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APIE VIENA MŪSŲ KAIMYNĄ EDENO — EISENHOWERIO 
PASITARIMAI

j® Skaudūs praeities patyrimai mus įpra
stino būti budriais ir atsargiais. Todėl pa- 

tyrus apie numatytas derybas su lenkais, 
verta prisiminti apie lietuvių-lenkų san
tykius nuo senų senovės iki dabarties, ku
rie įspėja būti atsargiems, kad nebūtume 
įvilioti į klastos spąstus.

Kai mūsų veiksniai daro žygius kalbėtis 
su lenkais ateities problemomis, tai, ma
nytume, nieko bloga. Gal net labai gerai. 
Padaryti nutarimai, pastatyti ant istori
nio ir etnografinio pagrindo, jei iš viso to- 

, kie nutarimai pasisektų padaryti nepažei- 
| džiant mūsų tautos interesų, galėtų tar- 
Į nauti kaip argumentai tarptautinėse insti- 
[ tucijose sprendžiant ateity ginčytinus 

klausimus, kurių, be abejonės, bus užten
kamai- Bet neduok Dieve, kad mūsų veiks 
niai pasikliautų padarytais nutarimais ir 
imtų įtaigoti mūsų visuomenę jais pasi
kliauti. Tai būtų pakartojimas klaidų, ku
rios galėtų atnešti skaudžius rezultatus. 
Tokiais veiksmais būtų galima sumažinti 
budrumą tinkamu laiku ir tinkamoj vietoj 
sutikti pavojų, kuris iš lenkų pusės gresia 
ir grės ateityje.

Politikai yra tam, kad daryti politinius 
veiksmus, bet kas tiki jų neklaidingumu, 
iats pats yra klaidingiausias. Palikime 
diplomatams ir politikams vesti politiką 
o visi kiti: istorikai ir kitokio žanro inte
lektualai, visomis priemonėmis, visais ga
limais būdais, dėkime visas pastangas, 
kad niekais pavestume šlykščias lenkų už 
mačias. Jie brutaliausiai klastodami isto
riją, begėdiškiausiu būdu stengiasi sūkiai 
dinti viešąją pasaulio opiniją, kur tik ga
lėdami įrodinėdami, jog Vilnius ir jo sri
tis yra lenkiški. Mūsų laimei, jie kaip lu
natikai klaidžiodami yra daug nesąmonių 
pridarę ir tuo ne kartą mums įrodę, kad 
jie yra blūdinėtojai. Tokias pat ne
sąmones kaip apie Vilnių, jie šneką ir 
apie Ukrainos Lvovą, net ir štetiną ir kai 
kuriuos kitus miestus. Juokingiausiai atro 
do, kai net Berlyną laiko stovinčiu- ant 
lenkų žemės, nors ir nelaikydami jo len
kišku miestu. Jei tokius ir panašius nie
kus tauzytų propagandistai, ar neatsakin
gas elementas nerimtoj spaudoj, tai ne
verta būtų apie tai nei kalbėti, bet kai to
kius dalykus kalba lenkų politikai ir rašo

L jiems artima spauda, tai tada jau tenka ir 
■ mums kalbėti. Jeigu lenkai laiko lenkiško 
f mis vietovėmis visas tas vietoves, kuriose 

kada nors, kokiose nors aplinkybėse, jie 
buvo koją įkėlę, tai analogiškai mums pri 
klausytų visi Rytprūsiai iki Vyslos, rytuo
se net pati Maskva, pietuose Ukraina iki 
Juodosios jūros ir bent žymi dalis etnogra 
finės Lenkijos.

Sunku surasti klastingesnį tvarinį kai 
slavas. Cituoti visą eilę faktų būtų tuščias 
laiko gaišinimas ir popierio gadinimas, di, visi priešai vienodi. Iš rusų ateity ga
nės jų tiek yra, kad net pats jauniausias 
skaitytojas- žinos jų pakankamai. Tenka 
tik vieną prisiminti, kad visai kitaip at- 

. rodytų šiandienis pasaulis, jei laisvojo pa- 
t šaulio politikai būtų su rezervais priėmę 
k .taip lengvai duotus slavų pažadus. Mes, 
?! lietuviai, irgi turime ką prisiminti iš pa

darytų susitarimų su lenkais. Tenka tik 
būti apdairiems, nekartoti klaidų.

Necituosime visos eilės faktų, rodančių 
tai, kad slavai yra padarę visą eilę tarp
tautinių nusikaltimų ir tai, kad jie nėra 
tiek garbingi, kad jų parašais ar žodžiais 
būtų galima pasitikėti. Bet kai ką prisi
minti vis dėlto yra pravartu.

Pastebėtina, kad slavų būde slypi liguis 
tas troškimas svetimų žemių. Iš kitos pu-

- sės reiškiasi visiškas nepajėgumas tiek pa 
grobtąsias, tie ir\savąsias žemes adminis
truoti ir eksploatuoti. Kalbapt apie rusus, 
tenka prisiminti maždaug prieš 20 ar 
daugiau metų badu numarintus milijonus 
žmonių, nors valdė neaprėpiamus žemės 
plotus su derlingiausiu pasauly dirvože
miu. Apie jų dabartinį gyvenimo standar
tą, nors daug žemių turi prisigrobę, irgi 
neverta kalbėti, nes jis yra žemiau skur
daus lygio. Kiek tai liečia lenkus, tai tek 
tų jų paklausti, ką davė jiems po Pirmojo 
Pasaulinio karo pagrobtosios Lietuvos, 
Gudijos ir Ukrainos žemės? Rimtų tyri 
nėtojų padarytos analizės rodo, kad Len
kija buvo pats skurdžiausias Europos kraš 
tas, išskiriant Rusiją, jei ji skaitytina Eu
ropos valstybe. Aišku, čia neturima galvo
je lenkų aristokratija, kuri tarsi išsigimę 
romėnų patricijai, sudarė lik nežymią tau 
tos dalį, ši pastaroji gyveno pertekliuje. 
Verta paklausti, kas, pagaliau, lenkų inte
lektualams labiau rūpi: lenkų tautos ger
būvis ir jos ateitis, ar tuščios ambicijos 
sukurti valstybę „nuo jūrų iki jūrų.“ Jei 
jiems labiau rūpi lenkų tautos gerbūvis, 
tai į jį savo dėmesį turėtų ir koncentruoti, 
planuodami sukurti valstybę tautinėse šie 
nose, nes gyvenimo patirtis parodė, kad 
svetimos žemės laimės neatnešė. Jei j- 
nori sukurti valstybę „nu jūrų iki jūrų“, 
tai šitą mintį tenka laikyti utopija, sap
nais, kurie niekada nevirs tikrove. Lenkai 
po Pirmojo Pasaulinio karo sukūrė nema
žą valstybę, bet jos pusę sudarė svetimie
ji. Jie-, tur būt, tikėjo į jos egzistavimą.

Bet tiktai jie. Niekas daugiau. Ji sunyko, 
tarsi smėlio pilaitė, vaikų pastatyta pajū- i 
rio smiltyne, pirmajai vėjo papūstai ban- i 
gai atūžus. Jie pykosi su visais kaimynais: : 
dideliais ir mažais. Ir kas keisčiausia, py- : 
kosi už tai, kad šie neatsisako savo žemių 1 
ar valstybinės nepriklausomybės. Pykčių : 
ir ambicijų rezultate, pirmoji Antrojo Pa- i 
saulinio karo kulka buvo paleista į len- : 
kus. Ir štai koks tragiškas rezultatas: ke
liolikos dienų bėgyje Lenkija prarado ne- . 
priklausomybę, kurios neatgavo iki šios 
dienos, nors žemėlapyje ir yra aprėžta ' 
kaip nepriklausoma valstybė. Karo bėgyje 
paaukojo milijonus savo tautiečių gyvy- j 
bių. Toli gražu to neužtenka. Tolimesni 
padariniai dar baisesni. Krauju pasruvo , 
Europos, Azijos ir Afrikos kontinentai, j 
Laisvę prarado visa eilė tautų, jų tarpe ir , 
mes. Mes suprantame, žinome, kad Hitle- . 
rio apetitas buvo nepasotinamas. Mes-taip j 
pat dar labai gerai atsimename, kad aną- . 
kart už Lenkiją galvas žadėjo guldyti la- , 
bai galingos valstybės. Nežiūrint to, neiš- j 
mintinga yra taip lengvabūdiškai leistis 
į avantiūras su nelygiu priešu, tikintis, 
kad kiti už tavo interesus mirs. Tos va! 
tybės, kurios žadėjo už Lenkiją kautis,, 
kaip buvo laisvos, taip laisvos tebėra-. O , 
mes, lenkai ir daugelis kitų esame arba 
vergai, arba vasalai, ar po pasaulį išsiblaš 
kę tremtiniai. Tar r vertėjo su žirgais ir 
karabinais skubėti prieš tankus ir patran
kas? Vertėjo padaryti nuolaidas, sėsti į 
žiūrovo kėdę ir palaukti, kol į areną išeis 
patys mandriausi kluonai, kurių tarpusa- . 
vio jėgos šiek tiek balansuojasi. Į pražū
tingą avantiūrą ir mes galėjome leistis, 
kai gavom ultimatumą atiduoti Klaipėdą.

Varšuvos sukilimas karui . besibai
giant, matyti, jiems dar neatvėrė akių, 
ko Rusija siekia. Ar Rusija atsisto
jo jų interesų pusėje tada? Niekas ki
tas taip netrokšta, kad kuo greičiau su
nyktų Lenkija ir lenkų tauta, kaip Rusija. 
Kad šiandieninė Lenkija grius,, tik naivūs 
žmonės gali abejoti. Kur planuoja jie ta
da savo sienas perkelti? Buvo girdėti kal
bant apie Rygą. Jei nepasiseks tenai, tai 
gal prie Lombardijos?

Šios savaitės pirmadienį į Vašingtoną 
atvyko D. Britanijos premjeras Edenas 
pasitarimams su JAV prezidentu Eisen- 
howeriu.

Viena pagrindinių pasitarimų tema 
esanti Vidurin. Rytų problema, kuri bend
roje konferencijoje ir buvo aptarta. Kon
ferencijoje dalyvavo abiejų kraštų užsie
nio reikalų ministerial.

Augštieji D. Britanijos svečiai visur su
tikti labai nuoširdžiai. Amerikiečiai politi 
kai ir visuomenės veikėjai sukėlė sve
čiams karštas ovacijas. Ypatingai šiltai bu 
vo sutiktas britų premjeras, kai per vie- 
ną iš daugelio priėmimų pareiškė: „Tol, 
kol' J.A,Valstybės ir D. Britanija esančios 
geruose santykiuose, nėra priežasčių di
deliam rūpesčiui“.

Darant išvadas iš Amerikos spaudos at
siliepimų apie šią didžiųjų laisvų valsty- 

tenka pastebėti,

Dr. Adėnauaeris, klausiamas opozicijos, 
aiškiai atsakė, ką jis mano veikti su Wehr 
machtu: Kiekvienas suprato jo žodižųs, 
kas juos suprasti norėjo. Kai lenkams, ge
ruoju nepasitraukus iš vokiečių žemių, vo 
kiečiai vėl tryps Lenkiją, Kremliaus po
nai iš džiaugsmo trins rankas ir padės su
daryti sutaciją, simboliškai stovėdami ša
lia Lenkijos, -kad ją sužlugdžius.

Niekas kitas taip gerai nesupranta lais
vės vertės, kaip tas, kurs-yra ją praradęs. 
Ir laisvės nevertas kiekvienas tas, kurs sa 
vo širdy nešioja užmačias kitą pavergti 
ar negerbia kito laisvės. Mes nuoširdžiai' 
respektuojame lenkų tautos pastangas at
gauti laisvę ir nepriklausomybę ir iš visos 
širdies jai to linkime. To paties laukiame 
iš lenkų tautos ir kitų tautų atžvilgiu. 
Tautoms kelią į laisvę ar pražųtį paruo
šia politikai, taigi nuo jų žymia dalimi pri bių vyrų konferenciją, 
klauso tautų likimas. Duok Dieve, kad len kad prezidentas Eisenhoweris ir premje- 
kų politikai persiorientuotų ir pamestų 
svajones grobstyti svetimas žemės, nes to
kie kėslai nieko gero nežada nei lenkų tar 
tai, nei'jos■. kaimynams. Tarpusavio riete
nos gali atnešti didžiulę žalą ar net pra
žūtį visiems nesantaikininkams. Regis pra 

' eitis turėjo lenkus pakankamai pamokyti.
Tačiau iš šiandieninių lenkų egzilų ma
nierų nematyti, kad praeitis juos būtų pa
mokiusi. Dar kartą tepažvelgia jie atgal 
į praeitį. Ten tebestovi ryškūs liguistų už- vergg pro geležinę uždangą. Turėjo sunk

vežimį kurį perdirbo į tanką. Pasidarę 
tanko šarvus, su sukvežimiu atvažiavo ne
toli Austrijos sienos. Ten greitai sumon
tavę savo tanką, pilnu greičiu pasileido 
per vielų užtvaras į laisvę. Bolševikų pa
sienio sargyba, bijodama „tanko“ ugnies, 
neišdrįso pirmoji atidaryti ugnį, kol bėg
lių nelaimei, tankas užvažiavo ant minos 
ir vienas vikšras nustojo veikęs. Bet jau 
čia pat’buvo Austrijos siena, kurią n; 
Vengrijos skyrė Pinką upė. Pradėjus bol- 

. ševikų sargybai šaudyti, bėgliai metėsi į 
. šaltą upės vandenį. Nors kiaurai permir
kę, bet laimingai pasiekė antrą krantą, 
kur -austrai suteikė jiems politinę globą. 
Tai vėl gyvi nauji liudininkai bolševikinės 
vergijos!

ras Edenas vienodai galvoja apie sovietų 
laikyseną. Spaudos žiniomis, Edenas pri
tariąs amerikiečių tezei, kad sovietų politi 
ka yra paremta tik žodžiais.

SU TANKU 
PER GELEŽINĘ UŽDANGĄ

L'Osservatore Romano praneša, kad 4 
vengrai darbininkai prieš Kalėdas prasi-

mačių pėdsakai — įvykusios dramos liu
dininkai. Kaip anksičau lenkų politikams 
neužtteko išminties ir nuosaikumo, taip 
kol kas to nematyti’ir šiandieną.

Miteli lenkai, meskit nerealias svajones, 
Pirmoje eilėje pasistenkite sueiti i • gerv-i 
santykius su kaimynais# Po to darykite 
planus sukurti valstybę etnografinėse sie
nose.
: Mūsų gi veiksniams, pasiėmušiemš ini
ciatyvos kalbėtis su lenkais, tik vieną pra
našystę galime išburti: ‘ lietuvių-ir lenkų 
tautoms laisvę atgavus, emigracijoje suda ■ 
ryto susitarimo (utopija!) lenkai laikysis j 
tik tada,' jei jis jiems bus naudingas. Jei ] 
ne, jie pasielgs taip, kaip elgėsi praeityje!. ,

OSV. Nagelė

Laiškai be parašo
Karui besibaigiant, 1945 metų pavasarį 

teko atsidurti mažame dar neužimtos Vo
kietijos trikampyje, kurį iš visų pusių su
po anglų, amerikiečių ir rusų kariuome
nės. Kada savo kaimynus vokiečius pakai 
binau bandyti pasitraukti į vakarus, kad 
tuo būdu nepatektume į rusų rankas, dėu 
gumas jų šitaip samprotavo: mums, gir-

nebėgti“. Arklys savo bėgimo priežastį ši
taip paaiškino: „Vakarų Vokietijoje ūki
nis vežimas vis rieda augšty, tad man jį 
reikia tempti prieš kalną. Tuo tarpu ru
sų zonoj vis" nuo kalno ir nuo kalno rieda 

duoti nevengia ir jumoro' Ne maža atsiūn- ' žemyn“. O asilas štai ką pareiškė: „Man 
čiama laiškų, kuriuose pašakojami riau- yra vistiek. Kurioj zonoj begyvenčiau, vis

„ ‘ ‘ ‘ - būtume turėję
labai šaltas Kalėdas. Bet pasistatėme kam 
bario viduryje šaldytuvą ir visa šeima bu
vo patenkinta“...

