, 1919 m. vasario 16 d. pasakė:

— (Nepriklausomybės paskelbimą) „aš 
pavadinčiau sieną tarp dviejų Lietuvos pa
saulių : anoje pusėje Lietuva — svajota, pa
sišventimo meilėje pradėta; čia realinė, 
skausmuose gimusi; ana skaisti idealų, troš
kimų sritis, padangėmis skriejusi, erškėčių 
vainiku pasipuošusi, kaip kentėtoja, _ ta 
žemiška, apčiuopiama, bent kiek nustojusi 
skaistumo ir aureolės; anos mylėtojai nieko 
netroško, jai viską aukojo, — tos mėgėjų 
šalininkų daugiau, bet jie jau sau reikalauja 
užmokesnio ir šiltos vietelės, kai kurie jos 
simpatija apsimetę, ją skaudžiai užvylę, nau
doja ; ana buvo gryna dvasia, be kūno; čia 
dar neišsivystęs su ydomis kūnas“...

Ką jis 1919 m.'‘teoretiniais žodžiais pasa
kė, netrukus savo karčiais pergyvenimais pa
tvirtino. Išpranašavęs Tėvynei laisvę, ir sau 
išpranašavo ateitį, gūdžiai klausdamas, ar 
tada, kai „skaudūs' pančiai nukris ir vaikams 
užtekės nusiblaivęs dangus“,

mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis— 
ar jiems besuprantamos busi

(Jei po amžių kada)

Kai tik atsirado daugiau plunksną paval
dančių, ne vienas pradėjo vadinti Maironį 
eilėraščių kaliku, ntisigyvenusiu, pasenusiu, 
naujo gyvenimo tempui netikusiu poetu. Bu
vo prieita iki to, kad 1932 m. vasario 16 d. 
oficialiame minėjime Kaune nebuvo pami
nėtas tarp tų, kurie dirbo dėl Lietuvos lais
vės.

Tačiau tai jau buvo nebe pirmas nusivyli
mas. Ir nebe paskutinis.

MAIRONIO SKUNDAS

KAŽINKAS yra pasakęs, kad moters ar 
vaiko ašaros nėra jau tokios tragiškos, ta
čiau baisu, kai vyras verkia..,

1927 m. rugpjūčio 22 d. Maironis parašė 
„Skausmo skundo“ eilėraštį, bet jo neleido 
spausdinti naujoje „Pavasario balsų“ laido
je, tik augštai kamputy savo ranka pažymė
jo: „Spausdinti tik po mano mirties", ir

atidavė bičiuliui Motiejui Vaitkui. Tas 
„Skausmo skundas“ — ne verkšlenančio po
eto, bet Tautos Pranašo, veterano gūdus pa
siskundimas. j

Pirmajame posme poetas išsako visą savo 
meilę Lietuvai kuriai nenuilsdamas „amži
nas giesmes“ po kojų klojo, kuriai kaip pra
našas atgimimą skelbė, nes pamilo „jį už sa
vo gyvybę labiau“. Deja, Tėvynės priešams 
tai nepatiko:

O, už tai tavo priešai manęs nepamėgo 
ir į augštas angas, dantis grieždami, bėgo 1 
Deja, ten UŽ augštų, už galingų angų 
nuo Jugurtos laikų nesunku pirkt draugų...

Maironis pasijuto, tarsi kareivis, stojęs į 
nelygią kovą —■ „be garbės ir be vardo tė
vynėj laisvoj" — „parblokštas ir vienas"... 
mano tėvynė?...“, ir tuojau pat atsako:

Gint ji savo sūnų kitados garbę gynei 
Bet dabar be garbės, be sostinės pati i 
Vien tik partijų partijom dirva plati.

Ką Maironis pasakė, — pasakė. Plačiau 
neana’izuojant čia io pasakytų žodžių, vis 
dėlto tenka suprasti kad jo nusivylimas bu
vo skaudus.

NE ALGOS JIS LAUKĖ

PAPRASTAI kurios nors vyskupijos se
minarijos rektoriumi parenkamas pats rim
čiausias ir autoritetingiausias kunigas. Dau
gybė yra pavyzdžių, kad po kurio laiko toks 
rektorius pristatomas Sv. Tėvui kandidatu į 
vyskupus.

Nors Maironis neišvengė mitros (ją1 kar
tais dėvėjo iškilmingų pamaldų metu), tačiau 
vyskupu nebuvo. Dėl ko juo nebuvo paskir
tas, — nežinau ir gal net gerai, kad nežinau. 
Girdėjau tačiau, kad savo laiku jo kandida
tūra buvo pristatyta Sv. Tėvui, tiktai visus 
planus sujaukė kaimynai lenkai, skųsdamį ir 
šmeiždami jį. Ir tai, berods, už poeziją.

Maironis, tas jo paties žodžiais betariant 
„status vyras“, būdamas jautrus, to negalė
jo pamiršti. Gal dėlto atsirado jo „Taip atsi
lyginta" eilėraštis, kuriame įsidėmėtinas ši
tas posmas:

Už darbą nelaukiau, kaip tarnas, alg°s, 
nei deimantais spindinčio žiedo garbės ; 
manoji žvaigždė ir be to gal žibėsi...
O laisvas pilietis ramiai sau miegos, 
nevaržomas pančiais šilkiniais...

Šiandien, kada mūsų Tėvynę vėl gaubia 
„naktis be aušros“, kada mes nejučiomis vėl 
grįžtame prie Maironio ir jo guodžiančių ei
lėraščių, tremtyje išleidę net keturias naujas 
„Pavasario balsų“ laidas, Maironio pra
našiški žodžiai — „manoji žvaigždė ir be to 
gal žibės“ — dar kartą išsipildė,

Maironis didis ne titulais, ne užimamąja 
vieta ir ne deimantais spindinčiu žiedu: jis 
didis savo neužmirštama kūryba.

SILUETAI

PRISIMERKIU ir matau eilę Maironio 
siluetų-------------

Matau jj 1926-7 m. Palangoje, ant jūros 
tilto, apsisiautus) baltu apsiaustu ir apstotą 
kunigų bičiulių...

Matau jį 1931 m. rudenį Kauno seminari
joje — rimtą, susimąsčiusį, žiūrintį į mūsų 
dokumentus; matau jį auditorijoje, matau 
seminarijos kieme, palydimą kažinko pra
šančio dijakono...

Matau jį Bern. Brazdžionio redaguotų ir 
1952 m. Romoje išleistų „Pavasario balsų“ 
17-je laidoje — su pensne akiniais, su kryžiu
mi ant krūtinės ir tolyn įsmeigtu žvilgsniu...

Matau jį kiekviename jo eilėraštyje, kiek
vienoje dainoje ir „Marija, Marija! “ giesmė
je — kovojantį, nerimstantį ir besimeldžian-

KAS YRA TIKĖJIMAS
Pagal Dr. G. P. Dwyer

Tikėjimas nustato mūsų santykius su 
Dievu.

Tačiau tikėti nereiškia būti tik manda
giu su žmonėmis. Taipgi nereiškia tik neda
ryti kokio blogio savo artimui. Tiesa, tos 
dvi savybės charakterizuoja tikėjimą, ta
čiau nesudaro jo esmės. Tikėjimo esmė — 
pažinti, mylėti ir tarnauti Dievui.

Tikėjimo centre yra Dievas, kuris mus 
sukūrė ir paskyrė mums tikslą — patį sa
ve. Iš Jo mes atėjome ir pas Jį nueisime, 
jei nenusisuksime nuo Jo ir nepasimesime. 
Visa, ką mes turime. Jis mums duoda. Už 
tai Jis nori, kad mylėtume Jį ir visus kū- * 
rinius, kuriuos Jis sutvėrė.

Sėkmingo gyvenimo paslaptis — jo vidu
je turėti Dievą. Visa mūsų veikla turi cen- 
tralizuotis apie Dievą, kaip visi spinduliai 
centralizuojasi apie šviesą. Užgesink švie
są, ir spinduliai užges. Pašalink iš savo gy
venimo Dievą, ir jis pasiliks beprasmis, 
varganas ir sunykęs.

DIEVAS
Kaikada, kalbėdami apie tikėjimą, išgirs

tame klausiant: „O iš kur jūs žinote, kad 
yra Dievas?“ Šitaip klausinėjančiam gali
ma tokiu pačiu klausimu atsakyti: „O iš 
kur jūs žinote, kad nėra Dievo?“

Kai šaligatvyje laukiame autobuso, mes 
prisipažiįstame, kad kas nors jį padarė ir 
aptarnauja. Be protingo žmogaus pagalbos 
nesusirinko plienas, varis, stiklas ir guma 
ir nesušigrupavo i mašiną. Jei kas nors 
mums pasakytų, kad autobusas pats pasi
darė, sakytume, jog jis nesąmones tauškia.

Lygiai tvirtinti, kad žemė ir visas pasau
lis pats pasidarė, yra tokia pati nesąmonė.

Jaunas vyras, kuris gyrėsi esąs tesitas. 
užėjo kartą pas mokslininką Kircherį į * 
kabinetą. Jis ten pamatė puikiai padarytus 
saulės, mėnulio ir žemės modelius. Paspau
dus knyptuką, visi tie dangaus kūnai su
kinėjosi apie vienas kitą.

— Kas juos padarė? — paklausė vyru
kas.

— Niekaš, — atsakė Kircheris. — Jie 
patys atsirado.

Kai jaunas vyras nustebęs žvilgterėjo į 
mokslininką, šis jam pasakė:

— Kas nuostabiau: ar tvirtinti, kad tie 
modeliai patys atsirado, ar teigti, kad vi
sas pasaulis pats pasidarė?

Visi žino, kad. jei kur yra tvarkingai su
dėlioti kokie nors daiktai, turėjo būti žmo- 
tus, kuris juos ten sudėliojo. Visi taipgi 
ino, kad, jei kas nors negali atsirasti sa

vaime, turėjo būti tas, kuris tai sukūrė. 
Štai dėlko beveik visi žmonės tiki, kad už 
šio pasaulio yra visagalė, tobula Būtybė 
— Dievas.

ŽMOGUS
Paimkime kitą būdą. Visatoje yra daugy

bė dalykų, kurie vieni nuo kitų priklauso. 
Tačiau yra ir tokių, kurie giriasi savo ne- « 
priklausoinumu, visišku savarankiškumu. 
Toks buvo anas malūnininkas, kuris kartą 
pasakė:

— Aš nesirūpinu kitais, tegu tie kiti ma
nimi nesirūpina...

Taičiau kai kiti juo nesirūpino, malūni
ninkas neturėjo ką malti.

Nesvarbu, kaip savarankūs esame savo 
būdu, pajamomis ar užimama vieta, bet 
aišku, kad gyvendami priklausome nuo dau 
gelio dalykų.

Jei vyras ir moteris — mano tėvas ir 
motina — būtų nesusitikę, manęs iš viso 
nebūtų. Jie man suteikė gyvybę, kaip jiems 
patiems suteikė gyvybę jų tėvai, o šiems 
— senoliai.

Tas pats yra ir su kitais dalykais. Upe
lius pripildo vandeniu lietus, šaltiniai ir 
kalnų sniegas. Tačiau ir lietus, ir šatiniai, 
ir sniegas atkeliauja dangaus debesimis. 
Debesys atplaukia nuo jūrių. Ir žemė, ir 
jūros, ir debesys klauso to Paties, Kurio 
nustatyta sistema palaiko žemę, saulę ir vi
są žvaigždžių sistemą. v 

tį, kad Aukščiausias apsaugotų
tą mylimą šalį,
kur mūsų sodybos, kur bočių kapai i...

