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Būdama įsitikinusi, kad vakarų valsty

bės anksčiau ar vėliau pradės tarpusavio 
kovą dėl žaliavų ir pasaulio rinkų, Sovietų 
Sąjunga turi susidariusi aiškų savo užsienio 
politikos planą: skaldyti vakarų valstybių 
bloką politiniai, išnaudoti laikiną politinę 
stabilizaciją, kuri vakarų skilimo pasėkoje 
pasaulyje susidarytų, tų valstybinių ūkinių 
interesų priešingumas pagilinti ir pagaliau 
privestų didžiąsias Vakarų galybes prie at
viro tarpusavio konflikto.

Kad ir kaip neįtikėtina daug kam savo 
laiku atrodė tokia sovietų politinė koncep
cija, ikišiolinė patirtis rodo, kad sovietai tos 
savo koncepcijos laikosi ir kad pasaulinė po
litika vystėsi, ne be jų aktyvaus įsikišimo, 
jų pageidaujama prasme. Jei po Berlyno 
dar kas ir bandė save apgaudinėti, kad Va
karų vienybė esanti išgelbėta, tai Ženevos 
šešėlyje išblėso paskutinės viltys: apie Va
karų vienybę dabar negali būti jokios kal
bos. Gal tik dar neaišku, ar mes vakaruose 
turėsime du, ar tris blokus.

Kol Vakarai buvo vieningi, jie buvo di-
dėlė grėsmė sovietams. Susiskaldę Vaka
rai yra sovietams jau daug mažesnis pavo
jus. Dabar sovietai patys suinteresuoti, kad 
tokia padėtis stabilizuotusi. Maskva karo 
nenori ir netik kad pati jo nepradės, bet ir 

’ nesiduos išprovokuojama. Jos pirmasis 
tikslas buvo pašalinti virš savo galvos ka
bėjusį Damoklo kardą: Amerikos — Bri
tanijos — Europos sąjungą. Toliau laikas, 
Maskvos nuomone, veikia jos naudai. Ne
kalbant jau apie ardomąją komunistų par
tijos veiklą vakaruose, sovietai tiki, kad 
jiems belieka sulaukti to momento, kada 
didžiosios vakarų valstybės., nebepasidalin- 
damos rinkomis ir žaliavomis, pradės brol
žudišką kovą, ir tada pasaulis bus jų.

Teisybė, kad ir grįsdami savo politinę 
koncepciją tarpusaviu Vakarų konfliktu, 
sovietai toli gražu nesitiki, kad toks kon
fliktas greit įvyktų. Tai, jų nuomone, ne 
metų, bet dešimties ar kelių dešimčių metų 
klausimas. Iki tol Vakarai, kad ir suskilę, 
bus kiekvienu atveju Sov. Sąjungos priešas, 
ypatingai JAV. Žinoma., nėra jokio pagrindo 
galvoti, kad Vakarai ryžtųsi pradėti prieš 
Maskvą karą, bet kaip tik todėl, kad Va
karai nebebus tikri savo militariniu prana- 

* šumu, jie .iieškos kitų kelių Maskvą sužlug
dyti Bi'is dar daugiau plečiamas ir intensy
vinamas „šaltasis“, ideologinis karas. Va
karai stengsis susprogdinti Sovietų Sąjungą 
iš vidaus, sukelti mases prieš komunistinį 
rėžimą. Gi Sovietų Sąjunga verbuos Vaka
ruose sau šalininkų, stengsis įtikinti mases 
kapitalistinio žlugimo neišvengiamybe, su- 
paraližuoti masių valią, kad sprendžiamai 
valandai, kurios Maskva Laukia, atėjus, ko
munistinės mažumos galėtų vakarų kraš
tuose be didesnio pasipriešinimo paimti 
valdžią į savo rankas.

Ar sovietų lūkesčiai išsipildys ar ne, vie
na yra aišku, kad įžengiame į aštriąusią 
psichologinės, idėjinės kovos tarp Rytų ir 
Vakarų periodą. Kova eina už žmogaus 
sielą tiek šiapus, tiek anapus geležinės už
dangos. Vakarams tai bus lemiama kova. 

» Kad tą kovą laimėjus, toli gražu neužtenka 
grįsti visą savo propagandą vien tik tuo, 
kad Vakaruose žmonių gyvenimo lygis yra 
augštesnis, kaip Sov. Sąjungoje. Reikia skai
tytis su tuo, kad Sovietų Sąjungoje pragy
venimo lygis kyla ir vieną dieną jis gali jei 
ne prisilyginti, tai gerokai priartėti prie 
pragyvenimo lygio Vakaruose, ir kas tada 
liktų iš visos Vakaru psichologinės ofenzy
vos? Naujosios Sov. Sąjungos ūkinės poli
tikos, kuria siekiama smarkiai pakelti į masi-
nio vartojimo prekių ir produktų gamybą, 
vienas iš tikslų, be abejonės, ir yra išmušti 
Vakarams iš rankų tą, iki šiol vienintelį, 
jų propagandinį ginklą. Ir, apskritai, Va
karai turėtų būti jau labai naivūs, jei jie 
galvotų, kad gardesnio viralo šaukštas gali 
nulemti žmonijos likimą. Kad šią kovą lai
mėjus, Vakarai privalo šioje kovoje rasti sa
vo tikrąjį dvasinį turinį, Vakarai turi išeiti
su nauja pasaulėžiūra, kuri uždegtų žmoni- 

t ją laimingesniam gyvenimui kurti, turi duo
ti šūkį, kuris būtų galingesnis ir už komunis
tų „Pirmyn vergai nužemintieji, kas buvo 
nieks, tas bus viskuo...!“, turi siekti socia
linės santvarkos, kurioje tikrai sparčiai kil
tų visos žmonijos gerovė, santvarkos, kuri
duotų darbininkams dar daugiau negu ko
munizmas jam žada. Kapitalizmas, libera
lizmas ir kitokie „izmai“ jau baigia atgy
venti savo amžių ir Vakaruose, o tuo ma
žiau kuris tų „izmų“ gali uždegti naujų ide
alų ugnimi žmogaus širdį rytuose. Kaip 
pasmerktasis kad trokšta malonės, taip šių 

*dienų žmogaus širdis trokšta naujų idealų, 
grynos srovės dvelktelėjimo. Mes netikime, 
kad komunizmas išeitų tos lemiamos Rytų- 
Vakarų kovos laimėtoju, nes tikime, kad 
Vakarų genijus dar neišseko, kad kils Va
karuose pranašų, kurie pradės žmonijai nau

B*

ją gadynę, gims idėjos, kurios atvers laisvės, 
lygybės ir brolybės trokštančiai žmonijai 
naujus horizontus. Tos idėjos, kaip viesulas, 
nuplėš geležinę uždangą ir išsklaidys rau
donuosius monus, jog. ne vandenilio, ko
balto ar kitokios atominės bombos išgelbės

t

Vakarus ir grąžins taip pat laisvę mūsų 
kraštui.

Tremtiniams šioje lemtingoje valandoje 
tenka ypatingai didilė misija. Tremtiniai 
išseikėjo žemišką buitį, jie malė žmogaus 
didybę ir menkumą, jie išgyveno Rytus ir 
Vakarus, ir jų širdys trokšta naujojo, visai 
žmonijai laimingesnio gyvenimo aušros. Jie 
tat turi būti ir pirmose naujojo pasaulio 
kūrėjų eilėse. Apie tremtinius, ypatingai 
apie mūsų priaugančiųjų kartą, taip pat ga
lėtume pasakyti, kad jie bus arba nieku 
arba viskuo, tas priklausys nuo to, ar jie 
savo misiją atliks, ar ne. Todėl mes turime 
didžiausią dėmesį kreipti į priaugančiųjų 
kar.ų, ją mokslinti, šviesti, rūpintis, kad ir 
ji duotų žmonijai galimai daugiau dvasios 
galiūnų. Daugiau ne kuriais kitais laikais 
priaugančioji karta yra mūsų krašto ir vi
sos žmonijos ateitis, niekada ankščiau ne
buvo dedama į jų tiek vilčių. O kad tos vil
tys pasiteisintų, mes turime nesibodėti ir 
didelių pastangų. PR. ZUNDE

JIE NEPAMIRŠTA LIETUVOS
Neseniai Londono lietuviai turėjo progos 

arčiau susipažinti su žymiu Amerikos lietu
viu, Inž. Antanu Rudžiu ir jo žmona, trum
pą laiką viešėjusiais Londone. Žymaus 
Amerikos lietuvio visuomenininko apsilan
kymo proga Lietuvių Namuose buvo suruoš

Inž. Rudis šit šeima

linž. Antanas Rudis yra stambios meta
lo apdirbimo įmonės Rockwell Engeneering 
Co. savininkas. Lietuvių Prekybos Rūmų 
pirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
narys, pirmininko L. Simučo alternatas, ne
paprastai daug pasidarbavęs Kersteno re
zoliuciją pravedant Kongrese. Paskutiniuo
ju metu savo pažintimis ir pastangomis daug 
nusipelnė pravedant Senate senatoriaus 
Paul H. Dauglas'o rezoliuciją, pritariančią 
vykdomosios valdžios (prezidento) nusista
tymui nepripažinti Pabaltijo valstybių pa
vergimo. Suprantama, kad inž. Rudžio šie 
darbai ir nuopelnai iškelia jį į žymiųjų 
Amerikos lietuvių veikėjų pirmąsias eiles, 
atkakliai dirbančius Lietuvos išlaisvinimo 
bylai. Siame darbe jam daug talkininkau
ja jo žmona, Marija Rudienė, pati žymi 
moterų veikėja Amerikoje ir keturių vaikų 
motina. Didi garbė abiems p. p. Rudžiams, 
kad jie. nežiūrint jog abu yra gimę Ameri
koje, labai gržiai ir taisyklingai kalba savo 
tėvų kalba ir taip pat savo atžalyną auklė
ja toje pačioje lietuviškoje dvasioje.

Inž. Rudis vadovauja Illinois Manufac- 
urers Association pramonininkų ekskursi
jai, kuri atvyko Europon susipažinti su 
pramone ir prekyba, o taip pat aplankyti 
istorinių ir meno atžvilgiu įdomesnes vietas. 
Ši ekskursija lanko Angliją, Olandiją, Bel
giją, Prancūziją, Vokietiją, Šveicariją, Ita
liją ir Ispaniją, iš kur šio mėnesio paskuti- 
niomis dienomis grįž į Ameriką. Ekskursi
jos dalyviai, besilanką įvairiuose Europos
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MYLIMIEJI KRISTUJE,
Pirmiesiems mūsų tėvams buvo Dievo 

duotas žemiškasis rojus. Tie tėvai nebuvo 
klusnūs Dievui, peržengė jo įsakymą, pasi
davė gundytojo suvedžiojimams ir jie buvo 
išvaryti iš žemiškojo rojaus. Rojus yra nu
keltas į pasaulio pabaigos laikus. Jį pasieks 
tie, kurie gyvendami čia žemėje pasirodys 
dangiškojo rojaus vertais.

Pirmųjų tėvų vaikams tenka gyventi nebe 
rojuje. Visiems tenka turėti savo vargų ir 
šauktis dangaus pagalbos, šauktis į. dangaus 
Karalienę: Sveika Karaliene, gailestingu
mo Motina! I tave mes šaukiamės tremti
niai Jievos vaikai!

Žemė, ne rojus, Dievo apvaizdos patvar
kymu, yra atiduota žmonėms, laikui slen
kant pasidalinusiems į daugybę įvairių tau
tų. Jūs be.abejo žinote, kad Dievo išrink

tas kuklus pobūvis, kuriame dalyvavo Lon
dono lietuviai visuomenininkai ir organiza
cijų atstovai. Pobūvio metu inž. Rudis pla
čiau papasakojo apie Amerikos Lietuvių 
gyvenimą Amerikoje ir jų tiek laisvinimo, 
tiek kultūrinėje srityje darbus.

kraštuose, susitiks oficialiuose priėmimuose 
su tų kraštų vyriausybių atstovais ir taip pat 
bus Amerikos ambasadų svečiais. P. p. Ru
džiai, kiek jiems sąlygos leidžia, susitinka su 
Europoje gyvenančiais lietuviais, noriai su
sipažįsta su jų gyvenimo sąlygomis ir veik
la. Viešėdami Anglijoje, jie plačiau susipa
žino su DBL Sąjungos darbais, pareikšda- 
mi nusistebėjimą, kad šitokia neskaitlinga 
lietuvių bendruomenė šitame krašte turinti 
tokius puikius nuosavus namus, laikraštį 
ir spaustuvę.

„E. Lietuvio“ bendradarbiui, atsisveiki
nant viešbytyje, inž. Rudis pareiškė:

— Jūsų Sąjunga galėjo šito pasiekti tik 
todėl, kad jūs dirbate vieningai, organiza
cijos užsibriežtus tikslus statote augščiau 
savo asmeniškų pažiūru ir įsitikinimų. Tik 
šitokiu būdu veikiant ir neskaitlingai lietu
vių kolonijai galima pasiekti didelių rezul
tatų. Jei kiekvienas lietuvis pirmoje eilėje 
dirbtų augščiausiam tikslui — Lietuvos iš
laisvinimui, mes galėtume žymiai daugiau 
mūsų krašto išlaisvinimo bylai nuveikti!

Drauge su šia amerikiečių praminininkų 
ekskursija Europon atvyko ir Amerikos lie
tuvis Dr. V. M. Eisinas. kuris dalyvaus ge- 
nekologu kongrese. Šveicarijoje. Dr. Eisi
nas vra karštas filatelistas. Jis turis vieną 
geriausiu Lietuvos oašto ženklų kolekciją. 
Matyt, kad’jis domisi Lietuvos praeitimi ir 
jos istorija, nes per trumpą laiką Londone 
sugebėjo archyviniuose knygynuose sume
džioti gana retų leidinių, liečiančių Lietuvą.

tajai Žydų tautai senų seniausiais laikais 
buvo Dievo duota Žadėtoji žemė, kuri po 
ilgo laiko vėl buvo iš jų atimta, o dabar 
yra vėl jų atgauta.

Dievo apvaizdos ir valios patvarkymu ir 
mūsų Tėvynė Lietuva, šalia kitų tautų, nuo 
neatsimenamų laikų turi savo žemės skly
pelį, kurį jūs taip mylite ir kurį jos kaimy
nai norėtų visai mums atimti. Ir ta mūsų 
Tėvynė yra mums beveik taip brangi, kaip 
tikras rojus, nors ji anaiptol nėrė rojus. 
Karo nelaimės ištremti, vargų nepakeldami, 
geresnio gyvenimo trokšdami Lietuvos sū
nūs ir dukros įieško dabar sau prieglaudos 
ir ją randa svetur.

Jūs, Mylimiausieji, esate išsisklaidę ir 
prisiglaudę didelėje ir galingoje valstybėje 
Anglijoje. Jūs Lietuvos sūnūs, pasidarėte 
Anglijos Lietuviais, bet jūs neužmirštate ir 
Lietuvos, kaip rodo jūsų šios dienos susi-
rinkimas.

Šiandien jūs ir iš tolesnės apylinkės esa
te susirinkę čia Nottinghame; jūs norėjote 
pasimatyti vieni su kitais, parodyti, kad jūs 
tebesate Lietuviai, kaip Lietuviai jūs norė
jote susitikti su Lietuviais vienoje vietoje, 
pasitarti, savo bendrus reikalus pasvarstyti.

Jūs būdami katalikais, brangindami ir 
išpažindami savo tikėjimą, norėjote čia kar
tu vietos šventovėje, Nottinghamo dievna- 
myje parodyti ir savo ištikimybę Bažnyčiai 
ir tose maldos namuose pasimelsti ypatin
gu būdu ne tik už save, bet ir už savo bro
lius Lietuvius, kurie Tėvynėje neša taip 
sunkų priespaudos jungą ir kuriem tiek rei
kia ypatingos dangaus pagalbos.

