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BKBAKKAS KALBA !R KLAUSUS!
Baltų Draugija Vokietijoje yra kultūri

nė organizacija. Tas žodis nuo pat jos įs
teigimo siutino mūsų politikierius, siutino 
ir bolševikus. Kasgi iš „rimtų“ žmonių rū
pinasi „kultūra“? Todėl vieni ir kiti rim
tieji nesigailėjo įtarinėjimų, ypač nukreip
tų prieš asmenis, kurie įsijungė į jos veik
lą.

Praėjo dabar jau keletas metų nuo jos 
įsteigimo; mūsų žmonės pasikeitusios tarp
tautinės padėties akivaizdoje — jos supra
timo atveju mūsų mieli tautiečiai Ameriko 

■ je vis mažiausia per pusę metų atsilieka— 
gal ir įsitikino, kad jokios politinės veiklos 
per tą draugiją neišvystysi. Ateis laikas 
— išryškės galimybės; tačiau, tada ateis 
ir veiksnių valanda, o Baltų Draugija var 
gu ar tokiu veiksniu bus...

Kągi ji veikia? Joje susispietė keletas 
kultūrininkų, kurie rodo ir kitokį, kaip tik 
publicistinį aktyvumą. Čia noriu iškelti tik 
vieną ir .būtent, vokietį. Liet.-Vok. sekci
jos narį muziką Dr. H.J. Dahmen, Stutt- 
garto Radiofono choro vedėją.

Nebuvo draugijos parengimo, kuriame 
jis nebūtų pasireiškęs kaip vienas pagrin
dinių darbininkų, nesigailįs didžiulės ener
gijos ir pastangų. Jis buvo pirmųjų Kultū
ros Dienų Stuttgarte pati siela, koncertų 
Lueneburge ir kitur pagrindinis organiza
torius; jis daug pastangų padėjo ruošiant 
Bremeno „Dienas“. Ligšiolinis rezultatas: 
apie jį — niekas nieko nežino... O vis dėl
to — gėda.

Po „Dienų“ Stuttgarte vienas mūsų di
džiųjų veikėjų vis dėlto rado reikalo pasa
kyti, kad jis „didelis mūsų prietelis“. A 
propos — tai buvo tas pats veikėjas, kuris 
nenorėjo Dr. Dahmeno nė į Draugiją priim 
ti, nes tas buvo karo metu Lietuvoje! Taip, 
tikrai buvo— ir, man rodos, kultūrininkų 
pasaulyje jau tada gerą vardą įsigijo. Pa 
klauskit dail. Jonyną, paklauskit visą eilę 
menininkų, kurie per jį gavo stipendijas 
tąsyk, karo metu, Vokietijoje studijuoti... 
Bet visa tai, atrodo, nėra svarbu. Tikrai 
nesvarbu, jis pats sako. Tačiau, jeigu iš 
anų baisiųjų okupacijos metų liko keletas 
pragiedrulių, jeigu galima nemeluojant pa 
sakyti: ne visi vokiečiai buvo naciai — 
tai turėkim pirmoje eilėje galvoje šį žmo
gų! Kasgi jį šiandien verčia ar vilioja lai
kytis su mumis? Nauda, ambicija, pelnas? 
Atleiskit, kad k vato j uos: prie šios „veik
los“ visi, kas prisideda, patys primoka... 
Tokius „durnelius“ praeities didieji politi 
kai, sulenkėję Lietuvos bajorai, vadindavo 
„litvomanais“, savo rūšies ligoniais. Taip, 
Dr. Dahmenas yra ryškus „litvomanas“, 
nes jis yra menininkas ir nerimsta kitiems 
nepasakęs, kad Lietuvoje yra, buvo ir dar 
bus savita kultūra, apie kurią pasaulis per 
mažai žino (tai jo žodžiai). Ir prie to pri
dėsiu dail. Jonyno žodžius, jam pasakytus 
dar okupacijos metais, išreiškiant liet, me
nininkų padėką: „Jūsų darbas dvelkia ne 
tik asmenišku padorumu, bet jis yra ir ge 
riausios rūšies politika — pozityvi ir tei
giama“. O tokia „politika“ visad yra kultu 
rinė veikla.