Matau jo siluetą ir Kauno kunigų semi
narijoje, kur šiandien susisuko lizdą tie, ku
rie nori sukomunistinti Lietuvą ir jos Atgi
mimo dainių —- prelatą Joną Mačiulį — 
Maironį.

BR. DEBIKONIS

KAI NERVAI NEIŠLAIKO
TĘSINYS IS PEREITO NUMERIO

Duona, uogienė ir margarinu apsirūpinęs 
mūsų bėglys robinzoniškai įsikūrė apie pen- 
kioliką mylių nuo Uksbridge (Londono 
priemiestis) krūmokšniuose, pasistatęs be 
peilio, kirvio ir kitų priemonių mažą pala
pinę, iš apleistoje priešlėktuvinėje slėptuvė
je rastų sutrunyjusių maišų. Žinodamas, kad 
yra jieškomas, jis vengė žmonių, bijodamas, 
kad vėl gali kiekvieną valandą patekti į poli
cijos rankas, o iš ten tik vienas kelias — at
gal j beprotnamį.

Šiaip suglaustai jis papasakojo apie savo 
robinzonišką gyvenimą:

— Palapinei vietą parinkau tokioje vieto
je, kur ne tik žmogui, bet ir šuniui sunku 
būtų prieiti. Tankiuose krūmuose, apaugu
siuose spygliuotais kelmais, vijokliais ir pikt
žolėmis, susiradau plačiai išsišakojusį, ker
pėtą, žemą medį, po kurio, pasistačiau pa
lapinę iš atsineštų kelių maišų. Pirmąsias 
naktis gulėjau ant plikos žemės, užsiklojęs 
maišu. Pavasaris buvo lietingas, šaltas ir 
retai kada buvau sausais drabužiais. Vėliau 

prisirinkau sausesnių pernykščių lapų ir ša
kų ir juos pasiklojau. Visas mano turtas —- 
atsinešti du kepalėliai duonos, pusė svaro 
margarino, stiklinaitė uogienės ir žiupsnelis 
cukraus. Jau po keturių dienų mano maisto 
atsargos beveik išsibaigė. Badas buvo mano 
didžiausias priešas. Kišenėje dar turėjau 
apie 8 šilingus, bet krūmuose už juos nieko 
nebuvo galima gauti nusipirkti. Reikėjo vėl 
pasirodyti žmonėms. Laimei, keli šimtai 
metrų nuo mano slėptuvės buvo apleisti ge
ležinkelio bėgiai, apsupti augštais krantais. 
Buvau pastebėjęs, kad jais niekas nevaikš
to. Tais bėgiais ir nutariau išeiti iki kurios 
nors gyvenvietės, kur galėčiau rasti krautu
vę. Nors veidrodžio ir neturėjau, bet jaučiau 
kad su šitokia barzda pasirodyti negaliu, 
nes tai iš karto sukeltų įtarimo. Reikėjo nu
siskusti. Peiliuką buvau nusipirkęs, bet ne
turėjau mašinėlės. Ilgai negalvodamas — 
dantų pagalba pasidariau medinį kotelį, į- 
spraudžiau peiliuką ir šitokia priemone nu
siskutau.

Eidamas iki geležinkelio bėgių užtikau 

lauką kuriame neseniai buvo pasodintos 
bulvės. Keliose vietose radau paliktų viršui 
žemės bulvių. Susirinkau ir parsinešiau jas į 
palapinę. Tai buvo didelės vertės radinys. 
Pavakarėje vis tik išdrįsau bėgiais patraukti 
iki krautuvės. Po geros valandos kelio susi
radau miestuką ir ten nusipirkau duonos, 
margarino ir degtukų. Niekas manęs šiuo 
kartu nesulaikė ir aš greit tuo pačiu keliu 
grįžau į savo slėptuvę. Žinodamas, kad prie 
palapinės negaliu užkurti bulvėms iškepti 
laužo, pasirinkau „virtuvei" vietą už kokių 
500 metrų nuo palapinės. Nuo čia matyda
vau platų kanalą, kuriuo be pertraukos plau
kiojo įvairaus dydžio laiveliai ir baidokai. 
Ant kanalo augšto kranto, pasislėpęs kelme, 
dažnai praleisdavau visas dienas, kepdamas 
surankiotas laukuose bulves, kurių pagalba 
galėjau išsilaikyti savo slėptuvėje, nes nuo 
paskutinio „užpirkimo“ mano kišenėje bu
vo likęs lygiai vienas šilingas. ši šilingą tau
piau kelionės pradžiai j Londoną.

Nuo kanalo stataus kranto matydavau 
eiles meškeriotojų. Norėjau ir aš pasidaryti 
meškerę ar kokį tinklą ir nakties metu pa
bandyti laimę, tačiau krūmuose neužtikau, 
ką galėčiau panaudoti meškerei pasidaryti. 
Kartais, sutemus |r lietui lyjant, nusileisda
vau į kanalo pakrantę, jieškodamas ką nors 
valgomo žvejų išsėdėtose vietose, bet ir čia 
nesisekė. Paskutinės kelias dienas beveik vi
siškai badavau, nes ir bulvių neberasdavau. 

Šitaip išgyvenęs 17 dienų, nusiskutęs surudy- 
jusiu peiliuku barzdą, nutariau palikti savo 
slėptuvę ir kuriuo nors būdu patekti j Lie
tuvių Namus, Londone. Kišenėje tebeturė
jau sidabrinį šilingą. Išėjau žole apaugusiais 
bėgiais. Matyt, kad mano išvaizda buvo pa
sigailėtina, nes kiekvienas sutiktas žmogus, 
atsisukdavo į mane su įtarimu ir nustebimu. 
Suprantama, kad ir šiuo kartu toli nenuėjau: 
buvau sulaikytas policijos ir nugabentas į 
miestuko policijos būstinę. Po ilgesnio tar
dymo prisipažinau, kad esu pabėgęs iš be
protnamio. Policija susirišo su ligonine ir, 
mano didžiausiam džiaugsmui, ligoninė pra
nešė, kad manęs nebepriima, nes aš iŠ ten 
jau 17 dienų esu pabėgęs. Dabar policija ne 
tiek mane kladsinėjo dėl ligoninės, kiek už
sispyrusiai norėjo sužinoti, kur aš tas septy- 
nioliką dienų buvau, ir kas mane išlaikė? 
Šį kartą policijai neprisipažinau ir neišda
viau savo slėptuvės, nes bijojau, kad ji ne
patikės, kai sužinos kokiomis sąlygomis ir 
kur gyvenau. Bijojau, kad ir už tai gali baus
ti, todėl sakiau, kad dienomis važinėjau po
žemio traukiniais, o kai juos uždarydavo, 
nakvodavau griuvėsiuose. Kadangi ligoninė 
nepriėmė, o policijai buvau nenusikaltęs, po 
poros valandų buvau paleistas. Žinoma, ma
no kelionei šilingo nebeužteko, todėl kiek 
pavažiavęs užmiesčio autobusu, likusį kelią 
turėjau eiti pėsčias. Buvau alkanas, nusilpęs 
ir ištroškęs. Tik Londoną pasiekęs radau 

kraną geriamo vandens ir jį gėriau kokį ket
virtį valandos. Šitaip'pasistiprinęs pagaliau 
pasiekiau Lietuvių Namus, kur gavau val
gyti ir nakvynę, o kitą dieną gavau kelis ši
lingus ir turėjau nuvažiuoti ligoninėn pasi
imti savo dokumentų, nes be jų ir Lietuvių 
Namuose nenorėjo manęs laikyti. Tą pačią 
dieną grįžau su dokumentais ir, grįžęs į Lie- f 
tuvių Namus, buvau priimtas ir iki šiol glo
bojamas, o kai sustiprėsiu ir pailsėsiu — 
bandysiu susirasti nesunkaus darbo, nes 
pirmoje eilėje noriu kiek užsidirbti ir susi
taisyti skaudančius dantis.

« * *
Šitokią trumpą šio lietuvio, bėgusio iš be

protnamio keturis kartus, istorija. Nežinia, 
kur jis būtų radęs prieglobstį, jei ne Lietuvių 
Namai. Ir, pasakysiu, ne jis vienas. Jau ir 
anksčiau buvo keliolika pavyzdžių, kai di
džiausioj nelaimėj, ypač tie, kuriems „nervai 
nebeišlaiko“, čia susiranda nors įr laikinai
duonos ir pastogę. Grįžtant prie Jono Mal- 
denio istorijos prisipažinsiu, kad čia skaity
tojams papasakota jo nelaimės tik viena da
lis. Antroji, baugesnė, šiurpesnė ir iš. tikrųjų 
baisi nelaimė, kol kas pasilieka užrašuose. 
Gal kuria nors proga ir tie užrašai išvys 
dienos Šviesą, ir skaitytojai sužinos ir antrą
ją pakrikusių nervų žmogaus istorijos dalį.
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LONDONAS NOTTINGHAMAS VOKIETIJA

Lietuvos Diplomatijos šefas S.Lozoraitis 
nuo birželio mėn. 19 d. ligi liepos mėn. 4 d. 
viešėjo Londone, kur tarėsi su Lietuvos 
Ministeriu Didžiojoje Britanijoje B.K.Ba- 
lučiu ir buvo priimtas Foreign Offic'e 
šiaurės departamento direktoriaus, šio vi
zito metu Min. Lozoraitį lydėjo pasiunti
nybės ptarėjas V. Balickas, pavaduoda
mas šia proga Min. Balutį, kurs sveiksta 
po ilgesnės ligos.

Min. S. Lozoraitis turėjo kelis pasikal
bėjimus su Latvijos ir Estijos ministeriais 
Londone. Su jais buvo aptarti Baltijos 
Santarvės sudarymo 20 metų sukakties pa- 

a minėjimo sumanymai ir kai kurie Baltijos 
valstybių interesų atstovavimo Vokietijo
je klausimai.

Min. S. Lozoraitis atsilankymo Londone 
metu taip pat susitiko su J.A.V. Ambasa
dos nariais.

* * *
Tęsdamas savo kontaktus su sovietų 

okupuotų kraštų atstovais, Diplomatijos 
Šefas susitiko su lenkų politikais pusry
čiuose, kuriuos jam padarė Lenkijos Res
publikos Prezidentas A. Zaleski, ir revizi- 
tavo lenkų generolą V. Andersą, kuris prieš 
porą mėnesių lankėsi pas jį Romoje.

* * *
STOVYKLA

Ir vėl stovyklaujame Derbyshire. Iš ke
lių pasiūlytų stovyklaviečių, dar galutinai 
neparinkta, bet vienokiu ar kitokiu atveju 
•— stovykla bus prie Derby.

Stovyklavimas prasideda liepos 31 d., 
baigiamas — rugpjūčio 9 d. Stovyklinis mo 
kestis 45 šilingai. Paskutinis laužas — rug
pjūčio 8 d., 2 vai. p.p.

Skautai, nepriklausą skautiškiems viene
tams ir jaunimas iki 18 metų amžiaus, re
gistruojasi pas mane — 21, Cobden Str. 
Derby, pažymėdami vardą, pavardę, amžių 
ir adresą. Negalį pilnai ar dalinai susimo
kėti stovyklinio mokesčio, prašomi pažymė
ti ir priežastį.

• ♦ ♦
AUKŲ STOVYKLAI REIKALU

Aukas, negalintiems stovyklinio mokes
čio apmokėti, prašoma siųsti: ps. J. Bru
žinskas, 46, Springeliffe, Bradford 8.