Aš džiaugiuos gavęs žinią apie jūsų su
sirinkimą, apie jūsų sumanymus ir pasiry
žimus. Man malonu buvo išgirsti, kad jūs 
norėjote gauti ir savo Ganytojo palaimini
mą. Atskirtas geležine uždanga nuo savų
jų tikinčiųjų Tėvynėje, gyvendamas sveti
moje šalyje. Dievo gailestingumo padeda
mas, aš nesijaučiu netekęs ryšio ir su iš
sklaidytais broliais ir seserimis Lietuviais 
pasaulyje. Kaip Ganytojas aš visą laiką jau 
daugiau kaip 10 metų sekmadieniais ir šven
tadieniais. aukoju šv. Mišias už savo arki
vyskupijos tikinčiuosius kartu jungdamas 
maldoje visų Lietuvių intencijas. Tai ir da
bar jūsų troškimus patenkindamas, aš būsiu 
su jumis. Aš laiminsiu jūsų susirinkimą, jū
sų gerus sumanymus ir jūsų maldas. Aš vi
sų pirma maldausiu, kad Viešpaties vardas 
būtų laiminamas dabar ir per amžius. Aš 
prašysiu visiems pagalbos Viešpaties vardu, 
kuris padarė dangų ir žemę. Tepalaimina 
Jus Visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šven
toji Dvasia.

JUOZAPAS J. SKVIRECKAS, 
KAUNO ARKIV. METROPOLITAS

MIN. S. LOZORAITIS 
GIMNAZIJOJE

Rugpjūčio mėn. pirmomis dienomis Lie
tuvos Diplomatijos Šefas, ministeris S. Lo
zoraitis, lydimas d-ro A. Geručio, lankė 
lietuvių bendruomenės Vokietijoje vadovy
bę Weinheime ir Vasario 16 Gimnazija 
Rennhofo pilyje.

Ministeris Lozoraitis sutiko mūsų ben
dradarbiui pasakyti sekančią nuomonę apie 
gimnaziją.-

L Pone Ministeri, Tamsta lankei Vasa
rio 16 Gimnazijos Rūmus, leiskite pak
lausti, kokį įspūdį jie Tamstai padarė?

Aš jau iš seniau sekiau Gimnazijos liki
mą, darbą ir vargus. Dabar, pasinaudojęs 
pirm^ proga, ją aplankiau. Tai, ką aš da
bar pamačiau ir patyriau, mane tikrai su
jaudino ir dar labiau padidino mano prita
rimą ir pagarbą visiems tiems, kas dirba ši
tą svarbų lietuvišką darbą, vesdami gimna
ziją ir ja rūpindamiesi.

2. Tamstai žinomos sąlygos, kuriomis 
pradėjome vykdyti mūsų sumanymą. 
Ar pateisina pasiektieji rezultatai įdė
tas pastangas ir kas darytina ateityje?

Taip, man yra žinomos labai sunkios 
sąlygos, kuriomis gimnazija buvo įsteigta 
ir yra vedama. Juo labiau aš vertinu pa
siektus rezultatus. Jie pateisina visiškai tiek 
gimnazijos vadovybės, mokytojų ir PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos padėtas pastan
gas, tiek jautrių tautiečių sudėtas aukas.

Kai dėl ateities, tai aš manau, kad rei
kia būtinai pašalinti vieną didelį trūkumą, 
kurį turi gimnazija. Tas trūkumas yra nuo-

(Nukelta l psl. 4.)

Anglijos lietuviai linki žymiems Ameri
kos svečiams geros sėkmės, lankant Euro
pos kraštus, tikėdami, kad antru kart jiems 
čia besilankant, nebebus geležinės uždangos, 
skiriančios nuo laisvojo pasaulio mūsų vi
sų tėvynę Lietuvą, del kurios išlaisvinimo 
Amerikos lietuviai pasišventę dirba.

B. Debikonis

Londonas. Britų Darbo Partijos lyderis 
Attlee su kitais partijos šūlais išvyko j ko
munistinę Kiniją. Pakeliui ekskursantai 
sustojo Maskvoje, kur juos Kremliaus val
dovai nepaprastai iškilmingai pasitiko. Iš
skrisdamas iš Londono Attlee pareiškęs, 
kad jis nemanąs, jog jo kelionė j komunis
tinę Kiniją paaštrintų britų — amerikie
čių santykius. ♦ * *
Londonas. Lenkų egzilinės vyriausybės 
prezidentas Zaleskis „nuverstas*’ nuo pre
zidentavimo. Gen.Anders ji apkaltino 
konstitucijos sulaužymu ir Paryžiuje įvy
kusio susitarimo netęsėjimu. Prezidentas 
Zaleskis taip pat nebelaikomas lenkų vyr. 
karinių jėgų viršininku.» * *

Vašingtonas. Prezidentas Eisenhoweris 
kreipėsi j 48 Amerikos gubernatorius pra
šydamas, kad būtų sudaromi specialūs ko
mitetai 190.000 komunistų aukoms — pa
bėgėliams pagelbėti.* * *

Vašingtonas. Amerikos vyriausybė pra
nešė Vietnamui, kad amerikiečiai pagel
bės išgabenti šimtą tūkstančių pabėgėlių 
iš tos Vietnamo dalies, kuri pagal Ženevos 
konferencijos nutarimą atiduota komunis
tams. ' * ♦ *

Paryžius. Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas ir užsienių reikalų ministeris Men- 
des-France gavo parlamento pritarimą del 
ūkinės Prancūzijos reformos. Prieš nuta
rimo priėmimą France patvirtinęs, kad jis 
sutinkąs su tuo palyginimu, kuris skel
biąs, kad šių dienų Prancūzija — „sergąs 
žmogus“. Premjeras ragino pabusti iš la- 
targinio miego prancūzus, užmigusius ant 
praeities laurų. » • *

Seulis. „Suvienijimas — arba mirtis“, 
šitokiais užrašais plakatus nešė demons
trantai Seulio miesto gatvėmis, reikalau
dami Korėjos suvieninjimo. Prezidento 
Rhee partija ruošia dešimties dienų bėgy
je eilę panašių demonstracijų, kuriose rei
kalaujama atitaisyti padarytą Korėjos 
l^Štųi skriaudą.

New Yorkas. Buvęs JAV ambasadorius 
Maskvoje, Bullitt, savaitraščio „Look“ 
skiltyse rašo, kad JAV turinčios karo lai
vynu ir oro pajėgomis paremti korėjiečius 
ir Formozos kiniečius, kurie nebedelsdami 
pultų Kinijos komunistus. Savo straipsny
je Bullitt Įspėja amerikiečius, kad Sovietų 
Sąjunga gamina vandenilio bombas ir ruo
šiasi Ameriką užpulti.* * *

Tokio. Japonijos karaliui Hokkaido va
žiuojant traukiniu per šiaurinę Japonijos 
dali, nežinomi sąmokslininkai buvo užver
tę geležinkelio bėgius akmenimis. Vietos 
komunistai surengė demonstracijas, šauk
dami, kad karalius esąs amerikiečių — 
karo kurstytojų Įrankis.* * *

Bonna. Bavarijos J8 metalurgijos fabri
kai, kuriuose dirba per 20.000 darbininkų, 
turėjo sustoti del streiko. Kai kuriuose 
miestuose policija turėjo išskirstyti mi
nias darbininkų, susirinkusių prie fabrikų.* * *
Vašingtonas. Valstybės Departamentas jau 
baigia ruošti leidinį, kuriame bus paskelb
ta visi dokumentai, susiję su Jaltos Pots
damo ir Teherano konferencijomis. Pir
masis tomas pasirodysiąs šį rudenį. Res- 
pulikonai jau nuo seniai reikalavo pas
kelbti dokumentus, kuriuos anuomet pasi
rašė tose konferencijose dalyvavęs Roo- 
sveltas, vėliau Trumanas su Stalinu ir 
Chiurchilliu. * ♦ *
Belgradas. Komunistinės Jogoslavijos ke
turių žemės ūkio atstovų ekskursija išvy
ko Maskvon. Tai pirmoji oficiali viešnagė 
jugoslavų komunistų Maskvoje nuo tų 
metų, kai Tito atskilo nuo kominformo.

LIETUVIS — AUSTRALIJOS 
BOKSO ČEMPIONAS

Sidnėjuje, lietuvis, Pr. Mikus-Mikuličiiis, 
nugalėjęs kietoje kovoje jauną, bet daug 
žadantį Bill Larigo, išsikovojo Australijos 
vidutinio svorio čempiono vardą. Už rung
tynes gavo 360 sv„ o už kitas gaus 1.000. 
Pr. Mikus yra pirmasis iš „naujųjų austra
lų“, išsikovojęs Australijos čempiono var
dą. Jis yra 24 m. amžiaus, gyvena Melburne 
ir laikraštininkams visuomet pabrėžia esąs 
lietuvis. Dažnai australų laikraščiai, ypač 
po pastarųjų rungtynių, dar prideda „gele
žinis lietuvis“. Mikui pagerbti Melburno 
LB valdyba suruošė vaišes.

Mielam Mikui Liubertul, I
■ *

jo mylimam broliui RICHARDUI 
tragiškai žuvus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
Northamptono lietuviai ■
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K. BARĖNAS

ATOSTOGINIAI PASIVAIKŠČIOJIMAI
NUTAUTINTAS LIETUVIS

Jei būtų šiek tiek daugiau laiko ir pini
gų, labai būtų miela atostogas praleisti be- 
sibastant tom vietom, kur kadaise gyvenai, 
keliavai, ėjai. Kelias ilgas, ir jo, žinoma, per 
porų savaičių neapeitum, jei pabandytum 
aplankyti bent tas vietas, kur būta per pas
taruosius dešimtį metų. Bėda dar ir ta, kad 
kai kur nueiti, rodos, nepadėtų nei atosto
ginis laikas, nei pinigai — taip tos visos 
vietos toli ir tokios neprieinamos... 'Tiesa, 
ne visiškai visos, bet pati reikšmingoji jų 
dalis, net ir šiapus Lietuvos sienų.

Kai tų sąlygų nėra, tai kartais tik min
tim pavaikščioji šen ir ten ir žiūri į dangų, 
kad jis nesigiedrėja. O tik truputį prasi- 
skirsto debesys, tada tik pakeli galvą: vis 
tiek reikia ką nors aplankyti! Amerikiečių 
rašytojas William Faulkneris yra to įsitiki
nimo, kad žmogus negali gyventi vien tik 
dabartimi, kad su šia diena nesibaigia va
kardiena ir rytoj nesibaigs Šioji diena. Pa
gal jį vakarykštė diena tcbesitęs iki rytdie
nos, o rytdiena prasidėjo prieš dešimtį tūks
tančių metų. Man rodos, jis teisingas: 
žmogus iš tiesų ne viską gali ir ne viską no
ri išmesti iš vakarykštės dienos, vis tiek, ar 
ten viskas buvo šviesu, ar ir tamsybių' bū
ta, ir jis nešasi dalį tos vakarykštės dienos į 
rytdieną. O šitas vakarykštės dienos nešio- 
jimasis su savim verčia žmogų susitikti su 
žmonėmis ar galvijais ar daiktais, su ku
riais jis buvo susitikęs, sakysim, pernai, už
pernai ar dar seniau.

Atleis man skaitytojai, kad šįkart nekal
bėsiu apie žmones. Kiekvienas turi savų 
papročių, kurie jį saisto su aplinka, o man 
visiškai savas paprotys bent kartą per me
tus ir ypač vasarą aplankyti Belle Vue zoo
logijos sodą Manchesteryje. šitas papro
tys nieko neturi bendra su Karolio Darvino 
evoliucijos teorija, nes aš ne vien tik į bež
džionę žiūriu ten, kaip į primityvą, kuris 
savo kai kuriais veiksmais kelia juoką dėl 
to, kad tie veiksmai labai primena mūsų 
veiksmus. Kažkuriais čia metais iš tiesų 
Londone teko girdėti dainuojančią beždžio
nę, tikrai kandidatę į lietuvišką chorą, nes 
kai kur tiems chorams vis trūksta personalo, 
vis jie irsta ir byra. O Belle Vue anais me
tais šimpanzė, pasibrukusi po savim maišą, 
vis šliaužė apie narvo sienas ir, žinoma, nie
kur nenušliaužė. Kiek čia puikios simbo
likos!

Ypač žavi mane šitie kupranugariai, ku
rie nesiliaudami gromuloja. Tokie jie pažįs
tami, kad tu kur kiaurai! Jeigu aš turėčiau 
laiko, tai gal sukurčiau naują evoliucijos te
oriją, kurioje stengčiausi įrodyti žmogaus 
giminystę ne su beždžione, bet su kupra
nugariu, kramtančiu amerikonišką gumą. 
Man rodos, kad šitokiai giminystei užtektų 
medžiagos. O gal iš tiesų a š klystu: gal tas 
amerikonišką gumą kramtąs kupranugaris 
bus beždžionės giminaitis, tam tikro evoliu
cijos laipsnio padaras, labai artimas gumą 
žliobarojančiam žmogui, tik su vienu skir
tumu, būtent, tuo, kad kupranugaris dar vis 
tebevaikščioja visom keturiom, o žmogus 
tik tam tikrais atsitikimais, kai stipriau nu
traukia skaidraus skystimėlio....

Labiausiai į tą zoologijos sodą traukia 
tai tas lietuviškas stumbras. Rodos, 1948 
metais teko pirmą kartą užtikti jį čia. Prie 
jo gardo buvo anuomet prikabinta metrika, 
kad jis yra imigravęs 1945 m. rugsėjo mėn., 
vadinas, ankščiau už mus, taigi ir ypatin
gų privilegijų bus turėjęs, jei taip anksti čia 
atsidūrė (gal buvo įtartas dirbąs naciams, 
o paskui paaiškėję bus, kad jis visiškai šiuo 

atveju niekuo dėtas). Atsidūrė jis čia visiš
kai ne sunkiems darbams, bet kaip ir šitai 
mažajai scenai: idant žmonės galėtų į jį 
pažiopsoti. Ar iš tiesų jam teko praeiti 
skryningus — negalėčiau pasakyti. Vis dėlto 
jo kilimo vieta buvo aiškiai nurodyta tame 
metrikiniame žemėlapyje: Lithuania. To
kia jo metrikacija ir buvo visus tuos kele- 
ris metus. Taigi vienas jau tas lietuviškas 
sentimentalas labai visad malonus, nors tas 
lietuvis šiuo atveju yra aiškus galvijas ir 
daugiau nieko, galvijas' ir dar neraliuotas, 
nes, man rodos, stumbrų niekas neganyda
vo. Šiaip ar taip, miela aplankyti šitokį retą 
tautietį, nors ir galviją, ir dar Šiuo tuo pa
vaišinti jį anuo lietuvišku tetulių papročiu, 
kai ne tuščios, o išsikepusios pyrago eidavo 
į svečius. O jis vaišes mėgsta ir tuo storu 
suranbėjusiu liežuviu mielai įsideda bumon 
duonos riekę ar kokį skanėstą.

Šįmet tas stumbras mus nustebino. Guli 
jis sau atokiai, toks pat vis lėtas ir neran
gus, ir dar laiko prisiprašyti, kad ateitų, kad 
malonėtų bent prie svečių atsikelti iš guo
lio. Būdas jo, rodos, nė per plauką nepasi
keitęs: lėtai tebevaikščioja, neraingiai tebe- 
sisukioja, lyg Sienkevičiaus Pamuštpentis. 
Pagaliau jis ateina, ima duoną, valgo, vis 
toks lėtas, šįkart truputį apšlubęs ir susigė
dęs. Ko? Matyt, sąžinė graužia šitą milži
ną galviją, nors jis pats šioje istorijoje var
gu kuo nors bus kaltas.