. Atkaklūs vokiečiai savo padėčiai pavaiz

gąvom užplanuoto kuro ir

Ii būti lengviau išsivaduoti, nes jie ir savų 
žemių turi pakankamai. Sumušę Hitlerį, 
jie pasitrauks į savo rubežiuš...

Praėjo desėtkas metų. Į visiškai laisvą 
Vakarų Vokietiją, nežiūrint didelių pavo
jų, kasdien iš rusų zonos perbėga viduti
niškai po tūkstantį žmonių. Daug ir įdo
mių dalykų jie papasakoja apie tos zonos 
gyvenimą, kuris bendrais bruožais yra 
panašiai tvarkomas kaip. ir Lietuvoje. 
Anglų BBC savo programoje vokiečių kai 
ba kasdien skiria ne maža laiko rusų zo
nos gyvenimui pavaizduoti. įdomiausias 
tos programos punktas yra taip .vadinami 
„Laiškai be parašo“. Čia yrą skaitomi įvai

- yra vistiek. Kurioj zonoj begyvenčiau, vis 
jausi anekdotai, pašiepia sovietinę sarit- tiek pasiliksiu asilas. Skirtumas yra tik 
varką' štai vienas iš daugelio. Karią slpp- toks, kad rusų zonoj man išduos inteligen 
tai per sieną į rusų zoną'iš Vakarų Vokie-’ to pažymėjimą“;
tijoš atbėgo karvė, arklys ir asilės. Viši Dingojasi pridurti, kad jeigu kas nors iš 
nustebę pradėjo teirautis; kokia durnaro- tremtinių dar. vis bando keliauti anapus 
pė juos apsėdusi. Tada karvė sako: „Už Geležinės Uždangos, tai vienintelis jo mo- 
sviestą, kurį iš mano pieno pagamina, rū- tyvas tegaįėtų būti tik tas, kurį pareiškė 
sų zonoje moka kelis kartus daugiau, nei visų „išminčių“ karalius — asilas. 
Vakarų Vokietijoje, tad kaipgi aš turėčiau Lotus

NAUJAS KREMLIAUS PLANAS
Neseniai Sovietų Sąjunga paskelbė mažės i960 metais? Ir kaip gali sumažėti, 

naują penkmečio planą, šis yra jau šeštas jei liaudies darbo vaisiai grąžinami ne di: 
» parašu . ,.a »«««.« » eilės atkutimo planas, pagal kurį rau- bantiesiems, o keičiami į pinigą, kur

riausiais būdais iš rusų zonos atėję,laiš- dbnieji yra užsimoję pasivyti ir pralenkti reikalingas _ komunistinei propagandai ir 
kai, kurie saugumo sumetimais siuntėjų Vakarų gyvenimo standartą, kitaip sa- diversijai užsienyje ir uz kuri tai sen tai 
nepasirašomi Tie laiškai labai ryškiai pa-.kant> nurungti Vakarus taikinga ūkio po- ten vedami taip vadinamieji mažieji ka- 
vaizduoja sovietinės sistemos sugriautą litika; To plano vaisiais numatoma sotin- rai. Taigi, vargelis sovietijoje vis vidury 
Rytinės Vokietijos gyvenimą ir nėpapras- tis sovietijoje 1960 metais. Užsimojimo elio. . .
tą gyventojų nusivylimą. Tas nusivylimas .tikslas: pakelti gamybą dviem trečdaliais;
jau yra pasiekęs tokį laipsnį, kad daugelis 
laiškų rašytojų tiesiog atvirai priekaištau 
ja vakariečiams, kad jie nesirūpina išva
duoti iš bolševikinio jungo. Viena gyven
toja nevilties apimta, maždaug šitaip ra
šo: „Argi jūs nematote, kad rusai iš mū
sų krašto nemano pasitraukti. Per ilgesnį 
laiką jie mus visus čia pasmaugs. Padėkit 
jais nusikratyti kol dar ne vėlu — numes-

padvigubinti namų statybą: „pastūmėti“ MASKVOS ĮRANKIS
žemės ūkį; pasirūpinti atominės energijos Taip vadinama tarptautinė demokrati- 
tįek, kad jos raudonajame rojuje būtų SU nė moterų federacija įkurta Paryžiuje, 
pertekliumi; automatizuoti kas-tik įmanė- Svarbiausias tikslas /— aktyvi kova už vi- 
mą; pagaminti kaip galima dąugiau gėry- sišką fašizmo sunaikinimą, fašistinės ide- 
bių ir plataus vartojimo prekių,- kaip r; ologijos iš šaknų išrovimą, bendradarbia- 
dįo aparatų, skalbimo mašinų, audinių, vimas visose srityse už pastovią taiką tarp 
baldų, šaldytuvų-, automobilių įr. kitų pa-; tautų ir t.t. ir t.t. Kaip matome, ši orga- 

Jaia nusuvai.- Li ___ — trauklių dalykų; prikepti daugiau moks-, nizacija tėra sovietų įrankis. Kai Ji dar
kite atominę bombą ant Ryt. Berlyną, c ..lininkų, atlyginimą pažadamą pakelti 30 tjk kūrėsi, jau neva apjungusi 40 kraštų 
vandenilinę ant Kremliaus“...

Kaip patys rusai traktuoja Ryt. Vokieti 
ją nusako šitoks viename laiške aprašytas 
atsitikimas. Viename mieste vokietis pasi
siūlė padėti katiušai, kuri matomai nepa
jėgė. pakankamai gerai susikalbėti. Atsi
sveikindama katiuša jam sako: „Nicht 
verstehe gut. Nur drei Monat in neue Rus 
sland“. Tai tau ir laisva Rytinė Vokietija! 
Katiušos jau dabar naująja Rusija vadi
na.

nizacija tėra sovietų įrankis. Kai 'ji dar

Ūkinis gyvenimas, prekyba ir pramonė, 
rusų zonoje yra tokioje pat pakrikusioje 
būklėje, į kokią pateko Lietuvos ūkis bol
ševikams kraštą 1940 m. okupavus. Kokioj 
padėty yra pramonė įdomiai pavaizduoja 
šitoks laiškas. Po didelių ir ilgų pastangų 
žmogelis šiaip taip gavo leidimą nusipirk? 
ti tarybinį šaldytuvą. Parsivežus namo, 
paaiškėjo, kad šaldytuvas ne šaldo, bet 
šildo. „Bet nėra to blogo, kuris neišeitų į 
gerą“, rašo laiško autorius. „Šventėms ne-

proeetnų.- .. . ..,
Šis planas laikomas. Chruščiovo-Bulga- 

nino grupės pergale prieš Malenkovą. De
ja, ši pergalė kolei kas yra popierinę. Sa- ris išgelbėjo Europą nuo komunizmo, 
vaime suprantama, kad liaudis vėl bus prieš Vakarų Vokietijos apginklavimą, 
varginama nepakeliamu darbu ir soclenk- ; prieš šiaurės Atlanto paktą. Atseit, rėišk 
tynėmis; vėl bus keičiami, baudžiami ir sovietų nuomonę ir nusistatymą ir kurstė 
smaugomi draugai direktoriai, tačiau net vakarų nuomonę' prieš tai, ką tik vakarai 
ir 1960 metais sovietų gyvenimo standar
tas bus kur kas liesesnis, nei Amerikos. T 
Britanijos ir Vak. Vokieitjos kad yra šian 
dien. Palyginus sų sovietijos plęt.u. ir gy
ventojų mase, nurodyti plane skaičiai, dar 
toli gražu nepatenkins pareikalavimo, jei _ _______ __.T____
iš viso liaudis bus pajėgi pirkti ištaigią- mą parašų po bolševikinio 
gesnius dalykus, nors J ais nuo šiol ir bus taikos atsišaukimo, korį pasirašė 660 ne
džiuginami komunistinės diktatūros ver-. lijonų žmonių. Pusę tų parašų surinko mo 
gai. •• terys. Prancūzijoje ji kurstė moteris ne-

Paskutinysis penkmečio planas buvo be leisti vežti ginklų į Indokiniją ten kariau- 
veik įvykdytas, išskyrus žemės.ūkio sritį, jančiai prancūzų kariuomenei. 1952 me- 
kuriai tinkamo vaisto vis dar ,neranda nė tais ji suorganizavo Vienoje vaikams gin- 
gudriausios Kremliaus galvos, o. skurdas ti kongresą prieš gresiantį karą, už nusi- 
sovietijoje nė kiek nesumažėjo. Ar jis su- ginklavimą ir tautų draugystę.,. Panašus

80.000.000 moterų. Po dešimties metų ji 
jau atstovavo 80 kraštų 200 milijonų mo
terų. Ji pasisakė prieš Maršlo planą, ku-

norėjo daryti, gelbėdamiesi nuo imperia
listinio Komunizmo grėsrnės.

1948 metais ši organizacija sušaukė kon 
gresą Budapešte. Ji, buvo viena iš inciato- 
rių „taikos“ sąjūdžio kongreso ir jo orga
nizatorė 1949 metais. Ji organizavo rinki-

► Stockholmo
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Vašingtonas. JAV padaryti pereitais 

metais Nevados poligone bandymai su ato 
mo ginklais duoda galimybę patobulinti 
ir pagaminti visai naują atominių gink
lų rūšį, kuri sustiprins Amerikos ir viso 
laisvojo pasaulio gynybą.

*
Kairas. Komunistinės Čekoslovakijos vy 

riausybė įteikė Egipto premjerui, pik. Na- 
sserui, penkiavietį — dvimotorinį lėktuvą 
dovanų. Šią dovaną pulk. Nasserui įteikė 
raudonosios Čekoslovakijos ambasadorius 
Kaire.

Londonas. D. Britanijos karalienė Elž
bieta II, lydima Edinburgo kunigaikščio, 
išvyko viešnagėn į Nigeriją.

*
Ottava. Kanados vyriausybė nutarė su

lyginti mokamą atlyginimą už atliekamą 
vienodą darbą moterims ir vyrams. Mote
rys, dirbančios pramonėje, prekyboje ir 
valstybės įstaigose gausiančios tą patį 
užmokestį, kaip ir vyrai.

Liberalų partijos vyriausybė tikisi, kad 
šių sulyginimų dėka gaus daugiau moteriš 
kų balsų per ateinančius rinkimus. Kana
doje moterys sudaro 23 procentus visų dir 
bančiųjų.

Maskva. Sovietinis laikraštis „Zaria 
Vostoka“ rašo, kad Kaukazo kalnuose gy
venąs seniausias Sovietų Sąjungos pilietis, 
Jegor Kokoriev, šiais metais atšventęs 155 
metų gimtadienįė To laikraščio žiniomis 
Kokorievas, gimęs 1801 metais, dalyvavęs 
kare prieš Napoleono .armiją. Jo žmona 
taip pat turinti 115 metų amžiaus.

Atėnai. Pravoslavų arkivyskupas Maka- 
karios, vadovaująs judėjimui už Kipro pri 
jungimą prie Graikijos, esąs sutikęs pri
imti britų vyriausybės pasiūlymą. Skel
biama, kad Kipro salos gyventojai patys 
nuspręs ateities salos likimą. Iki to laiko 
kipriečiai gausią plačią autonomiją.

»
Baltimore. Vienoje šio miesto parapijos 

salėje buvo surengtas šokių vakaras. Prieš 
pat pabaigą kilo gaisras, sukėlęs paniką.
10 moterų buvo sutrypta mirtinai. Septy
niolika dalyvių pavojingai - apdegę; -gi 
dviem šimtams suteikta pagalba vietoje.

*
Nikozija. šios savaitės antradienį vėl ke

11 britų kariai buvo sužeisti per naujas 
riaušes, sukeltas keliuose Kipro salos mies 
tuose. Britų karinė vyriausybė Kipre lai
ko karines įgulas parengties stovyje. Ma
noma, kad riaušininkų teroras galįs dar 
padidėti visoje saloje.

Fidži Salos. Stiprus uraganas sunaikino 
vieną iš didesnių Fidži salų miestą, Lau- 
toką. Audra buvo tokia stipri, jog siau
čianti vėtra sugriovė namus. Jūros van
duo užpylė visą miestą.

* " \
Triestas. Miesto gyventojai, pajutę že

mės drebėjimą, išbėgo iš namų į aikštes ir 
ir parkus, bijodami, kad nesugriūtų mies- - 
to pastatai.

Londonas. Statistikos žiniomis, 1955 me
tais visoje D. Britanijoje žuvo 1.560 as
menų nelaiminguose atsitikimuose prie 
darbo. Daugiausiai aukų pareikalavo 
anglies kasyklos — 424 angliakasiai žuvo 
kasant anglį. Prie statybų žuvo 177 dar
bininkai ir 209 prekybos laivyno jūrinin
kai nuskendo. »

Londonas. NATO karo vadas, gen. 
Gruenther, viešėdamas Londone, pareiškė, 
kad Vakarų Vokietijos karinės pajėgos 
1959 metų pirmoje pusėje bus galutinai 
paruoštos. Jo manymu, Vakarų Vokietijos 
armija galės suvaidinti didelį vaidmenį gi 
nant laisvąjį pasaulį;

Muenchenas. Iš Vakarinės Vokietijos į 
sovietų okupuotus kraštus nuo T953 metų 
paleista beveik 400.000 balionėlių su anti- • 
komunistinėmis skrajukėmis. Daugiausiai 
tokių balionėlių pateko į Čekoslovakiją, 
Vengriją, Lenkiją.

Maskva. Maskvos radijo žiniomis Vier- 
chojanskie temperatūra nukritusi iki 49 
laipsnių šalčio (C.)

VASARIO 16 MINĖJIMAS LONDONE
šiais metais Nepriklausomybės šventės 

minėjimas įvyks vasario 18 d., šeštadieriį, 
6 vai. vakaro Lietuvių Parapijos salėje. 
Smulkesnė minėjimo programa bus pa
skelbta kitos savaitės numeryje. Londono 
ir apylinkių lietuviai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti Nepriklausomybės minėji
me.

kongresas buvo sušauktas ■ 1955 metais, 
Lozanoje,- Šveicarijoje, kuriame suvažiavo 
1.060 delegačių iš 66 kraštų..

Prisidengdama kilniais tikslais ir.pbal- 
siais, ši tarptautinė demokratinė moterų 
federacija, iš esmės paėmus, tėra komu
nistų partijos įrankis, siekiąs vieno tikslo: 
pakirsti vakarų atsparumą komunistų 
agresijia.

1
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KIEK SOVIETUOSE MARKSIZMO ?
wanwii u—bw ■fe--------------- .---- ■—

Naujai knyga
Vienas geriausių vakarietiškų veikalų 

apie dialektinį materializmą yra parašy
tas vokiečių kalba Tėvo jėzuito Wetter, 
pasirodęs spaudoje prieš gerą porą metų, 
kuris žinovų labai augštai įvertintas. Šie
met pasirodė prancūzų kalba to paties 
mokslingo ordino Tėvo Chambre veikalas 
apie marksizmą Sov. Sąjungoje. Be abe
jo, kad ir šis veikalas sulauks nemažesnių 
dėmesio, nors jis nelengvai parašytas, rei
kalaująs nusimanymo marksistiniame žo
dyne ir teorijoje. Ypač jis naudingas tiems 
kurie domisi teoriniais S. S-gos pagrin
dais.