Maloniai prašomi aukų rinkėjai nedelsti 
su aukų lapais ir pinigų persiuntimu.

Sktn. K. Vaitkevičius.
♦ * *

PRANUI GASPARIUNUI 
IR VINCUI STASIUNAIČIUI 

TURIME SVARBIŲ ŽINIŲ
Laisvajame pasaulyje gyvenančius P. 

Gaspariūną ir V. Stasiūnaitj prašome pa
rašyti į „Europos Lietuvio“ Redakciją. 
Šiomis dienomis esame gavę jiems svarbias 
žinias, » ♦ ♦

' PASIKEITIMAI NIDOS
SPAUSTUVĖJE

* Du Nidos spaustuvės pionieriai, dirbę 
pirmosiomis spaustuvės kūrimosi dienomis 
— E. Zemlickas (metrompažas) ir Mika
lauskas (linotipininkas) pasitraukė iš 
spaustuvės. Pirmasis gavo darbo didelėje 
anglų spaustuvėje, antrasis šiomis dieno
mis išvyko Kanadon. Abiems talkininkams, 
dirbusiems nelengvomis sąlygomis Nidos 
spaustuvėje, nuoširdžiai dėkoja bendrovės 
vadovybė.

Naujai spaustuvės amato pradėjo moky
tis: H. Petkus — linotipininkas ir E. Matu
kas — metrompažas.* * *

V. FIDLERIS IŠVYKO AMERIKON
Anglijos lietuvių studentų atstovybės 

sekretorius V. Fidleris šiomis dienomis iš
vyko Amerikon, kurs tirs galimybes gauti 
Anglijoje gyvenantiems studentams stipen
dijų klausimą. Atstovybės sekretorius žada 
aplankyti BALFą ir kitus Amerikos lietu
vių organizacijų centrus.♦ * ♦

ŠEIMININKĖS BOIKOTUOJA
Mėsos korteles panaikinus tuoj pat ūg

telėjo ir geresnės rūšies mėsos kainos, šei
mininkės, pamačiusios naujas kainas, su
ruošė tylųjį pirkimo boikotą, pirkdamos 
žuvį ir kitus produktus. Mėsininkai, netu
rį kitos išeities, kaip sumažinti kainas. 
Taip, pvz., geresnės rūšies svaras avienos 
šios savaitės pradžioje kainavo 2 šil. 8 d., 
t.y. tokia pat kaina, kaip mėsa buvo nor
muojama. Mėsininkai buvo priversti ir ki
tos rūšies mėsai sumažinti kainas., kurios 
buvo nepaprastai pašokusios.♦ ♦ ♦

PABRANGS SUSISIEKIMAS
Transporto Tribunolas patvirtino naują

jį projektą susisiekimo kainoms pakelti. Be 
pakeitimų pasiliks biletų kainos 2 penų, ki
tos bus padidintos: 3 ir ousė peno iki 4 pe
nų, 5 — 6, 10 — 11 ir t.t.

Naujasis kainų tarifas bus įvestas po 
trijų mėnesių. Kainų pakėlimas patiesiąs 
autobusų ir požem. traukinių biletus.♦ * *

ATOSTOGAUJA LIETUVIŲ
* ” NAMUOSE

Šią savaitę Lietuvių Namuose atostogau
ja p. Duoba su dukrelėmis, atvykę iš Hali- 
fakso. P. Duoba atostogų metu nori apsi
žiūrėti sąlygas persikėlimui nuolatiniam 
apsigyvenimui Londone.

*****
Pereitą savaitgalį iš provincijos į Lon

doną persikėlė p. Lapinskas su žmona. 
Kaip jau anksčiau esame rašę, p. Lapins
kienė yra baigusi konservatoriją ir jos at
vykimas į Londoną bus gera talka lietuvių 
parengimams, ypač ruošiant koncertus.

*****
GERA ŽINIA PAVĖLAVUSIEMS

Liet. Enciklopedijos Leidykla praneša, 
kad šiuo metu dar galima užsiprenumeruo
ti vertingiausi tremtyje leidinį ę Liet. En
ciklopediją. Naujai užsiprenumeravę tuo
jau pat gauna jau išėjusius tomus, kurie 
randasi Liet. Enciklopedijos atstovybėje, 
Anglijoje. Norį užsisakyti, prašomi rašyti 

_ — Dainora Daunoraitė, 49, Thomton Av. 
London, W. 4.

Primenama, kad jau trečias tomas tuoj 
pat pasirodys, todėl visus, neatsilyginusius 
už II tomą, prašoma nebedelsti.

VISI Į NOTTINGHAMĄ
Kaip jau buvo skelbta, š.m. rugpjūčio 7 

d., šeštadienį, Nottinghamo Apygardos Val
dyba rengia Anglijoje gyvenančių lietuvių 
bendrąjį sąskrydį, į kurį kviečia skaitlingai 
atsilankyti iš visų apylinkių lietuvius. Są
skrydžio pradžia 6 vai., pabaiga 12 vai.

Ne vienas lietuvis per visus septyneris 
metus nėra susitikęs savo pažįstamo, drau
go ar kaimyno iš Lietuvos. Šiame sąskry
dyje kaip tik proga pasimatyti ir pasikal
bėti su seniai ar iš viso išeivijoje nesutik
tais bičiuliais. Rengėjai, žinodami, kad to
kiems, pasikalbėjimams atvykę svečiai ski
ria daug reikšmės, sudaro turiningą, bet 
trumpą programą, kad liktų laiko ir kiek
vienam atvykusiam svečiui „asmeniškai 
programai“. Suprantama, kad veiks turtin
gas bufetas ir kitokios pramogos. Todėl jau 
dabar kiekvienas prašomas laiką taip su
sitvarkyti, kad rugpjūčio 7 d. šeštadienis 
būtų skirtas bendrajam sąskrydžiui Nottin- 
ghame.

COVENTRY
ATOSTOGŲ BALIUS

Liepos 24 d. Coventryje, „Pilot“ Hotel 
salėje įvyksta vasaros atostogų

SUBUVIMAS — BALIUS
Groja lietuvių kapela. Turtingas bufetas. 

Pradžia 18 vai. Kviečiame visus šios salos 
lietuvius dalyvauti!

* * *
EUROPOS LIETUVIO 

SKAITYTOJAMS
Pusmečiui mokančius prašoma užsimo

kėti už savaitraščio prenumeratą antram 
pusmečiui. Pusmetinės prenumeratos kai
na — 20 §11.

LINKSMAS ATOSTOGINIS 
VAKARAS

Londono Soc. ir Sporto klubo patalpose, 
345a Victoria Park Rd., liepos 24 d., šeš‘- 
tadienį, rengiamas

ATOSTOGINIS ŠOKIŲ VAKARAS
su ypatingai nauja ir įdomia programa. 

Vakaro pradžia 7 vai. Staliukus iš anksto 
galima užsakyti pas V. Jurą. telf. SHO 8734

SKAITYTOJU LAIŠKAI
TAUTYBIŲ PAINIAVOJ

Aldonio Putcės „Atviras laiškas“, tilpęs 
praeitame „E. L.“ nr., nors kiek keistokas 
ir sunkokai suprantamas net gerai šį reika
lą žinančiam bet turi ir gerų pusių. Paga
liau paaiškėjo kas tie gegužinės rengėjai ir 
kas jos reklamuotojas. Bet didžiausia to 
laiško vertė yra ta, kad juo A. P. taip vy
kusiai įtikino lietuvius, ypač birmingha- 
miečius, kad Valteris yra tuščiažodžiauto- 
jas, nieko neveikiąs ir nedoras žmogus... 
Birminghamiečiams dabar atsivėrė akys ir 
jie pamatė kokį menkavertį jie turi pirmi
ninką! Tikėkim, kad ateity jie nepakar
tos takios baisios klaidos ir jo vieton greit 
išrinks pilnažodžiautoją, veiklų ir dorą 
Aldonį Putcę! Gal dabar rausta iš gėdos 
ir pabaltiečių atstovai (jų tarpe ir Aldo- 
nis Putcė!), kad jie savo komiteto pirmi
ninku Išrinko tą patį nenaudėlį Valterį!...

Nežiūrint šių teigiamų pusių, A. P. laiš
ke įsivėlė ir kai kurių netikslumų, kuriuos 
jaučiu pareigą paaiškinti bei patikslinti.

1) DBLS Birminghamo Valdybai ir Bal
tų Kbmiteto pirmininkui visiškai nežino
ma, kad bent vienas narys būtų buvęs 
anos gegužinės rengėjų tarpe. Jei toks ten 
atsirado, tai tikrai be sk. valdybos bei bal
tų komiteto pirmininko žinios ir įgalioji
mų.

2) Kaip latviai galėjo kreiptis į lietuvius 
„tautieti“ — nei mano minkšta, nei kitų 
valdybos narių kietos galvos nesuvokia. 
Jei anos gegužinės reklamuotojas Aldonis 
Putcė ir jaučiasi esąs lietuvis, tai jos ren
gėjai '— „Latvijas Vanagi“ vistiek nesi
skaito (ir, manau, nenorėtų skaitytis!) 
mūsų tautiečiai.

3) Kaip iš tik dabar gauto latvių laik
raščio „LONDONAS AVIŽE“ 419 nr. paaiš
kėjo, kad „Latvijas Vanagi“ visai neturė
jo Aldonio Putcės reklamuotų Baltų susi
artinimo tikslų. Ten skelbiama tik, kad 
DVF (t.y. Daugavas Vanagu Fonds) ruo
šia LIGO VAKARŲ su nurodymais kada, 
kur ir kaip pasiekti pobūvio vietą. Ir taip 
dabar matyti, kad A. P. sąmoningai norė
jo gražiai apmulkinti lietuvius, kad jie 
gražios Baltų susiartinimo idėjos patrauk
ti, suneštų po penkis šilingus Coventry 
latvių vaikų darželiui sušelpti. Tikslas 
gražus ir remtinas; bet kiekvienas turi ži
noti pas ką jis ar ji eina ir ką savo penais 
remia! Įsivaizduokim kas būtų buvę je: 
Wolverhamptono /Laukinis“ su savo visu 
būriu „smogikų“ būtų atvykęs į gegužinę 
ir tik tada patyręs visą apgaulę? Esu tik
ras, kad A. P. netoli būtų nuėjęs su savo 
pasiaiškinimais...

4) A. P. pasikarščiavęs susipainiojo net 
savo paties laiške. Vienoj vietoj jis sako: 
„...kiekvieno doro žmogaus pareiga yra 
kiekvieną pasipiršusią išvadą... gerai ap
svarstyti ir patikrinti, o tik tada, reikalui 
esant, paleisti viešumai“. Bet ar pačiam 
šios „dogmos“ skelbėjui A. P. ji neprivalo
ma?; A. P. turėjo pasiklausti vanagus ką 
jie ruošia, gerai apsvarstyti skelbimo turi
nį ir tik tada paskelbti. Nejaugi A. P. ma
nė, kad lietuviai yra tokie mulkiai ir ne
įtars slypinčios apgaulės? Esu įsitikinęs, 
kad mano įspėjimas patikrinti kas tie 
„tautiečiai“ ir kas tie gegužinės „rengė
jai“ — buvo laiku ir vietoj: kas nuėjo — 
žinojo kur eina ir nei manęs nei valdybos 
kaltinti negali.

Laiško pabaigoj yra būdingas jam ir 
drąsus pareiškimas“... tai dariau ir dary
siu savo nuožiūra, nekieno leidimo nepra
šydamas“. Na, jei taip gali daryti rekla
muotojas, rašydamas suktą skelbimą, tai 
kodėl DBLS skyriaus ir Baltų komiteto 
pirmininkas negali „savo nuožiūra!’ įspėti 
tautiečius apsižiūrėti kur jie eina?