Va, koks reikalas: pasirodo, vyras nebe
teko savo tautybės... Nusitautino (greičiau
sia, buvo nutautintas)... Jau pakeistas tas jo 
tautybę rodąs žemėlapis, ir jis dabar jau 
nebe lietuvis, o — europietis... įvyko evo
liucija ar revoliucija... Matyt, kažkam nepa
tiko ta jo tautybė.

Jau buvom bebėgą ieškoti sodo adminis
tracijos ir klausti, koks čia neramus kaimy
nas susirūpino šituo ramiu lietuvišku milži
nu ir atėmė jam tautybę. Paskui nuspren
dėm, kad dėl to vieno, nors ir didelio ir re
to, neverta varstyti durų ir burnos: taigi ar 
be vienas pakeitė savo pavardę ir visoke
riopai nusitautino pats savo noru ir valia 
ir būdamas visiškai sveiko proto? O šitas 
bent ne pats tokią operaciją atliko, o jis ir 
galvijas dar, ne kiek čia tame dideliame kū
ne bus ir to proto, ne kiek čia tos tautinės 
sąmonės! Greičiausia, niekas jo nė neklau
sė, ne pasirašyti jam niekas nedavė nieko. 
Tegu sau būna. Gauna užkramtyti, kai kas 
dar pavaišina, ir gyvena sau, iš lietuvio pa
darytas suropiečiu galviju.

Žinia, kitą kartą nebe taip bus malonu 
vaišinti jį: jau svetimokas, jau nubyrėjęs iš 
tautiečių statistikos. Bet ką darysi: daugel 
žūva, daugel pūva, pasak poeto... Kad ne
būtų toks sunkus tas išsiskyrimas su buvu
siu tautiečiu, sustojame toliau, kur uždary
tos Indijos šventosios karvės ilgaragės ir 
šventieji jų veršiukai. Zoologijos sode juk 
visad būna internacianalas, ir kiekvienas 
čia gieda savo balsu savo giesmelę, kai no
ri valgyti, ir tautybė nebesudaro jokios es
mės ir rūpesčio: viską nusveria pilvas.

Kam teko būti Vienos Prateryie, to Belle 
Vue nenustebins jau nei šitais kalnų gele
žinkeliais. nei visom urvų baisybėm. O kai 
mes buvom, tą dieną nuo riksmo apkimęs 
džentelmonas šaukė užeiti pasižiūrėti, kaip 
žmogus pakelia arklį. Tas žmogus iš tiesų 
pakėlė arklį ir kumščiais kalė į medžio 
pliauskę vinis, ir jis buvo Pamario lenkas, 
aišku, uždirbęs duoną ne tik sau, bet ir 
tam džentelmonui, ir arklio prižiūrėtojui, 
ir arkliui, ir kasininkei, ir bilietų tikrintojui. 
Stiprus kaimynas! Bet dar nei nenusitau-

SU VAIŽGANTU SUSITIKUS
J. KUZMICKIS

„Nuo jų pagavo sodžiaus vaikai ir, kai 
ypač man norėjo įkyrėti, badė pirštais ir 
kartjo: „Tumo kunigėlis, Tumo kunigė
lis". Man tai buvo lygu kitiems blogiems 
pravardžiavimams" —

Ii Vaitganio atsiminimų
M. BIRŽIŠKA ,,Lietuvių tautos kelio" 

II kn. rašo: „Be abejo, povalančinėje kata
likiškos Lietuvos istorijoje Jakštas, Maironis 
ir Vaižgantas sudaro vyriausią, gabiausią 
ir savaimingiausią trijulę, kurią yra davusi 
Lietuvai lietuviškoji kunigija,, (77 psl.).

Juozapas Tumas Vaižgantas gimė 1869 
m. rugsėjo 8 d. Malaišių kaime, Svėdasų 
valsč. „per pat Sumą — destis, vidudienyje, 
kada visi žmonės buvo-išvažiavę bažnyčion, 
net ir vaikai buvo tyčia išsiųsti". Būdamas 
penktasis ir paskutinis Tumų šeimoje, gimi
mo dieną buvo motinos paaukotas Dievui, 
kad Jis, kaip pats Vaižgantas sako, „pave
lytų šiam jos vaikui šv. Mišias laikyti, Ma
jestotą garbinti ir žmonėms tikėjimo, dva
sios dalykuose tarnauti“. Sužinojusios apie 
tai mergaitės, nuo pat mažens jį „mūsų ku
nigėliu" ir vadino...

IR Aš TEN BUVAU... .

MOŠŲ liaudies pasakos dažnai pabaigia
mos gerai visiems žinoma formule: ir aš 
ten buvau, vyną midų gėriu, per barzdą 
varvėjo, burnoj nieko neturėjau...

Taipgi ir aš ten buvau, kur gimė ir augo 
Vaižgantas, nes kaimyniniame kaime — 
Kunigiškiuose — prieš pat Didįjį Karą pra
džios mokykloje dirbo mano tėvelis. Vėliau 
ta mokykla buvo pavadnta Kunigiškių Kan. 
Tumo — Vaižganto pradžios mokykla. To
je mokykloje mano akys pirmą kartą šios 
žemės šviesą išvydo, o visas, susuktas į vy
turėlį, per Malaišių kaimą buvau nuvežtas 
pakrikštyti į Svėdasų bažnyčią, kur savo 
laiku ir Vaižgantas Juozapu Tumu buvo 
pakrikštytas.

Vaižgantas teisingai rašo apie svėdasiš- 
kius: „Savo temperamentus visi mes esame 
paveldėję iš „svėdasiškių", sangvinikų, lin
ksmų, neskaudžių juokdarių, dažnai labai 
sąmojingų, savo padėtimi patenkintų, nuo
laidžių, ne per didelių šarpuolių darbe. Tai 
seniai yra pasergėję atėjūnai iš kitų Lietu
vos kraštų. Tėvelis, kad ir pemeiig lėtas ir 
lygus,sakytumei, net flegmatikas, vis dėlto 
buvo to paties tipo“.

Kaip mano tėveliai, turėję progos su 
Vaižgantu Svėdasuos susitikti, pasakojo, 
kan. J. Tumas Vaižgantas visuomet buvo 
linksmas, sąmojingas, neskaudus juokdarys, 
labai gyvas, iškalbus ir populiarus kitų 
žmonių tarpe. Svėdasiškiai ypač mėgę jo pa
mokslus.

Tačiau aš pats su Vaižgantu susidūriau 
žymiai vėliau ir kur kas toliau.

PRIE VYTAUTO BAŽNYČIOS

NEPAMENU tikrai, bet turbūt tokie bu
vo 1928 metai, kada kartu su savo motute 

tinęs, nei nutautintas. Tiesa, dėl savo stip
rumo jis šitam scenos reikalui vadinamas 
Samsonu, bet greta visur žymįs ir savo tik
rąjį vardą ir savo tėvų pavardę: Stefan 
Siatkowski.

Jis ir suklaidino mus truputį: toj salikėj, 
kur jis arklį kiloja ir tas vinis kalinėja, 
scenos priekyje prikabinėta spalvotų elek
tros lempučių, ir visos jos taip gražiai iš ei
lės sukabintos — vis geltona, žalia ir raudo
na, geltona, žalia ir raudona. Ne, pasirodė, 
ne lietuvis, o Pamario lenkas. 

atplaukiau garlaiviu iš Jurbarko į Kauną. 
Buvau tada uniformuotas VI klasės gimna
zistas ir, spoksodamas į raudoną Vytauto 
D. bažnyčią prieplaukoje, spaudžiau ranko
je kelionės bilietus.

Staiga iš bažnyčios išėjo neaugšto ūgio, 
bet apvaliais, raudonais skruostais sutanuo
tas kunigas, kuris rankoje nešėsi breviorių. 
Kai jis takavo cementiniu šventoriaus taku, 
prie jo priėjo mano motutė ir pasisveikinu
si ėmė su juo kalbėti.

— Jonuk, eikš kan. Tumą pasveikinti! — 
padrąsino mane, bespoksantį į kauniškio 
kunigo žvilgančius akinius.

Iš strioko atsigniaužė mano delnas ir du 
brangūs bilietai, susimaišė su pageltusiais 
lapais, pradėjo zigzagais kilti į viršų. Šokau 
gaudyti bilietus ir. tik juos už keteros nu
tvėręs ir stipriai kairiam delne suspaudęs, 
nedrąsiai paėmiau ištiestą Vaižganto delną 
ir nusilenkęs pabučavau.

— O, o! Guvus vaikas! — pagyrė mane 
Važgantas, bet vetoje nestovėjo, tk, straksė
damas tarsi koks jaunuolis ir tempdamas 
už rankos motutę, gyvai kalbėjo.
.Juodu, kiek pamenu, kalbėjosi apie Svėda
sus, apie Kunigiškius ir Malaišius ir dalino
si įvairiais įspūdžiais. Deja, man įdomiau 
buvo stebėti didžiulius mūro namus, baltą 
Rotušę ir susenusią katedrą, tad nekantriai 
laukiau, kada motutė baigs kalbas su tuo 
„klebonu“.

LAUKIAME VAIŽGANTO

BUVAU tada regis VII klasėje. Vaižgan
to kūryba jau nebebuvo man svetima: rei
kėjo klausytis rūpestingai prengtų Pr. Samu- 
lionio pamokų ir patiems šį tą perskaityti.

— Ką? Ar Vaižganto „Pragiedrulius“ 
skaityti?! — pastatydavo akis mūsų klasės 
matematikai, sportininkai ir veikėjai.

Ir tada atsiminiau nevykusią tos knygos 
laidą, kurią dar pradžios mokykloje būda
mas pastebėjau apdraskytais viršeliais: ne
įdomi ir neįprasta veikiančių asmenų sche
ma — šalta ir atstumianti, kažinkokios žy
diškos pavardės ir menkės.

Skaičiaus! „pažįstąs“ Vaižgantą, galėjau 
ką neką apie jį draugams papasakoti, tad 
itin nudžiugau, kai pavasarį mums pranešė, 
kad į Jurbarką atvažiuojąs pats rašytojas. 
Ko jis į tą mūsų Jurbarką važiavo, nepame
nu : gal žiobrių, gal Grybo skulptūrų pama
tyti, o gal šiaip kuriais savo reikalais.

UŽBLOKUOTAS KELIAS

JURBARKO gimnazija neturėjo rūmų, 
tad aštuonios klasės buvo įsikūrusios net 
keturiuose namuose! Mes, septintokai ir aš
tuntokai, mokėmės gražiame buv. kunigaik
ščio Vasiičikovo parke, kuriame abipus di
delės, gyvatvore apaugusios aikštės stovėjo 
du mūro dviaugščiai namai, vadinami fly- 
geliais.

Mūsų dešiniajame flygelyje be dviejų kla
sių buvo ir gimnazijos kapeliono kun. J. 
Korsako butas. Turbūt pas jį sumanė Vaiž
gantas vizitą padaryti, nes prieš pat pietus 
turėjo apsilankyti mūsų rūmuose.

Buvo pertrauka. Jauki šiluma gaubė ap
snūdusius medžius ir krūmokšnius. Tingiai 
čiulbėjo paukščiai. Mergaitės pagal savo 
įprotį arba lindėjo klasėje, arba nubėgo to
liau į pamtuvį. Flygelio verandoje stovėjo 
keli ilgi suolai, ant kurių mes, vyrukai, sė
dinėjome ir trigonometrijos paines rezgėme.

Staiga miestelio pusėje subirbė automo
bilis (o jų pas labai nedaug buvo!) ir birb
damas artėjo prie mūsų. Visai nesusitarę.

NETIKĖJIMO PROBLEMA 
Thomas Merton

Žodis apie autorių
Thomas Mellon gimė 1915 m. Pirenė- 

juose. Jo tėvai buvo menininkai ir mėgo 
daug keliauti, tad jaunas berniukas mo
kėsi ir Prancūzijoje, ir Anglijoje, ir Ame
rikoje. Dar jam nesuaugus, mirė ameri
kiečių kilmės motina, o vėliau niuzelan- 
diečių kilmės tėvas. Palikęs Clare Kole- 
džią Cambridge, persikėlė pas motinos gi
mines Amerikoje ir baigė studijas Colum
bia universitete. Jau studijuodamas rašė 
knygų recenzijas ir kūrė eilėraščius. Dės
tydamas Šv. Bonaventūros Koledže Niu
jorke anglų literatūrą, susidomėjo katali-* 
kų tikėjimu, persikrikštydino ir įstojo i 
griežtą trapistų vienuolyną Getsemanėje, 
kur vienuoliai padaro įžadą niekad nekal
bėti. Parašė {domių dvasinių knygų, kaip 
„Elected Silence“, „Waters of Silence", 
„Seeds of Contemplaition". „The Sign of 
Jonas“, „Bread in the Wilderness" ir kt.

Čia patiekiu ištrauką iš įdomios jo kny
gos „The Ascent to Truth".

J. K.
žmogui visiškai nejmanu gyventi be ko

kios nors rūšies tikėjimo. Plačiausia pras
me, tikėjimas yra kito paliudytos tiesos 
pirėmimas. Betkokio tikėjimo esmė yra 
mūsų nuosprendžio palenkimas kieno nors 
autoritetui, kurio žodžiu priimame tiesą, 
kuri mūsų pačių protui nėra išvidiniai aiš
ki. Žmogiškasis arba natūralus tikėjimas 
yra priėmimas tiesos, pasiremiant kitų 
žmonių autoritetu. Antgamtinis tikėjimas 
yra įtikėjimas tiesomis, kurias Dievas ap
reiškė. Dievas paliudijo ir kai priimamas 
Dievo, kuris mums tas tiesas apreiškia, 
autoritetas.

Paradoksas
Mūsų amžiaus, kuris ligišiol nėra išsis

kyręs kaip Tikėjimo Amžius, būdingas pa. 
radoksas tas, kad milionai žmonių kurie 
rado negalima tikėti Dievą, savo žmogiš
kame tikėjime aklai pakluso kiekvienam 
šarlatanui, kuriam prieinama spaustuvė, 
kinas arba mikrofonas, žmonės, kurtę ne
gali {tikėti Dievo apreikštą žodi, priima 
visa, ką perskaito laikraščiuose, žmonės, 
kurie laiko nesąmone, kad Bažnyčia — 
šventosios Dvasios vadovaujama ir saugo
jama — galėtų neklaidingai skelbti, kas 
buvo ar nebuvo Dievo apreikšta tikėjimo 
ir dorovės srityse, tiki fantastiškiausiems 
politinės propagandos triukams, nors da
bar propagandininkų nesąžiningumas pa
sidarė priežodžiu.

Jie randa negalima tikėti Šv. Tėvui, kai 
šis Romai būdingu kraštutiniu atsargumu 
ir rezervuotumu skelbia iš retų ex cathed
ra laiduojamų tiesų labai siauroje ..tikė
jimo ir dorovės" srityje, ką, būdamas 
Kristaus atstovas žemėje, atrodo bent kiek 
turėtų žinoti. Ir štai, jei kokia nors kino 
žvaigždė ar kita garsenybė, kuri trejus 
metus trynė pradžios mokyklos suolą ir 
pagaliau nustojo visų vilčių įkopti j aug« 

• štesnę mokyklą, ką nors skelbia dogma
tiškai. pradedant moteryste ir baigiant as- 
trofyzika, jie tai priima kaip „autorite
tinga" 

kažinkokio šišo apimti, keliese nutvėrėme 
ilgą, sunkų suolą >r akies mirksnyje užblo
kavome kelią: ištiesėme jį skersai ir, susi
kišę rankas į kišenes, laukėme, kas bus.