Autorius nagrinėja ir lygina Markso 
mintis su sovietine ideologija ir įstaty
mais. Šiame palyginime nepasitenkinama, 
tik tuo, kas šiandien oficialiai skelbiama, 
bet kiaurai peržvelgiama visa ligšiolinė 
bolševikinės Rusijos istorija pagal jos 
skirus revoliucijos, NEPo (Naujosios eko
nominės politikos), Stalino ir postalininio 
režimo laikotarpius. Griežtai laikydama
sis mokslinio darbo metodo .autorius są
moningai apsiribojo pačių sovietų ofici- 
jaliais teigimais, neliesdamas faktinės pa
dėties, kuri dažnai nesutiko su skelbia
ma teorija. Faktinė padėtis sovietų rūpes
tingai slepiama; apie ją turimi liudijimai 
dažnai sovietinio režimo gynėjų paneigia
mi. Jiems daug sunkiau paneigti padary
tus oficijalius pareiškimus. Tačiau kny
gos pabaigoje Tėvas Chambre aiškiai įspė 
ja, kad „ideologijos studijavimo, pasirodo, 
nepakanka suprasti S, S-gą. Neužtenka at 
sigręžti į ideologiją, kad ir kaip svarbus 
bebūtų jos studijavimas; reikia žiūrėti į 
konkrečią tikrovę ir jos neišvengiamus rei 
kalavimus“. Juk neužtenka įrašyti žmo
gaus teises į konstituciją, kad jos iš tik
rųjų gyvenime nebūtų sutryptos. Grįžki
me su autorium prie sovietinės teorijos.

Sovietinio marksizmo metamorfozės
Iš autoriaus palyginimų aiškėja, jog 

marksistinė ideologija S. Sąjungoje be
veik visais atžvilgiais yra žymiai pakitusi. 
Net pati ideologijos sąvoka pasikeitė. 
Marksui ir Engelsui šis žodis turėjo aiš
kiai neigiamos reikšmės. Ideologija, iš api 
brėžimo buržuazinė, jiems reiškė dalinio 
intereso pavertimą bendru interesu. Tuo
tarpu Leninas jau nuo 1902 m. ima var
toti socialistinės ideologijos terminą kaip 
priešingybę buržuazinei ideologijai.

1933 m. didžioji sovietinė enciklopedija 
dar rašo apie proletarinę ideologiją, kuri 
„proletarijato diktatūros tarpsnyje privalo 
būti išimtinio pobūdžio“. Tačiau po 19 me 
tų ta pati enciklopedija savo antroje laido 
je jau išaukština patį marksizmą’ iki „so
cialistinės ideologijos pagrindo, kuris vieš 
patauja sovietinėje visuomenėje“. Mark
sizmas tampa visuotine pasaulėžiūra. „Su 
socializmo laimėjimu viename krašte, pa
stebi T. Chambre, marksizmas-leninizmas 
tapo daugiau negu tik revoliucine teorija, 
daugiau negu tik ūkine ir valstybine dok 
trina... Jis tapo sistema, apimanti visą 
žmogišką sovietų piliečio veiklą... kurios 
paskirtis yra pateisinti politikas, padary
tas remiantis visiškai skirtingais sampro
tavimais“. Galų gale soivetinė ideologija 
atsiskleidžia kaip „viena lyčių, kurios sie
kia'palaikyti režimą. Ji tarnauja režimui.“

Dar lengviau pasekti pasikeitimus dori
nėje srityje. 1917 m. S. S-ga triukšmingai 
pašalino visus „senus prietarus“. Po to pa 
mažu vėl atsirado pagarba šeimai, tėvy-

nei, ir net nuosavybei. Į teisę ir ekonomi
ją pradžioje buvo žiūrima kaip į buržuazi
nį ir kapitalistinį' anstatą, turintį išnykti 
kartu su ta visuomene, kurios išraiška ir 
pateisinimas jis buvo. Nūn susidarė atski
ra sovietų teisė ir ekonomija. Galop apie 
pačią valstybę buvo revoliucijos metu skel 
biama, jog žengiant į komunizmą, ji vei
kiai žlugs. Tuo tarpu sovietinė valstybė 
nuolat stiprinama ir stiprėja, nors režimo 
teoretikai šiandien nemano, jog nuo to 
komunizmas nukęstų.

Kiek Sov. S-goje marksizmo?
Akivaizdoje tokių stambių pasikeitimų 

kyla klausimas, ar kas dar liko S. S-goje 
iš marksizmo, iš to marksizmo, kuris gali 
pretenduoti į Karolio Markso mintis ir 
vardą? Vis dėlto taip. Nūdienė S. S-gos 
ideologija savo pagrinduose tebėra mark
sistinė. Nepasikeitė ūkinis pagrindas: kaip 
anksčiau, taip ir dabar neigiama privati 
nuosavybė. Nepasikeitė nė filosofinis pa
grindas: vis dar tikima į neaprėžtos pa
žangos galimybę, kaip lygiai, kad mokslas 
gali jos eigą paskubinti.

Remdamasis šiomis prielaidomis, mark
sizmas pasiekė valdžios, bet norėdamas ją 
išlaikyti, turi taikytis prie tikrovės. O vi
sų ideologijų jau toks likimas, kad jos ne
išvengiamai keičiasi palietusios tikrovę. 
Nenuostabu, jog keičiasi ir marksizmas. 
Deja, jo pasikeitimas nėra nei guodžiantis, 
nei teikiantis kokių ypatingų vilčių žmo
nijos laisvei. Kokia yra žmogaus vertė šio
je perspektyvoje, autorius nurodo knygos 
išvadoje: „Politika tampa augščiausiu 
naujo žmogaus matavimu. Žmogus yra 
brangiausias komunistinės statybos kapi
talas (vadinasi, daiktas ir daugiau nieko). 
Tik šia prasme jis galioja sovietinei pašau 
lėžiūrai. Nuo to priklauso visa žmogaus 
likimo problema“. Pasišovęs išlaisvinti 
žmogų iš tikros ar tariamos socialinės, po
litinės, religinės .vergijos“, sovietinis 
marksizmas padarė žmogų šimtą kartų 
baisesnės vergijos auka.

Pilnai suprantama, kai knygos gale au
torius pažymi, kad krikšičoniškos ir mark 
sistinės viltys yra iš esmės nesuderina
mos.

J. Vidzgiris (ELI)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
REVUE PARLAMENTAIRE. Politikos, 

diplomatijos, ekonomijos ir finansų savai
tinis žurnalas. Eina 50 m. Redakcijos ir 
adm. adresas: 36 Rue Vivienne, Paris 2e. 
France. Numerio kaina 50 f r. Metams už
sienyje 3000 fr. Sausio 10 d. nr.: Liaudies 
fronto bandymai, Rinkimų rezultatai, 
Prancūzų ir tarptautinės spaudos nuomo
nės ir kt. •

PREUVES — mėnesinis žpmalas, skel
biasi, siekia ginti ir iškelti laisvę, kuriai 
mūsų šimtmetyje labiausiai grąsinama. 
Nr. kaina 180 fr. Eina 6 met. Red. ir adm. 
adresas: 23 Rue de la Pepiniere, Paris 
VIII, France. Žurnalas savo straipsniais 
užima aiškią antikomunistinę poziciją. Ne 
retai minima Lietuva ir lietuviški vardai.

Prancūzų rašytojas Pierre 1‘Ermite, mi
nėdamas 90 m. amžiaus sukaktį, išleido 
naują knygą „Mano ranka Tavo rankoje“. 
Šis nenuilstamas rašytojas pasiekė pasau
linį rekordą: yra parašęs virš 20 tūkstan
čių įvairių straipsnių! Jo romanai išversti 
į daugelį kalbų. Kai kurie pasiekė net 25r 
laidų. Per 60 m. bendradarbiauja Prancū
zijos katalikų dienraštyje „La Croix“. 
Pierre l‘Ermite yra vienas labiausiai skai
tomų rašytojų.

BALTŲ DR-JOS
Nuo sausio 27 iki 29'd. šiaurės Vokieti

jos-miešte Lueneburg įvyko Baltų-Draugi
jos suVjižiavinias, kurio tikslas buvo išsa
miai apžvelgti kultūrinius saitus taip Pa
baltijo tautų iš vienos ir vokiečių iš ant
ros pusės. Suvažiavimo programa apėmė 
visą eilę referatų, po to sekė Baltų. Draugi 
jos valdomųjų organų posėdžiai, o sekma
dienį popiet buvo surengta koncertinė da
lis. Suvažiavimo reikšmė aiškėja jau- iš 
tos aplinkybės, kad ten atvažiavo Vokie
tijos federalinis ministeris Kraft, kuris 
pasakė reikšmingą kalbą.

Pirriią suvažiavimo dieną, sausio 27 d., 
buvo atlaikyti referatai apie kultūrinių 
santykių istoriją tarp vokiečių ir atskirų 
Pabaltijo tautų. Apie lietuvių ' vokiečių 
kultūrinius santykius kalbėjo prof. Zeno
nas Ivinskis. Po to sekė atskirų .Pabaltijo 
tautų tautinių komitetų veiklos apžvalgos. 
Apie lietuvius Vokietijoje ir Lietuvių 
Bendruomenės veiklą Vokietijoje kalbėjo 
valdybos pirmininkas inž. Pranas Zunde. 
Suvažiavimo dalyviams didelio įspūdžio 
padarė konstatavimas, kad lietuvių gimna 
zijai Huettenfelde išlaikyti kasmet patys 
lietuviai sudeda po 250.000 markių.

Vėliau pranešimus darė įvairių moksli
nių institutų, kurie pasistatė savo tikslu 
Pabaltijo kraštų tyrimą, atstovai. Bonno- 
je veikiančio Pabaltijo Tyrimo Instituto 
vardu kalbėjo jo direktorius pdof. Ivins
kis. Institutą sudaro visų trijų Pabaltijo 
tautų mokslininkai. Instituto direktoriaus 
pareigas iš eilės eina vienas iš pabaltie- 
čių mokslininkų, šiais metais tos pareigos 
atiteko prof. Ivinskiui.

Sausio 28 d. prof. dr. Stegmann, Mar- 
burgo universiteto baltų kalbų lektorius, 
laikė paskaitą apie tėvynės sąvoką. Pas
kaitai pasibaigus, į suvažiavimą specialiai 
atvažiavęs Vokietijos federalinės vyriau-

LIGOS ŽMONIJOS ISTORIJOJE IR GYVENIME
—• Ligų istorija (rašo Wilhelm von Dri- 

galscki savo naujame veikale „L'Home 
contre les microbes“. Paris, 1955), yra 
liūdna ir jaudinanti istorija. Ji parodo di
džiąsias epidemijas, kurios įėjo į istorijos 
vyksmą, geografiją, meną. Dar prieš 100 
m. didžioji ligų dalis buvo epideminės li
gos, kurios naikindavo kariuomenes, tau
tas, nulemdavo pergales ir pralaimėjimus, 
priversdavo masines emigracijas, įkvėpia 
vo meno darbus, kurie kildavo į dangų 
kaip padėkos himnai po išvengto pavo
jaus. *

Punų karai atėniečiams nebuvo pati di
džioji tautos nelaimė. Atikos ūkininkai 
buvo radę prieglobą už Atėnų mūro sienų. 
Miestas buvo perpildytas, kada vienas lai 
vas atplaukęs iš Egipto atnešė didįjį Tuc-
cidide marą. Tai buvo 430-425 m. prieš 
Kristų. Šio maro metu mirė garsusis Pe- 
riklis. Trečioji Atikos gyventojų dalis kri
to lyg musės nuo baisios epidemijos.

Mūsų eros 165-189 m. plačioje Romos 
imperijoje siautė baisi epidemija. 167 m. 
pačioje Romoje kasdieną mirdavo po 
3.000 žmonių. Epidemija sekė ir pabėgė
lius iš Romos. Visa imperija atrodė lyg iš
mirus. Tai buvo taip vadinamas Antonio 
maras. Tarp 251 ir 266 m. Šv. Ciprijonas 
Kartaginoje rašė, kad nuo tos epidemijos 
atrodė, lyg visa žmonija artinasi i išnyki
mą.

Dar nebuvo praėję 300 m., kai žemės 
drebėjimai, potvyniai slėgė Romos imperi
jos rytines provincijas. Bet tai buvo tik 
pradžia. Imperatoriaus Jupstino laikais 
prasidėjo didysis maras 521 m., kuris tę
sėsi net 60 m., kai kuriom dieno žūdavo 
net iki 10.000 žmonių. Ir taip su mažom 
pertraukom per visą istorijos vyksmą.

1600 m. per visą Europą siautė baisi epi 
demija, ypatingai daug aukų pareikalavu
si Italijoje. Iš naujo epidemija suliepsno
jo 1656-1657 m. Po 9 m. kitas didysis ma
ras siautė Mezopotamijoje, Kinijoje ir In
dokinijoje 1884 m.

SUVAŽIAVIMAS
sybės narys ministeris Kraft pasakė reikš
mingą kalbą, kurioje pabaltiečius ragino 
veikti ta prasme, kad jie vakarų tautoms 
aiškintų pavėjus, gresiančius Vakarų E”- 
raopos kultūrai. Jie iš savo skaudaus paty 
rimo tuos pavojus geriau pažįstą, nekaip 
vakariečiai, todėl jiems tenka ypač svar
bus uždavinys.

Apie Pabaltijo tautų literatūrą paskaitą 
laikė senatorius A. Baldus, kuris gerai 
yra susipažinęs su jų dvasiniu gyvenimu.

Sausio 29 d. Lueneburgo pedagoginio 
instituto salėje buvo surengta koncertinė 
dalis. Be to, buvo atlaikytos paskaitos 
apie Pabaltijo tautų vaidmenį Europos ap 
sijungime.

Baltų Draugija buvo įsteigta 1954 m. 
pabaigoje. Ji susideda iš atskirų susivie
nijimų, kurių vienas apima lietuvių vokie
čių sektorių. Lietuvių sekcijos priešaky
je iš vokiečių pusės yra pasiuntinys Dr. 
A. Windecker, o iš lietuvių nusės jai pir
mininkauja adv. Juozas Bataitis. Garbės 
pirmininkai yra vokiečių parlmento pir
mininkas Gerstenmaier, federalinis minis
teris Kraft ir Hamburgo universiteto prof, 
dr. Laun.

Baltų Draugija š.m. kovo mėn. Stuttgar 
te rengia vad. Baltų Dienas, kuriose bus 
parodyta Pabaltijo tautų meninė kūryba. 
Bus surengti koncertai, paveikslų paroda, 
išstatytos tremtyje pasirodžiusios knygos 
ir periodika ir t.t.

Pats suvažiavmas, vykęs istoriniame 
Lueneburgo mieste, šiaurės Vokietijoje, 
rado vokiečių spaudoje platų atgarsį. Jis 
davė progą susirinkti visiems tiems asme
nims, kurie specialiai domisi Pabaltijo 
tautomis. Nors Baltų Draugija teįsisteigė 
neseniai, bet jau ligšiol ji yra nuveikusi 
nemaža darbų, supažindinama vokiečių 
tautą su Pabaltijo kraštais.

Ne vien tik epideminės, bet ir užkrečia
mos ligos, kaip šiltinė, dizinterija ir kit. 
skynė aukas baisiais skaičiais. Mūsų die
nų moderni medicina jau beveik visiška’ 
laimėjo kovą su spidemijom (maru, rau
pais ir kit.), bet dar liko užkrečiamosios 
ligos. 18 šimt. gale ilgais moksliškais ty
rimais buvo sparčiai žengiama pirmyn ap 
saugoti žmones nuo aršiųjų ligos priešų. 
Bet dar nebuvo gerai ištirti patys raupai, 
kol anglas Edward Jenner, kuris pradžio
je buvo paprastas provincijos gydytojas, 
sugalvojo skiepus nuo raupų. Šiom die
nom Sir Alexander Fleming tvirtina, kad 
paskutiniai mikrobai galutinai bus nuga
lėti, besibaigiant šiam šimtmečiui.

pr

ADOMAS MICKEVIČIUS
PREUVES sausio mėn. nr. aprašo paties 

žurnalo surengtą diskusijų vakarą Pary
žiuje, minint A. Mickevičiaus 100 m. mir
ties sukaktį. Diskusijoms vadovavo Pary
žiaus universiteto prof. Jean Fabre. Jis iš 
kėlė, kad Česlovas Milašius, kaip ir Ado
mas Mickevičius gimęs Lietuvoje. Abu bu 
vę politiniai tremtiniai Paryžiuje. Mila
šius geriau negu bet kuris kitas supratęs 
Pono Tado autoriaus padėtį. „įsivaizduo
kime, — rašo Č. Milačius, — prancūzų li
teratūros vieną pagrindinę figūrą, kuri bū 
tų Kanadoje gimusi, nebuvusi Paryžiuje, 
o Prancūzijoje tik keletą savaičių. Toks 
atsitikimas Lenkijai yra Mickevičius. Gi
męs istorinėje Lietuvoje jis niekad nebu
vo nei Varšuvoje, nei Krokuvoje. Kas bu
vo Mickevičius: lietuvis ar lenkas? — 
klausia prof. Jean Fabre ir atsako, kad ši 
klausimą Paryžiuje draugiškai diskutavo 
Milašius ir Lietuvos diplomatas Lansko- 
ronskis. Jie priėjo išvados, kad laikotarpy 
je, kuriame poetas gyveno, šis klausimas 
rėmėsi kita sąvoka.