Npatsakau į tas A, P. laiško vietas, kur

BUV. GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 
GIEDRAIČIO IŠLEISTUVĖS

Liepos 3 d. gimnazija suruošė išeinan
čiam iš gimnazijos direktoriaus pareigų p. 
A. Giedraičiui išleistuves, kuriose dalyva
vo Krašto Valdybos pirmininkas, p. Pr. 
Zunde, ir iždininkas, p. J. Glemža.

A. Giedraičiui padėkos ir atsisveikinimo 
žodį tarė Krašto Valdybos pirmininkas Pr. 
Zunde, einąs direktoriaus pareigas vyr. 
mok. S. Antanaitis ir mokinių vardu A. 
Brinkis, 8 kl. mokinys.♦ ♦ •

ĮSTEIGTAS LIETUVIŲ EUROPOS 
JAUNIMO RATELIS

Birželio 19 d. gimnazijos rūmų salėje įvy 
ko steigiamasis Lietuvių Europos Jaunimo 
susirinkimas, į kurį atsilankė būrelis gim
nazistų.

Susirinkimui vadovavo 8 kl. mok. A. Jo
nutis. Vyr. gim. mok. S. Antanaitis tarė su
sirinkimui įvado žodį, o 9 kl. mokinys A. 
Brinkis skaitė paskaitą „Paneuropa“. Po 
paskaitos gyvų diskusijų eigoje pasireiškė 
noras įsteigti Lietuvių Europos Jaunimo 
būrelį, kurio nariais įstojo 11 susirinkimo 
dalyvių.

Būrelio pirmininku išrinktas Adolfas 
Brinkis, jo padėjėju Edvinas Polkis. Būre
lio globėju sutiko būti e.p. gimnazijos di
rektorius S. Antanaitis. Būrelio tikslas yra 
atstovauti Lietuvą Europos Jaunimo tarpe. 
Jau dabar yra užmegzti draugiški ryšiai 
su vokiečių Europos Jaunimo sekietoriatu 
Koelne.

♦ * * 
VASAROS STOVYKLOS

Šiemet lietuvių jaunimui Vokietijoje ren 
giamos trys vasaros stovyklos: skautams 
Bergstrasses apylinkėje, ties Schriesheim, 
katalikų jaunimui Holzhausene prie Augs
burgo ir bendra jaunimo stovykla vaikams, 
nędalyvaujanties kitose stovyklose. Vokie
tijos Krašto Valdybos ruošiama Vasario 16 
Gimnazijose patalpose Rennhofe.

Prie bendrosios Krašto Valdybos rengia
mos vasaros stovyklos Rennhofe rugpjūčio 
mėn. bus pravesti keturių dienų kursai Var 
go Mokyklų mokytojams. Numatoma, kad 
juose dalyvaus apie 15 Vargo Mokyklų mo
kytojų. Kadangi jų tarpe cenzūruotų mo
kytojų yra tik keletas, tai- tokie kursai bus 
visai Vargo Mokyklų veiklai, jų programų 
suderinimui ir t.t. ypač naudingi.

jis remiasi prielaidomis, nes tas paliestų 
„L. V.“ organizaciją, su kuria bandysim 
išsiaiškinti kai kuriuos neaiškumus.

K. Valteris.

ATSAKYMAS „AMERIKONUI“
Beskaitydamas „Europos Lietuvį“ radau 

„Amerikono laišką“ ir, negalėdamas pa
kęsti netiesos, prašau atspausdinti šį mano 
atsakymą p. Pivoriūnui juo labiau, kad 
puikiai žinau daugelio lietuvių, gyvenan
čių Anglijoje, troškimą ir pastangas patek
ti Amerikon. Išgyvenęs 6 metus Londone, 
pažinau visas sąlygas, kuriose tenka mūsų 
tremtiniams ten gyventi. Amerikoje esu 
taip pat jau beveik metai ir suspėjau su
sipažinti su naujuoju kraštu.

Suprantama, kad vienam patinka „uoš
vė, o kitam duktė“, tačiau visiškai nesu
prantama, kai žmogus, atrodo, sveikų ner
vų, ima viešai skelbti netiesą. Atrodo, kad 
p. Pivoriūnas Anglijoje nematė nei miglų 
nei drėgmės, o ją tik rado čia, Amerikoje, 
kai jis kalba apie orą. Tuo tarpu net ir 
vaikui žinoma, kad tokių miglų, kokias tu
ri Anglija ir specialiai jieškodamas Ame
rikoje nerasi. Toliau p. Pivoriūnas rašo, 
kad ir namų statyba Amerikoje yra ta pa
ti, kaip ir Anglijoje: mylių ilgio namų ei
lės po vienu stogu ir, svarbiausia, kad ši
tos rūšies statybą sudaro net 80 procentų 
visų Amerikos pastatų! Dėl šitokio p. Pivo
riūno tvirtinimo galima pasidaryti tik vie
ną išvadą: jis dar tebegyvena maloniais 
prisiminimais apie Angliją ir jo vaizduotė
je neišnyko mylių ilgio namai, matyti Ang
lijoje, bet ne čia, Amerikoje. Apie namų 
statybą yra tiek jo ždžiuose tiesos, kiek ir 
apie miglas. Ne kitaip ir su kitais jo tvir
tinimais. Net stebiuos, kur tas p. Pivoriū
nas Amerikoje gyvena, kad čia mato ir 
blogą arą, blogą susisiekimą, blogą staty
bą, pasakiškus nešvarumus ir vien tik biz- 
niškumą, net ir bažnyčiose, tarsi šito biz- 
niškumo jis būtų nematęs Anglijoje. Juk, 
p. Pivoriūne, jei Tamstai yra tekę būti vie
nintelėje lietuvių bažnyčioje Londone, tai, 
gal būt, pastebėjote, kad ir ten aukos ren
kamos du, o kartais ir tris kartus per pa
maldas. Taip pat ir parapijos salėje — par
duodamas alus ir kiti gėrimai, kaip jie par
duodami ir čia, Amerikoje. Toks tik skirtu
mas, kad Amerikoje bizniu galima verstis 
ir lietuviams, o Anglijoje — tik britams.

Išvadoje p. Pivariūnas sakosi,— jei jis 
turėtų 3000 dolerių, tai grįžtų į Angliją ir 
ten geriau įsikurtų. Iš šito jo noro negali
ma juoktis, tik ar negeriau jis padarytų, 
jei tuo metu, kai turės 3000 dolerių, išpirk
tų keliems Anglijoje gyvenantiems tautie
čiams „šipkartę“ Amerikon, o už tai tie 
tautiečiai jam būtų dėkingi iki gyvos gal
vos ir, jo pinigais čia atvažiavę, po poros 
metų atiduotų jam tuos tris tūkstančius ir 
su gerais procentais, o tada, padaręs iš tik
rųjų gerą darbą, galėtų grįžti į kraštą, ku
riame žymiai mažiau miglų, negu čia, Ame
rikoje. Bet, mano supratimu, kad p. Pivo
riūnas ir 30.000 tūkstančių turėdamas ne
rizikuotų plaukti į Angliją, nes ir jis pats 
netiki, ką Jums, mieli lietuviai, pasilikę 
Anglijoje, rašo. Tik man nesuprantama, 
kokį tikslą jis turi šitaip rašydamas? Pavy
das? Kerštą? Ar nuraminimas, kad Angli
joje gyveną lietuviai negalį iš ten išvykti? 
Žinau pasilikusių Anglijoje lietuvių gyve
nimą ir, jei galėčiau — pagelbėčiau visiems 
čia atvykti, nes patyriau, kad Anglijoje, 
tiesa, badu nemirsi, bet ir negyvensi! Ir 
tikėkite, kai turėsiu 3000 dolerių, kviesiu 
ir gerb. p. Pivoriūną sudaryti akc. bendro
vę vienam kitam lietuviui pagelbėti čia 
atvykti, už ką ne tik man, bet ir p. Pivo
riūnui Jūs, atvykę iš „giedraus ir saulėto“ 
Londono, būsite dėkingi.

Jūsų londoniškis Juozas Ulevičius

GIMNAZIJOS KREPŠININKAI 
HEIDELBERGE

Š.m. liepos mėn. 3-4 dienomis „Heidel
berg TBH“ klubas suruošė tarptautinį krep 
šinio turnyrą, kuriame dalyvavo šios ko
mandos: TBH Heidelberg, BC Zuerich ir 
lietuvių Vasario 16 Gimnazijos vienetas.

Pirmosios rungtynės įvyko tarp TBH 
Heidelberg ir BC Zuerich, kurias užtikrin
tai laimėjo TBH. Antrasis susitikimas bu
vo tarp BC Zuerich ir Vasario 16 gimn. 
rinktinės. Nors mūsiškiai ir neturi savos 
krepšinio aikštelės, kurioje galėtų pasitre
niruoti, tačiau gana lengvai įveikė BC Zue
rich vienetą rezultatu 61:29.

Antrasis susitikimas mūsiškiams buvo 
daug sunkesnis, nes, kaip žinome, TBH 
Heidelberg trejus metus yra buvęs Vokie
tijos meisteris. Apskritai, ši komanda yra 
pasiekusi gana augštą žaidimo lygį. Po 
dramatiškos kovos TBH Heidelberg rung
tynes laimi 48:46 pasekme.

Vasario 16 Gimnaziją rungtynėse atsto
vavo: Gailius, Kazirskis, Venclovas, Bra- 
kauskas, Birieta, Zunde, Raišys, Gustas, 
Timpa, Reitneris.

***** 
GIMNAZIJOS SVEČIAI

Gimnaziją aplankė svečias iš tolimosios 
Australijos, Kazys Gečas su ponia, iš North 
Cottesloe, W. Australia. P. Gečas yra lietu
vis visuomeninkas, aktyvus lietuvių ben
druomenės narys, jos Valdybos ilgametis 
vicepirmininkas.

Ponas Gečas su žmona keliauja savo 8 
mėn. atostogų metu po Europos kraštus, 
visur lankydamas lietuvius ir susipažinda
mas su jų gyvenimu. Aplankęs Italiją, Did. 
Britaniją, Prancūziją ir Šveicariją, ilgesnį 
laiką sustojo Vokietijoje. Su dideliu susi
domėjimu apžiūrėjo gimnazijos rūmus ir 
susipažino su gimnazijos gyvenimu, pasi
žadėdamas organizuoti vakarų Australijoje 
gimnazijai paramą, kurios jo įsitikinimu 
yra labai reikalinga.

Buvęs lietuvis tremtinys, Hanau stovyk
los gyventojas, Dr. Labanauskas su ponia.

' AR TIKSLU PALIKTI 
VASARIO 16-sios GIMNAZIJĄ

TOKIĄ KOKIA JI DABAR YRA ?
Visų pirmiausiai norėčiau visiems skai

tytojams pareikšti, kad nesu tiesioginiai 
vienu ar kitu būdu su Gimnazija surištas 
— nesu mokytojas ir nepriklausau jokiai 
organizacijai ar valdybai, kuri turi reikalų 
su Gimnazijos išlaikymu ar programos nu
statymu, tačiau dažnai Gimnazijoje lan
kausi, pažįstu dauguma tenai dirbančių 
mokytojų, visus augštesniųjų ir žemesnių
jų klasių mokinius ir čią Gimnaziją baigu
sius abiturentus.