Automobilis grakščiai privažiavo ir sus
tojo. Iššokęs šoferis atidarė dūris, ir pro jas 
išsirangė juodai apsirengęs Vaižgantas su 
kapelionu. Pažinau jį iš karto, kaipgi nepa
žinsiu.

Tuoj ištraukėme rankas iš kišenių ir nu
leidome galvas. Vikrus Vaižgantas juokėsi, 
kad net jo pražilę plaukai šokinėjo ir, pa
gyręs mus už pokštą, pasuko į rūmus.

Keista: už panašius pokštus iki šiol niekas 
mūsų nepagirdavo. Tačiau šį kartą nė au- 
klėtojas neko nesakė.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

LIETUVOS - LENKIJOS SANTYKIAI
(Tąsa iš pereito numerio)

Anais laikais pirmuosius vakarietiškos 
kultūros daigus lenkai sodinosi iš rytinio 
vokiečių daržo (miestai, Magdeburgo teisės, 
pirkliai, amatai, spauda). Dėlto lenkų kal
boje prigijo daug vokiškų žodžių, o į jų elg
seną įsisunkė teutoniškų aitrų. Kaip suger- 
maninta Prūsija savo metu kaitino visą Vo
kietiją, ugdė jos karingumą ir vadovavo 
veržlumui, taip ir vokiškos dvasios paveikta 
Lenkija buvo valstybinių santykių aistroje 
savo pašonėje. Ji taip pat turėjo savo skėt- 
ros šūkį, panašų į germanišką — „Drang 
nach Osten“ į Ukrainą.

Lenkai, kaip ir vokiečiai, dažnai pabrė
žia savo kultūrinę misiją (pvz.. Lietuvos su- 
krikščioninimą), tiki ypatingu savo tautos 
pašaukimu dideliems ateities uždaviniams 
(mesianizmo idėja) ir savo pranašumu prieš 
kaimynines tautas. Prieš praėjusį karą abi 
tos valstybės, Lenkija ir Vokietija, sirgo di
dybės manija (lenkų „mocarstwo Polskie“, 
vokiečių „Grossdeutschland"; ambasados 
vietoje pasiuntinybių; stambūs ir šauklūs 
valstybiniai herbai). Abi tautos žavėjosi sa
vo rasės poniškumu ir šleikštėjosi kitais, 
ypač semitais. Prieš karą buvo labai gausi 
Lenkijoje antisemitinė literatūra.

Tie lenkų panašumai vokiečius kryžia
vosi, kaip ir abiejų tautų akys, įremtos į 
Vyslos koridorių. Lenkam jis turėjo palik
ti, vokiečiam — išnykti. Tai neišvengiamai 
vedė į naują karą, kuris skaudžiai palietė ir 
Lietuvą, tarsi tam, kad lenkai galėtų sakyti, 

jog be laisvos Lenkijos negalinti išlikti ir 
laisva Lietuva.

III

Lietuva, prardusi taip pat dideles praeities 
galimybes, atsikūrė etnografinėse žemėse, 
dargi perdaug aplaižytose. Vienur negalėjo 
jų nė prisilytėti (Mažosios Lietuvos už Ne
muno), kitur dėl savo kuklumo ir dosnu
mo, kas politikoje neįprasta, vienas lietu
viškas sritis mainė į kitas (Palangą gavo už 
Ilukštą, kur pačių latvių statistikos daviniai 
vietomis rodė iki 60-70% lietuvių). Tuo bū
du lietuviai savo valstybę atkūrė nuo ap
graužto tautos branduolio, ne nuo pakraš
čių, kaip darė lenkai. Teritoriniu atžvilgiu 
tai buvo visiškai nauja valstybė net su nau
ja sostine Kaune.

Nauji buvo ir Nepriklausomos Lietuvos 
kūrėjai — žmonės neluominiai ir netradi
ciniai. Senoji Lietuvos bajorija nubrido už
žėlusiu unijos taku, nešama Baltojo Erelio, 
nebe Lietuvos Vyties. Pakviesta Į bendrą 
tautinio atgimimo darbą dar caro laikais, ji 
išsiskyrė iš lietuvių tautos savo kategorišku, 
iš Krokuvos tartu „Niekados!" (Prze- 
nigdy!). Lietuvą laisvam gyvenimui prikė
lė kaimietis žmogus iš gyvos dar savo lie
tuviškos sąmonės ir krauju apginto nedide
lio žemės lopo. Iš pirmų dienų buvo sukur
tas politiškai realus pagrindas — išeities 
taškas stieptis į platesnes etnografines sie
nas ir istorines tradicijas. Istorinių atramų 
pradžioje nelabai ir jieškota, bent iki Vytau
to Didžiojo mirties sukaktuvių (1430-1930).

Senieji Lietuvos pagrindai buvo laiko tėk
mės išvartalioti ir sunkiai panaudojami 
valstybės rūmui. Taigi abiem atžvilgiais — 
teritomu r tradiciniu — Lietuva buvo prie
šybė Pilsudskio kardo užrėžtai Lenkijai.

Daug kas iš lenkų dėl to Lietuvos nesup
rato: laikė ją absurdu, pramanu lokiškai 
užsispyrusių „žemaičių“, įsinorėjusių turėti 
savąją „Kauno valstybę", atskalūne. Net 
pati lietuvių kalba buvo laikoma nuo len
kų kalbos „atskilusiu gabalu, atplaiša". To
kią negudrią knygelę esu skaitęs Vilniuje 
(1938), užsimezgus Lietuvos ir Lenkijos di
plomatiniams ryšiams ir pravažiavęs akląją 
sieną vienu iš pirmųjų traukinių. Važiuo
damas mačiau nukirstas, bet dar žalias eg
laites, augusias ilgai nevažiuotame geležin
kely. Akloji siena buvo praverta, bet liko 
praraja dviejų kaimynų skirtingose pažiūro
se į jų tarpusavio santykius.

Lietuviai neneigė lenkams teisės turėti 
savo nepriklausomą valstybę, tik iš jos rei
kalavo grąžinti užimtą senąją Lietuvos sos
tinę. Tuo tarpu lenkai, bent jų politikai, 
nepriklausomos Lietuvos nemėgo ir laikė 
ją, Pilsudskio žodžiais tariant, ’„Lenkijos tę
siniu“. Tai buvo gilesnė praraja už akląją 
sieną. Ji buvo atsiradusi tik dėl to, kad 
Lieutva ir Lenkija, buvo atsistojusios ant 
skirtingų pagrindų.

L Visų pirma Lietuva išplėšė iš lenkų 
pretenzijų teritoriją, kurią jie laikė sava nuo 
Krėvės unijos (1386). Pro Lietuvą lenkai 
veržėsi prieiti prie Baltijos mariu dar vie
noje vietoje, kad apsuptų Prūsiją, kaip rakš
tį Lenkijos pašonėje. Lenkų pastangos užim 
ti Klaipėdą ar bent paversti ją laisvu miestu 
siekė antros geleštės lenkiškom žirklėm: 
vienas jų galas smeigė į Vyslos žiotis, ant
rasis turėjo durti Nemunu. Tačiau nuo Vys

los žiočių, anot Pilsudskio, galima buvo ir 
atsisakyti, jei „abejotiną Danzigą kompen
suotų Liepoja ir Ryga“. Tokius patarimus 
Pilsudskis siuntė Leonui Wasilcwskiui, de
leguotam į Versalį (1919), dar pridėdamas, 
kad „apie lietuvius jis daug prikalęs ang
lam... Lietuvius dar reikėtų paspausti ir per 
latvius, jei sutiktų dėtis į federaciją". Lat
viai fedaracijon nėjo, o lietuviai pridengė 
Liepoją ir Rygą. Lietuviškos uždangos nega
lima buvo prakirsti nei Romnų-Liepojos 
geležinkeliu tarptautiniame Hagos teisme 
(Kaišiadorių geležinkelio byla).

Taip Lietuva pakirto šiaurinę lenkų verž
lumo įstangą, nors ten buvo panaudotas ir 
Zeligowskio dūris. Argi Lietuva čia kalta, 
kad per savo žemę neleido pravesti jau nebe 
koridoriaus, o „Lenkijos tęsinio"? Kelias 
buvo užstotas aklosios sienos, už kurios 
įvyko dar kiti pasikeitimai, lenkams taip 
pat apmaudūs.

2. Žemės reforma Lietuvoje sugriovė tra
dicines ir stiprias lenkų ūkines atramas. Re
forma buvo lenkų piktai sutikta. Lietuvos 
nauįakūriai, susodinti į dvarvietes, vienos 
Žiežmarių ponios žodžiu, buvo vadinami 
„kaimietiškoms karpoms ant bajoriško vei- 
do". Tos .„karpos“ iš tikrųjų išveisė aris
tokratines bajorų tradicijas Lietuvoje. Bet 
tai, kas buvo padaryta, sklido žinia per ak
ląją sieną ir dilgino Lenkijos kaimiečius 
siekti panašių reformų.

3. Su dvarais ir bajoriškom tradicijom 
suplyšo Lietuvoje katalikų bažnyčios len
kiškasis pamušalas, ir sumenko žavėjimasis 
lenkų kalba bei jų kultūra. Lenkų kalba ne
bebuvo daugiau laikoma kilnesne už lietu
vių, pavardes taip pat nebelenkintos. Be to, 
Vilniaus opa sulaikė lietuvių visuomenę 
nuo domėjimosi nauja lenkų kultūra. Nau

jai išaugusi lietuvių karta lenkų kalbos ne
mokėjo ir jų kultūros nepažino. Plyšys čia 
pasidarė gilesnis už akląją sieną.

Visa suvedus krūvon, Lietuva savo tvar
ka ir būtimi buvo ne tiktai Lenkijai priešy
bė, bet dar stūmė ją trauktis Į etnografines 
sienas. Lenkai iš savo tautinių sienų buvo 
išėję.Piastų dinastijai pasibaigus, kai Kro
kuvoje įsivyravo lietuviškoji Gediminaičių 
giminė (lenkų vadinama Jogailaičių). Da
bar tie patys lietuviai vertė lenkus, grįžti at
gal. Galima įsivaizduoti, kaip tai turėjo pa
žeisti jų garbėtroškos, veržlumo ir mesia
nizmo polėkius. Matyti patį save siaurėjant 
yra nepakeliamai tragiška. Lietuva reiškė ir 
tebereiškia lenkams tą tragizmą.

Lenkų pašonėje įvyko tai, kas savo meti* 
atsitiko Skandinavijoje, išsiskyrus danams, 
norvegams ir švedams (suirus Kalmaro uni
jai); arba Pirinėjų pusiasalyje, atsidalinus 
siena ispanamas ir portugalams; o ypač 
Britų salose, atskilus Airijai nuo Anglijos. 
Pastarasis pavyzdys Lietuvos ir Lenkijos 
santykiams yra pats ryškiausias. Airiai ken
tėjo nuo anglų lordų, kaip lietuviai nuo len
kų ponų; airiams buvo primesta svetima , 
kalba, kuri jiems dabar net sava pasidarė; | 
airiai turi ir vilnietišką Ulsterio klausimą. 
Tie preities skilimai dabar jau suprantami | 
ir pateisinami, o kitada jie buvo tokia pat 
neapykanta įtulžę, kaip ir lietuvių lenkų j 
ginčo įvarža, sukūrusi akląją sieną.

Susikūrusi užjos savaranki Lietuvos vals- J 
tybė buvo mūsų tautos gyvasties apsauga. 1 
Be tos savo valstybės, kad ir be Vilniaus 
bei Suvalkų, šiandien nebebūtų kalbos apie j 
Lietuvos išlaisvinimą. Ar galėtum numany-. ’ 
ti, kokie bus mūsų nauji santykiai su len* 
kais, išsilaisvinus iš dabartinės rusų vergijos: 
ko lenkai sieks ir ko mes norėtume pasiek* ■ 
ti?

2
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PO GRAŽAUS ŽODŽIO — 
GRAŽUS DARBAS

DBLS konferencijos dalyviai, išklausę 
kun. A. Kazlausko paskaitos — pranešimo 
apie veiklą švietimo srityje (žiūr. E. L. 
31, Nr.) ir lietuvių studentų atstovybės 
kreipimąsi fondo reikalu, tuoj pat, Brad- 
fordo atstovui Ignaičiui pasiūlius, švietimo 
reikalams suaukojo 21 svarą ir 11 šilingų.

PASIBAIGĖ SKAUTŲ IR JAUNIMO 
STOVYKLA

Šį pirmadieni Anglijos lietuviai skau
tai ir jaunimas, dešimts dienų stovyklavę 
Derby apylinkėje, grįžo į namus. Plačiau 
apie šių metų skautų ir jaunimo stovyk
los paskutini laužą, įvykusį sekmadienį, 
rugpjūčio 8 d,, atspausdinsime kitos savai
tės „E. L.“ numeryje.

APIE SĄSKRYDĮ
„E. Lietuvio1’ Redakcija yra jau gavusi 

dalyvių atsiliepimus anie Nottinghame 
rugpjūčio 7 d. įvykusį sąskrydį. Skaityto- 
ųj laiškus ir sąskrydžio įspūdžius spaus
dinsime kitos savaitės numeryje.

VĖL RUOŠIAMA EKSPEDICIJA
Nidos Knygų Klubas šią savaitę pradė

jo parengiamuosius darbus išsiųsti savo 
skaitytojams šio mėnesio naują V. Alanto 
knygą „Svetimos Pagairės“. Malonūs skai
tytojai prašomi atsilyginti už pasiųstą lie
pos mėh. knygą „Duonos Bejieškant“.

EDINBURGO UNIVERSITETO
PROFESORIUS PASIKVIETĖ 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

AUKLĖTINIUS
Du Vasario 16 Gimnazijos vyresniųjų 

klasių mokinius — V. Kiaupą ir V Raišį 
Edinburgo Universiteto profesorius pak
vietė Anglijon atostogoms. Rugpjūčio 20 
d. abu mokiniai, grįždami iš Edinburgo, 
apsistos Londone. Gimnazijos direktoriaus 
leidimu jie galį Londone paviešėti 2 savai
tes. LondonieČiai lietuviai, norį pas save 
pasikviesti moksleivius, prašomi kreiptis 
į DBLS Centro Valdybą.

GLASGOWAS
ŠKOTIJOS LIETUVIAI 

TRADICINĖJE PROCESIJOJE
Sekmadienį, rugpjūčio 1 d., Škotijos lie

tuviai dalyvavo tradicinėje procesijoje 
Carfino gražiame bažnyčios parke.

Prie bažnytinio parko vartų plėvesavo 
mūsų trispalvė greta britų ir Vatikano vė
liavų. Keli šimtai maldininkų, vedami kun. 
dr. Gronio ir dviejų jaunų kunigų iš Ro
mos — kun. Nekrašiaus ir kun. BūČmio. 
Dalyvavo procesijoj jungtiniai chorai — 
Glasgovo ir Bellshillio, kurių nariai tauti
niais drabužiais pasipuošę, darniai giedo
jo Marijos garbei giesmes.