Ši ilga įžanga buvo reikalinga; ji padik
tuota sarmatos. Jeigu tapom materialiniais 
skurdžiais ir kam atsilyginti daiktais ne- 
įstengiam — ar esame ir dvasios ubagai? 
Dr. Dahmenui seniai yra vieta Lietuviško 
je Enciklopedijoje. Tai, ką šis žmogus Ilg
šiai nuveikė stačiai neįmanomomis sąly
gomis, toli prašoka dažno mūsiškių „veik
ią“. Taip, jisai buvo okupacijos metais 
Lietuvoje — lygiai kaip pirmojo karo me
tu ten buvo toks leitenantas ir vėlesnis 
prof. Jungferis. Ir, tik palinkėsiu, kad bro
liai ir sesės kultūrininkai Lietuvoje šiuo 
metu iš rusų turėtų galimai daugiau tokių 
Dahmenų ir Jungferių...

kraštų gyventojų visad sudarė ir sudarys 
— estai, latviai ir lietuviai!“

Pradedant žila senove vokiečiai turi už 
daug ką atsiprašyti Pabaltijo tautas, daug 
kuo turi ir didžiuotis pastatę ir ten sukū
rę. Tokia jau yra istorijos eiga — ji daug 
atima., daug ir sukuria. Jos prasmė moder 
niam žmogui esanti tik: vengti klaidų, kon 
centruotis į tai, kas teigiama ir kas lieka. 
Ypač dabar, planetariniam amžiui prasidė 
jus, atėjo laikas ryžtingai sunaikinti mi
tus ir žiūrėti į realybę, nes naujieji amžiai 
mus — norim ar nenorim — suartina. „Pa 
pildykim suartėjimą vienas kito pažini
mu“.

Išsamią paskaitą ir sveikinimo žodžius 
lydėjo mažlietuvio kompozitoriaus M. Lau 
riškaus pučiamųjų kvintetas „Iš Lietu
vos“. Juo prikėlėm iš užmaršties klasišką 
lietuviškos muzikos toninį paminklą. Gra
žiai ir stilingai atliko Bremeno kamerinės 
muzikos med. puč. ansamblis.

Jo dalys: „Apie Kraštą ir Žmones“, „Su 
temos giesmė“, „Daina“, „Kaimo Serena
da“ ir „Metturgis“ (Kermošius).

Sekmadienį iš ryto „Unser Lieben Frau 
en“ didžiulėje katedroje įvyko koncertinės 
pamaldos. Estų evangelikų kunigas b. mi
nisteris Lattik pasakė gražų pamokslą, iš
keldamas artimo meilės būtinumą žmonių 
sugyvenime, kurios reikšmė yra didesnė 
kaip pasitikėjimo ir vilties momentai visų 
žmonių gyvenime. Šalia latvių komp. Ke- 
nins ištraukos iš moteto ir estų komp. Fei- 
schner vargonų sonatos išgirdome ir „Ky- 
rie“ bei „Angus“ iš J. Kačinsko mindaugi 
nių „Mišių“. Katedros choras, vedamas 
kantoriaus Wolff, akomponuojant prof. 
JBerg ir dalyvaujant 4 solistams (vokiečių 
dainininkės Kistner ir Deisen, estas teno
ras Poėld ir latvis baritonas Apkalns) gra
žiai išpildė mūsų žymaus kompozitoriaus 
veikalo ištraukas. Veikalas išpildyti nėra 
lengvas ir pareikalauja didelio įsigilinimo 
ir išstudijavimo. Tiek choras, tiek solistai 
ir kiti muzikai jį vertino kaip pačią rim
čiausią koncerto dalį. Jo išpildymas pro
testantiškoje bažnyčioje, be to, ryškiai ro
do tą tolerancijos dvasią, kuri viešpatauja 
Bremeno mieste ir kurios, deja, taip daž
nai pasigendame mūsuose. Solistai buvo iš 
mokę visas Mišias. Choro dirigentas ir ra 
dijofonas norėtų visas Mišias ir atlikti ats- 
kirai-koncertiškai. Planas svarstomas. De
ja, pats Bremeno radijas — atėmus ameri 
kiečių globą — liko gana neturtingas ir ka 
žin, ar galės greit sukrapštyti visus reika
lingus pinigus. O kaip būtų, jeigu mes pri- 
mestume kokį 100 dol. savo muzikai išpo
puliarinti?