Taigi Gimnaziją pažįstu ne tik iš viršaus, 
bet šiek tiek ir is vidaus. Čia noriu skai
tytojams pateikti mano susidarytą įspūdį, 
to įspūdžio priežastis ir parodyti tai, kas, 
mano manymu, būtų verta pakeisti.

Kad vienintelė mūsų Vakarų Europos 
lietuviška Gimnazija lietuvybės išlaikymo 
tarnyboje yra užsitarnavusi nepaprastai 
didelių nuopelnų, yra visai nediskutuoja
mas faktas. Yra malonu stebėti tą didelį 
įvairaus amžiaus mergaičių ir berniukų 
būrį, kurie pirmomis savo atvykimo die
nomis vos vieną kitą lietuvišką žodį su
graibydavo, gi po kurio laiko — vieni grei
čiau, kiti lėčiau — dabar veik visi laisvai 
kalba, rašo, dainuoja lietuviškai. Ruošda
mi savo iškylas, laužus, sueigas, įvairias 
kitas savo programas vygdydami. jie ne
jaučia, kaip stipriai jie įsigyvena, susijun
gia įvieną nedalomą lietuvišką šeimą. Tau
tiniai šokiai, choras, minėjimai jiems kas
dien skiepija Lietuvos meilę, jungia juos 
su lietuvišku liaudies menu.

Reikia taip pat nepamiršti, kad Gimna
zijos egzistavimas suteikia nevienai lietu
viškai šeimai ir didelį materialinį paleng
vinimą. Čia galvoju apie daugiavaikes šei
mas. Visiems yra žinoma, kaip stovyklose 
pasilikusioms daugiavaikėms šeimoms yra 
sunku išmisti iš skurdžios „Arbeisamt’o“ 
ar „Fuersorgeamt’o“ pašalpos. Tokiai šei
mai yra tikrai didelis' palengvinimas, kai 
vienas ar daugiau vaikų iš jos tarpo gali 
netik siekti mokslo gimnazijoje, bet tenai 
yra ir išlaikomas.

Plačiau apie tai rašyti ir netektų: kas 
tik daugiau progos turėjo susidurti su 
Gimnazija, ją aplankyti, galėjo savo aki
mis tai pamatyti ir patirti.

Netaip geras įspūdis susidaro pažiūrė
jus į tai, kas Gimnazijoje dėstoma, kas ne
dėstoma ir kaip dėstoma, šita pusė ir yra 
Ąasario 16-sios Gimnazijos silpnoji pusė. 
Kodėl? Todėl, kad Gimnazijai trūksta tin
kamų pedagogų! Reikia manyti, kad Gim
nazijos vadovybė dėjo ir deda visas savo 
pastangas surinkti tinkamą gimnazijos mo
kytojų kadrą. Deja, atrodo, kad visų spra
gų užpildyti yra neįmanoma. Taip, neįma
noma, nes skaičiuojant nuo Gimnazijos įs
teigimo pradžios 1951 metų pradžios per 
trejus metus tai dar vis nepadaryta.

Nukenčia dėl to mokiniai, nes nebuvo ir 
dabar dar neįmanoma visus reikalaujamus 
gimnazijoje dalykus dėstyti, o kaikurie 
dalykai nors ir buvo dėstomi, tai nevisuo- 
met taip, kaip paprastai reikalaujama. Pa
imkim lietuvių kalbą. Išvykus pirmajam 
Vasario 16-sios Gimnazijos direktoriui, ku
ris dėstė lietuvių kalbą, buvo pradėta jieš- 
koti naujo. Tai truko keletą meensių. Spra
gą tuo laiku užpildo vienas paskui kitą sek
dami du asmenys iš Hannoverio. Diepholze 
pastoviai negyvendami, jie laikas nuo lai
ko atvažinėdavo ir atlikdavo savo pareigą. 
Pasišventimas didelis, bet tikro mokslo 
vargu ar galėjo duoti. Pagaliau suranda
mas žmogus, kuris atvyksta ir pradeda vėl 
reguliariai dėstyti. Bet praeina pusmetis, 
išvyksta ir tas; augštesnėse klasėse ir vėl 
lietuvių kalbos pamokų nėra. Tokia padė
tis šį kartą kiek ilgiau tęsiasi, atrodo, virš 

aplankė gimnaziją jau kaip amerikiečių 
armijos kapitonas. Dr. Labanauskas yra 
amerikiečių armijos pulko gydytojas ir 
dabar tarnauja Vokietijoje.

Gimnazijos svečių tarpe buvo ir Ameri
kos lietuviai, tarnaują amerikiečių dali
niuose Vokietijoje, leitenantas šalučka ir 
Mikalauskas.

*****
AUKOS GIMNAZIJOS NAMAMS

Dr. A. Palaitis pervedė Kenoshos vaidin
tojų auką 15 dol. ir 60 dol. BALFo 73 sky
riaus Wisconsin anką.

ALTo ir BALFo Hartfordo Skyrius pa
aukojo Gimnazijos namams 75 dol., Lietu
vių Tautinių Korporacijų Sambūris Cleve- 
lande 25 dol.

Pažymėtina L.T.B. Waukegan Apylinkės 
likvidacinio susirinkimo nutarimu per VI. 
Petrauską atsiųstoji 256,25 dol. auka ir 70 
Rėmėjų Būrelio per Būrelio Vadovą J. Viz
barą, Adelaide atsiųstoji būrelio .27 austr, 
svarų auka Gimnazijos Namams. Tai jau 
antras Australijos Rėmėjų Būrelio Vado
vas, spontaniškai surinkęs gimnazijos pa
stogei žymesnę sumą iš nedidelio rėmėjų ir 
prijaučiančiųjų skaičiaus.

* * *
PEDAGOGINIS DARBAS

Neatsiradus dar lietuviui kandidatui į 
anglų kalbos mokytojus, dėstyti anglų kal
bą augštesnėse gimnazijos klasėse laikinai 
pakviestas vokiečių gimnazijos mokytojas 
prof. Murjahn. Tuo būdu gimnazijoje vi
siems dalykų dėstymams nėra spragų, o 
lietuviui mokytojui vieta lieka rezervuota.

*****
AUGSBURGO APYLINKĖJE

š.m. liepos 4 d. Augsburge įvyko lietuvių 
bendruomenės visuotinis susirinkimas. Su
sirinkimą atidaręs Valdybos P-kas J. Bal
sys padarė trumpą apžvalgą iš valdybos 
veiklos.

metų. Šių metų pradžioje galų gale buvo 
vėl rastas tinkamas žmogus šiai vietai už
imti.

Vokiečių kalbai nuo pat šių metų pra
džios trūksta mokytojo! Anglų kalbai po 
įvairių užsitęsimų buvo rastas prityręs mo
kytojas — nuo šių metų pradžios jo nebė
ra, anglų kalba dėlto augštesnėse klasėse 
kolkas nedėstoma.

Chemiją — kurį laiką dėstė žmogus ne 
mokytojas, bet nusimanąs apie viską. Dėl 
įvairių priežasčių ir šis turėjo pasitraukti 
iš Savo vietos. Po kurio laiko buvo sujieš- 
kotas naujas mokytojas — agronomijos 
dąktaras — Gimnazijai persikėlus iš Diep- 
holzo į Huettenfeldą, po poros mėnesių iš 
Gimnazijos jis pasitraukė. Chemijos moky
tojo Gimnazija ir dabar neturi.

Čia tik keli ryškesni pavyzdžiai, bet jų 
užtenka susidaryti vaizdui: nuoseklus 
mokslo mokiniai negauna. Panašiai yra ir 
sūkitais mokslo dalykais. Mokytojas seka 
mokytoją, o tarpuose didesnės ar trumpes
nės pertraukos. Gerų rezultatų iš to nega
lima laukti, tai supranta patys mokytojai, 
jaučia ir mokiniai — į jų mokslą smarkiai 
tai atsiliepia. Juk pedagogas pirmoje eilė
je turi gerai pažinti visus savo mokinius, 
kad galėtų juos tinkamai auklėti ir mokyti 
o mokiniai turi prie jo priprasti, kad galė
tų sekti ir darbas būtų našus.

Gimnazija yra, bet mokiniai, ypatingai 
augštesniųjų klasių, tinkamai kurso neišei
na. Prie to prisideda, kad nevisi iš dabarti
nių mokytojų yra ir tikri pedagogai. Ką 
tai reiškia — daugumas supras, o ypatin
gai tie, kurie baigė įvairias tremties sto
vyklų gimnazijas. Taip kaip Vokietijoje, 
taip ir Lietuvoje visi žino, kad tas, kuriš 
turi akademinį išsilavinimą (kad bent vi
si tokį turėtų!) ar yra kurios srities dak
taras, tai toli gražu nėra pedagogas.

Dėl šių ar panašių sumetimų dabartinė 
mūsų Vasario 16-sios Gimnazija turės pa
sidaryti „Privates Litauisches Gymna
sium“. Iš to seka štai kas: Gimnazija ne
gaus iš vokiečių jokios paramos, kuri, 
Gimnazijai dar esant Diepholze, buvo nors 
ir nedidelėje sumoje teikiama: Gimnazijos 
išduoti atestatai Vokietijoje neturės jokios 
galios. Tai nereikia klaidingai suprasti — 
pradėti studijas galima bus ir su tokiais 
atestatais, tačiau kiekvienu atveju reikės 
iš atitinkamos įstaigos gauti atestato pa
tvirtinimą, kas be egzaminų neapseis. Tu
rint tačiau mintyje kas augsčiau buvo ra
šyta apie mokinių paruošimą, tai bus, at
rodo, netaip jau lengva.

Esant tokiai padėčiai, kyla kartais min
tis ar nevertėtų Gimnaziją sumažinti iki 
6-sių klasių, taip sakant, palikti tiktai pro
gimnaziją. Tokios lietuviškos gimnazijos 
reikalingumas nei kiek nesumažėtų — ji 
ir toliau būtų lietuvybės palaikymo šalti
nis, mokslo židinys Vakarų Europoje, nes 
vien Vargo Mokyklos to sunkaus ir svar
baus uždavinio niekuomet nepajėgs atlik
ti. Šį savo uždavinį Gimnazija galės atlik
ti būdama ir 6-ių klasių. Baigusiam 6-šias 
klases gražioje lietuviškoje aplinkumoje 
lietuviukui tikrai negrės nutatėjimo pavo
jus. Gi turint tokias mokytojų jėgas kaip 
dabar būtų įmanoma šešias klases tikrai 
tinkamai paruošti. Baigę šešias klases ir 
apsisprendę toliau siekti mokslo, mokiniai 
galėtų stoti į vokiškas gimnazijas, čia įgy
tų stipresnį vokiečių kalbos mokėjimą ir 
po trijų metų, baigę gimnaziją, gautų vi
soje Vokietijoje pripažįstamą atestatą. Į 
visas vokiškas augštaslas mokyklas ir uni
versitetus kelias tada atviras.

Atrodo, nebūtų nieko. pralošta, bet ei
nančiam mokslus jaunimui tai išeitų tikį 
rai į naudą. .

Juk mum svarbu išauginti netik gerą Ife- 
tuvišką jaunimą, bet ir tinkamai išmoks
lintą!

Tilvytis.