Po procesijos, lietuviai ilgesnį laiką bū
rėsi mistelio aikštėse, šnekučiuodami su 
senaisiais ir naujais draugais. Sąskrydžio 
dalyviams buvo nemaloni žinia, kai po pa
mokslo kun. dr. Gronis pranešė, kad jis 
apleidžiąs Škotiją ir išvykstąs Vokietijon, 
Vasario 16 Gimnazijom

• * •
Tos pat dienos vakare, gretimam Bellls- 

hill-Mossend miestelyje, lietuvių svetai
nėje viešėjo kaimyninis Glasgovo lietuvių 
choras, vadovaujamas p-lės Serafinaitės. 
Pobūvio šeimininkais buvo Šv. Cecilijos 
choristai su pirmininku P. Dzidoliku ir di
rigente p. Varnaityte - Mullen. Pobūvy
je dalyvavo visi trys kunigai ir lietuviai 
visuomenininkai. Pasidalinta gražiomis 
kalbomis, padainuota ir pasilinksminta. 
Gyvenimo tikrovė rodo, kad jaunimą ge-

NOTTINGHAMAS
NOTTINGHAM© DBLS APYGARDOS 

PAAIŠKINIMAS
Nottinghamo DBLS Apygardos Valdy

ba. suruošus! š.m. rugpjūčio 7 d. Angli
joje gyvenančių lietuvių sąskrydį, turi 
garbės sąskrydin atvykusioms lietuviams 
paaiškinti sekančiai:

1. Ruošdama sąskrydį Apygardos Val
dybą pasistengė pasirūpinti viena didžiau
sių salių, esančių Nottinghame, kurioje 
būtų galima pravesti programą ir šokius;

2. Dalis sąskrydin atvykusių ekskursi
jų pranešė rengėjams paskutiniu laiku, 
kita gi dalis iš viso nepranešė apie savo 
malonų sutikimą sąskrydyje dalyvauti:

3. DBLS Nottinghamo Apygardos Val
dyba, neturėdama tikslių žinių apie daly
vių skaičių, taip pat turėdama pereitų me
tų patyrimą, nesitikėjo šitokio gausaus 
svečių atsilankymo, suprantama, negalėjo 
tinkamai visų atvykusių priimti ir jais 
pasirūpinti:

4. Gerbiamuosius ekskursijų vadovus ir 
ekskursijose dalyvavusius lietuvius, nega
lėjusius patekti salėn, taip pat ir už kitus 
sąskrydžio netobulumus. Nottinghamo Apy 
gardos Valdyba nuoširdžiai atsiprašo, ti
kėdama, kad kiekvienas lietuvis supras 
jos gerus norus ir taip pat supras, su ko
kiais sunkumais reikia susidurti, ruošiant 
šitokio mąsto subūvimus, turint labai ri
botą visuomenės talką ir taip pat labai ri
botas tam reikalui lėšas.

Sąskrydžio rengėjai tiki, kad visi su
pras, jog kiekvieno didesnio darbo pirmie
ji žingsniai yra nepaprastai sunkūs, todėl 
ir sąskrydžio dalyviai atleis rengėjams už 
patirtus nesklandumus.

Nottinghamo DBLS Apyg. Valdyba.

BIRMINGHAMAS
BIRMINGHAMO DBLS SKYRIAUS 

VALDYBOS PAREIŠKIMAS
Birminghamo DBLS skyriaus valdyba 

ir nariai su apgailestavimu turi pareikšti, 
kad skyriaus nario ir Baltų Komiteto val
dybos nario Aid. Putcės spaudoje pareikš
tiems priekaištams skyriaus pirmininkui 
Dr. K. Valteriui nepritaria šitokį jo pa
darytą žingsnį laiko netaktišku, o taip pat 
pastebi, kad pareikšti pirmininko adresu 
užgauliojimai neatitinką tiesai. Apgailes
taujama. kad menkučiai savos trobos dū
mai išplečiami ir skelbiami viešumoje. Iš 
savo pusės valdyba užtikrina, kad lietu
vių grupė rėmė, remia ir rems baltų ben
dradarbiavimą Birminghame, nekreipda
ma dėmesio į pavienio asmens išsišoki
mus.

DBLS Birminghamo skyriaus 
valdyba ir nariai.

NORTHAMPTON AS
š.m. rugpjūčio 2 d., 8.45 vai. vakaro, Pe

terborough mieste savo brolį lankydamas, 
motociklo katastrofoje tragiškai žuvo Nort 
hamptono neskaitlingos lietuvių kolonijos 
gyventojas, visu mylimas 27 metų amžiaus 
RICHARDAS LIUBERTAS. Velionis pri
klausė DBL Sąjungai. Toje pat katastro. 
fojė žuvo ir antrojo motociklo vairuotojas 
Mr. Webb. Paskui Liubertą važiavęs Ka
zys Masiliūnas laimingai išvengė nelai. 
mės. Jis buvo tik lengvai sužeistas. Tai 
jau antroji tokia skaudi nelaimė, palietu
si neskaitlingą Northamptono lietuvių ko
loniją. Prieš ketvertą metų taip pat moto
ciklo katastrofoje žuvo Northamptone gy
venęs lietuvis — Stasys Nimčiauskas.

riausiai jungia chorai. Jų dalyviai, nuo. 
lat sueidami repetuoti ir koncertuoti ne 
tik atstovauja svetimųjų tarpe mūsų skarų 
bių dainų meną, bet taip pat ir patys iš
lieka tikrais lietuviais.

E. J.

VOKIETIJA
IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

GYVENIMO
GARBINGIEJI SVEČIAI

Dar prieš vasaros atostogas gimnaziją 
aplankė MLT pirmininkas Erdm. Simonai
tis ir inž. majoras Augustaitis.

Ponas Simonaitis susirinkusiems gimna
zijos mokiniams ir mokytojams davė gy
vą ir išsamų pranešimą apie JAV ir Ka
nados kraštus, kuriuos buvo aplankęs. Jo 
pranešimas, buvo mokinių ir dalyvių iš
klausytas su dideliu susidomėjimu ir dė
kingumu.
KREPŠINIO TURNYRAS WEINHEIME

1954. VII. 13 buvo suruoštas krepšinio 
turnyras, kuriame dalyvavo ir Vasario 16 
Gimnazijos krepšinio komanda. Be gim-' 
nazijos krepšininkų dalyvavo dar Wein- 
heimo gimnazija, T. S. G. Weinheim ir 
Freiburgo universitetas. Dėl laiko stokos 
buvo žaidžiama du kart po 10 min.

Pirmas rungtynes lietuvių Vasario 16 
Gimnazija žaidė su Weinheimo gimnazi
ja, kurias laimėjo mūsų jaunieji krepši
ninkai 48:2. Antras rungtynes turėjo mū
sų gimnazistai su T. S. G. Weinheim, Šias 
rungtynes mūsiškiai laimėjo 30:5. Pasku
tinės runktynės buvo tarp Lietuvių Vasa
rio Gimnazijos ir Freiburgo universiteto. 
Šis priešas buvo kur kas stipresnis ir mū
siškiai buvo jau nuvargę, bet laimėjo 15: 
14.

Už gimnaziją žaidė V. Brakauskas. V. 
Bireta, V. Reitneris, V. Timpa, V. Raižys, 
V. Gustas, A. Lingė. Už gimnaziją nega
lėjo žaisti T. Gailius, nes tuo laiku gulė
jo ligoninėj.

AUKOS GIMNAZIJOS NAMAMS
Hamiltono, Kanadoje, Vasario 16 Gim

nazijai Remti Komisija, vadovaujama jos 
pirmininko, p. J. Kikšio, pravedė Gimna
zijos Namų Fondui vajų su dideliu ryžtu 
ir Hamiltono lietuvių pasiaukojimu sutelk
dama gimnazijos pastogei žymų įnašą.

$ 738, 25 arba DM 3. 090, 13
Chicagos Vasario 16 Gimnazijai Remti 

Komisija, dar neseniai sudaryta, aju at
siuntė per A. Gulbinską pirmąjį įnašą 
gimnazijos pastogei.

$ 200, — arba DM 835, 86
Algimantas Zailskas, Cicero. III., paau

kojo Gimnazijos Namams $ 50, —. šią su
mą, kartu su kitomis aukomis: Štambergų 
šeimos S 5, — vietoj gėlių pulk. Jurgio Bo
belio prisiminimui ir Marijos Gylienės $ 1, 
—, persiuntė nuoširdi lietuvių jaunimo 
globėja, ponia O. Zalskienė, {nešdama tą 
sumą Cicero Lietuvių Bendruomenės įna
šo S 1.300, — papildomai. Tuo būdu gauta.

$ 56, — arba DM 232,52
Pažymėtina, kad ponia Zailskienė. va

dovaudama 179-tam Rėmėjų Būreliui, ne 
tik skiria savo laiką ir. jėgas paramai 
telkti, bet atsilikusių su mokėjimais bū
relių narių įnašus papildo pati, paaukoda
ma tuo būdu ir gimnazijos išlaikymui žy
mias sumas.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių spauda prašoma įdėti šį suin

teresuotiems svarbų pranešimą:
Žemiau skelbiamų tautiečių giminės ir 

artimieji prašomi kreiptis j Vokietijos 
Krašto Valdybą, pridedant susirašinėjimui 
pašto kuponus.

Kauniečio, med. dr. Šidlausko, 
kauniečio Antano Nungaudo, 
J. Sauratulevičiaus, 
vilniečio finansų m-jo valdininko 
Antanaičio, 
ūkininko Kubiliaus (kurio tikslesnio 
apibūdinimo nėra).

Kreiptis antrašu: Litauisches Zentralko- 
mitee, Weinheim (B. Postfach 233.

RINKIMAI Į PLB VOKIETIJOS 
KRAŠTO TARYBĄ

Paskirtoji Vyriausioji Balsų Skaičiavi
mo Komisija, kurią sudaro inž. P. Čepo
nis, Schwetzingen, dail. A. Krivickas, 
Huttenfeld ir kun, V. Poimanskis, Dieburg, 
pirmam posėdžiui susirinko rugpiūčio 2 d.

Kadangi rinkimų daviniams atsiųsti 
apylinkėms nustatyta data iki rugpiūčio 
mėn. 4 d„ tai komisija balsams skaičiuoti 
susirinko rugpiūčio 5 d.

Apytikrėmis žiniomis rinkimuose daly
vavo augštas rinkikų nuošimtis, nors dide
lė balsavusiųjų dalis nepasinaudojo savo 
teise rinkti 12 kandidatų ir terinko po ke
lis, jiems labiau žinomus bendruomenės 
narius.

PLB VOKIETIJOS 
KRAŠTO GARBĖS TEISMAS

Liepos mėn. pabaigoje Huttenfelde su- 
susirinko savo kadencijos paskutiniam po
sėdžiui Garbės Teismas ir išsprendė kelias 
bylas, jų tarpe Wehneno, Gautingo, Neu- 
munsterio ir Augsburgo Apylinkių įvai
rius skundus. Per savo kadencijos laiką 
Garbės Teismas turėjo ir išsprendė 9 by
las. •

Garbės Teismo tinkamai veiklai kliudo 
bendruomenės lėšų stoka, kuri neleidžia 
teismo nariams daryti išlaidingas keliones 
liudininkams apklausinėti ir platiems su
sirašinėjimams reikalingų išlaidų. Todėl 
Garbės Teismo sprendimai daromi pasirė
mus turima medžiaga ir ribotomis prie
monėmis surinktais daviniais.

ECKERNFORDĖS APYLINKĖJE
Klėbio ligoninėje š.m. birželio 20 d. mi

rė Eckernfordės apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Anisas šiuišelis, vadovavęs tai apy
linkei jau penkerius metus. Apylinkės va
dovavimą, iki išrenkant naują pirmininką, 
perėmė Jokūbas Mozūras.

A.A. Anisas šiuišelis buvo susipratęs 
lietuvis, gimęs 1887. I. 22 d. Katkuose, 
Klaipėdos krašte, lietuvio ūkininko šeimo
je. Pasitraukęs iš ūkio dirbo Klaipėdos 
Alaus Akcinėje B-vėje, o susitaupęs pini
gų, išmoko prekybos amato, vėliau Klai
pėdoje, Malūnų Vartų g-vėje Nr. 11 nusi
pirko namus ir turtingai gyveno iki 1944 m. 
Klaipėdoje A. A. šiuišelis buvo lietuvių 
ekonominių .organizacijų narys, o tremty
je atsidėjęs dirbo bendruomenės labui.

A. A. šiuišelis paliko sergančią žmoną 
ir dukrą, gyvenančią Anglijoje. Birželio 
24 d. jis buvo palaidotas Eckernfordės ka
puose. J amžinojo poilsio vietą jis buvo 
palydėtas savo šeimos ir jo globojamųjų 
vietos lietuvių būrelio.

PROFESINIO LAVINIMOSI KURSAI 
HUTTENFELDO APYLINKĖJE

Vasario 16 Gimnaziją lankantiems aukš
tiems svečiams, Diplomatijos šefui minis- 
teriui S. Lozoraičiui ir d-rui A. Geručiui, 
Huttenfeldo Apylinkė suruošė priėmimą 
— arbatėlę, kurioje dalyvavo Krašto Val
dybos pirmininkas Pr. Zunde bei vicepir- 
miniknas Erdm. Simonaitis, dabartinis 
gimnazijos direktorius d-ras Literskis ir 
kiti.

Apylinkės Valdybos pirmininkas, vyr. 
mok. S. Antanaitis pasveikino svečius, pa
reiškė tremties lietuvių sielojimąsi nesu- 
tartina augščiausių visuomenės veiksnių 
veikla ir prieš Lietuvos atstovų paramos 
bendruomenės švietimo įstaigai, Vasario 
16 Gimnazijai.

Ministeris Lozoraitis, sveikindamas su
sirinkusius. pasidžiaugė Vasario 16 Gim
nazijos darbu, reiškė pritarimą tiek šiai 
švietimo institucijai, tiek įgytai gimnazi
jos pastogei, kurią esamomis sąlygomis ir 
prie turimų lėšų reikia laikyti visai vyku
sia, ir painformavo susirinkusius apie po
litinę situaciją, Lietuvos diplomatijos už
davinius ir darbus dabartinėse sąlygose.

BENDRUOMENĖS ATSTOVAS 
PRIE BADEN — WURTTEMBERGO 

VYRIAUSYBĖS
I benamių užsieniečių, reikalams prie 

Baden — Wurttembergo vyriausybės su
darytąją komisiją lietuvių bendruomenės 
atstovu Vokietijos Krašto Valdyba pasky
rė Tubingeno Apylinkės V-bos pirminnin- 
ką, J. Jaks-Tyrį.

INGOLSTADTE
Ingolstadte 1954 m. rugsėjo 6 d. prasi

deda naujieji profesinio lavinimosi kursai 
pabėgėliams ir benamiams užsieniečiams. 
Ten vedami kursai pagrindiniams profesi. 
niam išsilavinimui vieneriems metams ir 
specialūs kursai pusei metų. Norintiems 
stoti į tuos kursus jau dabar patartiria pra
dėti rūpintis.

Vietos socialinės globos arba darbo įstai
gose (Bezirksfursorgeverband ar Arbeit- 
samt) gaunami tam reikalui formuliarai. 
Jei įstaigos formuliarų neturėtų, tai juos 
galima gauti tiesiog šiuo antrašu: „Beruf- 
sausbildungsstatte mit Heim, Ingolstade“.

Kursais norima ypačiai patarnauti no
rintiems emigruoti. Tokiems pataria iš 
anksto pasitarti ir su eihigracijos įstaiga 
dėl profesijos pasirinkimo. Mokoma šių 
profesijų: autoelektrikų. automechanikų, 
statybos dailydžių, elektromechanikų, mū
rininkų, įvairių rūšių metalo apdirbimo, 
radiomechanikų, stalių, šaltkalvių, siuvė
jų, šveisuotojų, braižytojų, tepliorių ir t.t.

Už mokslą ir pragyvenimą internate 
skaitoma 4,50 DM dienai. Socialinės glo
bos ar darbo įstaigos gali už nepasiturintį 
kandidatą pačios atsiskaityti pagal 
Entschl. dės BStMdl iš 1953. 7. 16 d„ Nr. 
V) 8 8534 a, 57 — 18955, paskelbtą Bayer. 
Staatsanzeiger Nr. 29 vom 18. 7. 1953 ir 
MABI. S. 500. Tuo reikalu išleisti potvar
kiai visų kraštų vidaus ir socialinėms mi
nisterijoms: Bundesminister dės Innem, 
Az. 5242 - 3 - 1803 (54, 3. 7. 1954 ir Gesch. 
Z. 5242 - 3 - 258 (54. 12. 2. 1954.