Taipogi per radiją transliuotas buvo pą-

P SeįilųnioS PILNOS ~]
ATLYGINIMŲ KLAUSLMAS DIDŽ. 
BRITANIJOJE

Nors vyriausybė, vengdama infliacijos, 
yra siūliusi darbininkų profesinėms sąjun 
goms nereikalauti kelti darbininkams at
lyginimus, tačiau statybos darbininkų fe
deracija, atstovaujanti milijoną darbinin
kų, pareikalavo sumažinti darbo savaitę iš 
44 į 40 valandų ir pakelti atlyginimus 
trumpėjusiai savaitei ir pabrangusiam 
gyvenimui išlyginti.

Geležinkeliečiai taip pat reikalauja 
kelti atlyginimus.

SKRAIDANTIEJI CIGARAI
Autralijoje ties kalnais, kai kuriose Eu

ropos vietose, ypač ties Skandinavija buvo 
pastebėtas dideliu greičiu skrendąs cigaro 
pavidalo šviesulys, žymiai šviesesnis už 
žvaigždes ar bet kuriuos kitus dangaus kū 
nūs.

su
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SUSIRŪPINIMAS DĖL ATLYGINIMŲ
Remdamasis bendru vyriausybės nusista 

tymu, kad neturi būti keliami dirbančių
jų atlyginimai, britų sveikatos ministeris 
atmetė savo žinyboje dirbančiųjų paršymą 
padidinti jiems atlyginimus.

Tai davė pagrindą susirūpinti britų pro 
fesinėms sąjungoms.

GHANA GĄSDINA
Neseniai Afrikoje britų sukurtoji negrų 

valstybė Ghana grasina pasuksianti kur 
nors kitur, jei iš Vakarų valstybių negau
sianti 300 milijonų paskolos.

RUSIJA ATSISAKO KALBĖTI DĖL 
NUSIGINKLAVIMO

Rusų atstovas Jungt. Tautose Kuznecov 
pareiškė, kad jo krašto delegacija nebeda- 
lyvaus daugiau nusiginklavimo reikalų ko
misijoje.

Savo metu kaip tik Rusija buvo siūliusi 
kalbėtis dėl nusiginklavimo.

RAŠYTOJAS, LAIMĖJĘS MIUNCHENO 
MIESTO LITERATŪROS PREMIJĄ, 
PASVEIKINO SOVIETŲ SĄJUNGĄ

SKANDALAS DĖL LITERATŪROS PRE
MIJOS VOKIETIJOJE

PADIDINAMOS PENSIJOS
Britų vyriausybė nutarė padidinti senat 

vės, našlių, karo invalidų ir nedarbingųjų 
pensijas, o taip pat nedarbo ir ligos pa
šalpas ir kitokius socialinio draudimo iš
mokėjimus.

CHRUŠČIOVAS SIŪLO TARTIS
Kalbėdamas aukšč. tarybos suvažiavi

me, Chruščiovas iškėlė sumanymą, kad Ry 
tų ir Vakarų vadovai susitiktų ir aptartų 
šaltojo karo ir ginklavimosi lenktynių 
klausimus. Dėl Sovietų paleistojo žemės 
palydovo-satelito jis pasakė, kad tai nebū
sią panaudota naikinimo reikalui.

Savo krašto žmonėms jis pažadėjo dau
giau prekių ir apskritai geresnį gyvenimą.