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 28 (358)

STOVYKLOM MŪSŲ AKIMIS
TAIKOS, JAUNYSTES 
IR SVEIKATOS VIETA

Rašo K. Valteris.
5. TVARKA IR DRAUSMĖ

Pirmomis stovyklavimo dienomis mūsų 
jaunimas atrodė kiek laukinis ir sunkiai su
valdomas. bet j pabaigą jau buvo be prie
kaištų: visi draugiški, mandagūs, paslau
gūs. Keisčiausia, kad ir tie, kuriuos namuo
se tėvai sunkiai suvaldydavo — čia buvo 
pavyzdingi vaikai. Svarbiausia, kad čia 
jų niekas nebaudė. Stovyklautojams Užteko 
žinoti, kad jei jie nesielgs pavyzdingai — 
jiems teks palikti stovyklą ir vykti namo!.. 
Vaikai, nors kartą buvę stovykloj — vėliau 
j ją veržiasi, apie ją svajoja ir visus metus 
ruošiasi kitų metų stovyklai. Artinantis 
stovyklavimo laikui — vaikų visos kalbos 
sukasi tik apie stovyklą. Tėvai, kurie nelei
džia savo vaikų j stovyklą, yra tikrai žiau
rūs, nes neleidžia vaikams turėti ne tik ma
lonumo, bet ir naudos!

Malonu buvo stebėti stovyklaujanti jau
nimą: visi tvarkingi, švarūs, gerai nusitei
kę. Ne tik patalynės ir palapinės tvarkin
gos, bet ir aplink palapines matėsi gražus, 
originalūs ir patrauklūs papuošimai, čia 
taip pat matėsi ir labai išradingų ir prak
tiškų stovyklavimo įrengimų.

6. DARBINGUMAS IR DARBŠTUMAS
Sutikau daug tautiečių, kurie nelanko su

sirinkimų, minėjimų, kurie neskaito kny
gų ir laikraščių, nes... neturi laiko ar pini
gų... Gaila jaunų vyrų, kurių laiką, pini
gus ir sveikatą suėda kortos, „dūmas"* ir 
„čierka“!,..

Stovyklautojams užtenka laiko dąrbui, 
maldai, poilsiui, kūrybai ir pasilinksmini
mui. Kūrybingumas tiesiog pasakiškas; 
jaunimas turi tik apie valandą laiko kas
dien pasiruošti laužo programai. Ir per tą 
laiką jie suspėja parašyti veikalus ir pada
ryti repeticijas, prašyti dainas, eilėraščius 
ir t.t. O kiek čia žurnalistų! Viso pasaulio 
lietuvių spaudos darbuotojai skundžiasi 
bendradarbių stoka. Trūksta bendradarbių 
savaitraščiams prirašyti! Stovykla tūrėjo 
savo garsųjį dienraštį „TAUKUOTĄ PUO
DĄ". Šis dienraštis turėjo bendradarbių su 
kaupu, nes redaktorius pajėgdavo sunaudo
ti tik apie pusę gautų straipsnių ir kores
pondencijų!

. Baigiantis stovyklavimui skautai ėmė 
laikyti egzaminus i įvairius patyrimo laips
nius. Su kokiu uolumu ir užsidegimu jie

KITI APIE MUS
„Taunusbote" pažymi, kad „Europa ne

sibaigia prie Oderio“, ir nurodo, kad baltų 
pranešėjai įspėjo laisvąjį pasaulį, jog ne
galima pasitikėti Sov. Sąjunga. Laisvasis 
pasaulis turįs būti vieningas ir stiprus, 
kad priverstų Sov. Sąjungą derybomis at
statyti laisves jos pavergtuose kraštuose. 
Ir šito turi būti reikalaujama tiek Rytinės 
Vokietijos žemėms, tiek Pabaltijo valsty
bėms. Fed. Vokietijos parlamento užs. po
litikos komisijos pirmininkas Dr. E. Gers- 
tenmaieris užtikrino, kad vokiečių jauta 
niekados nepamirš pavergtųjų tautų už 
geležinės uždangos. Europa dar nesibaigia 
už Oderio-Neissės linijos, bet tęsiasi kur 
kas toliau, ir prie tos Europos taip pąt pri
klauso Pabaltijo valstybės. Vakaru, valsty
bės turi pasirūpinti, jog europinė konven
cija. skirta žmogaus teisėms apsaugoti, bū
tų išplėsta ir į Pabaltijo valstybes, kurios 
dabar yra paliktos be jokios globos ir tei
sinio užtarimo.

„Donau Kurier“ įsidėjo ne tik pavergtų
jų Pabaltijo kraštų žemėlapį, bet ir ilgą 
straipsnį apie „Likimines dienas Pabalti
jy“, kur „sovietinis kolonializmas įlaužo 
tarptautinės teisės nuostatus“. Dienraštis, 
nurodęs, kad įvykdytosios Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos aneksijos Vakarai nėra ligi 
šiol pripažinę, išsamiau pagrindžia, kodėl 
pabaltiečiai mini liūdnuosius birželio įvy
kius ir birželio 14 d. laiko gedulo diena. 
Dienraštis atkreipia dėmesį į tai, kad nors 
pabaltieičams padaryta tokia nepaprastai 
didelė skriauda, tačiau jiems viešoji opi
nija ir spauda rodo tiktai tūkstantąją dalį 
to susidomėjimo, kuris parodomas, sakysi
me, skelbiant apie įvykius tarp kikujų, 
Gvajanoj arba britų Hondūre. Sritys tarp 
Nemuno ir Narvos po Rytinės Lenkijos bu
vo antrasis didžiulis teritorinis laimėjimas, 
kurį Sov. Sąjunga susidarė iŠ karo Euro
poje. Karo metu Sovietai daug kartų mėgi
no išgauti iš savo Sąjungininkų Vakaruose 
juridinį Pabaltijo valstybių aneksijos pri
pažinimą, tačiau tai padaryti jiems nėra 
pavykę. Tarptautinės teisės prasme Vaka
rams šios trys respublikos tebeegzistuoja 
toliau. Tas pat yra ir Vokietijoje, kurios 
federalinė vyriausybė nepripažįsta Pabalti
jo jėga į Sov. Sąjungą inkorporavimo. 
Šiuo metu Vokietijoj gyvena 24.500 pabal
tiečių, iš jų apie 12.000 latvių, 8.000 lietu
vių ir 4.500 estų. Nepaisydami sunkios so
cialinės padėties, lietuviai išlaiko savo gim
naziją Rennhofe, o latviai — AuguSdorfe 
prie Detmoldo. Su pasišventimu ir kūpinu 
vilties idealizmu pabaltiečiai stengiasi iš
laikyti savo tautinę kultūrą, savo papro
čius ir kalbą bei visus kitus tautinius sa
vitumus, kuriuos jų tėvynėse naikina bol
ševikiniai kolonistai. Dėl parodytojo per 
birželio įvykių minėjimą Bonnoje vokie
čių solidarumo ir pabaltiečių reikalu su
pratimo baltų spauda pareiškė vokiečiams 
nuoširdžiausią padėką ir savo didelį pasi
tenkinimą. Latvių centrinis organas Vokie
tijoje „Latvija“, be plataus minėjimo ap
rašymo, įsidėjo tuo reikalu ir A. šildės ve
damąjį.

Ryšium su vokiečių fed. respublikoje bir
želio 17 d. įvykiams atminti švente vokie
čių dienraštis „Der Mittag" ir visa eilė kt. 
organų paskelbė įvairių Sovietų pavergtų 
kraštų sąjūdžių atsišaukimą, kuriuo pa
vergtųjų tautų vardu pareiškiamas solida
rumas vokiečių aukoms, kritusioms beko
vojant su bolševizmu. Atsišaukime pažymi- 
ma, kad šioji atmintina diena — birželio Palangos, Druskininkų.

laikė tuos egzaminus! Valandų valandas 
stebėdamas šią egzaminų laikymo karštli
gę — ir aš susirgau egzaminų laikymo li
ga... Bandžiau laikyti, aišku, į patį žemiau
sią laipsnį. Sktn. Vaitkevičius mane pa
egzaminavęs, apsižvalgė ar nemato ir nesi
klauso koks vilkiukas, draugiškai pasakė: 
„Matai, mano mielas, įstatus gal kaip nors 
ir sugebėtum išmokti, bet tai dar neviskas; 
skautui reikia sumanumo, orientacijos ir 
inteligencijos, skautas turi žinoti kaip su
teikti pirmąją pagalbą nelaimingame atsi
tikime ir t.t. Patarčiau pasirinkti lengves
nę profesiją..." Paklausiau jo nudširdžių 
ir išmintingų žodžių ir nuėjau pasižiūrėti 
ką „kukąs“ verda pietums...

7. AMBASADORIAI
Kadaise Ministeris Balutis ragino mus 

visus būti savo krašto ambasadoriais, t.y. 
elgtis ir daryti taip, kad laimėtume svetim
taučių pagarbą sau ir savo kraštui. Retas 
kas paklausė šio garbingo lietuvio prašy
mo... Bet čia galiu užtikrinti gerbiamąjį 
ministerį Balutį, kad mūsų skautai puikiai 
ambasadoriavo!

Dvaro, kurio parke jaunimas stovyklavo, 
ūkvedys ne kartą stovyklos Vadovybei iš
reiškė pasitenkinimą dėl gero mūsų atžaly
no elgesio. Jo teigimu tokie pavyzdingi 
skautai šiame parke dar nestovyklavę! Bet 
tai dar ne viskas. Paskutinės stovyklavimo 
dienos pavakary gražiai išsirikiavę stovyk
lautojai nuvyko padėkoti dvaro savininkei 
— poniai D. DRURY-LOWE, Derby grafys
tės anglų skautų Prezidentei, — už sto
vyklavietę. Uniformuotų skautų pora ruo
šėsi išreikšti padėką. Deja, neteko, nes... p. 
Drury-Lowe pirmoji ėmė dėkoti mūsų 
skautams už kultūringą ir puikų („splen
did" ‘) elgesį. Tą ji pakartojo kelis kartus ir 
pabaigoj pareiškė, kad jai būtų nepapras
tai malonu matyti lietuvius skautus ir kitą 
vasarą jos parke. Skautai jai įteikė simbo
lišką dovenėlę — tautinių spalvų juostą su 
lietuviška skautiška lelija, apkaišyta rūtų 
šakelėmis. Sakoma, kad ji tebekaba ant sie
nos didžiojoj dvaro rūmų salėje. Vadinas, 
plati apylinkė, o gal net ir Britų Skautų 
Stabas, žinos, kad lietuviai skautai yra 
„splendid"! Ar reikia geresnio ambasado- 
riavlmo?

(Bus daugiau)

17 — yra virtusi simboline laisvės, kovos 
diena, skirta prisiminti pasipriešinimui 
prieš sovietinį terorą ir visų prispaustųjų 
kovai už laisvę. Atsišaukimas baigiamas 
šūkiu: „Tegyvuoja laisvė!“ Lietuvių vardu 
jį pasirašė VLIKas.

Centro ir Rytų Europos, Pabaltijo ir Bal
kanų kraštai Laisvosios Spaudos Sąjungos 
leidžiamas „Freie Presse Korrespondenz“ 
Nr. 4-1954 įsidėjo V. Banaičio straipsnį, pa
vadintą „Birželio 15 d. — baltų atminimo 
diena"", kuriame pavaizduojama, ką toji 
diena pabaltiečiams reiškia ir kaip bolše
vikai stengiasi baltus sunaikinti. Drauge 
pacituotas Vokiečių fed. parlamento Dr. 
Gerstenmaierio įspėjimas Bonnoje, kad 
žmogaus teisėms apsaugoti konvencija tu
ri būti taikoma taip pat europiečiams ana
pus gelež. uždangos. Lietuvos vokiečių or
ganas „Heimatstimme" birželio mėn. nu
meryje įsidėjo iš E. paimtą platų praneši
mą, paremtą gen. St. Raštikio liudijimu, 
kaip buvo vedamos derybos Maskvoje ir 
bolševikai faktiškai užgrobė Lietuvą. Pran
cūzų dienraštis „La Croix“ š.m. birželio 19 
d. įsidėjo pranešimą apie Pabaltijo kraš
tuose įvykdytą deportacijų metinę sukaktį, 
nurodydamas, kaip tos deportacijos buvo 
pravestos, kiek pabaltiečių deportuota etc. 
Dienraštis pažymėjo, kad „Pabaltijo vals
tybių tragedija vyksta jau 14 metų"...