OLANDIJA
PERSONALINĖS PROBLEMOS 

ĮMONĖJE
22-25 liepos Olandijoje, Delfte, įvyko 

antrasis tarptautinis katalikų ir agrono
mų (Pax Romana) kongresas, ši tarptau
tinė katalikų inžinierių organizacija (S.Z. 
I.C.) yra įsteigta prieš trejis metus aus
trų, italų, ispanų, lenkų, olandų, portu
galų, prancūzų, rumunų, šveicarų ir vokie
čių atitinkamų sąjungų.

Paskaitas ir diskusijas sudarė nagrinė
jimas inžinieriaus rolės ir santykių su 
bendradarbiais ir vadovybe privačioje, ak
cinėje, valstybinėje ir tarptautinėje įmo
nėje.

Tiek liberalinis, tiek planinis ūkis turįs 
teigiamų savybių — buvo didelio pritari
mo susilaukusio prelegento P, Chapouthler 
mintis. Krikščionybė savo esme nėra su
rišta nė su viena ūkinių sistemų, tačiau 
ji gali persunkti ir vieną ir kitą, veikda
ma dirbančiųjų sąžines ir keisdama jų 
santykius įmonėje.

Amerikoje praktikuojamus humans re
lations receptus suvažiavimas atmetė, nes 
dėl savo paviršutiniško pobūdžio jie ne
pajėgia išspręsti personalinių problemų 
dabarties įmonėje. Sekantiems trejiems 
metams sąjungos pirmininką duos italų 
inžinieriai, greičiausiai dabartinį prof. 
Ferrari-Toniolo, generaliniu sekretoriumi 
bus prancūzų atstovas, iždininku šveica
ras. Dvejiems metams sąjungos vadovy- 
bėn išrinkti portugalų, ispanų, vokiečių ir 
olandų atstovai.

Iš lietuvių stebėtoju alyvavo inž. D. 
Bielskus

Neužmiršti pavergtųjų tautų suvažiavi
mo dalyvius ragino tuo metu Olandijoje 
lankęsis lenkų vysk. Gawlina.

D-tas

IV.

Lietuvių tautos nusistatymas yra aiškus: 
neduoti daugiau niekam nei savo žemių, 
nei žmonių; jų ir taip bus sumažėję po da
bartinių kančių. Antra, Lietuva'jau toli yra 
nuėjusi lenkams nemalonios išskyros keliu; 
ją dar didina Sovietų Rusijos okupacija.

a. Ūkinės lenkų atramos Lietuvoje, kur jų 
dar buvo kiek likę po žemės reformos, bol
ševikų įvykdytos koiektyyvizacįjos visiškai 
sugriautos. Bolševikai sugriaus ir pačioje 
Lenkijoje iš viduramžių išlikusią žemės 
buržuaziją. Ateityje mūsų santykiams su 
lenkais ii žymesnio vaidmens nebeturės.

b. Paskutinis karas'ir rusų okupacija yra 
žymiai sumažinę lenkų skaičių rytinėse Lie
tuvos žemėse. Nemažai lenkų, pasinaudo
dami repatriacija, prasidėjusia 1944 m. 
gruodžio 27 d., išsikėlė į vakarines Lenkijos 
sritis, jai pridėtas iš Vokietijos.

c. Sovietinė Lietuva su raudonąja Len
kija yra sutvarkiusios Vilniaus klausimą: 
kas bolševikų buvo padaryta dar 1939 me
tais, Vilnių gražinant Lietuvai, dabar pa
tvirtinta susovietintos Lenkijos. Jų padary
tas sprendimas, žinoma, lietuvių tautos dar 
nepatenkina, nes lenkams paliktas ..Suval
kų trikampis“ su grynai lietuviškom že
mėm, o gudams atiduotas platus Vilniaus 
krašto ruožas. -Bet ar lenkai pripažins bent 
tai, kas dabar padaryta? „Niekados!“ — 
sakomas jau dabar.

Laisvajame pasaulyje atsidūrę lenkai iš 
savo tautos kančių ir priespaudos tiek tepa
simoko, kad ryžtasi ne vien baigti Pilsuds
kio nepagynėtiną darbą, bet įgyvendinti ir 
Romano Dmowskio planus. Tie du vyrai, 
karys ir politikas, savo metu pjovęsi, nes 
pirmasis ant savo šyvės balno kilsnodamas, 
veržėsi j Vilnių Lvovą ir Kijevą, o antrasis, 

ant savo politinės programos jodamas, brai
žė žemėlapį, kurio kraštai jau tada mirko 
Oderio upėje. Lenkai dabar yra prie Ode
rio krantų, kuriuos reikia atlaikyti. Vilniu
je ir Lvove lenkų nėra, bet ten ryžtasi su
grįžti. Rytuose jie siekia 1939 metų sienų, 
vakaruose — 1945 metais užbrėžtos linijos. 
Kuo paaiškinti tokius norus?

Savo sienose nenusistojusi tauta, bet bruz
di ir veržli — lenkai tokie yra — niekada 
neatsisako nepasiekto tikslo, nors ir išgyve
na katastrofas. Jos gi žmones ne visada pa
simoko, dažnai padaro dar t nenuosaikes
nius. Kaikurie tremties lenkai apskaičiuoja, 
kad Lenkijai atimta 69,890 kv mylių, o pri
dėta tik 38.986; vadinasi, visu penktadaliu 
mažiau. Iš to, kad nurėžta „Pripetės liūly- 
nės, o pridėta vėšli ir įdirbta žemė“, ta
riant W. Churchiliio žodžiais, lenkai kar
čiai pasišaipo ir Britų premjerui prikiša, kad 
jo židinys („fair compensation") nėra te
sėtas. Lenkija turinti būti ne penktadaliu 
mažesnė, o didesnė, apimanti visa: ką turė
jo ir ką gavo. Taip užkliudoma Ukraina, 
Lietuva ir Vokietija. Egzilinė lenkų vyriau
sybė į visas jas turi savo pretenzijų.

*
Ukraina kabinama su Jaltos nutarimais 

(1945). Kad jie rusiškai meškai sukišo į ko- 
serę vos apžiojamą grobį, tarsi būtų norė
ję ją užspringdyti, aišku jau iš to, jog pre
zidentas D. Eisenhoweris buvo pašokęs nuo 
Jaltos nutarimų atsimesti 1953). Jie liko ir 
tebegalioja, skriaudūs ne vien Lenkijai. Ta
čiau išskirkime iš jų tik tai, kas siejasi su 
rytinėm Lenkijos sienom ir Ukraina.

Po Jaltos pasitarimų W. Churchillis, kal
bėdamas Žemuosiuose Rūmuose (1945 m. 
11.27), pareiškė, kad „rytinės Lenkijos sie
nos turinčios eiti Curzono linija, tik kai kur

5-8 km pataisius Lenkijos naudai“.) Primin
ta buvo lenkams siena, užrėžta dar 1920 
metais Spa konferencijoje, kuri jau tada už 
Lenkijos ribų likdė Lvovą, dalį Lietuvos 
Brastos, Gardiną ir Vilnių; bet tik žemė
lapyje. Po 25 metų buvo tai įrėžta žemėje 
ir paskelbta iš Didžiosios Britanijos parla
mento, tartum ginant garbę anglų lordo 
Curzono, kuriam anuomet nepavyko sulai
kyti lenkų įnirčio rytuosę. Ta lordo linija 
šį kartą lenkus daug labiau įskaudino, nes 
nupjovė žemes, kurias jau buvo užvaldę po 
pirmojo Didžiojo karo, nors jose gyveno 
arti 7 milijonų ukrainiečių. Lvovą jie lai
ko savu miestu, o lenkai — savu. Vieniem 
ir kitiem tas miestas dabar tapęs kovos Šū
kiu.

Prieš Kalėdas Londone lenkai minėjo 
35 metų sukaktį, kai Lvovas buvo atimtas 
iš bolševikų (žinoma, ir iš ukrainiečių). Mi
nėjimą surengė „Lenkijos pietrytinių že
mių sąjunga“ (Związek Ziem Poludniowo- 
Wschodnich R. P.). Sąjungos pirmininkas 
Adam Treszka kalbėjo apie būtiną reikalą 
atgauti Lvovą, nes tai esanti pagrindinė są
lyga taikai rytų Europoje. Tai skelbė ir pats 
minėjimo šūkis: „Lvovas, lenkiškas mies
tas — tai taika Europoje“ (Polski Lwow to 
pokoj w Europie). Kalbėjo ir gen. R. Od- 
rzierzynskis, lenkų premjeras tremtyje, pa- 
rieškęs: „Ukrainiečiai ... savinasi Lvovą, 
o kartu ir Mažąją Lenkiją. Geriau jie savo 
dėmesį nukreiptų į Žitomyrą, Kijevą, Char
kovą, Odesą, Dono baseiną ir kitas turtin
gas ir tvaskias savo krašto sritis... Noras, 
žinoma, labai geidus patiems lenkams, bet 
ne ukrainiečiams, kurie taip pat ryžtasi tu
rėti nepriklausomą valstybę ir joje apglobti 
visas savo žemes į vakarus ir rytus nuo Lvo
vo.

Ginčas dėl Lvovo ir jo srities primena 
seną praeitį, kai lenkų karalius Kazimieras 
Didysis vokiečiams užleido Pamarį prie Vys
los (1343) ir pats nusismelkė į Ukrainą; o 
ten jau valdė lietuviai. Jie, kad ir siūlę ben
drą sąjungą prieš kryžiuočius,buvo palaiky
ti pavojingesniais už vokiečių riterius, ir pa
čios Ukrainos žemės savo derliumi buvo 
kvapnesnės. Ta godi riktą atsiliepia po 600 
metų, istorijos lanksmui suktelėjus atgal. 
Lenkams dabar reikia įsirežus laikytis va
karuose, kad išlygintų Kazimiero padarytą 
ten nuostolį; bet jie nenori nieko nustoti 
ir rytuose, kur nesulaikomai bunda naujos 
valstybės gyvybė ir reikalauja savo teisių. 
Taigi tame pietryčių kampe, kur Liublino 
unijos aktu lietuviai buvo paklupdyti prieš 
Lenkiją ir kaip tik dėl Ukrainos, dabar 
klupdoma pati Lenkija prie Curzono lini
jos. Suprantama, kad tai yra skaudu, kaip 
kitados lietuviams; dėl to lenkai negali ne
sijaudindami to klausimo prisilytėti. Jis dil
gina kiekviena proga.

Antai, lenkų gen, Wladyslaw Anders 
(Vladas Andriejauskas nuo Tauragės), ko
vojęs su savo legionu Afrikoje ir Italijoje 
praėjusio karo metu, yra parašęs knygą 
„Armija tremtyje“ ( An Aarmy in Exile). 
Joje aštriai puola W. Churchillį dėl Jaltos 
nutarimo bei Curzono linijos ir sugelta šir
dimi rašo: „Netekti Vilniaus ir Lvovo — 
tai prarasti lenkiškas žemes, aplaistytas len
kų krauju ... Argi Lenkija gali būti stipri 
be Lvovo žibalo versmių? Ar ji gali būti 
pajėgi, rusams užėmus Vilnių ir įsistiprinus 
Lietuvoje, o taip pat, kaip sklinda girdas, ir 
rytinėje Prūsijoje?" Gen. W. Andere taip 
rašė Mikolajczykui prieš Potsdamo konfe
renciją, kai Prūsų žemė nebuvo dar padaly

ta tarp Lenkijos ir Rusijos. Lietuviškos kil

mės narsus generolas laukė, kad Lenkijai 
bus paskirta visa rytų Prūsija tarp Vyslos 
ir Nemuno. Čia iš tikrųjų galima buvo dar 
užlenkti Curzono liniją, atvingiuojančią iki 
Gardino — tos vietos, kur paskutinis karas 
nubrėžė „Suvalkų trikampi“,

Lenkai Suvalkų ruožo neliečia savo sienų 
narplose — jis tebėra po Lenkijos valdžia, 
Varšuvai bolševikai paliko tą sulaužyto žo
džio liudijimą, it norėdami nusikratyti sa
vo gėdos, nes ir jie ties Suvalkais paklojo 
negarbingą Žodį ir pinigą, prekiaudami su 
vokiečiais nesavo žemėmis (1939). Tačiau 
Vilniaus, negarbingai įgyto ir 19 metų išlai
kyto, kaip ir Lvovo, lenkai neišleidžia iš 
ateities siekimų. Mat, žiloji Lietuvos sostinė 
yra už Curzono linijos, nutiestos dar 1920 
metais ir atnaujintos Jaltoje.

Bet dar vieneriais metais prieš Jaltą, kal
bėdamas Atstovų Rūmuose apie įvykusią 
Teherano konferenciją, kur buvo užkliudy
ta Lenkijos ateiti^ D. Britanijos premjeras 
W. Churchillis (1944.11.27) pareiškė, jog an
glai „nepripažįsta Vilniaus okupacijos 1920 
metais; jų pažiūras rytų sienų klausimu iš
reiškia Curzono linija". Negalima būtų sa
kyti, kad jis tuo pareiškimu būtų tvarstąs 
opų Lietuvos randą, seniau įkirstą didžiųjų 
valstybių neteisingu sprendimu (administra
cijos linija, sutabdyta su akląja siena). An- 
glų nusistatymas sijosi „su visa- rytų Euro, 
pos klausimų sankaupa“, kaip W. Churchil
lis pažymėjo. Po Jaltos konferencijos dar 
kartą buvo viešai pareikšta, kad Vilniaus 
okupacija 1920 metais nepripažįstama. Len
kų egzilinė vyriausybė Londone ir kone vi
si Amerikos lenkai dėl to pareiškė protestą.

(Bus daugiau) „Lietuva''
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V. KRĖVĖ PALAIDOTAS 
FILADELFIJOJE

Mažai kas ginčys, kad Ženevos konferen
cija pasigaigė Vakarų pralaimėjimu, tikriau 
pasakius, formaliu patvirtinimu jau anks
čiau įvykusio karinio pralaimėjimo Indoki
nijoje. Todėl, netaip daug kas jau ir džiau
gėsi Ženevos konferencijos pasiektais rezul
tatais.

Vietnamas liko padalintas pusiau. Jo šiau 
rinės dalies komunistinė vyriausybė buvo 
viešai pripažinta. Tai jos didelis moralinis 
laimėjimas. Prancūzai turi galutinai pasi
traukti iš šiaurės Indokinijos, turtingiausios 
mineralais dalies. Vienuolika milijonų pa
tenka už geležinės uždangos. Maža to, ki
tos dvi Indokinijos valstybės — Laosas ir 
Cambodia, turės legalizuoti komunistus sa
vo kraštuose. Mes žinome, ką tai reikš prak
tikoje. Beto, jos turės būti faktinai neutra
lizuotos, žinome, ką ir tai reiškia prakti
koje. 1956 metais yra numatyti visuotinieji 
rinkimai Vietname; nesunku įžiūrėti, kaip 
jiems bus pasiruošę komunistai. Raudono
jo Vietnamo gen. Giapo kariuomenė tuo 
metu bus dar stipresnė, negu dabar. Jei 
tuomet komunistai norėtų pradėti vėl agre
syvų karą, Vakarai bus blogesnėje padė
tyje, kaip dabar.

Bet kariškai pralaimėję jau anksčiau, Va
karai gal ir neturėjo kitos išeities, nes ta ki
ta išeitis buvo plačiu mąstu įsijungimas į 
karą Indokinijoje, o gal ir plačiau. Tuo 
klausimu toli gražu, nebuvo vieningi ame
rikiečiai, to aiškiai nenorėjo kiti jų sąjun
gininkai. Galimas dalykas, kad tai reikštų 
karą komunistų parinktoje vietoje.