PASKIRTAS CARAS
Buvęs prezidentas Trumanas iškėlė, o 

Hearsto laikraščiai primygtinai paantrino 
reikalavimą, kad Amerikoje būtų paskir
tas su plačiais įgaliojimais žmogus, kuris 
suorganizuotų raketoms gaminti reikalin
gas pajėgas ir leistų Amerikai greičiau pa 
rodyti šios srities pažangą. Tiesiog buvo 
reikalaujama paskirti tai sričiai carą.

Dabar jis paskirtas jau. Tai Dr. Killian.

ELEGANTIŠKI DRABUŽIAI
Su Italijos drabužių madų delegatais 

silankęs Maskvoje, Angelo Litrico gavo 
sakymą pasiūdinti Chruščiovui du ap
siaustus ir eilutę...

ap

MIRĖ NIKOS KAZANCAKIS
Jis buvo viena žymiausių graikų literatu 

rinių asmenybių — romanistas ir drama
turgas, poetas ir vertėjas.

Vakaruose žinomiausi jo romanai „Kris 
„ taus antrasis nukryžiavimas^. .„Graikas 

baltiečių muzikos liaudies koncertas. Lietu Zobra“, „Laisvė ir mirtis“.

MASKVOS IŠKILMĖS
Revoliucijos sukakties švęsti Maskvon 

susirinkę buvo kinų Mao Tse Tung, indo- 
kinų Ho Chi Minh, prancūzų Maurice Tho 
rez ir satelitinių kraštų partijų vadai.

PASAULYJE

viškoji dalis buvo gana neblogai atstovau
jama, ir išgirdome pirmiausia du duetus: 
V. Jančio harmonizuotą „Aušk, dukrele, 
drobeles“ ir V. Jakubėno „Plaukia ante
lė“ (abu dalykėlius mažam simf. sąstatui 
skoningai instrumentavo Dr. Dahmen). So 
lo partijas dainavo Duesseldorfo operos so 
listės Deisen ir Kistner. L. Apkalnis lietu
viškai padainavo dar Šimkaus „Anoj pu
sėj Dunojėlio“ ir liaudies dainą „Parsive
džiau mergužėlę, ketinau nebarti“ (V. Ba
naičio instrumentuotę). Puikus Vegesack 
jaunimo choras, vadovaujamas Meissner, 
padainavo dar dvi K.V. Banaičio linaminio 
dainas ir nemirtingąją St. Šimkaus „Kas 
bus .močiute, kas bus“. Lietuviškoji dalis 
baigėsi ilgais plojimais pasitiktais Dahme 
no ir V. Banaičio instrumentuotais liau
dies šokiais „Džigūnas“ ir „Kalvelis“.

Visame koncerte buvo įdomu tai, kad vi
si veikalai buvo atlikti instrumentais. Tai 
duoda jiems visai kitokį rūbą — kai kada 
labai vykusį, kai kada stebina lietuvio au
sį, kuri nepratusi prie'instrumentuotės. Es 
tai, būdami, mažiau skrupulingi dainų ori 
ginalumo atžvilgiu, pasiekė kiek didesnį 
efektą už mus populiarumo — tačiau ne 
delikatumo — atžvilgiu. Latviai šį kartą 
gerokai atsiliko. Jie buvo išsikvietę savo 
chorą iš Hamburgo, kuris vis dėlto muzi-

Vokietijos didmiesčio Miuncheno Miesto 
Taryba kasmet skiria vadinamąją „Miun
cheno Miesto Literatūros Premiją“. Šiais 
metais tokią premiją paskyrė JA Valstybė 
se gyvenančiam rašytojui Lion Feuchtwan 
gėriui. Dabar paaiškėjo, kad šis rašytojas 
bolševikinės revoliucijos 40 metų sukak
ties proga pasveikino Sov. Sąjungos di
džiuosius tironus, pasirašydamas: ,,Lion 
Feuchtwanger, Miuncheno Miesto Literatu 
ros Premijos laureatas“.