JURGIS BALTRUŠAITIS
Tame pačiame žurnalo nr. K.A. Jalenski 

recenzuoja meno istoriko, lietuvio moks
lininko Jurgio Baltrušaičio naująją knygą 
„LE MOYEN-AGE FANTASTIQUE“ —
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UŽ GERESNĮ PASAULĮ!
— Brangūs Sūnūs ir Dukterys, — į mus 

visus kreipiasi šv. Tėvas PIJUS XII, — 
kada yra tiek daug žmonių, kuHe sklei
džia kerštą ir šaukia: „Nenorime, kad 
Kristus mums viešpatautų“, pakils ir kita 
meilės, laisvės ir drąsos giesmė. Ji kils 
laukuose, dirbtuvėse, namuose, gatvėse, 
parlamentuose, tribunoluose, šeimose, mo 
kyklose. Jūsų giesme tebūnie pergalės 
giesmė: Kristus laimi! Kristus karaliauja! 
Kristus viešpatauja! Tikri tikintieji pa
žįstami ne iš to, kiek dalyvauja sekmadie
nio Mišiose ar procesijose. Tikrieji tikin
tieji yra matomi prie Dievo Stalo, kada 
kunigas dalina iš dangaus nužengusią Gy 
vąją Duoną!

Popiežius, šaukdamas viso pasaulio ti
kinčiuosius į kovą už Geresnį Pasaulį, at
kreipia tris pagrindines religinio atgimi
mo priemones. MELSKITĖS VĖL IŠ NAU 
JO! šaukia_ Kristaus Vietininkas, kad iš 
širdies ir lūpų kiltų nors ir trumpa mal
da į dangų, bet kartojama kiekvieną die
ną. Parapija, kurioje visi kasdieną prisi
mins Viešpatį, netrukus pajus atgyjantį 
krikščionišką gyvenimą. VISI KUO 
SKAITLINGIAUSIAI PRIE ŠV. KOMU
NIJOS! Dažnas sielos maistas lengviausiai 
atneš religinį atgimimą. Popiežius Šv. Ko
munijos priėmimui išleido daug palengvi
nimų, kad niekas negalėtų teisintis ir 
trokšta, kad visi geros valios vyrai ir mo
terys, berniukai ir mergaitės, kuo skaitlin 
giausiai, kuo dažniausiai teitu nrie Šv. Ko 
munijos stalo. KRISTAUS KARIAI, KO
VOTOJOS! Visų pirma yra skaičiaus prob 
lema, nes permaža aktyviai kovoja už 
Kristų. Dabar kovos metas. Daug gerų 
krikščionių, atrodo, dar vis norėtu likti 
nuošalyje, kaip paprasti piliečiai. Bet žino 
nijai nematyti kitos išeities, kaip atstaty
ti pasaulį Jėzaus Kristaus dvasioje. Ko
dėl pasaulis vis turi būti Dievo priešas? 
Ir Popiežiaus balsas iš Romos galingai ai
di: „Atsiliepkite į mūsų žadinimo šauks
mą ir kartokite: MES NORIME. KAD 
JĖZUS VIEŠPATAUTU PASAULYJE!

Reikia vėl sukurti brolišką klimatą ti
kinčiųjų tarpe. Pirmųjų krikščionių šir-: 
dys buvo taio galingai Dievo malonės su
judintos, kad ir patys turtingieji savano
riškai išparduodavo savo nuosavybę, kad 
pagelbėjus reikalingiesiems. Tada „tikin
čiųjų daugybė buvo vienos širdies ir vie
nos sielos ir jų tarpe nebuvo nė vieno sto
kojančio“. Ne dejavimas, bet veikimas 
yra dabartinės valandos įsakymas. Apimti 
naujo entuziazmo turime arčiau burtis 
tiesos ir meilės dvasioje: DIEVAS TO NO
RI!

P. Dauknys MIC

LIETUVIS AR LENKAS? ...
Fantastiniai Viduramžiai (išleido Armand 
Colin leidykla). Recenzijos pabaigoje skai 
tome:

— Romėnų ir viduramžių meno srityje -Re
prof. Baltrušaičio autoritetas yra jau se- ‘ 
niai pripažintas. Jo abi paskutinės kny
gos, atrodo, žada daug didesnį pasisekimą, | 
negu pagrindiniai veikalai, kuriais įsigijo 
vardą, bet kurie buvo skirti tik specialis
tams. Reta, kad istorijos veikalas atveria 
mums naują vienos epochos vaizdą ir tas 
paskutines lietuvio mokslininko studijas, 
padaro kaip tik labai patraukiančias. Tik
rai, tai ypatinga autorius kantrybės ir erų 
dicijos malonė, kuri mums suteikia Vidur
amžių ir Renesanso naują viziją. Norint 
iššifruoti kurio nors laikotarpio kalbą, 
pradedant plastiniais meno veikalais, me
no istorikas turi būti kartu ir filosofas, ir 
psichologas, ir poetas. Šias visas savybes 
mes matome sujungtas pas „Fantastinių 
Viduramžių“ autorių. Apie viduramžius 
buvo bandoma sakyti, kaip apie „proto 
amžius“. Baltrušaitis šią lengendą panei
gė. Baltrušaičio dėka, mokslas jau turi 
ginklą prieš tokią legendą. Niekas nėra 
pajėgesnis ■ už Baltrušaitį kalbėti mums 
apie gotinio meno stebuklus ir nuostabu
mus!

Paruošė Fil. P.D.

HERCUS MONTE

„LAISVĘ RAGAVĘ - JUNGO NEBVILKSIM!”
Tokių skundų lydimi ir pasitikėdami 

Aukščiausiojo valia klaipėdiškiai lietuviai 
įžengė į 1923 metus. Dar aiškiau matyti 
klaipėdiškių nuotaika iš tame pačiame 
„Prūsų Lietuvių Balso“ numeryje užrašy
tų stambiomis juodomis raidėmis žinių:

—• „Vyriausias Komisaras uždraudė lie
tuviams Klaipėdoje padaryti padėkos 
šventę Santarvei už pripažinimą Lietuvos 
de jure.

—■ Valdininkai neteisingai uždraudė lie
tuviams nulaikyti susirinkimą Rusnėje ir 
trukdė Pagėgiuose, Vyžiuose ir kitose vie
tose.

— Gerichtsrat Loehrke įmetė į krimina 
listų kalėjimą lietuvį Vėsulą už tai, kad 
jis sūdžioj prakalbėjo lietuviškai.

— Mažosios Lietuvos Vyriausias Komi
tetas pasiuntė protestą Pasiuntinių Kon
ferencijai Paryžiuje ir įteikė raštą Vy
riausiam Komisaru dėl lietuvių persekio
jimo iš policijos pusės, o taip jau kablegra 
mas broliams lietuviams Amerikoje, pra
šydami remti Klaipėdos kraštą kovoje su 
freistato pavojumi.

Gauta iš brolių lietuvių Amerikoje 
kaplegramas, kuriame jie pasirodo remia 
mus moraliai kovoje prieš freistatą.“

Krašto lietuviai suorganizavo Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetą, kurio pir
mininku buvo išrinktas plačiai žinomas 
Martynas Jankus iš Bitėnų, o nariais Strė 
kys, Šaulinskis ir Brūvelaitis. Žmonės pa
lyginamai skaitlingai spietėsi j Komitetą 
ir rengėsi griežtesniems žygiams. Pačio 
sausio mėn. pradžioje įvyko Komiteto sk 
rių atstovų visuotinas suvažiavimas, kuria 
me dalyvavo atstovai iš Šilutės, Katyčių, 

Priekulės, Saugų, Viešvilės, Pagėgių, Sma 
lininkų, Pėžaičių, Vyžių, Plaškių ir daug 
kitų vietų. Susirinkimas priėmė tokią re
zoliuciją:

„Mes šiandien Klaipėdoje š.m. sausio 2 
d. Centralinio Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komiteto suvažiavę atstovai vienbal
siai nutarėme:

1. Užtvirtiname dabartinį) Vyriausi Cen 
tralinį Komitetą, kaipo pilnai įgaliotą var 
du visų skyrių vesti ir gelbėti lietuvių šio 
krašto reikalus. •

2. Sankcionuojame visus lig šiol Centr. 
Vyr. Komiteto atliktus darbus ir iš savo 
pusės pasižadam jo darbams ant krašto 
išgelbėjimo pripagelbėti iš visų sylų.

3. Prie tos progos išreiškiam kuogriež- 
čiausį protestą prieš visas pastangas įvyk 
dyti „Freistatą“, kuris yra bendras vokie
čių ir lenkų išmislas mums pavergti.

Susirinkimai kovai su „Freistatu“
Vienas lietuvių susirinkimas turėjo 

įvykti Rusnėje. Žmonių prisirinko pilna 
LolFo salė ir laukė susirinkimo atidarymo. 
Atėjęs policijos Oberwachtmeisteris su ki
tais žandarais uždraudė susirinkimą. Žmo 
nės baisiai supyko, bet būdami paklusnūs 
valdžiai, išsiskirstė. Vėliau toj pačioj salėj 
susirinko keliolika lietuvių veikėjų pasi
kalbėti organizacijos reikalais. Bet ir čia 
atėjo pusė tuzino policistų ir piktu tonu 
pareiškė: „Die geschlossene Gesellschaft 
ist auch verboten.“ Susirinkusieji užpro
testavo prieš netikusį valdiiiinkų pasielgi
mą, užgiedodami ■ Tautos himną.

Darbininkų susirinkime Širiėltėje, kur 

susirinko pilna salė darbininkų, policija 
uždraudė kalbėti amerikiečiui Ivaškevi
čiui. Priimtoje rezoliucijoje tarp kitko, pa 
reiškiama: „...griežtai protestuojame prieš 
lenkų smerkimas! į mūsų kraštą ir prieš 
tą vadinamąjį „Freistatą“, kuris tačiau 
„Freistatu“ niekuomet nebus, bet bus vis 
daugiau lenkų užvaldomas, žemės kampe 
lis ir pagaliau liks Lenkijos kolonija. Mes 
už savo ir vaikų vaikus turėsime atsakyti, 
jei dabar lenkai uždėtų ant mūsų savo 
ranką. Dėl to, kad išvengtume lenkų pa
vojaus, mes stojame už Klaipėdos krašto 
priglaudimą prie Lietuvos, pasilaikant sau 
plačiausią ir Santarvės garantuojamą sa
vivaldybę.“

Žvejų susirinkimas Bomelsvitėje įvyko 
p. Smeltininko salėje, kuri prisirinko pil
na žmonių, tarp kurių buvo kelios 83-86 
m. amižaus moterėlės. Susirinkime kalbė
ta tik lietuviškai, nes tik vienas iš visų 
atsirado nesuprantąs lietuviškai. Žvejai 
taip pat pareiškė norą prisijungti prie Lie 
tuvos. šis susirinkimas aprašomas taip: 
„Reikia pastebėti, kokiu susiinteresavimu 
sekė pranešimų tie nuvargę žmoneliai žve 
jai, tos pačios moterėlės, kurios buvo su
sirinkusios su maldaknygėmis ir biblijo- 
mis. Teko matyti keletas senučių skarelė
mis šluostančių ašaras nūo savo raukšlė
tų, daug vargo ir nepalaimos per ilgą am
želį mačiusių veidų. Nauja aušra po sep
tynių šimtų metų, kurio širdies nesujau
dintų? Žvejai, sunkią vargo mokyklą bai
gę, yra labai praktiški ir atsargūs žmonės. 
Bet jie ir ištvermingi kaip plienas. įėjus 
jų kaiman ar susirinkiman matai, juos di
džiu rūpestingumu išlaikiusius kaip lie
tuvišką kalbą, taip senoviškuosius apda
rus ir seniausius tėvų tėvų papročius. Vo
kiškai kalbėjo vienintelis buvęs šūsirinki- 
fite žvejys Vokidtiši ir tas, rinitais niirodj*“ 

mais iškritikavęs „Freistato“ nesąmonę, 
išvedė, kad Klaipėdos kraštui yra privalu 
greičiausia glaustis prie Lietuvos. Susirin 
kimui pasibaigus buvo išrinktas M.L. Gel
bėjimo Komiteto skyrius.“

Klaipėdos Miesto Gyventojai pareiškė 
nepasitikėjimą Krašto Direktoriajai

Pačioje metų pradžioje Klaipėdoje, San 
daros salėje įvyko skaitlingai lankytas 
miesto gyventojų susirinkimas, jų tarpe 
daug įstaigų tarnautojų ir darbininkų. E- 
lė kalbėtojų gyvai nupasakojo krašto pol! 
tinę ir ekonominę padėtį ir siūlomo „Frr 
stato“ pavojų. Ant galo vienbalsiai priim
ta rezoliucija, kurioje pareiškiamas noras 
prisiglausti prie Lietuvos ir griežtai pro
testuojama prieš norą primesti „Freista
tą“. „Toliau buvo pareikštas nepasitikėji
mas Direktorijai, kadangi nariai yra už 
„Freistatą“, per kurį mes tautiniai būtu
mėm be teisių savo tėvų krašte ir gaspa- 
doriškai skurstumėm“.

Panašūs susirinkimai įvyko Smalinin
kuose, Plaškiuose, Pagėgiuose, Vyžiuose dr 
kituose bažnytkaimiuose ir visur buvo pri 
imtos rezoliucijos, reikalaujančios „prisi
glaudimo prie Lietuvos.“

Prieitas liepto galas
1923 m. sausio 5 d. „Prūsų Lietuvių Bal

sas“ talpino straipsni „Liepto gala, pri
ėjus“, kuriame tarp kitko rašoma: „Aš ži
nau,, kad daugelis iš mūsų priėjo kantry
bės galą, aš žinau, kad vislab darosi sun
kiau šioje svyruojančioje padėtyje be pa
mato po kojų ramiai ir realiai toliau be
dirbti“ — tai atmintini žodžiai, pasakyti 
Klaipėdos krašto seimo prezidento gar
siojo p. Krauso, paskutiniame Handeįska- 
mėroš pdšedyjė. Pagaliau ir p. Krautas pS

sakė visą teisybę, kad ir apšvelninęs ją. W 
Būtent, nedaugelis iš mūsų priėjo kantry- ; S 
bės galo, bet mes visi, išskiriant patį p. - 
Krausą ir Co., kuriems dar ligi šiol, gyve
nosi, ačiū Dievui, pusė bėdos, kol dar san
dėliuose buvo lietuviškų ir pusdykiai 
„pirktųjų“ lenkiškų „patriotinių“ malkų. 
Darbininkams buvo už darbą mokama nie 
ko nevertos popierinės Ostmarkės, o mal
kų produkcija parduodama į užsienius už 
sterlingų svarus ir kitokią aukso valiutą

Šiandien nebėra nei duonos, nei malkų. 
Abiejų pusių (lenkų ir freistatininkų) bu
vo dedama visa viltis, kad greitai taps ne- 
itralizuotas Nemunas, lenkai galės vogti 
Lietuvos miškus pagrobtus iš Lietuvos 
Vilniaus ir Gardino kraštų ir juos pigiai 
plukdyti Nemunu.“

Žygio rytas

Ei, jaunyste, žygio rytas, < 
> x plieno valios kupina.

Jaunos jėgos kaip granatos, j 
skamba ginklai ir 'daina.