Ženevos konferencijos rezultatus komu
nistinė spauda skelbė ir garsino, kaip dide
lį komunistų laimėjimą. Maža to, ji visai 
neslėpė, kad tai yra tik išeities taškas jų to
limesniems laimėjimams. Komunistai pla
ningai Vykdo savo tikslą, apie kurį Molo
tovas minėjo a.a. prof. V. Krėvei-Mickevi
čiui dar prieš keturiolika metų: išstumti 
vakariečius iš Azijos, Vakarai sunkiai mo
kosi. Vos pasibaigė Ženevos konferencija, 
o jau oficialiai skelbiama, kad Pekinge Ki
nijos Taikos Komitetas sukėlė banketą buv. 
Siamo ministro pirmininko Pridi Phano- 
myang, dabar tremty gyvenančiojo, garbei, 
į kurį atsilankė žymūs Kinijos komunistų

KEISTA ISTORIJA
Lepos 20-ją, minint prieš Hitlerį daryto 

atentato 10 m. sukakti, įvyko ligi šiol dar 
istorljdj negirdėtas dalykas: pats Vak. Vo. 
kietijos saugumo. Įpareigoto saugoti kon
stituciją (Verfassungsschutzamt), šefas 
Dr. Otto John dingo Rytiniame Berlyno 
sektoriuje. Dar daugiau: netrukus jis per 
bolševikini radiją pasakė 2 tokias kalbas 
(už Vokietijos sujungimą, prieš tariamai 
Vak. Vokietijoje kylantį „nacizmą“ etc), 
kurios labai atitinka šio meto bolševiki
nius tikslus. Tuo metu, kai oficialios val
dinės vokiečių įstaigos dar vis tebesilai
ko tardymo faktais pagrįstos nuomonės, 
kad ten Dr. Johnas atsirado ne savo valia 
(jei ir nebuvo smurtu pagrobtas, tai bent 
„pateko į sląstus“, kitų nuomone — ten 
buvo pristatytas „ryšininko su Ulbrichtu“ 
Dr. Wohlgemutho. kuriuo veik aklai pasi
tikėjęs ir kuris yra globojęs per liepos 
atentatą likviduotą Dr. Johno broli), vi
sai kitokią nuomonę ima reikšti visa eilė 
vokiečių spaudos organų, štai pasižymė
jęs vokiečių evangelikų savaitr. „Christ 
und Welt" Nr. 30 (1954.7.29) visai aiškiai 
rašo, jog Johnas greičiausiai jau seniai pa 
laikąs ryšius su bolševikais ir dabar nu
sprendęs „pakeisti frontus“ tik dėl to, jog 
bijojęs būti viešai dešifruotas. „Der Spie
gei" įtaria, ar tik jo dingimas neturi ry
šio su sovietiniam saugumui patekusia 
nacių geštapo smulkiausia kartoteka, kur 
buvę taip pat duomenų, kad dar karo me
tu Johnas, kaip Lufthansos syndikas, vyk
dęs ir geštapo uždavinius, nors, galimas 
dalykas, tai daręs su kitų liepos 20 d. są
mokslo dalyvių pritarimu. „Christ und 
Welt" nurodo, kad jis yra buvęs prokomu
nistinės „Kultūrinės sąjungos demokrati
niam atnaujinimui"' narys, kad draugavo 
ne tik su Wohlgemuthu, bet ir su kom. 
„Berliner Zeitung“ buv. vyr. redakt. Dr. 
Honigmannu. šiandien Johnas. nuėjęs pas 
savo duondavius, išdavęs liepos 20 d. su
kilimo aukas, kurias, kaip, aktyvus są
mokslo dalyvis, tarėsi ginąs nuo „naujo 
nacinio sąmokslo"", bolševikų gali būti pa
naudotas kaip „blanco liudininkas" prieš 
kiekvieną bolševikų norimą susmukdyti 
asmenį, ar tai būtų ministeris. ar vysku
pas, ar valstybės sekretorius: užtenka tik 
Johnui paliudyti, kad tas ir tas yra buvęs 
„mano agentas" — ir toks žmogus bus 
sutvarkytas“. Jam, kaip nurodo „Chr. u. 
W.“, nebuvo jokio reikalo bijotis būti at
leistam iš pareigų, nes tuo atveju būtų ga
vęs 1.200 DM netto valstyb. pensiją.

Tas žmogus, su britų uniforma per 
Nuernbergo karo nusikaltėlių teismą val
dęs dokumentų centrinę ir tardęs feldm. 
Mannsteina, o paskiau prieš jį stojęs kaip 
civ. liudininkas, esą. tik kaip britų agen
tas ir buvęs paskirtas į Verfassungs
schutzamt šefus, nes kiti 12 kandidatų ne
buvo praleisti aukštųjų komisarų. Juo ne
pasitikėjęs nė Adenaueris, kuris iš viso jį 
buvo priėmęs tik vieną kartą, o ir po to 
karto, „Spiegei" žiniomis, pasakęs: „Jis 
man nepatinka". Jis, esą, prisidėjęs prie 
savo buv. šefo britų žurnalįpto Seftono 
Selmerio kompanijos kur atsikurianti Vo
kietija visoj serijoj straipsnių buvo pa
vaizduota kaip bekyląs „naujas nacinis są- 
mokslas". O jo šiandieniniai pareiškimai 
per bolševikini radiją labai sutinka su da

partijos asmenys. Po kelių dienų Pridi pas
kelbė manifestą, kuriuo jis kreipiasi į Sia
mo tautą. Kiniečių radio propaganda kalti
na dabartinę Siamo vyriausybę „tarnavimu 
Amerikos agresijai1", „lengvinant kelią A- 
merikos karo pasiruošimams“ ir pan. Perei
tą savaitę vyr. karo vadas Chu Teh Kariuo
menės Dienos kalboje pažadėjo, kad For- 
moza būsianti greitai išlaisvinta. O liepos 
mėn. anglų kalba leidžiamame „People" 
China"' buvo rašoma, kad buv. vyriausybių 
pamiršti milijonai Siamo, Burmos, Indone
zijos ir Malajų kiniečių, dabar, pagal nau
ją konstituciją, bus „globojami“ Mato 
Tse-tungo režimo. Komunistai tikrai kitaip 
supranta „peaceful coexis|ance“ prasmę, 
negu Vakarai. Nenuostabu, kad susidariu
sia būkle labai rimtai susirūpinusi Austra
lija. Reikėtų laukti rimtų žygių organizuo
jant NATO Europoje atatikmį Tolimuose 
Rytuose: SETO, nors Indija, Indonezija, 
Ceylonas prie šio pakto greičiausiai nepri
sidės. Bet laukti nebegalima. Įdomu, kaip 
Indija, kaip anais metais Lenkija, pasinau
dodama Čekoslovakijos nelaime, ėmusi „iš
laisvinti"' Tscheną, panoro išstumti portu
galus iŠ jų nedidelės valdomos teritorijos 
Vakarų Indijoje — Nova Goa. Jei kinie
čiai stumia prancūzus iš Indokinijos, kodėl 
nepasinaudoti proga ir neišstumti portuga
lus iš Indijos, sukeliant jų valdomoje teri
torijoje sąmyšį ir pasiunčiant „laisvintojus“. 
Tas neutralios Indijos žygis sukėlė nemažą 
pasipiktinimą lotynu kraštuose ir Vatikano.

Nagrinėti grėsmę Vakarų pasauliui, ku
ri iškilo po pralaimėjimo Indokinijoje, ne
tenka. Vakarai ją gerai mato. Šio pralaimė
jimo psichologiniai padariniai Tolimuose 
Rytuose, pav. Japonijoje, žinomi. Tolesnės 
nuolaidos vargiai ar galimos.

Tačiau, nežiūrint Ženevos konferencijos 
„pasisekimo“, Tolimuose Rytuose padėtis 
toliau kelia didelį susirūpinimą, dėmesys 
nukrypo vėl į Europą. Apakinti savo diplo
matiniais pasisekimais, rusiški komunistai 
panorėjo jų ir Europoje, vėl siūlydami kal
bėtis dėl Vokietijos, „saugumo“ užtikrini
mo Europoje ir pan. Maskva nenorėjo nei 
valandai atleisti savo „ofenzyvos“ ir nieku 
būdu išleisti iš rankų iniciatyvos. Ji toliau 
nori varyti kylį tarp Vakarų ir žūt būt ati- 

bartine Sovietų propagandine linija apie 
tariamai galimą taikų bolševikinio ir lais
vojo pasaulio sugyvenimą. Kitų spaudos 
organų žiniomis, Johnu amerikiečiai ne
pasitikėjo jau pora metų ir neprileisdavo 
jo prie didesnių paslapčių, o britų saugu
mas turėjo surinkęs daugybę įrodymų 
apie Johną gydžiusio Dr. Wohlgemutho 
santykius su Rytais. Bent tiek gera, jog 
dabar tiek opozicija tiek ir pozicija, aiš
kiau tarus, ne tik Ollenhaueris, bet ir 
Adenaueris sutinka su reikalu griežčiau 
peržiūrėti visą atsakingųjų valdininkų su
dėtį ir pravesti reikalingas reformas, jog 
panašios istorijos ateity daugiau nepasi
kartotų ir fed. respublikos gyventojai bū
tų apsaugoti nuo tikrų ar galimų bolševi
kų agentų. Nors kiti ir buvo laukę, ta
čiau Verfassungsschutzamt funkcijos ne
buvo perduotos gen. Gehleno organizaci
jai, turėjusiai sekti pirmoj eilėj „grėsmę 
iš Rytų“, kai Verfassungsschutzamt turė
jo ginti Vokiečiu Respubliką nuo visokių 
subversyvinių elementų iš vidaus. Vietoj 
Johno jo pareigas eiti buvo pavesta Vo
kietijos fed. kriminalinės policijos šefui 
Dr. H. Jess. Tenka laukti, jog su laiku vis 
dėlto ir šis, nors šiuo metu dar toks neaiš
kus, atvejis bus kaip reikiant atskleistas. 
Tuo tarpu nematoma kova patamsėję dar 
daugiau intensyvėja — tiek Vokietijoje, 
tiek ir už jos ribų.

Australijoje pabėgęs Sovietų ambasa
dos tarnautojas ir MVD šefas Petrovas 
taip pat paliudijo, kad Sovietai ypač atsi
dėję sekė visų pabėgėlių veiklą, pirmoj ei
lėj nabaltiečių. Daugiausia agentų jie tu
rėję tarp latvių. Sovietai, užėmę Austra
liją ir ją sukumunistinę, joje turi supla
navę įkurdinti apie 100 milijonų azijatų. 
Vokiečių spauda paskelbė amerikiečių te
legramų agentūros UP perduotą iš Mel
burno pranešimą, kuriuo tiksliau nusako
mi Petrovo pareiškimai apie pabaltiečių 
bendradarbiavimą su bolševikiniu saugu
mu. Iš pranešimo paaiški, kad bolševikai 
sekė ypač tremtinius, veikiančius prieš 
bolševikus. Pavyzdžiui, jam pačiam, Pet
rovui. buvo duotas iš Maskvos įsakymas 
nustatyti tikslius adresus dvieju lietuvių 
pabėgėlių, veikusių Vak. Vokietijoje prieš 
Sovietus. Vienas iš jų žilio metu yra Aus
tralijoje. Tardymus vedančioj komisijoj 
pasirodė taip pat Petrovo apkaltintas tei
kęs bolševikų žinių informacijas apie an
tikomunistinius veikėjus Vokietjbje ir 
Danijoje latvis pabėgėlis Andreas Freden
bergs. Tačiau jis paneigė visus jam Pet
rovo primestus kaltinimus, pacitavo komu
nistų laikraščius, leidžiamus Latvijoje, 
Danijoje ir Švedijoje, kuriuose jis yra ap
šauktas „fašistiniu išdaviku“, ir, baigęs 
savo pareiškimą, atsisveikino iškeldamas 
dešinę ranką ir sušukdamas „Heil Hitler". 
Tai tik rodo, kokių bolševikai, norėdami 
geriau užmaskuoti savo kėslus, imasi gud
rių metodų.

Viena. Apysakos „Kaip uždirbti pinigus" 
autorius, Emil Ritzberger, 61 metų am
žiaus, nuteistas 4 metams kalėjimo už ap
gavystes pažįstamų ir draugų, iš kurių jis 
išgavęs ketvirtį milijono austrų šilingų. 

traukti nuo jų prancūzus ir neprileisti prie 
galutino Vakarų Vokietijos įsijungimo į Va
karų santarvę. Nereikia nedavertinti Mas
kvos keliamo sąmyšio Vakarų tarpe, tų vi
sų pasiūlymų kalbėtis dėl Vokietijos apjun
gimo įtakos Vakarų viešoje opinijoje. Pvz., 
toks gaulistų lyderis Prancūzijoje Jacques 
Soustelle „Combat*“ rašo, kad „apginkluo
ti Vakarų Vokietiją, reiškia pripažinti galu
tiną Europos padalinimą ir sutikti su karu. 
J. Soustelle rašo: „kuriems prancūziškiems 
tikslams? Grąžinimas Breslau Vokietijai 
nėra vertas nė vieno prancūzų grenadierio 
kaulų“. Taip kadaise buvo kalbėta dėl 
Danzigo. To tik komunistams ir reikia. Ne
prileisti prie Vokietijos apginklavimo, insi- 
filtruoti į Vakarų Vokietiją, masinant ją 
Vokietijos suvienijimu „laisvų"" rinkimų 
pagalba, o paskui ateis laikas ir prancūzus 
suvalgyti su visais jų grenadierių kaulais. 
Tik, atrodo, kad šį kartą Maskva bus kiek 
apsiskaičiavusi. Per daug jau ji davė pro
gų įsittikinti, kad jokių Maskvos pasiūlymų 
negalima priimti už gryną pinigą.

Reikia taip pat pripažinti, kad Ženevos 
konferencijai pasibaigus, Vakarai nemiego
jo. Didžiosios Britanijos susitarimas su 
Egiptu ir su Persija, Balkanų karinės ir po
litinės sąjungos sutarties pasirašymas tarp 
Turkijos, Jugoslavijos ir Graikijos, visa tai 
yra teigiami reiškiniai, kurie išmuša gink
lą iš rankų Maskvai ir stiprina Vakarų po
zicijas. Stiprinimas Vakarų fronto Viduri
niuose Rytuose ir pašalinimas buvusių ten 
nemažų nesutarimų, yra neabejotinai džiu
ginantis faktas. Jei dar pasirodytų, kad 
Maskva bus apsiskaičiavusi ir jai nepavyktų 
atitraukti prancūzus nuo Vakarų, ir jei vie
na ar kita forma bus prieita prie V. Vokie
tijos apsiginklavimo, komunistai bus šiuo 
atveju pralaimėję. Todėl jų tolimesnius žy
gius Europoje tektų sekti r u nemažu dėme
siu. O tuos Žygius1 jie darys. Savaime aišku, 
kad taip pat būtų laikas patiems Vakarams 
komunistų atžvilgiu parodyti didesnę inici
atyva ir oereiti nuo defenzyvinės politikos 
į ofenzyvinę. Čia neturima galvoje preven- 
tyvinio karo, yra. nemaža sričių, kur Vaka
rai galėtų parodyti savo iniciatyvą. Laikas 
tam būtų patogus.

MIN1STERIO S. LOZORAIČIO

LANKYMASIS GIMNAZIJOJ
(atkelta iš psl. 1.)

latinė ir didelė lėšų stoka. Deja, reikia pa
sakyti, kad šitas lietuvybės ir lietuvių kul
tūros svarbiausias švyturys tebėra netikro
je padėtyje dėl pinigų stokos. Mūsų tauti
nis interesas reikalauja, kad iš gi mnazijos 
skleidžiama šviesa • neužgęsta, bet šviestų 
toliau ir dar intensyviau. Tam reikia visuo
menės pastovių aukų.