OKUPUOTOS LIETUVOS

SUSKIRSTYMAS
SOVIETINIO GYVENIMO KRONIKA
Bolševikai, berusindami ir besovietin- 

dami okupuotą Lietuvą, Maskvos spiria
mi,stengiasi panaikinti bet kokią net ir 
išorinę žymią, kuri primintų kokį nors 
savarankiškumą. Tai galiausiai padaryta 
ir su administraciniu Lietuvos suskirsty
mu. Jei seniau joje dar buvo paliktos ke
turios sritys.tai nuo 1953 m. rugpjūčio 22 
d. jau ir to nebėra. Dabar okup. Lietuva, 
panašiai, kaip Sov. Rusija, suskirstyta į 
šiuos rajonus: Akmenės. Alytaus. Anykš
čių, Ariogalos. Biržų. Daugų, Dotnuvos, 
Druskininkų, Dūkšto, Dusetų. Eišiškių, 
Ignalinos, Jiezno, Jonavos. Joniškėlio. Jo
niškio, Jurbarko. Kaišiadorių. Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Kelmės, Kėdainių, Kybartu, 
Klaipėdos. Kovarsko, Kretingos. Kupiš
kio. Kuršėnų, Lazdijų. Linkuvos, Marijam 
polės, Mažeikiu, Molėtų, Naujosios Vil
nios. Naumiesčio, Nemenšinės. Obelių, 
Pabradės. Pagėgių. Pakruojo. Pandėlio, 
Panemunės. Panevėžio. Pasvalio, Plungės, 
Priekulės. Prienų, Radviliškio. Ramyga
los, Raseinių. Rietavo. Rokiškio, Salantu, 
Sedos. Simno, Skaudvilės. Skuodo. Smė
liu. Šakiu. Šaltininkų, Šeduvos, Šiaulių, 
Šilalės, Šilutės, Širvintų. Švenčionėlių, 
Švenčionių. Tauragės. Telšių, Tytuvėnų, 
Trakų, Troškūnų, Ukmergės, Utenos, Už
venčio. Vabalninko. Varėnos. Varnių. Vei
sėjų, Vievio, Viliampolės. Vilkaviškio, Vil
kijos, Vilniaus. Zarasų. Žagarės, Žiežma
rių — ir šiuos „respublikinės priklauso
mybės miestus“: Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos. Šiaulių, Panevėžio, Naujosios Vilnios,

TAIKA IR BROLYBĖ Nr. 3
Ačiū Dievui, Korėjos karas, rodos, jau 

pasibaigė, ir pasibaigė seniai net nebeat
menu, kada. Bet derybos dėl Korėjos taikos 
vis dar tebeeina — taip baisiai nori taikos ir 
brolybės ir rytiečiai ir vakariečiai,

O, rodos, kad vos pasibaigus karui Korė
joje, labai smarkiai pradėta kalbėti apie ka
rą Indo-Kinijojc ir, jam dar net nepasibai
gus, jau pradėtos ir vis dar negali pasibaigti 
ir šito karo taikos derybos Ženevoje? Saky
sit, kad kažkas kažkuo baisiai žaidžia? Ar
gi? Tai tik rytiečiai ir vakariečiai baisiai no
ri taikos ir brolybės!

Kai neklaužada vaikas vis erzinasi, tai 
rimtas tėvas nusijuosia diržą ir gerai jam j- 
krečia j minkštąją vietą ir neklaužada tampa 
sudraustas, ir viskas nurimsta. Bet kai tas 
neklaužada vaikas išauga į neklaužadą vyrą, 
tai kas, paprastai, atsitinka su senuku tėvu, 
jeigu jis, būdhmas neapdairus, pabando ir' 
dabar panaudoti tą patį diržo metodą? Ge
riausiu atveju, diržas nebeveikia, o blogiau
siu — pats tėvukas gauna j kailį.

Kai prieš keletą metų šiauriečiai įsiveržė į 
pietinę Korėją, tai, Amerikos vadovaujamos 
Jungtinės tautos išėjo nubausti neklaužados 
vaiko. Ir šiandien gerai atsimenu, kaip tuo
metinis JAV prezidentas Trumanas pareiškė, 
jog Amerikos išėjimo karan tikslas yra ne 
tik sulaikyti įsiveržėlius, bet išvalyti ir visą 
Korėją ligi pat Kinijos sienų. Tiesa, kurį lai
ką atrodė, jog jauno neklaužados vaiko ir 
rirrįto tėvo „operacija dirž" bus pavykusi, 
nes vakariečių kariuomenė jau buvo bepasie
kianti Kinijos sieną. Bet tada žaisti pradėjo 
Rusijos padedami kinų „savanoriai"" ir va
kariečių kariuomenė buvo nustumta per vi
są Pietinę Korėją net ligi vad. Pusano prie
tilčio, po ko ji niekuomet nebepajėgė pakan
kamai atsigauti, šiaip taip vos vos benurėpi 
Įlodama ligi 38 paralėlės, kur ir buvo pradė
tos ligi šiol vis dar nepasibaigusios taikos 
derybos.

Tad kas įvyko? Gi senukas tėvas iš ne
klaužados vaiko gavo į kailį. O tai reiškia, 
kad tas vaikas jau suspėjo išaugti į neklau
žadą vyrą, kuriam tėviško sudraudimo meto
das nebetinka: taikos ir brolybės ištroškę 
vakariečiai gavo pirmąją pokarinę pamoką 
— komunistinis blokas išaugo ir su juo vai
kiškai žaisti nebetenka. Tačiau taikos ir bro
lybės ištroškę'vakariečiai ir šia pamoka ne
skubėjo pasindudoti — jiems vis dar buvo
neaišku, kad ši komunistinio bloko pajėga 
yra kartu veržliai uzurpacinė. Kad ir ne 
visi sutartingi, tai bent gera dalis europieji- 
nių vakariečių’pradėjo gulbės giesmes giedo
ti apie komunistinio ir kapitalistinio pasauli0 
talkų sugyvenimą ir bendradarbiavimą. Po 
Korėjos karo'jie net suaktyvino visokių mi
sijų — prekybinių, studentų, mokytojų, mo-

.ot Z

„Terra“ leidžia V. Krėvės stambųjį vei
kalą „Dangaus ir žemės sūnus“, kuris bus 
4 tomų. Australijoje išleista nauja P. Jatu- 
lio knyga „Po tūkstančiais kaukių“, vaiz
duojanti misihinkų gyvenimą. „Nemuno“ 
leidykla ruošia lietuviškų vaizdų albumą, 
kuriame numatyta sudėti apie 400 paveiks
lų — daugiausia istoriniai Lietuvos vaiz
dai ir nepriklausomo gyvenimo nuotraukos. 
M. Vaitkus ruošia spaudai savo atsiminimų 
porą tomų. Kanados LB švietimo komisijos 
pirmininkas A. Rimkūnas parašė ir išleido 
„Kregždutės". II-jį tomą.

Argentinos rašytojas L. Z. D. Galtier ver
čia Milašiaus raštus į ispanų kalbą. Lietu
vių tautotyrininkas Dr. J. Balys yra paro
dęs nuostabios energijos ir kūrybingo 
darbštumo mūsų tautosakos rinkimo ir 
skelbimo srityje. Netrukus išeina anglų k. 
jo knyga „Lithuanian Narrative Folksong". 
Tai yra’ trumpa mūsų dainų enciklopedija, 
siekianti svetimtaučiams atskleisti lietuvių 
liaudies dainų grožį, šis tautoryriškas ir 
bibliografinis darbas turėtų atidaryti du
ris mūsų dainai į Vakarų pasaulio specia
listų kabinetus. Panašus darbas apie mūsų 
pasakas, Dr. J. Balio angliškai išleistas 
1935 m., praskynė kelią pasinaudoti lietu
viška medžiaga ir sakimų tyrinėtojams. 
Tačiau ir ne dainų specialistai pastarojoje 
knygoje ras daug įdomių ir prieinamų ži
nių. Dr. J. Balys spausdina angliškai ir 
lietuviškų baladžių indeksinį katalogą. Be 
to, Dr. J. Balys Nidos Knygų Klubui bai
gia paruošti „Lietuvių Mitologinės Sak
mės“, kurias Nidos Knygų Klubas dar šiais 
metais tikisi išleisti. Po anglų k. išverstų 
V. Ramono „Kryžių" „Lietuviu Dienos"1 
toliau numato išleisti angliškai Vyt. Biela- 
jaus paruoštas lietuvių legendas.

PRANEŠAMA
Lietuvių visuomenei, kad 1954 m. liepos 

mėn. 17 d. (šeštadienį), Manchesterio Lie
tuvių Klubas savo patalpose ruošia

DARIAUS IR GIRĖNO
MINĖJIMĄ

Prelegentas p. A. J. Kaulėnas. Po minėji
mo antra labai įdomi ir visiems naudinga 
taip pat p. Kaulėno paskaita.

Po paskaitos ŠOKIAI. Kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti į minėjimą ir agerbti 
žuvusius didvyrius. Pradžia 6 vai. Įėjimas 
nemokamas.

Klubo Valdyba

AL. DICPETRIS

terų. sportininkų, ekonomistų, burmistrų ir 
t.t. pasikeitimą su komunistiniais kraštais. 
Jie pamatė, kad tas neklaužada komjaunuo
lis išaugo į didelį kompartijos narį, ir todėl 
sviedė jam šūkį: pažinkim vieni kįtus kas
dieniame savo gyvenime, o per tą pažinimą 
pasieksim didesnio savo kraštų susiartinimo, 
taikos ir brolybės...

TAIKA IR BROLYBĖ Nr. 4
Gi tas partietis, viena ranka graibydama- 

sis po prekybines derybas, po burmistrų val
džios lenciūgus ir po sportininkų baidarkes, 
antra ranka visa jėga smogė į Prancūzų In- 
do-Kiniją. Nieko negelbėjo nei beveik kas 
mėnesiniai Prancūzijos vyriausybės'pasikei
timai, nei kas metiniai prancūzų kariuome
nės Indo-Kinijoj vyr. vadų keitimai; — par
tietis plačiu draugišku šypsniu veide ir pur
vinais auliniais batais baigia atbristi per vi
są Indo-Kiniją ligo Hanoi, Indo-Knijos sos
tinės.

Ir vėl kartojasi korėjinė epopėja: tuo tar
pu tūkstančiai užmuštų ir sužeistų, tūkstan
čiai belaisvių ir gal milionai naujų DP. Ir 
tai dar ne viskas — amžinai kraujo ištroškęs 
komunistinis molochas tik vėliau parodys 
savo siautėjimą, kai prasidės kiniečių moky
tojų Europoje taip gerai išbandyto metodo 
pritaikymas — masiniai areštai ir deportaci
jos. ?

Daugelis išminčių šiame krašte mėgsta net 
viešai spaudoje kelti ginčų, kad komunizmas 
daro evoliuciją, kaip kad ją padarėjr krikš
čionybė nuo šventosios inkvizicijos laikų. 
Šiais ginčais jie tarsi tyčia nori užtušuoti pa
grindinį komunizmo egzistencijos bfuožą — 
nuolatinį maudymąsi kitų kraųjuje, Šią ko
munizmo „evoliuciją"" patvirtina ik vienas 
anglas, neseniai grįžęs iš Kinijos sostinės, kai 
viešai laikraštyje pasisako, jog per keletą 
metų matė, kaip komunistai Pekine kasdien 
sušaudydavo po du Šimtus savo tautiečių.