Esant tokiai padėčiai, krašto jaunimas, 
pasikvietęs į talką Did. Lietuvos brolius, ‘ 
perkirto gordijos mazgą kardu. 1923 m. 
sausio 9 d. prasidėjo sukilimas, siekdamas 
paimti krašto valdžią į sukilėlių rankas. 
32 sukilėliu būrys pradėjo žygį iš šiaurės 
Kretingos-Klaipėdos plento linkme ir puo
lė Bajorus. Čia jis paėmė į belaisvę pran
cūzų prefekto pavaduotoją, 2 policijos ko
misarus, 20 ginkluotų policininkų, auto
mobilį ir 2kulkosvaidžius. Lygiu laiku su
kilėliai pradėjo užimti Pagėgių ir Šilutės 
apskiičius.

Veikiai visame krašte paplito toks at
sišaukimas į gyventojus:

(bus daugiau)
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Europos Lietuviu Kronika . . * "
LONDONAS

S
LANKYKIME LIGONIUS

į Anglijos ligoninėse yra nemažas skai
sčius mūsų tautiečių — ligonių, kurie ne- 
?turi čia jokių giminių ir artimųjų. Tie iš 
į jų, kurie serga sunkiai pagydomomis Il
s' gomis ir yra priversti ligoninėje išgulėti 

ilgą laiką, jaučiasi labai vieniši. Dėl blo
gos savijautos, gydymos procesas ilgiau

■ užtrunka.
Todėl DBLS Centro V-ba prašo pavie

nius lietuvius, o taip pat Skyrių Valdybas, 
suorganizuoti savo apylinkėse reguliarų 
ligonių lankymą. Lankytojai, pastebėję ko 

I ligoniui trūksta, prašomi pranešti vietos 
I Skyriaus Valdybai arba DBLS Centro Vai 
| dybos, Soc. reikalų komisijai. Aplankius 
į ligonį metų pradžioje reikia išaiškinti ar 
f jis gauna lietuvišką laikraštį ir ar to laik

raščio prenumerata yra pratęsta. Jeigu 
vietoje nesama lėšų laikraščiui užsakyti, 
tai prašoma pranešti minėtai komisijai li
gonio pavardę, tikslų adresą, trumpai ap
rašyti ligonio sveikatos stovį ir pažymėti, 
ar jis norėtų gauti „Europos Lietuvį“,

NAUJA DBLS CENTRINIO SKYR. V-BA

DBLS Centrinio skyriaus, turinčio per 
200 narių, nauja valdyba buvo susirinkusi 
pirmam posėdžiui. Naujoji valdyba išrink
ta korespondenciniu būdu. Pareigomis pa- 
siskirstyta sekančiai: T. Vidugiris — pir
mininkas, V. Zdanavičius — vice-pirminin 
kas. R. Baublys — sekretorius, V. Akelai
tis — iždininkas, T. Grikinas — narys. 
Kandidatais liko: A. Žukauskas ir V. Stri- 
mas. Revizijos komisijon išrinkti: K. Stir- 
bys, V. Dargis, Z. Akelaitienė. Kandida
tas — K. Jurka.

Atstovais į DBLS metinį suvažiavimą iš 
rinkti 7 nariai: Kun. A. Kazlauskas, T 
Vidugiris, S. Žymantas, R. Baublys, J. Vil-

PAMALDOS
BRADFORD — vasario 5 d., 12,30 v. 
LEEDS — vasario 12 d., 3 v. p.p. 
NOTTINGHAM — vasario 19 d., 12,15 v. 
WOLVERHAPTON — vasario 5 d. 13 vai.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
STOKE on TRENT

VASARIO 16 MINĖJIMAS
šeštadienį, vasario 18 d., 6.30 vai. vaka

ro Leopard Hotel, Burslene, rengiamas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Minėjime dalyvaus DBLS pirmininkas 
M. Bajorinas ir vicepirmininkas kun. A. 
Kazlauskas. Programą atliks vietos skau
tai.

Veiks bufetas ir loterija.
Prašoma atsilankyti visus apylinkėje ir 

vietoje gyvenančius lietuvius.
Skyriaus Valdyba

CORBY
corbieciAi RENGIA VASARIO 16 

MINĖJIMĄ
šeštadienį, vasario 11 d., 5 vai. vakaro 

Mision Hall, Church Str., „Old Corby“, 
DBLS Corby skyrius visus kviečia atsi
lankyti

VASARIO 16 D. MINĖJIMAN
Paskaitą skaitys C. Valdybos vice-pirmi- 
ninkas Kun. Kazlauskas.

Corbiečių vaidintojų-mėgėjų grupė su
vaidins A Škėmos

„VIENĄ VAKARĄ“.
Pasirodys ir šeštadienio mokyklos vai

kai su šokiais, dainomis ir deklamacijo
mis. v

Meninei daliai pasibaigus, bendras pasi
linksminimas. Loterija, šokiai, bufetas ir 
t.t.

Primename, kad tai paskutinis didesnio 
masto subuvimas prieš Velykas. Drauge 
bus atšvęstos ir Užgavėnės, todėl visus 
tiek vietos, tiek- apylinkės lietuvius, nuo
širdžiai kviečiame skaitlingai- dalyvauti.

Corby skyr. valdyba

NORTHAMPTONAS

VOKIETIJA
BENDRUOMENĖS APYLINKĖSE^"

KREFELD —■ Lietuviškas Kalėdų sene
lis surinko Krefelde ir apylinkėje gyve
nančius lietuvius vaikus ir labai gausiai 
juos apdovanojo. Eglutėje dalyvavo apie 
30 berniukų ir mergaičių. Dauguma, pa
sipuošę Amerikos lietuvių suaukotais rū
beliais, atrodė, lyg būtų tik ką iš Ameri
kos atvažiavę. Kalėdų seneliui buvo pa
sakyta daug gražių eilėraščių, kurie jam 
ir kitiems dalyviams net ašaras išspaudė. 
Vykusiai pasirodė vargo mokyklos moki
nys Jonas Pocius ir Vasario 16 Gimnazi
jos mokinys Antanas Dūda.

NEUSTADTAS — Stovykloje gyvenan
tiems seneliams buvo suruošta kavutė. 
Dalyvavo 30 asmenų, įvairių tautybių ir 
tikybų. Gražią sveikinimo kalbą pasakė 
miesto atstovė p-lė Scheel, toliau kalbėjo 
evangelikų ir katalikų bažnyčios atstovai. 
Po kavos visi buvo apdovanoti NCWC ir 
Evangelikų Šalpos Organizacijos maisto 
paketukais. Susirinkusių vardu aukoto
jams padėkojo J. Grunovas.

WEHNEN — Apylinkės vaikams Kalė
dų eglutė šiais metais buvo surengta per 
Tris Karalius.. Vargo mokyklos vedėjos 
Atienės vadovaujami vaikai pastatė sce
nos vaizdelį „Trys miškininkai“.

GEESTHACHTAS — Apylinkės vaiku
čiams buvo suruošta Kalėdų eglutė. Susi
rinkusius tėvus su vaikais pasveikino apy 
linkės pirmininkas J. Drungilas, palinkė
damas visiems laimingų Naujų Metų. Ra
gino nenustoti tikėjimo į šviesesnę ateitį 
ir savo vaikus auklėti lietuviškoje dvasio
je. Po to vargo mokyklos mokiniai, vado
vaujami mkt. A. Midverio, pasakė eilėraš
čių, vienas jų pagrojo akordeonu, kartu 
su tėvais pagiedojo kalėdinių giesmių. 
Padalinus vaikučias dovanas, šis kalėdi
nis parengimas baigtas Tautos Himnu.

DILLINGENAS — Kalėdų eglutė pra
dėta vaidinimu ,.Našlaitės eglutė“. Vaidi
nimo metu Kalėdų senelis apdovanojo 
vaikus. Dovanoms pinigų skyrė Krašto 
Valdyba ir Baltas. Prie scenos vaizdelio 
pastatymo daug prisidėjo Vasario 16 Gim. 
mokinys Getneris ir vietoje gyvenąs es
tas mokinys Gerke, kuris savo rolę lietu
viškai labai gerai atliko.

Hanau — Ir šiais metais Kalėdų senis 
neaplenkė Hanau vargo mokyklos moki
nių. Tik šiais metais jis buvo daug turtin
gesnis, negu ankstyvesniais. Šį kartą Ka
lėdų senis atvyko iš Amerikos — jį dele
gavo Amerikos Lietuvių Mokytojų Sąjun
gos Valdyba. Jam talkininkavo Free Eu
rope senis. Abudu susidėję gausiai apdo
vanojo vargo mokyklos mokinius. Kiek
vienas mokinys gavo gerą maišelį saldu
mynų, vaisių ir atskirą dovaną — balti- 
nukus, kojines, pirštines ir kt. Džiaugs
mas buvo nepaprastas. Mokiniai, atsidė
kodami savo geradariams, padeklomavo 
gražių eilėraščių, šoko, dainavo ir žaidė. 
Mokinių tėvai, mokyklos vedėja ir visi 
mokiniai liko dėkingi Lietuvių Mokyto
jų S-gai Amerikoje, jos pirmininkui A. 
Gulbinskui, o taip pat Free Europe atsto
vui p: von Berg už tas gausias aukas Ka
lėdų eglutei suruošti.

NEUSTEDTAS — Apylinkės vargo mo
kyklos vaikams buvo suruošta eglutė, ku
rioje dalyvavo ir vaikų motinos. Prie 
gardžių pyragų ir kavos buvo praleista 
keletą linksmų valandų. Susirinkusius 
pasveikino vargo mokyklos vedėjas J. 
Pareigis.

MEMINGENAS — Apylinkės lietuviams 
kaip kasmet, taip ir šį kartą, klebonas 
kun. Ant. Bunga suruošė bendras Kūčias. 
Tokias Kūčias surengti padeda visuomet 
mūsų geraširdžiai broliai ir sesės lietu
viai, gyvenantys užjūriuose. I kalėdiniai 
papuoštą salę susirinko visi Memmingeno 
lietuviai.

HAMBURGAS — Nusižudė lietuvis Fe
liksas Norvišas. Velionis buvo II-jo didž. 
karo invalidas. Palaidotas Hamburg':— 
Oldorf kapinėse.

ŽYMI APYLINKĖS AUKA

PLB Reutlingeno-Pfullingeno seniūnija 
atsiuntė per savo seniūną, Viktorą Gailių, 
žymią auką Vasario 16 Gimnazijai išlai
kyti.

DM 500.— sumos.
Toks pačios Vokietijos lietuvių Bend

ruomenės vieneto įnašas yra labai vertin 
gas, nes jis prodo, kad ir sunkiose sąlygo
se gyvenantieji lietuviai kuo galėdami pri 
sideda savo mokslo įstaigai išlaikyti.

GAUTI NAUJI 
GIMNASTIKOS ĮRANKIAI

Iš Baden-Wuerttemberg švietimo minis
terijos gimnazija prieš pat Kalėdas gavo 
apie 2.000 DM vertės gimnastikos įran
kius; lygiagretes, švedišką dėžę, ožį, šve
diškus suolus, odines klostes, ritminei gim 
nastikai sviedinius, buožes, lankus ir vir
ves.

Tuo būdu kūno kultūros pamokas žie
mos metu galima suintensyvinti ir moki
niai su džiaugsmu naudojasi tais įran-' 
kiais. Deja, gimnazija labai jaučia moki
nių sportiškos aprangos stoką. Trūksta ba 
tukų, marškinėlių, kelnaičių ir pn.

Baden-Wuerttembergo švietimo ministe 
rija pasižadėjo ir toliau remti gimnaziją 
sporto srityje, aprūpindama ją vasarą 
lengvosios atletikos bei kitais sportiniais 
įrankiais.

PADĖKA

Kapitonui I. Apygrybiui ir MSO sar
gybų bei transporto daliniuose tarnau
jantiems lietuviams reiškia širdingiau
sią padėką už Kalėdų stalo praturtinimą 
iš MSO paliuosuoti ligoniai, dabar gyve- 
nntieji Krefelde.

Pėstininkas kovoja su šautuvu,
činskas, F. Neveravičius, V. Akelaitis.

REPORTAŽAS APIE SPAUDOS BALIŲ

Platesnį reportažą apie šeštadienį, sau
sio 28 d., įvykusį spaudos balių spausdinsi 
me kitos savaitės numeryje.

DAIL. GRIGARAVIČIUTĖS - JOHNSTON 
KURINIAI LEAMINGTONO ROYAL SPA 

GALERIJOJE

Džiugu girdėti, kai visur DBLS skyriai 
rengiasi iškilmingai paminėti musų Nepri 
klausomybės šventę — Vasario 16. Mes gi 
Northamptono skyriaus nariai ir prijau
čiantieji, kurių esama apie 40, jau dveji 
metai laukiame, bet niekas čia nei susirin 
kimų, nei minėjimų nesurengia, nors vie
toje yra nemažai tokiems parengimams 
pravesti pajėgų. Yra žmonių, yra kas veik 
ti, tik reikia geros valias. Reikia, kad pa- 
bustume iš apsnūdimo bendram lietuviš
kam darbui. Northamptoniškis

kastuvu ir dar kaikuo
Pagaliau Sycamore gatvė ir Sycamore 

School. Lietus pila vadžiomis. Gatvė šva
ri. Nors neįtikėtina, sakytum iššluota.

„Kurgi tos gerbėjų minios?“ — dūsauja 
Danutė.

O visdėlto yra — tiesą pasakius, ne mi
nios, bet trys vyrai, kaip ąžuolai. Devei
kis šypsosi plačiai, it saulė iš už debesų,

Coventryje gyvenančios dailininkės G. 
Grigaravičiūtės-Johnston kūriniai perei
tais metais rudenį buvo išstatyti Covent- 
rio dailininkų parodoje.

Dabar Leamingtono Meno Galerijos di
rekcija pakvietė dailn. Grigaravičiūtę da
lyvauti Royal Spa Galerijoje rengiamoje 
parodoje, kur dalyvauja britų rinktiniai 
dailininkai su savo kūrianiais. Grigaravi- 
čiūtės paveikslai buvo specialios komisi
jos išskirti ir pripažinti tinkami šiai pa
rodai. Leamingtono Royal Spa Galerijoje 
ši paroda atidaroma vasario 4 d. ir tęsis 
iki š.m. kovo 3 d.

DERBY
DBLS Derby skyrius rengia

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMĄ

vasario 11 d., 5.30 vai. Becket St. Innes 
Sales Room, Derby (Miesto centre).

Paskaitą skaito K. Vaitkevičius. Po ofi
cialios dalies — šokiai.. Veiks bufetas ir 
turtinga loterija. Maloniai kviečiame atsi
lankyti Derby ir apylinkių lietuvius.

Skyriaus Valdyba

PLB D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS LOTERIJA

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
^organizacija išsilaiko iš organizacijų mo
kesčio, mokamo po 6 d. nuo nario. Bend
ruomenės veikloje yra išlaidų, kurioms pa 
dengti šio mokesčio neužtenka. Bendrų 

/ švenčių rengimas, koncertai ir kiti tauti- 
; niai-reprezentaciniai parengimai dažnai 

yra nuostolingi finansiškai. Tokioms išlai 
doms padengti nutarta surengti loteriją. 
Jos pelnas, (spėjamai keliasdešimt sva
rų), bus paskirtas šiems kultūros ir švie- 

I timo reikalams.
Bilietus platins PLB sudarančios orga

nizacijos. Bilieto kaina — 1 šilingas.
Loterijai paskirti šie fantai: radijo apa

ratas, laikrodis, stiklinė spinta, atostogos 
lietuvių Sodyboje, knygos, atvirukai ir k.

Laimėjimų traukimas bus šiais metais, 
Velykų švenčių metu, Lietuvių Namuose, 
Londone.

Loterijos komisijos pirmininkė — O. 
Kairiūkštienė.

NOTTINGHAMAS
PADĖKA

DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja p. F.. N.everavičiui ir 
visiems aktoriams, atvykusiertls į Notting 
hamą ir čia vaidinusiems veikalą „Ponios 
Dulskienės Moralė“.