3. Kaip Tamsta vertini Vasario 16 Gim
naziją ir jos darbą?
Ar remtinas mums Vokietijoje taip rū
pimas savos gimnazijos pastogės Renn- 
hofo pilyje reikalas ir pati gimnazija?

Jau esu pasakęs, kad Gimnaziją' laikau 
svarbiausiu lietuvių kultūros užsienyje žibu
riu. Bet yra ir kita dalyko pusė. Mano įsiti
kinimu, tų aistrų ir ginčų fone, kurie daž
nai dirbtinai sukeliami mūsų viešoje opini
joje, tų žmonių darbas, kurie veda gimna
ziją ir jąja rūpinasi, sudaro didelės paguo
dos. Tas jaunuomenės švietimo ir auklėjimo 
darbas, dirbamas gimnazijoje sunkiomis są
lygomis ir tokiu pasišventimu, yra vertas 
visiškos pagarbos ir paramos.

Aš esu girdėjęs kai kurių priekaištų Gim
nazijai. Mano įsitikinimu, išvada iš tų crie- 
kaištų tegali būti, — teikti Gimnazijai rei
kalingas lėšas ir tuo būdu patikrinti jai pas
tovią ateitį. Mano nusimanymu, vieninte
lis priekaištas, kuris gali būti padarytas 
Gimnazijai, yra tas, kad ji yra neturtinga. 
Nuo mūsų pačių priklauso, kad tam prie
kaištui nebūtų pagrindo. Suburti 180 vaikų 
lietuviškoje mokykloje tremtyje, — tokio 
didelio ir svarbaus darbo nėra atlikusi jo
kia kita kultūros ar politinė organizacija.

4. Ką, Pone Ministeri, galėtum atsis
veikindamas patarti ir palinkėti lietuvių 
bendruomenei Vokietijoje ir jos vado
vybei?

Būdamas jau 35 metus Lietuvos tarnybo
je ir matęs nepriklausomos valstybės atsta
tymo eigą, aš žinau, kokios sprendžiamos 
reikšmės turėjo ir turi mūsų Tėvynei visuo
menės veikla. Mano įsitikinimu, nežiūrint 
kai kada pasitaikančių pastangif išvesti ją iš 
pusiausvyros, visuomenė suranda teinsingą, 
išmintingą ir kūrybinį kelią.

Lietuvių bendruomenių darbas yra vienas 
tos savybės pasireiškimas. Ju darbas yra 
svarbus Lietuvos valstybės nepriklausomy
bės atstatymo bylai ir aš linkiu Lietuvių Ben 
druomenei Vokietijoje iš visos širdies sėk
mės tame darbe.

Kairas. Britams, apleidžiant Suezo Kana
lą, teks išgabenti per 300.000 tonų karinės 
mantos. Ryšium su tuo reikės 750 karinių 
specialistų iš Anglijos.

V. Krėvė-Mickevičius iškilmingai palai
dotas Filadelfijoje. Ta proga pamaldas at
laikė Fordhamo un-tb prof. kun. Jaškevi- 
čius, pamokslą pasakė kun. St. Yla. Prie 
kapo atsisveikinimo žodį Pennsylvanijos 
un-to vardu tarė prof. A. Senas, Lietuvos 
un-tų vardu — prof. J. Puzinas, be to, kal
bėjo Dr. V. Maciūnas, J. Aistis, prof. K. 
Pakštas, K. Ostrauskas, B. Raugas. Lietu
vių spaudoj iškelti V. Krėvės nuopelnai 
kaip rašytojo, mokslininko, visuomenininko. 
Net ir tie, kuriems Krėvės kaip politiko ar 
visuomenininko asmuo nebuvo visai priim
tinas, pažymi, kad Krėvė savo kūryba įsi
rašė savo vardą į lietuvių tautos istoriją 
aukso raidėmis. Iškelia jo, kaip tuometinio 
Šaulių S-gos pirmininko, nuopelnai, ir per 
Klaipėdos sukilimą — tik jo dėka lietuviai 
galutinai pasiryžo remti sukilėlius. „Vieny
bė" pasiūlė sudaryti Krėvės Fondą jo kūri
niams leisti. J. Tysliava, pacitavęs A. Vol
demaro žodžius, jog Krėvės ’asmeny lietu

3-jų dienų konferencija
Trijų dienų DBLS Centro Valdybos, Ta

rybos ir skyrių valdybų~konfcrenciia, pirmą 
kartą įvykusi Sąjungos gyvenime, buvo 
pravesta labai vykusiai ir stebint iš šalies 
jautėsi, kad jai buvo tiek pačių organizato
rių — Centro Valdybos, tiek atskirų prog
ramos dalyvių — prelegentų, iš anksto ati
džiai pasiruošta. Didelės svarbos turėjo ir 
parinktas konferencijai laikas — atostogų 
metas, kada daugelis dirbančiųjų yra laisvi 
nuo kasdieninio darbo. Galimas dalykas, 
kad šis faktorius nulėmė ir gausų dalyvių — 
skyrių valdybų narių dalyvavimą.

Konferencijos darbotvarkės programa 
buvo paruošta taip, kad joje būtų aptarta 
tie visi reikalai, kurie šiuo metu yra aktu
alūs tiek Sąjungos organizaciniame gyveni
me, tiek kiti reikalai susiję su lietuvių poli
tine ir kultūrine veikla tremtyje. Visa pro
grama buvo paruošta taip, tarsi dalyviai bū
tų atvykę į trijų dienų trumpą kursą, kuria
me buvo olačiai išdėstyta ir išdiskutuota 
visa eilė klausimų, išklausyta įdomiu ir ver
tingų paskaitų mums visiems įdomiais ir 
vertais arčiau susipažinti dalykais.

Konferencijos pirmąją dieną dalyviai iš
klausė Pasiuntinybės patarėjo V. Balicko 
išsamios paskaitos, kuris įžangos žodyje su
sirinkusius pasveikino sergančio Ministerio 
B. K. Balučio vardu, perduodamas nuošir
džiausius linkėjimus ir apgailestavimą, kad 
vis dar Ministeris Balutis negalįs del svei
katos šitokiomis progomis pats dalyvauti. 
Patarėjas V. Balickas objektyviai nušvietė 
esamą tarptautinę būklę, padarydamas ati
tinkamas išvadas, liečiančias mūsų, kaip 
tremtiniu esamą padėtį ir taip pat. kaip mes 
turime žiūrėti į ateities tarotautinę politikos 
raidą. Prelegento iškeltos mintys buvo pla
čiau išdiskutuotos ir įvertintos.

Gyvų diskusijų susilaukė DBLS iždinin
ko Nenorto jautriu klausimu pranešimas — 
DBLS finansai. Konfereciios dalyviai, iš
klausė iždininko pranešimo — paskaitos, ki
bo prie skaitlinių ir buhalterijos, norėdami 
kuosmulkiausiai sužinoti apie dabartinę Są
jungos finansinę padėti. Vienos valandos 
bėgyje šito nespėta išlukštenti ir prie to 
klausimo buvo grįžtama dar antrosios ir 
trečiosios konferecijos posėdžių dienomis.

F. Neveravičius, skaitydamas paskaitą in
formacijos ir propagandos klausimais, tarp 
kita ko pareiškė: „Gyvendami nepriklau
somą gyvenimą, mes nedaug tesirūpinome 
informuoti svetimuosius savo krašto reika
lais ; tai nebuvo daroma tinkamai net ir 
ten, kur buvo akredituotos mūsų atstovy
bės. Dalies visuomenės ir daugelio kultūros 
darbuotojų reikalavimai, kad prie pasiun
tinybių būtų priskirti kultūros ir informaci
jos atašės, kurie informuotų respektyvaus 
krašto spaudą ir visuomenę apie Lietuvą, 
apie jos darbus ir pasiekimus visose tauti
nio ir valstybinio gyvenimo srityse, liko bal
su, šaukiančiu tyruose. Ligi pat paskutinių
jų nepriklausomo gyvenimo dienų tas bal
sas negalėjo pramušti biurokratiško apkur
tinto sienos.

Nenuostabu, tad, kad Vakarai apie Lie
tuvą nežino bemaž nieko arba žino iš ne
lietuviškų, dažniausia lenkiškų šaltinių, ku
rie dalykus prezentuoja savų, o ne lietuviš
kų interesų ribose, pateikdami dažniausia 
visiškai iškreiptą vaizdą.

Šios padėties iliustracija gali patarnauti 
kad ir tas faktas, kad, pav., Londono Uni
versitete Slavistikos Institute, British Mu
seum iš Nepriklausomybės laiku lietuvišką
ją spaudą, leistą Lietuvoje, teatstovauja... 
„Idische Stime“. Apie knygas netenka nė 
kalbėti.

Veltui Londono ir kitų Anglijos miestų 
viešose bibliotekose jieškotume knygų ar 
bent brošiūrų apie Lietuvą — jų ten nėra. 
Rasime ten dailių knygų, brošiūrų apie Lat
viją, Estiją, nekalbant jau apie Lenkiją ir 
ypač Čekiją, nes čekai sugebėjimu save sve
timųjų tarpe propaguoti praneša ir lenkus, 
bet apie Lietuvą nerasime nieko. 

vių literatūra turi genijų, toliau nurodo, kad 
jei Krėvė būtų rašęs vokiškai, prancūziškai 
arba angliškai, tai tikriausiai būtų gavęs 
Nobelio premijos laurus. Kitų nurodoma, 
kad pats Krėvė geriausiu savo kūriniu lai
kė „Dangaus ir Žemės Sūnūs“, kurį jis ra
šė veik visą gyvenimą, vis kuo nors papildy
damas ir atskleisdamas vis naujas pažintojo 
pasaulio paslaptis. Krėvės raštų laisvojoj 
Lietuvoj buvo išleista apie 20 tomų. Kai 
Krėvė, pamatęs, kad jokiu būdu nepavyks 
išsaugoti Lietuvos nepriklausomybės, griež
tai atsisakė palaikyti bet kokius ryšius su, 
Lietuvos okupantais, tik jo vardas įstengė 
jį išgelbėti nuo kalėjimo ar tremties Sibiro. 
Apskritai, Krėvę mūsų tautiečiai Visur šil
tai prisimena. Tik jo mylimoj tėvynėj, iš
garsintoje Dainavos šalyje, jo va rd A niekas 
nemini. Tačiau Krėvė tvirtai tikėjo savojo 
krašto prisikėlimu ir laisve. Tą savo tvirtą 
įsitikinimą jis pareiškė taip pat savo kalbo
je, pasakytoje į kraštą Filadelfijoje minint 
jos 70 metų amžiaus sukaktį.

Ši situacija, deja, nėra pasikeitusi ir da
bar, kai praktiškai, mūsų, politinės išeivi
jos, buvimo užsienyje pati svarbiausia ir be
ne vienintelė prasmė yra mbkamai kalbėti 
už kalbėti negalinčią, Krašte pasilikusią 
tautą“.

Diskutuojant šia tema iškeltas prelegento 
mintis, susirinkusiems buvo pranešta, kad* 
šiuo metu anglų kalba yra leidžiamas žur
nalas „East and West“, kuris verta bent jau 
skyrių valdyboms užsiprenumeruoti ir, rei
kalui esant, pasinaudoti jo medžiaga anglų 
visuomenei informuoti. Kai kurie skyrių at
stovai iškėlė ir kitų vertingų šioje srityje 
sumanymų. Buvo pasisakyta, kad šiandien 
jau ne tik svarbu informacija ir propaganda 
svetimųjų tarpe apie mūsų reikalus, bet ji 
nemažiau svarbi ir mūsų pačių tarpe.

Pirmosios dienos konferencija užbaigta 
bendru pobūviu, kuriame dalyvavo londo- 
niečai ir gausus būrys svečių iš provincijos.

ANTROJI DIENA
„Paskutiniu laiku mūsų Sąjungos eilėse' 

pradėjo reikštis ženklų, kad Sąjungos veik
lai kažko stinga, kažkas negera, netaip, kaip 
turėtų būti. Visa Sąjungos veikla kažkaip* 
nebeteko impulsyvumo ir gyvybės. Vieni 
tuos reiškinius aiškino mūsų Sąjungos jėgų 
sumažėjimu, kiti vertė kaltę pasireiškusiai 
taip vadinamai „emigracinei apatijai", ku- ’ 
ri, esą, visada apimanti per ilgesnį laiką 
tremtinius emigrantus“ — šitokiais žodžiais 
pradėo savo paruoštą pranešimą — „DBLS 
Centro Valdyba irSkyriai“ — A. Pužauskas. 
Plačioje apžvalgoje prelegentas nušvietė vi
sas negeroves ir teigiamąsias puses mūsų 
organizačios vidaus gyvenime. Vienoje vie
toje A. Pužauskas sako: „Žiūrėk, išvyko 
kuris veikėjas į užjūrius — ir skyriaus veik
la apmirė. Tai vėl, staiga, ne iš šio nė iš to, 
žiūrėk, metų viduryje pradeda skambėti po 
visą kraštą, kad mažas skyrius, kurio iki šiol 
visai nesigirdėjo, padarė taip, kad nustebina 
ir didžiausius skyrius. Vėliau paaiškėja, kad 
tai naujosios valdybos nuopelnas. Iš to išę 
vada — nuo asmeninių pastangų labai daug 
kas priklauso ir labai daug kas padaroma... 
Jei skyrių valdybos yra mūsų Sąjungos 
rankos ir kojos, tai Centro Valdyba turėtų 
būti siela, širdis ir protas. Centro Valdyba * 
turėtų būti centralinė stotis, iš kurios nuo
lat į tolimiausius krašto kampelius turėtų 
skristi paraginimo, padrąsinimo ir įkvėpi
mo bangos, kurios pasiektu visus mūsų or
ganizacijos padalinius. Visi mes sutksime, 
kad kiekvienais metais po suvažiavimo, pa
sidalinę mintimis, mes grįžtame į savo na
mus, į savo kolonijas kupini ryžto ir pasi
tikėjimo. Po kiek laiko tas ryžtas ir pasiti
kėjimas išblėsta, vėl mes apsnūstame,“ — 
kalbėdamas apie Centro Valdybos ryšius su 
skyriais, tvirtino prelegentas ir baigdamas 
paskaitą pastebėjo:

„Didžiausias ir svarbiausias Centro Val
dybos uždavinys — išlaikyti pasitikėjimą 
lietuviais, gyvenančiais šiame krašte. Pra
radę pasitikėjimą šio krašto lietuvio idealiz
mu, jo aukingumu, jo noru išlikti lietuviu, 
— jie prarastų ir visą savo darbų pagrin
dą. Nežiūrint į tai, kas laikraščiuose rašo
ma apie veiksnių nesantaikas, apie nutau
tėjimą, apie knygų neskaitymą ir kitas ne
geroves, nežiūrint į tai, kad daug mūsų 
veiklių ir gerų narių išvyko iš šio krašto, vis 
dar liks pakankamai tautiečių, del kurių 
apsimokės dirbti“.

(Pabaiga kitame numeryje.)

PRAŠO ATSILIEPTI
švenčioniškį Viktorą Maldžiūną, arba 

žinančius io adresą, maloniai prašo atsi- 
”epti Viktoras Jurkevičius 29, Redctiff 
So., London S. W. 10.

LABAI RIMTAI
Jaunesnis, kaip 35 metų vyras, nerūkan

tis, blaivus ir sąžiningas, ramaus būdo, 
nori susipažinti vedvbu tikslu su lietuvai
te. atitinkamo amžiaus. Rimtus laiškus 
prašoma siusti: L. S. K. „Eurooos Lietu
vis“ 43, Holland Park. London W. 11. Rim
tumas ir paslaptis užtikrinta.
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