Dėl to lapkričio 5 d. Miuncheno Miesto 
Taryboje įvyko labai karštos diskusijos. 
Posėdžio metu krikščionių demokratų frak 
cijos miesto taryboje atstovai iškėlė griež
tą reikalavimą, kad miesto taryba priimtų 
nutarimą, kuriame būtų pareikšta, jog pre 
mija minėtam rašytojui suteikta tik už jo 
literatūrinį meną, o ne už politinę laikyse
ną. Tačiau šiam reikalavimui ypač griež
tai prieštaravo kultūros reikalų referentas 
miesto taryboje Dr. Hohenemseris. Jo tvir
tinimu, rašytojas Feuchtwangeris, esą, ne
galėjęs atvykti į Miuncheną jam skirtosios 
premijos atsiimti, nes JA Valstybės neda
vė jam užsienio paso — neišleido į užsienį. 
Už tai jo sveikinimas Sov. Sąjungai esąs 
tik kaip staigi reakcija prieš JAV-es už 
varžymą jo individualinės laisvės. Esą, kr. 
dem. frakcijos minėtasis reikalavimas taip 
pat būtų asmeninės rašytojo laisvės varžy
mas ir dėl to nepriimtinas. Po šių argu
mentų diskusijos kaskart daugiau aštrėjo 
ir buvo priėjusios beveik iki sąmyšio. Kr. 
demokratų reikalavimą parėmė atstovai ir 
kitų partijų, kaip Bavarų partijos, liberalų 
ir pabėgėlių. Ypač svariais žodžiais argu
mentavo tarybos narys Schuchart: „Kultu 
ros reikalų referento išvedžiojimai yra 
nuostabūs ir įdomūs“; Feuchtwangerio 
„sveikinimas yra lygus pripažinimui —pa
gyrimui jėgos, kuri visiškai paneigia lais
vę“. Už tai, esą, miesto taryba turi aiškiai 
pasisakyti prieš rašytoją, dėl kurio laiky
senos pavojųn išstatoma laisvė.

Pats Lion Feuchtwangeris, paklaustas, 
ar minėtąjį sveikinimą tikrai pasiuntęs, te 
legrama patvirtino. Esą: ,.Sutarimas su 
Sov. Sąjunga yra vienintelis kelias, kurs 
veda prie visos Vokietijos susijungimo.

IŠVAIKĖ DEMONSTRACIJĄ
Vienoje, Austrijos sostinėje, policija iš

vaikė apie 300 studentų ruoštąją demons
traciją Vengrijos liūdnoms metinėms pa
minėti.

TAIGI NIEKO NELAUKDAMI
IR DAR DU PRAŠOM PRISIŲSTI

— Nobelio premija už chemijos srities 
darbus paskirta, britui prof. A. Todd.

—■ Dinamitu susprogdinti Alabamoj na 
mai negro advokato, kuris kalbėdavo par
kuose dėl panaikinimo negrus išskiriančių 
įpročių.

— Reikalaudami didesnių atlyginimų, su 
streikavo Beiruto sąšlavininkai.

— V. Vokietijos prezidentas Heuss važi Džiaugiuosi kiekviena proga, kuria tam
nėjo 8 dienų vizito į Romą. reikalui galiu pasitarnauti“.

— Prancūzija apskelbė garbės legiono Miesto Tarybos posėdžio pabaigoje vis
kavalierium amerikiečių atomo specialistą dėlto 'buvo patenkintas kr. demokratų rei- 
Oppenheimerį, prieš keleris metus pašalin kalavimas — paskelbtas toks nutarimas: 
tąjį tolyn nuo atomo paslapčių. „Krašto sostinės Miesto Taryba nustato,

— Prancūzijoje ’buvo nužudyta 16 alžy- kad Miuncheno Miesto Literatūros Premi-
riečių, iš jų 9 Paryžiaus srityje. ja laureatui skiriama už jo meninį pajėgu

mą,’o ne už politinį pasireiškimą, nuo ku
rio mes griežtai atsiribojame“.