Taip pat dėkoja Nottinghamo p.p. Za- 
vackienei ir Gurauskienei už paruoštą sve 
čiams vakarienę, gi ypač p. Kiburienei už 
surengtą ir pravestą turtingą loteriją.

DBLS Nottinghama skyr. v-ba.

BRADFORDAS
DBLS Bradforclo Skyriaus Valdyba šių 

metų vasario mėn. 11 d. — šeštadienį, 5 
vai. popiet Latvian United klube rengia 
Vasario 16 Dienos minėjimą šia program- 
ma:

1. Skyriaus pirm. V. Ignaičio įžanginis 
žodis,

2. A. Giedraičio- Spalio paskaita,
3. Meninė „Atžalyno“ programa,
4. šokiai.
Bradfordo ir apylinkių visuomenė kvie

čiama minėjime gausiai dalyvauti.
Latvian United klubas pasiekiamas Bos

ton Road troĮley-busais, Važiuoti už 3 pe
nus iki Wapping Road (trečias stopas), f 
Wapping Road paeiti apie 2-300 jardu.

DBLS Bradfordo Skyr. V-ba

Prie Shoreditch bažnyčios teko laukti 
gal penkias minutes. Ir tai, gal. be reika
lo. Kaip iš po žemės išniro Zdanavičius. 
Už kampo laukia jau autobusas su „vai- 
diliečiais“. Bemaž visi spektaklyje daly
vaujantieji. Pakeliui dar pasemti Černių 
ir galima leistis kelionėn Nottinghamo pa- 
vergti. ~-----— —---------

Saulėtas rytas nuteikia linksmai, nors tiesia rankas^ ir draugiškai tarytum apka- 
šalta. Septynios aktorės, tragikomedijos bina visą būrelį. Bivainis lyg nedrąsiai, 
„Ponios Dulskienės Moralė“ personažai, - bet džiaugsmingai, nuoširdžiai, ir kažko 
atrodo išblyškusios, neišmiegojusios, su- susirūpinęs.^, 
šalusios. Vyrai irgi ne ką geriau, tačiau 
kupini energijos, apsimeta, kaip papras
tai, kad tai niekis, vien malonumas...

Keletas posūkių, dar gatvė, ir dar, ir 
paskutinysis iš vis pasemiamų pakeliui ak 
torių, Černius, sužiba, kaip spindulys, be
sišypsąs, įmantrus, su kibirkštėlėmis č’ 
goniškose akyse, užkrečiamu upu ir pilnu 
portfeliu, skanėstų, kuriuos jam paruošė 
rūpestinga žmonelė.

Londonas, Londonas, vis Londonas. Ar 
ir galo jam nebus. Pagaliau laukai, me
džiai, laukai, ganyklos... Mauname į šiau
rę per kaimus ir miestelius, taip panašius 
vienas į kitą, 1 '' '
vardų klausti... Nottinghamas dar toli.

Nuotaika kylą, pradingsta mieguistu
mas, ir linksmybė apima mažą būrelį. 
Nuoširdų, beveik šeimyniškai. Tarsi iš 
rankovės pasipila juokai, kandžiojimasis 
ir atsikirtimai. Kažkas užtraukia dainą, 
kiti prisideda, kažkas falšuoja... nutraukia 
juokdamiesi, pradeda iš naujo, dar gar
siau nustelbdami motoro ūžesį.

Nieko nepadeda režisoriaus i” 
balsas... „Širdelės, pavargsit, pasilsėkit... 
verčiau roles pakartokit... balsai! balsai!, 
kas gi liks, iš jūsų balsų? O turit man, 
kaip iš velnio rago!..“

Juokas nustelbia režisoriaus burbėjimą.
„Pavargsta, balsai?!“

„Betgi mes . kaip tik lavinam balsus ir 
kaupiamės energijos“ — atsikertą skam
biu, lyg varpelis, balsu Gertrūda. Ir j”, 
kiasi jos akys, ir dantys ir velniūkštiškai 
suraitytos garbanos ties kakta.

i su rolėm!“ — pridu-
— „Nebent Dulskis tegu 
rolę! Felicijonai! kartok

Ir tas trečiasis, padžiūvęs ir nuoširdus, 
tiek pasidarbavęs vėliau prie scenos ren
gimo, tealeidžia jūsų korespondentui, kad 
nespėjo nė pavardės jos pasiteirauti.

„O dabar eikit atsigerti kavos ir užkąs
ti!“ — komanduoja viršyta Deveikis, ro
dydamas namą kitapus gatvės. Lipam į 
augštą daiktų palikti.

„Čia lietuviškas kambarys“, — sako De
veikis. — „Čia susirenka lietuviai pakal
bėti, išgerti — lietuviškai: sveiks, Petrai, 
sveiks, Jurgi! O dabar bukit, kaip namie.“ 

Apatiniam augšte, prie gausiai puikiais 
___ ______,___   sumuštiniais apkrauto stalo linksmai svei- 
kad niekas nesidomi nė jų kiną mus dvi jaunos, malonios šio vakaro 
”_______________" mūsų šeimininkės. Valgydina mus ir gir-

PRANEŠIMAS...
Mes žemiau, pasirašiusios skautinįnkės 

konstatuojam, kad skautų organizacijoje 
įsigalėjo negerovės, kurios mūsų giliu js' 
tikinimu- pažeidžia - pačius, pagrindinius 
LIETUVOS SKAUTŲ. SĄJUNGOS PRIN
CIPUS.

PETRIKONIO PARODOS UŽDARYMAS
Antano Petrikonio paveikslų paroda, ąti 

daryta Soaudos Baliaus dieną, sausio 28, , j ■ ■ . . ,vwvo.uždaroma ateinant; sekmadieni, vasario 5 Neturėdamos ’' Organizacijos vadovybės
d. Ta proga Lietuvių Namuose rengiamas pritarirno ir todėl negalėdamos su tomis 
pobūvis-arbatėlė-šokiai. negerovėmis kovoti,< 1956 m; sausio 7 die-

Atidarymo dieną, šeštadienį, parodos išstojome .iš PU.S.S. Sakučių-Seserijos, , , . .............. „ . tuo pačiu nebenesame uz jos veiksnius io-lankytojai įsigijo 7 paveikslus. Lietuvių ^ios teisinės nei moralinės atsakomybės.
Namai nupirko didžiąją Vytį, gi A. Žu
kauskas — Vilniaus miesto vaizdu, kurį 
padovanojo Lietuvių Sodybai.

šeštadienį, vasario 4 d., paroda atida
ryta visą dieną. Sekmadienį — nuo 12 va- . 
landos. Londohiečiai kviečiami apsilanky
ti ta,pasižiūrėti A. Petrikonio paveikslų, 
kurių parodoje išstatyta net 35.

1. Skt. 'Aldona Auguštinavičienė
2. Pskt. Aurelija Balašąitįenė
3. Vyr. Skt. 'Magdalena Martiiškaitė

. 4.. Psktr, Alodną , Bartuškienė
5. Vyr. 'Skt. ’Izabelė Jonaitienė
6j Pskt. Stefanija Juodvalkytė .
7. Skt. Ona Kavaliauskienė
8. Vyr. Skt. Dr. D. Kesiunaitė
9. Pskt. Genovaitė Modestavičienė

10. Pskt. Regina Nasvytienė-
11. Skt. Stefanija Radzevičiūtė
12. Skt. Dr. Marija ŽilinskienėPADĖKA

Maloniems talkininkams, ypač p. Šauliu 
nui, p.p. Petkams, p. Matukui, Ząborui, 
p-lei Dulskytei, p. Markevičiui ir visiems , ... ■ • _■ i ajicoauma- nuuiuuiu-na-
Kitiems, Saudos Baliaus vakarą talkinin- dzeviičenė, duktė Mato Kubiliaus, gyve- 
kavusiems, tariame nuoširdžią padėką. nusi anglų zonoje. Prašoma atsiliepti.

Lithuanian Legation,
17, Essex Villas,. London, W.8.

kavusiems, tariame nuoširdžią padėką.
Spaudos Baliaus rengėjai

PAJEEŠKOJIMAS
Pajieškoma Konsancija Kubiliūtė-Ra-

suraitytos garbanos 1
„Rolės? E, išvešim 

. . ria Mineikienė.
pakartoja savo 
rolę!“

„Ei, sufleri“, _ _ .
ramiai .sėdinčiam, įsirėmusiam minkštoje 
sėdynėje Zdanavičiui, — „Pakartok gerai 
roles, žiūrėk, nesusodink mus į kaliošą!“

„Na, žiūrėkit man!“ .— nepasiduoda dar 
režisorius, bet jau šypsosi. Jis turbut jau
čia, kad susidėjęs su tuo nerūpestingu, 
linksmu būreliu, jis leidosi į nuotykį, ku
ris yrą, artimas jo širdžiai.

Postovis. „Ladies“..........Gentlemen"...
„Cup of tea“, „cup of coffee“,..

Į Ir vėl tolinu... Į lygius Midlando laukus 
veržiasi lietuviška dainą. Nottinghamas 
turėtų būtį netoliese... Bet kurgi esame? 
Kur važiuojame? Šoferis paklydo. Palei
džiamas į darbą žemėlapis. Ar per Man
chester} važiuojam? O gal per Glasgo,wą? 
Cha-cha-cha! Taip gera juoktis, net iš to. 
Kelias, vėl surastas. Ir vėl paklydom. Grįž 
tl. Rodos, šis posūkis, kairėn. Gerai. Dar 
valanda, dar pusvalandis .— Nottingha- 
rhas.
v Ties miestu pakibę sunkūs debesys. Ly- 
jjįi. Vis sodriau. Moterys gražinasi. Plau
kai, veideliai... Netrukus „Sycamore str.“.

„Kur mūsų laukia minia gerbėjų, pra
šančių autografų“ — šauna Danutė, dvi
guba Dulsk ytėųiegailestingai pešiodama 
šukomis savo pasiutplaukišką galvelę.

. „Perdaug mums darbo, neturim laiko 
dalinti autografus, reikės kryžiukus sta
tyti“, — susirūpinusi sako Mašalaitienė, 
ta „kitaip neišsiversta“.

• Labiausiai su Nottinghamu apsipažinu- 
si Mineikienė stengiasi prisiminti kelią. 
Gatvės... tokios, kaip ir visur, autobusų 
stotis, kinas. Ne, neč’ia... Sustokit!

Mineikienė išlipa ir gražiausiai šypso
dama klausia praeivius. Kažką, kurs neži
no, kažką, kurs nelabai žino, pagaliau kaž 
ką, kas Žino.

šaukia vieni pro kitus

do.
Klausinėjame apie salę ir sceną. Metas 

statyti dekoracijas, rengti scenovaizdį. Pa 
sirodo, še tau. Nesusipratimas. Ligi pusės 
septynių salė užimta, išnuomota anglų 
skautams. O vaidinimas turi prasidėti 
kaip tik tuo metu. Ką daryti? „Po vel
nių!“;— keikiasi režisorius, ir jo ilga no- 

išminties sis dar labiau ištįsta.
Nottinghamo valdyba neriasi iš kailio. 

Režisorius siunta ir kombinuoja, ką dary
ti. Nieko nepeši. Kolkas reikia, lyginti kos 
tiumus, grimuotis ir laukti kambaryje, 
viršuje. Okupuojame kambarį ir jį užver- 
čiam teatriniais galais, galiukais.

Maestro Kaniauskas, musų grimuotojas, 
išdėsto savo magiškos dėžės turinį ant sta
liuko prie krosnelės ir pradeda misteriją, 
kurdamas charakterius, kurie džiugina ir 
stebina žiūrovus.
valdybos ateina sušilęs ir raportuoja apie 

Kaskart vis kas nors iš Nottinghamo 
padėtį. Atrodo nekaip. Skautų vadas, bjau 
rus tipas, nenusileidžia nė per plauką. 
Kalbėti, stačiai, nenori. Sargas, tikras cer 
beris, neleidžia, ir tiek.

„Ar negalima nuimti sargo iš posto?“ 
— karingai atsiliepia Danutė.

„Jeigu tu ten nueisi ir tai padarysi“, — 
sutinka visi entuziastingai.

Bet nottinghamiečiai jaudinasi nejuo
kais. Atsiranda jaunas, dailus pirminin
kas Matulaitis, taip susirūpinęs ir susisie
lojęs, kad net nepastebi aktorių susidomė
jimo jo asmeniu. O čia šu, šu, šu: toks 
dailus, gal nevedęs?..

„Vedęs, vedęs ir turi labai gražią žmo
ną, nesukit sau galvų!“ — lepteri negailės 
tingas, visa matąs ir visa girdįs režisorius.

„Tai gaila“, — atsiliepia choru moteriš
koji būrelio pusė, teatrališkai atsidusda
ma. — „Tai gaila!“

Pagaliau pirmininkas atneša geresnę 
naujieną. Į sceną galima bus įeiti 5-ą va
landą. Pagaliau!

Kolkas laukiame giedria nuotaika. Net 
ir režisorius nurimsta ir susirango prie 
krosnelės.

Černius skambina pianinu valsą, kiti 
niūniuoja. Angeliuke Grikinaitė skambina 
porą lietuviškų šokių, kaikas bando šokti.

Vyrai slaptai nuo režisoriaus girkšnoja 
alų. Kas gali rengiasi scenai. Pagaliau ju
dam į sceną. Lietus, kaip iš gaisrininkų 
rankovės.

Kokia graži scena. Didėlė, šviesi — visi 
džiaugiasi. Kur čia palyginsi su musų lon 
doniške, kurią platina, platina ir vis pra
platinti negali. O galgi kada ir prapla
tins, kai barzdos ligi kelių užaugs.

O dabar-r- į. darbą!. Visi! Zdanavičius 
ligi kaklo sūsisagstė „grafkomis“. atseit, 
kad dulkės neįsiskverbtų į vidurius, ir 
traukia ir stato, nelyginant garo mašina. 
Ragauskas, kaip vijurkas, visur jo pilna.

: Šalčiunas, Felicijonu nugrimuotas, su lie-, 
mene ir dryžomis kelnėmis, prakaituoja 
po grimu, vartalioja akis besiskubinda
mas ir darbuojas čia viršuje, čia apačioje. 
Šauniai padeda nottinghamiečiai, vadovau 
jami simpatingojo Deveikio.

Aleksandravičienė su Gertrūda Apana- 
vičiene miklina kojas, išdarinėdambs bale >■ • 
tinius piruetus, lyg rengdamos! kankaną 

, sušokti.
. Virkutienė vis kažką kažkam siuva. Vi

sos moterys apsisuko įrengdamos kambarį 
, žaibu, atsirado gražūs stiklainiai gėlėms ir 
■ puikus kilimas scenai. Turtingas Notting

hamas — džiaugiasi vaidilieciai. O not
tinghamiečiai: nieko, nieko.., bet savo ver
tę žino, nebijok! -

Skambutis. Salė pildosi publikos. Žiūri
me pro užuolaidos plyšį. Kiek? Daug, Ir 
dar ateina. Antras, trečias skambutis. Pra 
dedame — ooo!..

Kaikas dar vis jaudinasi. Lekiu į salę, 
sėduos, stengiuos nepraleisti nė žodelio; 
nė vieno žesto, atplaukiančio iš scenos. Sa 
lė atrodo pilna, susidomėjusi.

Vaidina. Vaidina gerai, bet dar neįšilę, 
pradžioje lyg varžosi. Tolyn, karštyn; 
Kaip iš velnio rago, anot režisoriaus.

Pirmas veiksmas baigtas. Katučial... Už 
kulisyje judėjimas. Reikia pasikalbėti, 
kaip pavyko, o ką ten publikoje apie juos 
kalba, reikia persirengti ir išrūkyti ciga
retę. Vėl skambučiai — į sceną...

Kaip jie vaidina! Tai jau teatras, tik
ras teatras, žiūrovai tai įvertina ir gyve
na drauge su jais. Reaguoja. Į komiškas 
replikas ir situacijas atsako nuoširdaus 
juoko šuorais. Išgyvena drauge su kiekvie 
nu personažu.