GIMINIEČIŲ BROLYBĖS • /
Ženevos miestas jau iš seno garsus viso

kiom tarptautinėm konferencijom ir jų re
zultatais. Si Indo-Kinijos taikos konferenci
ja jį dar daugiau išgarsino tuo, jog parodė, 
kokia stipri brolybė riša du giminaičius —; 
britus ir amerikiečius.

Dar prieš tą konferenciją ne kartą skaity
davau britų spaudoj, jog, esą, didžiausias 
blefas esančios visos tos kalbos apie britų.ir
amerikiečių nuomonių skirtumus pasaulinės 
politikos klausimais. Manydavau,“ kad gal 
tai ir tiesa, nes nėra namų be dūmų, bet tie 
naminiai dūmai pačių namų niekada neuž
dega. Gi šita garsioji konferenc’ja' parodė, 
jog aš ir anglų spauda klydo, nes nuo tos 
konferencijos giminiečių brolybė ‘pasirodė 
labai smarkiai braškanti.

5 BARE :
Liet. Bibliografijos Tarnybos žiniomis, 

laisvojo pasaulio liet, žurnaluose ir laikraš 
čiuose vis daugiau dedama vertimų iš kitų 
tautų grožinės literatūros. Tikrai,'romanų, 
apysakų ir novelių 1952 m. buvo paskelbta: 
originalių 229, vertimų 97 (29%),; 1953 m.: 
originalių 220, vertimų 108 (32%). per pir
muosius 1954 m. 4-ris mėnesius: originalių 
79, vertimų 47 (37%). Per tą 28 men. lai
kotarpį susilaukėme mūsų periodinėje spau 
doje daugiausia anglų — amerikiečių auto
rių veikalų vertimų.

Nidos Knygų Klubas birželio mėnesiui 
išleido Br. Daubaro „Duonos Bejieškant", 
liepos mėn., baigiama spausdinti V. Alanto 
novelių apsakymų ir feljetono rinkinį „Sve
timos Pagairės“. Taip pat, Londorie, išleis
ta Br. Daubaro apysaka „Mėlyna Sukne’.ė".

GAUSĖJA ŠVIESUOMENĖS EILĖS
Nemaža lietuvių jaunimo, palėkusio į 

Šiaurės Ameriką, tiek JAV-se, tiek Kana
doje, nugalėję svetimų kalbų, finansines ir 
kt. kliūtis, su pasižymėjimu kopia į švie
suolių eiles. Nevienas net ir vyresnio am
žiaus Lietuvos un-to diplomantas gilina sa
vo žinias anglo-saksų universitetuose arba 
jas dar toliau plečia. Los Angeles u-tą bai
gė E. Valiūtė-Tumienė, studijavusi jau Kau 
no u-te. New Yorke chemijos mokslus — 
Giedrė Zauniūtė. Illinois u-tą Urbanoje bai 
gia M. Kvederas, V. Krikščiūnas, V. Lapa- 
tinskas, V. Petrauskas, R. Neimanaitė ir V. 
Vitkus, Columbijos u-tą magistro laipsniu 
baigė A. Jurgėla, A. Melnikas. Detroite ap
gynė disertaciją „Dekoratyvizmo ir abstrak 
tizmo problemos fresko tapyboje“, McGill 
u-te Montrealyje inžinieriaus egzaminus iš
laikė J. Kibirkštis, G. Williams kolegiją bai 
gė broliai R. ir K. Lapinai, teisų fak. — 
J. Juškaitis Winnipego u-tą V. BaceviČiū- 
tė-Malinauskienė, Montrealio MsGill u-te 
daktaro laipsnį už darbą gamtos mokslų 
genetikos srityje gavo Br. Povilaitis, kuris 
yra priimtas nariu į visą eilę mokslinių or- 
ganizociįų. Aldona šlepetytė, lietuvių bale
rina, birželio mėnesį baigė Columbijos u-tą 
magistro laipsniu. Studijas ji pradėjo dar 
Vyt.' D. universitete. Šalia intensyvaus dar
bo Lietuvos balete, ji studijas tęsė Pary
žiaus Sorbonos u-te, kol galiausią! jas bai
gė New Yorke. Kaip baleto solistė, ji sėk
mingai gastroliavo Paryžiaus baleto trupė
je Prancūzijoj, Vokietijoj, Ispanijoj, Belgi
joj ir Portugalijoj. Dabar šoka JAV baleto 
teatruose.

Italų Lateranum u-te Romoje birželio 9 
d. disertaciją apgynė kun. A. Olšauskas, 
Angelicum u-te birželio 21 d. — kun. J,
Petraitis.

Pirmiausia tik šitoks nemalonus faktas: jš 
seno visi žinom, kad vos tik spėjus raudo
niesiems kinams užvaldyti Cang-Kai-šeko 
žemę, anglai pirmieji šoko juos pripažinti 
tikraisiais Kinijos valdovais ir net savo mi
nisterį ten paskyrė, nors kinai su tuo minis- 
teriu ir ligšiol vis dar nesišneka, ir savojo 
Anglijai vis dar nepaskirta. O Amerika prie
šingai — ji atsisakė raudonuosius pripažinti 
teisėtais Kinijos šeimininkais ir nėjo su jais 
į jokias derybas. Ir įsivaizduokim gi sau, kad 
į Ženevos konferenciją atvyko ir tos raudo
nosios Kinijos užsienio reikalų komisaras, 
su kuriuo ir Amęrikos D,ųlles turėjo šnekė
tis, kaip lygus su lygiu. Tuo tiesaus ameriko
nų senuko nervai neišlaikė ir jis kuogreičiau- 
siai spruko atgal Amerikon, savo reikalus 
atstovauti palikdamas savo pavaduotoją gen. 
Bedell-Smith. Tai buvo pirmas britų ir ame
rikonų brolybės pademonstravimas, kai Že
nevoje sėdėjo ir šnekėjosi tikri visi „didžių
jų" užsienio reikalų ministerial ir Edenas r 
Bidault, ir Molotovas ir komunistinės Kini
jos komisaras, — bet tik ne Amerikos Dul
les!

Antras tos giminiečių brolybės pademos- 
travimas buvo jų nesutarimas dėl metodų, 
kuriais komunistų žygiavimas pirmyn Pietų 
-Rytų Azijoj būtų sustabdytas; anglai siūlė 
Lokarno pavyzdžiu rytiečių ir vakariečių su
sitarimą ir vengė bet kurios gyvesnės akcijos 
iš vakariečių pusės karo lauke tol, kol dery
bos tebeina, amerikonai gi norėjo, kad Jung
tinės Tautos tos sustabdymo ir pagalbos 
prancūzams akcijos griebtųsi tuojau pat. 
Amerikonams nepavyko didžiausio sa^o 
partnerio — anglų — savo nuomonei laimė
ti, bet jie ir su Lokarno nesutiko. Dulles iš
vyko namo, o likusieji kalba, kalba, kalba 
apie taiką ir brolybę ir siūlo galų nebesu- 
gaudo.

Trečias tos giminiečių brolybės pademons
travimo bruožas buvo Edeno iškalbingumas, 
jam grįžus iš Ženevos namo ir parlamente 
pranešimą apie „pasisekimus"' tame garsia
me konferericijų mieste. Apžvelgdamas pa
saulinę situaciją, jis užtenkamai surado ma
lonių žodžių paglostyti ir padėkoti už pagal
bą, sprendžiant techninius klausimus, ir 
Prancūzijos Bidault, ir Rusijos Molotovui, 
ir Kinijos komisarui, bet jis nerado nė vieno 
žodelio Amerikos Dullesui. Dalis anglų 
spaudos, lyg ir su pasididžiavimu riebiomis 
raidėmis apie tai rašė ir vadino tai „dviejų 
asmenybių — 57 metų Edeno ir 66 metų 
Dulleso aštriu susikirtimu“. Bet argi iš tik
rųjų tai būtų tik dviejų asmenų, o ne dviejų 
didelių, galingų ir giminigų valstybinių poli
tinių pažiūrų susikirtimas? Na, bet ape tai, 
kita proga.

VENECUELA
Venecueloje leidžiamas „Tėvų Kelias“ 

minėjo 5 metų sukaktį. Ta proga „Tėvų 
Keliui" nuoširdžių linkėjimų pareiškė 
VLIKo pirm. M. Krupavičius, min. Dr. K. 
Graužinis, Liepojos vysk. A. Urbšs, „Nepri
klausomos Lietuvos“ redaktorius J. Karde
lis ir visa eilė kitų. „Tėvų Kelią“ ligi šiol 
redagavęs salazietis fcun. A. Sabaliauskas 
yra paskirtas naujų pareigų kitur, todėl 
toliau „Tėvų Keliu“ rūpintis laikinai pasi
ėmė Venecuelos lietuvių kapelionas kun. 
A. Perkumas, anksčiau ilgą laiką dirbęs 
misininko darbą Kinijoje ir iš ten raudo
nųjų ištremtas.

Dail. Ad. Galdiko neseniai New Yorfte 
suruošta paroda sukėlė gyvą susidomėjimą. 
Dail. Arbit-Blatas, nuvykęs iš New Yorko 
į Paryžių, ten ruošia apžvalginę savo kūri
nių parodą. „Chicagos American“ plačiai 
i ašo apie žymiojo skulptoriaus Petro Rim
šos mirtį pavergtoje Lietuvoje. Smulkme
nos apie ją perteiktos Kersteno komitetui. 
Atžymima spaudoje ir Dr. M. Vorobjovo, 
Žinomojo meno istoriko ir kritiko, mirtis 
Northamptone. Didieji jo darbai — apie 
Čiurlionį ir Vilniaus meną. Neseniai Čika
goje pasibaigė dail. J. Pautienlaus paveiks
lų paroda.

NESISKAITYMAS SU REALYBE 
(atkelta iš psl. 1.)

paralelę (girdėti, kad kiniečiai jau nori jos 
padalinimo ties 14 paralele), praktiškai ne
daug tereiškia, nes komunistai žino, kad jie 
su fomis Vakarų sąlygomis nesutiks, Vaka
rai nebus linkę rimtai ginti Indokinijos nuo 
komunistų agresijos.

Visas klausimas yra, kas bus po to? Anks
čiau ar vėliau, Indokinijoje, Siame, Burmo- 
je ar Malajuose reikės visai rimtai priešintis 
komunistų agresijai. Vakarai negali sutikti 
su raudonosios Kinijos reikalavimu — „Azi
ja azijatams", nes tas reikalavimas yra to
lygus savo metu Molotovo pastatytam rei
kalavimui — „Europa europiečiams“. Tuo 
pasiūlymu Molotovas siekė išstumti ameri
kiečius iš Europos, kad ji pavirstų raudonąja 
Maskvos Europa, to paties Kinija siekia 
Azijoje: išstumti iš jos Ameriką, Didžiąją 
Britaniją ir Prancūziją, kad Azija pasidary
tu raudonąja Pekino Azija. Europoje Molo
tovo pasiūlymas nieko nesužavėjo. Dėja, 
Azijoje Kinijos šūkis — „Azija azijatams" 
turi daugiau patrauklumo. Bet jau ir Nehru, 
berods, ima suprasti, kuo tas Pekino šūkis 
kvepia pačiai Indijai.

S. ŽYMANTAS
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