Spektaklio pabaiga. Plojimai, plojimai. 
Jaučiu, kad labai pelnyti. Jau nukrito vai 
dintųjų personažų kaukės, ir vaidiliečiai 
šypsodami dėkoja už karštą žiūrovų pri
tarimą jų vaidinimui. Mažytė, graži, kaip 
pavasario gėlelė, Danutė Kiburaitė kuni
gaikštytės grakštumu daro reveransą ir 
įteikia gėles. Ponas Deveikis keliais šiltais 
žodžiais dėkoja vaidintojams ir režisoriui.

Uždanga nusileidžia galutinai. Salėj 
juokas, triukšmas, dalinimasis įspūdžiais. 
Užkulisiuos ir scenoj, kaip skruzdėlyne. 
Nusigrimuoti, persivilkti, išardyti sceno
vaizdį, susikrauti daiktelius. O čia pilna 
svečių, pažįstamų, draugų... Viskas baigta 
amerikonišku tempu. Apnuogintoje sceno 
je susėda orkestras ir ima griežti šokiams. 
Salėje šoka jaunimas, o jų tarpe jau ir 
mūsų aktorės, pakilia nuotaika, žybčioda- 
mos šypsniais.

Einam vakarienės. Visi išalkę, išalkę, 
kaip vilkai. Ryjame nesuskaičiuojamą kie 
kį kiaušinių, bekorio, sumuštinių, gausiai 
pašlakstytų whisky.

Vakarienės šeimininkės, p. Matulaitienė 
ir Kiburienė, rūpinasi mumis, kaip ma
mos, ir visi jaučiamės, kaip pas mamą.

Nuotaika putojanti. Mažame kambarėly 
je ūžia ir kunkuliuoja draugiška linksmy
bė, prasiveržia tostais: į sveikatą, vaidi
liečiai, į sveikatą, šeimininkai! Net mūsų 
šoferis, anglas, meiliai šypsosi ir kartoja: 
„Very good play! I enjoyed very much!“ 
Režisorius valgo ir geria už tris ir, kad ne 
būtų nuverstas nuo sosto, kombinuoja 
naują spektaklį. Laikas skrenda, netrukus 
reiks grįžti į Londoną. Režisorius ir Šal- 
čiūnas dėkoja maloniems šeimininkams, 
pirmininkas Matulaitis vaidiliečiams.

Bet štai keliasi mūsų mielas Deveikis. 
Džiaugsmas, plojimas.

Jis apima susirinkusius tarsi valdoviš- 
ku, tarsi susijaudinusiu žvilgsniu, kariš
kai išsitiesia ir rėžia: „Mes visi čia karei
viai — išskyrus poną Kuzminską, kuris 
net grandinio laipsnio nepasiekęs“.

„Valio!“ — šaukia visi. „Puiku! Cha- 
cha-cha!“ — griausmingai juokiasi pats 
Kuzminskas.

„Lietuvos kariuomenės pėstininkų sta
tutas sako: pėstininkas kovoja šautuvu, 
kastuvu ir dar kaikuo!“ — tęsia Deveikis.

(NoMte Į psl. 4.)

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 5. (435) 2. II. 1956.

KEISTI PASIKEITIMAI
Valteris Banaitis, Mažosios Lietuvos lie 

tuvis, teisingiau pasakius, Lietuvos lietu
vis, kilimo iš Mažosios Lietuvos, Vakarų 
Vokietijoje nenuilstamai dirbąs Lietuvos 
reikalui, „Santarvės“ Nr. 7-3 parašė rimto 
dėmesio vertą straipsnį. Tame straipsnyje 
jis rašo: „Mums reikia politikų, kurie pa
sirūpintų kultūros reikalais. Tai pats di
dysis uždavinys, kuris paliko jiems ii 
mums. Mūsų politikai privalo praplėsti sa 
vo dabartinės veiklos barus. Tolimesnis 
apsiribojimas grynai „politine politika“ 
neišvengiamai turi vesti prie sustingirr.- 
ir politinės savižudybės“. Kitoje vietoje 
jis sako: „Mūsų kultūrinių vertybių per
kėlimas, transplantacija į svečios šalies 
kultūrą — tai yra vienas pačių svarbiau
sių lietuvybės išlaikymo uždavinių“.

Ta prasme buvo kalbėta taip pat pe
reitą rudenį Lietuvių Sodyboje įvykusioje 
metinėje DBLS konferencijoje.

Šitoks klausimo pastatymas, rodos, n 
kam. neturėtų kelti abejonių. Mažos tautos 
stiprybė yra dvasinė. Ši dvasinė stiprybė 
reiškiasi pirmiausiai tautos kultūriniais 
atsiėkimais. Tuo būdu, tautai nepriklauso 
mybėje ir laisvėje gyvenant, turi būti su
daromos visos galimos sąlygos kultūrai 
tarpti ir kultūrinių laimėjimų siekti. Ly
giai toks pat uždavinys yra ir emigraci
joje. Jau todėl, kad tauta sovietinėje oku
pacijoje neturi sąlygų l'aisvai kultūriškai 
reikštis, emigracijos uždavinys, laisvėje 
gyvenančiai, parodyti pavergtai tautai i 
laisvam pasauliui, kad lietuvių tauta yra 
gyva ir savo kultūriniais laimėjimais stip
ri. Antra todėl, kad emigracijos reiškima
sis kultūriniais laimėjimais svečiose šaly
se yra viena iš veiksminigausių priemo
nių šios dienos sąlygomis realiai kovoti 
dėl Lietuvos laisvės.

Tuo tarpu mūsų politikai, atrodo, pasi
rengę eiti priešingu keliu. Jie yra ilnkę 
kratytis kultūrinio ir lietuvybės išlaikymo 
darbo ir jį krauti ant Lietuvių Bendruo
menės pečių, pasilikdami taip vadinamą
ją „augštą“ laisvinimo politiką, „politinę 
politiką“!

JAV Lietuvių Studentų Sąjunga išleido 
šešis ir ruošia spaudai septintą anglų kal
ba žurnalą „Lltuanus“. Rodos, ši vertinga 
pastanga yra nevien kultūrinis darbas, 
bet didelės svarbos politinis darbas. Vie
nok mūsų politiniai veiksniai tuo reikalu, 
matomai, mažai buvo susirūpinę, jei da
bar skaitėme spaudoje, kad Lietuvių Stu
dentų Sąjunga, nepajėdama pati šį žurna
lą leisti, tarėsi su Lietuvių Bendruomenės 
vadovybe dėl paramos. Kodėl su Lietuvių 
Bendruomene’ Ar tokį reikalą neturėtų 
remti ALTa, Tautos Fondas, Nepriklauso
mybės Fondas? Juk yra žinoma, kad Lie
tuvių Bendruomenės niekur pakankamai 
lėšų neturi. Tai tėra vienas pavyzdys. Tas 
pats V. Banaitis, kuris yra iš profesijos 
muzikas, galėtų daugiau papasakoti apie 
nenugalimus sunkumus supažindinti sve
čias šalis su lietuviškos muzikos kūriniais. 
Jam į pagalbą ateina LNF.. bet, deja, šis 
fondas dar pats lėšų neturi.• « «

Tokios mintys atėjo galvon atsilankius

Per paskutinius 10 metų daug tūkstančių mūsų klijentų siuntė pakietėlius sa
vo šeimoms į Kontinentą, per Wintrex & Co. Ltd.

Mes užtikriname siuntinių pristatymą, arba grąžiname įmokėtus pinigus.
• Žemiau išvardintų prekių rūšį mes išsiunčiame į užsienį, kai tik gauname už
sakymus, gi juos gavę tuoj pat išsiunčiame kainaraščius.

Siuntinėlyje negali būti daugiau kaip 12 įvairių skirtingų rūšių ir jo svoris 
turi neviršyti 19 svarų.

MES SIŪLOME

VYRAMS? batus ir pusbačius, wellingtonus, sandalius, odos ir gumos padais; me
džiagos vyr. kostiumams ir paltams, marškinius, pižamas, apatin. baltinius, kojines, 
megztinius, neperšlampamos medžiagos švarkai (kailio pamušalas) gatavus drabu
žius, pirštines, nosines, kaklaraiščius.
MOTERIMS: batelius ir batus, wellingtonus, šliures, kaliošus, botus (kailio vidus), 
kojines: nailono, vilnos ir šilko. Medžiagas moterš. kostiumams ir paltams, lengvas 
vilnos ir šilko medžiagas suknelėms, kailio pirštines, skareles, bliuskutes, sijonus, 
naktin, marškinius, baltinius, neperšlampamus apsiaustus ir gatavus drabužius.
VAIKAMS: batus, apatinukus, megztines ir gatavus drabužius.
NAMAMS: įvairių rūšių anklodes, vilnones ir vatos, lino medžiagos, šiltos skaros, 
paklodės, lovų užtiesalai, impilai, rankšluosčiai, staldengtės ir užuolaidos.
MAISTAS: rūkyti lašiniai, kava, arbata, kakao, šokoladas, ryžiai, cukrus, džiovinti 
vaisiai, mėsa dėžutėse, aliejus.
VAISTAI: įvairių rūšių prieš T.B., reumatizmą, anemiją ir kit.
ĮVAIRIOS PREKĖS: skalbimo ir prausimo muilas, skutimuisi peiliukai, D.D.T., žirk
lės, skustuvai, pincetai ir kit.
PASITEIRAVIMUS PRAŠOMA SIŲSTI

WINTREX AND CO. LTD.
51, Brompton Road, 
KNIGHTSBRIDGE, 
LONDON, S.W.3. Tel. KNI 1394

Visos informacijos nemokamai. Į pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

MAZOS TAUTOS GINKLAS
š.m. sausio 25 d. tarptautinio P.E.N. klu
bo, Rašytojų Tremtyje Centro surengtame 
naujosios estų literatūros ir poezijos va
kare.

Šis vakaras įvyko Londone, Leighton 
namuose, ■ kuriame ruošiami meno, muzi
kos ir literatūros parengimai. Įvykusiam 
estų parengimui pirmininkavo ir jam va
dovavo Estijos Ministeris Londone A. Tor 
ma, ištraukas iš estų naujosios literatūros 
ir poezijos skaitė t anglai: Miss Ann Poole, 
Miss Mari Hooper ir Mr. Innes Hirson.

Labai gražiai, dailiai ir kultūringai pra
vestas vakaras paliko gilų įspūdį. Štai pa
vyzdys kaip mažos kultūringos tautos at
stovai veda gilią kultūrinio darbo vagą 
svečioje šalyje, kurio politinė reikšmė ne
abejotina. Už savo laisvę kovojančios ma
žos tautos politinis darbas atliekamas vie
nu pačiu veiksmingiausiu būdu: supažindi 
nant svetimus bičiulius su tos tautos di
deliais kultūriniais laimėjimais, kurie dau 
giau negu kas kita įrodo tos tautos nepa
laužiamą pasiryžimą būti laisva.

Atsilankiusiems šiame estų naujosios li
teratūros ir poezijos vakare buvo dovanų 
įteikta estų poeto Bernard Kangro anglų 
kalba išleistų poemų rinkinys „Earth- 
bound“, iš estų kalbos išverstų Londono 
Universiteto profesoriaus W.K. Matthews, 
su jo parašytu įvadu. Svečiai taip pat ga
vo dovanų po kelias estų dailininkų tapy
bos paveikslų nuotraukas.

Pažymėkime ta proga, ką estų daroma 
svečiom šalims pateikiant savo kultūri
nius laimėjimus. 1949 metais, Vokietijoje, 
buvo išleista vokiečių kalba garsiausios 
estų poetės Maria Under eilėraščių rinki
nys: „Stirnine aus dem Schatten“, su A. 
Rannito įvadu; 1953 metais Londone buvo 
išleista anglų kalba garsaus senesnės kar
tos estų poeto Gustav Suits: „Flames on 
the Wind: a Selection from the Poetry of 
Gustav Suits“; 1953 m. JAV, University 
of Florida Press išleido prof. W.K. Ma
tthews paruoštą „Anthology of Modern 
Estonian Poetry“, 1954 m. Londone pasi
rodė anglų kalba, su prof. W.K. Matthews 
(įvadu, jo verstų Marią Under poezijos rin 
kinys „Child of Man“. Tai toli gražu nėra 
viskas, kas estų padaryta.

Galima būtų pagrįstai paklausti, kada 
gi mes sugebėsime išleisti anglų kalba lie
tuvių poezijos antologiją, kurioje pateik
tume svečioms šalims H. Radausko, H. Na 
gio, B. Brazdžionio, J. Aisčio, A. Nykos- 
Nyliūno, Vytauto Mačernio, Juozo Kėkšto, 
Kazio Bradūno poezijos kūrinius, kuriuos 
pav., randame naujosios lietuvių poezijos 
rinkiny „Žemė“, išleistos Los Angeles 
1951 m. Ar tai nebūtų vienas svarbiausių 
Lietuvos laisvinimo darbų?

Minėtame estų naujosios literatūros ir 
poezijos vakare gavome pajusti estų kultu 
ros didingumą ir gilumą, didįjį savo tau
tus pavergimo kančios skausmą, nenutrau 
kiamą ryšį estų kultūros su vakarais, jos 
gilų humanizmą. Naujoji estų poezija iš
keldama pasaulines vertybes nepriklauso 
vien estams, bet visai vakarų Europai.

Poetai: Gustav Suits, Maria Unden, 

Bernard Kangro, Ernst Enno, novelistai: 
Kari Ristikivi, Valev Uibopuu, Gert Hel- 
bemae; visų jų kūrybos ištraukos buvo 
pateiktos klausytojams ir liko jų atminty
je.

Vakaras buvo pradėtas poeto Gustav 
Suits, 1904 m. Jaunosios Estijos (Noor 
Eesti) sąjūdžio įkūrėjo, prasmingu eilėraš 
čiu „Word“. „Žodis gauna sparnus ir 
skrenda į tautas“. Taip, iš tikrųjų estų 
tautos dvasinės kūrybos žodis įgavo spar
nus ir pasiekia kitas tautas.

Vakaro užbaigai Mr. Innes Hirson pa
skaitė Maria Under, kuri vadovavo kitam 
estų kultūriniam sąjūdžiui „Siuru“, ir ku
riai lygios poetės Europoje neranda prof. 
W.K. Matthews, eilėraštį „Remembrance 
and Pledge“.
„Now let us stand with bowed and naked 

head, 
Remembering what was taken and dead. 
All we have lost and death's dividing wall- 
These bonds give strenght that nothing 

can appal".
(Sustokime palenkę neuždengtas galvas, 

prisimindami kas buvo atimta ir mirusius. 
Visa, ko netekome ir mirties skiriamą sie
ną, šie ryšiai teikia stiprybę, kurios nie
kas negali įveikti).* * *

Kuris gali būti stipresnis ginklas ma
žos, kultūringos, nepalaužiamos, save ger
biančios tautos kovoje dėl savo laisvės, 
negu šis estų naudojamas ir mūsų pasek- 
tinas?

S. Žymantas

PĖSTININKAS KOVOJA ŠAUTUVU, 
KASTUVU IR DAR KAIKUO...

Atkelta iš psL 3.

— „Taip, ir dar kaikuo...“ — nutraukia 
kalbėtoją susirinkusiųjų juokas.

„Ir jūs kovojate, dirbate lietuviškai kul
tūrai, ne taip, kaip kiti, kurie tik kalba 
arba geria. Visi mes turime dirbti, kas ką 
ir kaip gali. Kur vienas negali, ten kitas 
turi išgalėti. Sąjunga ko negali, Lasas te
gu gali, Lasas negali, santarvininkai te
dirba, tie negali, socialistai išgali. O vi
si dirba lietuvišką darbą, ir visiems jo 
užtenka. Ir visi į krūvą, visvien visi drau
ge.“ x

Visi įdėmiai klausosi, nes Deveikis iš
kalbus, jo žodižai griebia už širdies, pra
juokina, žavi paprastumu ir gilia prasme. 
Be bombastikos Ir didžiųjų žodžių, pasako 
daug daugiau. Dėkojame karštai ir kiek
vienas širdyje linkime, kad dideli politi
kai, politikieriai ir vadovaujantieji inteli
gentai pasiektų mūsų viršytos laipsnio.

Dar Mašalaitienė moterų vardu apgai
lestauja, kad vyrai vieni kitus čia giria, o 
juk, teisybę pasakius, tai septynios mote
rys savo pečiais pakėlė visą spektaklį. O 
be to, Nottinghamas niekam tikęs — w 
rai arba vedę, arba nė iš. vietos jų nepa
judinsi, nelinkę atsisakyti viengungiško 
„stono“, ir gana.

Jau po vidunakčio. Metas namo. A*-’ 
sveikinimas, bučiavimasis. Sudie, mielieji 
šeimininkai, ligi kito spektaklio. Sudie, 
vaidiliečiai, ligi „Bubulio ir Dundulio“!

Lietus vis tebepiia, autobusas kerta 
tamsą, kaip iššauta raketa. Šoferis mus 
veža, lyg patrakęs. Ir mums pasaulis tru
putį ratu sukas. Jaunųjų vaidiliečių gys
lose kraujas verda. Čigoniškos klajonės 
nuotaika, draugiška, nerūpestinga, sustip
rinta geroku skaičiumi išgertų stikliukų 
ir patirtu įspūdžių. Dar šis tas yra ir ke
lionei. Tiems — labiausiai ištroškusiems 
ir dar vis neišsekusio ūpo.

Danutė ir Angeliuke — abstinentės — 
nutaria miegoti ir susirango galinėse sė
dynėse, vildamosi užmigti bičių avilyje. 
Pagaliau Gertrūda stovi mergaičių ramy
bės sargyboje ir narsiai atremia betkieno, 
kas norėtų jas sutrukdyti, puolimą. Vyres
nieji įsiremia į sėdynes ir apsimeta snau
džią. Jaunimas siautėja. Vis juda, juokia
si, dainuoja, kandžiojas tarpusavy ir ypač 
režisorių. „Pagaliau nusikratėm režiso- 
riaus tironijos. Galim daryti, ką norim. 
Nėr ko dabar jau jo klausyti!“ — šaukia 
Gertrūda. „Alaus! Alaus!“ — užtraukia jį 
augštu, skambiu balsu, ir stveria už pasi
šiaušusių plaukų Ragauską, besitaikstantį 
su buteliu whisky po pažastim prie mer
gaičių.

„Antanai, šu, šu! Neisi ten! Nežadink 
mergaičių!“

„Noriu pas mergaites! Jos, vargšelės, no 
ri gerti! Štai kas... jos nori gerti... — verks 
mingu balsu aiškina Ragauskas ir tuo tar 
pu pripila stikliuką režisoriui.

„Jūs negreit dar manimi nusikratysit“,
— juokiasi režisorius.

„A, bet truputį pasilsėsim laisvos“ — 
sukasi, kaip voveraitė, ir šaudo didžiulė
mis akimis tokia paprastai rami Virku- 
tienė.

„Viktorai, šiandien permaža išgėriau. 
Noriu vaikščioti lubomis!“ .— stengiasi 
perrėkti triukšmą Mineikienė.

„Žiūrėk, Antanai, vaidinsi Dundulį 
man!“ — sako režisorius Ragauskui, im
damas stiklą.

„Dundulį... Kodėl ne. Tik su sąlyga, 
kad...“ — svyruoja besisiūbuojančio auto
buso taktan Ragauskas. — „Kad... viena 
skaitytina repeticija — ir visi moka roles. 
Be-e-e suflerio.. Paskui dvi, trys repetici
jos scenoje ir — trakšt, pokšt, vaidinam“,
— baigia ryžtingai, beveik piktai.

Naktis tamsi, tik protarpiais praskrie
ja kažkokios šviesos, o gal tai mes skrie
jame pro jas. Kažkas vaidenas, galva nu
svyra — užeina snaudulys. Greta manęs 
miega režisorius, tarpais murmėdamas, 
tiesdamas kojas. Girdžiu: „Londonas, 
Finchley Road". Negi būtume jau vietoj?

„Bumbulį, rupūže, ko miegi? Kelkis, 
Bumbulį! Aš Dundulis, tu Bumbulis... Jau 
Londonas“, — girdžiu linksmą Ragausko 
balsą ir matau jo šelmiškai besišypsantį 
veidą, pasilenkusį ties režisorium. — 
„Bum...buli, ru-nū-že! Kel-kis! Londonas!

I. N-ė

Sovietuose ir jų pavergtuose kraštuose 
jau atvirai reiškiamas susirūpinimas jau
nimo dorovės ir charakterio auklėjimo 
klausimu. Į šito abejingo darbo talką jau 
kviečiami mokytojai ir net tėvai, nors iki 
šiol į tėvus buvo žiūrima kaip į atsiliku
sius ir įtartinus padarus. Iki šiol jauni
mui į galvą buvo kalama tik raudonoji 
ideologija, arba marksizmas-leninizmas, 
na, dar pasaulinės problemos. Visa tai bu
vo taip lengva pumpuoti, taip įprasta ir 
taip šabloniška, kad visas jaunimo auklė
jimas ėjo kaip „ant sviesto“. Ir štai apsi
žiūrėta, kad iš jaunimo išeina pusėtinai 
darbštūs robotai sovietinei pramonei su 
įmontuotomis doktrininėmis plokštelėmis, 
o iš viso — pakankamai klusni masė, tik 
vargas, kad juose trūksta charakterio ir 
dorovės sampratos.

Ką naujasis sąjūdis galėtų reikšti? Agi 
tai, kad su literatūra ir, apskritai, menu 
prieitas liepto galas; kad sovietiniam jau
nimui visa tai įgrįso iki gyvo kaulo, c 
pats beveidis jaunimas nebegali sukelti j 
kio intereso žmogaus charakterio studi
joms, nes tas charakteris jau beveik ne
beturi bruožų, o pats žmogus yra grei
čiau tik vaikščiojanti Visasąjunginės Ko
munistų Partijos istorija.

Galbūt, kad komunistai, nuasmeninę 
žmogų, patys išsigando savo darbo vaisių. 
Taip galima tik spėti, šiaip ar taip, šian
dien dar sunku pasakyti, kaip nuoširdus 
yra komunistų nusiskundimas ir kaip ilga 
bus naujoji auklėjimo linija. Galimas 
daiktas, kad raudonieji diktatoriai po ku
rio laiko vėl apsižiūrės ir dar labiau išsi
gąs leidę skelbti tokias erezijas. Materia-

NORVEGAI SULAIKĖ 8 RUSŲ LAIVUS
Norvegijos karo laivynas sugavo 8 so

vietų Rusijos žvejų laivus, įplaukusius į 
Norvegijos teritorinius vandenis. Sulaiky
tų sovietinių laivų įgula yra apklausinėja
ma norvegų policijos. Laivo „Tambov“ ka 
pitonas nenorėjo įsileisti norvegų ir, išri
kiavęs denyje jūrininkus, pareiškė, kad 
pasipriešinsiąs jėga. Norvegų torpedinis 
laivas paleido iš patrankos įspėjantį šūvį. 
Tada „Tambov“ kapitonas pakeitė tuoj 
pat savo nuomonę ir leidosi suimamas.

ŠALTIS
Ilgai trukusią švelnią ir šiltą žiemą, 

ūmai nutraukė stipresnis šaltis. Šios sa
vaitės trečiadienio ryte temperatūra krito 
iki 22 laipsnių žemiau nulio. Londono gy
ventojai, pabudę trečiadienio ryte, rado 
užšalusius vamzdžius ir langų stiklus. Me- 
tereotogijos stotys praneša, kad šaltis ga
li tęstis ilgiau. Šio trečiadienio rytas buvo 
šalčiausias nuo 1947 metų žiemos.

AMERIKIEČIAI VERTINA LIETUVIUS
Didžiausioji pasaulyje meno mokykla 

— Čikagos Meno Institutas (The Art In
stitute of Chicago) — turinti 6000 studen
tų, šalia bendrųjų dalykų dėsto ir vitražų 
(stained glass) projektavimą, kurių prak
tikai atlikti Institutas pasirinko lietuvio 
dailininko Valeškos bažnytinio meno stu
diją.Čikagos Meno Instituto vadovybe paro
dė didelį susidomėjimą šia meno šaka jr 
Instituto dekanas Hubert Ropp gruodžio 
2 d. pakvietė dail. Adolfą Valešką, su ku
riuo aptarė vitražų ir mozaikos skyrių 
praplėtimą Meno Institute. Kompozicinio 
projektavimo (Pattern Desing) skyriaus 
vedėja Grace Earl su savo studentais jau 
lankėsi Valeškos bažnytinio meno studijo
je, kurioje pats dail. A. Valeška ir studi
jos bendradarbis dail. V. Ignatavičius jau 
nuosius menininkus supažindinto su tech
niškuoju vitražų išpildymu.

REIKALAUJA DIDESNIŲ ATLYGINIMŲ
Keturi milionai britų darbininkų reika

lauja padidinti atlyginimą už darbą. Že
mės ūkio darbininkai, prie kurių reikala
vimų prisidėjo dirbantieji transporte, rei
kalauja didesnių atlyginimų, nors nese
niai dirbantiems žemės ūkyje buvo uždar 
bis padidintas 8 šilingais savaitėje. Tok? 
pat reikalavimą iškėlė ir dirbantieji me
talų pramonėje. Jei tie reikalavimai bus 
patenkinti, 4 milionams darbininkų per 
metus reikės išmokėti du šimtus milionv 
svarų daugiau. 

SIUNTINĖLIAI I VISUS KRAŠTUS
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

su tikra garantija pristatymo, arba pinigai grąžinami! 
Išsiunčia eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą

P. 8t B. SUPPLY CENTRE LTD.
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND
Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNĘ VAISTUS 
ar kitas prekes geriausiai apsimoka išsiųsti.

Siūlome taip pat mūsų turtingą ir kasdien veikiančią iki 7 vai. 
vakaro (šeštadieniais iki 5 v.v.) KONTINENTINĘ PARDUOTU
VĘ LONDONE vardu „WHITE EAGLE STORES“ — 8A Thurloe 
Place, S.W. 7, visai prie Bromton Oratory.

linio socializmo pagrindų stiprinimas, 
atrodo, yra arčiau prie širdies, negu, sa
kysim, nors ir nežymus ideologinių vade
lių atleidimas ir suteikimas žmogui lais
vės jieškoti tiesos, nes, atvirai kalbant, 
tiesa yra mirtinas komunizmo priešas. O 
jei jau leisti žmogaus charakteriui plėto
tis ir reikštis, jam negalima pastoti kelio, 
nes jJriemonės tada nepateisintų tikslo. 
Tad štai kodėl naujosios sovietinio jauni
mo auklėjimo tendencijos kelia abejonę. 
Antrą vertus, eksperimentai sovietuose ne 
najiena. Jie žaibiškai pradedami, žaibiš
kai ir užgniaužiami, nes komunistams la
biausiai rūpi tik savo kailis.

S-L-a.

KLAIPĖDOS KONSERVATORIJOS 
BUV. PEDAGOGŲ IR STUDENTŲ 

ŽINIAI

Prieš apleidžiant Klaipėdos Konservato
rijos rūmus, alumnai ir tie, kurie Konser
vatorijos kurso dar nebuvo baigę, 1929 ir 
1930 metais iškėlė mintį, kad po 10-15 me 
tų kur nors visi susirinktumėm pasidalin
ti savo pergyventais įspūdžiais ir padarius 
bendrą nuotrauką. Kadangi ligi šiol šios 
minties nė vienas nerealizavo, (nors jau 
praėjo 25 metai) tenka kam nors šią mes
tą idėją išjudinti.

šių metų liepos 1-mą dieną Čikagoje 
įvyksta Amerikos ir Kanados lietuvių cho 
rų Dainų šventė. Tarp kitų dirigentų, ne
maža dalis bus ir buv. Klaipėdiečių. Jų 
tarpe — ir mūsų buv. direktorius prof. J. 
Žilevičius. Taigi šios_ šventės metu yra tin 
kamiausia proga musu 1929 m. iškeltą 
mintį įgyvendinus. Pasitaręs su kaikuriais 
kolegomis ir gavęs, gerb. prof. Žilevičiaus 
pritarimą, kviečiu visus buv. Klaipėdos 
Konservatorijos pedagogus ir studentus į 
mūsų I-jį bendrąjį susirinkimą Čikagoje, 
š.m. liepos mėn. 1-mą dieną. Atvykus į Či- 
kago, prašau kreiptis į kolegą St. Sodeiką. 
Adresas: 4538 So. Hermitage Ave. Telef.: 
YArd 7-0133. Iš ten bus gautos instrukci
jos.

Po iškilmingo posėdžio, numatoma pa
daryti bendrą nuotrauką.

Atvykstant prašoma pasiruošti šiaip:
1) Kiekvienas atsiveža po 1 arba 2 as

mens nuotraukas (gal teks daryti alumnų 
veniėtę).

2) Prašoma atsivežti nuotraukų iš gy
venimo Klaipėdoje: a) bendrabutis, b) 
Konservatorija, c) buv. pedagogų, d) mi
rusių kolegų ir t.p.

3) Kiekvienas paruošia referatuką, ap
rašydamas savo pergyventas valandas 
Klaipėdoje (kada studijavo, kada ją ap
leido, gyvenimas bendrabutyje, Konserva
torijos „streikas“, veikimas Konservatori
jos sienose ir už jų, koncertai po Lietuvą 
ir t.t.) Taipgi — kaip narpliojo savo toli
mesnio gyvenimo gijas, muzikos pažangu
mas ir veikla, dabartinis užsiėmimas, svei 
katos stovis, šeimos sudėti ir t.p. Galimas 
dalykas, kad kolegos juos norės išgirsti 
susirinkime. Iš tų referatukų bus panau-- 
dota medžiaga spaudai. Po to šie referatai 
bus perduoti Muz. Archyvam Muzika yra 
kosmopolite, taigi politikai čia vietos nėra.

Nei Šviet. Ministerija, nei Konservato
rijos administracija nebuvo griežtai nusi
stačiusi paruošti Konservatorijos baigimo 
ženklelį. Gal susirinkimo proga vertėtų 
juomi apsirūpinti? Todėl prašoma, kiek
vienas pasitaria su savo pažįstamu meni
ninku ir prisiunčia ženkliuko projektą.

Gal kolegos prasitars, ar nevertėtų tu
rėti dviejų rūšių ženkliukus: 1) Konser
vatoriją baigusiems ir 2) Kon-ją lankiu
siems (pastarasis galėtų irgi būti šio su
sirinkimo atminčiai).

Visais su šiuo susirinkimu surištais 
klausimais prašoma kreiptis į J. Bertulį, 
adresu: 10040 So. Hobart Blvd.. Los Ange
les 47, Calif. Taipgi jam prašoma siųsti 
nuotraukas ir kitus dalykus.

Kurie iš kolegų gyvena kitose valstybė
se ir tie, kurie dėl kokių nors. priežasčių 
negalėtu asmeniškai dalyvauti, prašoma 
prisiųsti no dvi asmens nuotraukas ir vi
sas kitas čia nurodytas žinias.

Laiko liko nedaug, todėl prašoma susi- 
rūninti neatidėliojant.

Jei iš atsiųstu pageidavimu nepasireikš
tų griežtų prieštaravimų,, gal kartais pa
vyktų ženkliukus parūpinti jau susirinki
mui.

Kadangi ženkliukų tekių užsakyti tik
tai apie 50, jų kaina tur būt bus neperže- 
ma. Gal kolegos, kurie gyvena tose valsty 
bėse, kur piniginis standartas yra žemes
nis, apie tai pasiteirautų pas savus. Bet 
prieš tai turėčiau jau turėti projektus. 
Projekto priėmimui galutinį žodį tars 
gerb. prof. Žilevičius.

Dar kartą primenama, kad šis susirinki 
mas yra visų lankiusių Klaipėdos K-ją, į 
kuri kviečiami ir buvę pedagogai. Tad, 
kurioje valstybėje bebūtu, prašoma ats;- 
liepti ir nors ratšiškai dalyvauti. Taipgi 
— kiek norėtų ženkliukų.

Juozas Bertulis
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