Atrodo, kad rašytojas L.F. nėra toks nai 
vus, jog nežinotų, kas yra Sov. Sąjunga ir 
ką reiškia pasveikinti ją. Greičiau reikia 
manyti, kad jis yra Sov. S-gos simpatlkas 
ar net komunistuojąs, o dėl to negauna ir 
JAV užsienio paso. ELI

ANTRASIS PARENGIMAS — BREMENE
Spalio 11-14 d.d. įvykusios Baltų Kultū

ros Dienos atbūtos be didesnės reklamos 
lietuviškam tremties pasaulyje. Priežasčių 
reklamos nebuvimo buvo įvairiausių. Vie
na pagrindinių — laiko stoka. O nepaisant kinio lygio neišlaikė; vienok ir čia buvo 
tai šios dienos_ buvo gražus pasisekimas, teigiamai įvertinta gera valia, pasigrožėta 
Jų metu su mūsų kultūra supažindinta Š. kostiumais ir gerai Apkalnio parašytais 
Vokietija, supažindinta moderniausiomis instrumentiniais veikalėliais.
ryšio priemonėmis ir gana plačiai. Pavasa __  ___ _ ______  ______ ______  ,
rį vėl įvyko Lueneburgo suvažiavimas (pe kad laiku čia grįš S. Baranauskas. Negrį- 
reitų metų prof. Maceinos ir V. Banaičio 
paskaitos bus šiais metais išspausdintos).
Planuojama kiti parengimai 
Hannovery ir Berlyne.

Bremeno Dienas globojo Bremeno vals
tijos senatas; priėmimas buvo šiltas, atvi
ras ir nuoširdus, nors pačioje pirmojoje 
paskaitoje prof. Johansen (estas-hambur- 
gietis) ir sugriovė mitą, kad Estiją „atra
do“ Bremeno pirkliai. Pasirodo, Pabaltijo 
ryšiai su vakarais yra daug senesni. Ta
čiau, kaip pabrėžė Kultūros reikalams se
natorius Dehnkamp: „Kągi — sugriovė le
gendą, kuria taip didžiavosi Bremenas. 
Bet mes ir toliau didžiuojamės, kad visas 
pasaulis vis dėlto mus laikė tokiais šau
niais vyrais, jog tūkstantį metų ta legenda 
tikėjo...“

‘ Viduramžiškoje (14 šimt.) rotušės salė
je šeštadienį iš ryto įvyko pagrindinis pa- 
baltiečių šventės minėjimas. Jos centre bu 
vo žinomojo rašytojo Edzar Schaper pas
kaita apie Pabaltijo santykius su Vokieti
ja. Tai tas pats Schaper, kuris partizanų 
laiško šv. Tėvui leidiniui parašė įžangą ir 
kuris, pats iš Pabaltijo kilęs, yra ypatin
gas Lietuvos prietelius. Ir jis išėjo „legen
dų griauti“:

Deja, nebuvo lietuvio solisto. Tikėtasi,

žo. Apie J. Liustikaitės atsiradimą Vokie
tijoj sužinota per vėlai... Tačiau visa tai 

Miunstery, nemažina gražaus įspūdžio. Net ir tas fak 
tas, kad koncerto metu nebuvo galima at
likti nė vieno lietuvio parašyto veikalo, to 
įspūdžio nemažina. (Orkestro sąstatas per 
mažas, ir tik per 2 savaites laiko buvo pri 
statytos gaidos!). Tikimės, kad Baltų Drau 
gija toliau veiks šia kryptimi — ir tegu su 
Šliaukia imitatorių iš mūsų veiksnių. Kul 
tūrinių vertybių skleidimas svetimųjų tar
pe juk yra vienintelė politinės veiklos prie 
monė visuomeniškoje srityje! Jeigu nepiau 
tų mus tie didžiuliai nuostoliai daug kas 
medžiagos tiekimo atžvilgiu butų geriau 
galima atlikti! Trūksta mums čia Vokietijo 
je ryšio su Amerika (trūksta, žinoma, ir 
su kraštu). Daug tikimės iš liet, seimo ki
tais metais, ypač kultūrinės veiklos prie
monių pasikeitimo ir koordinavimo srity
je. Po šio gražaus parengimo — laukime 
sekančio!

Dar tik su praeitu „Europos Lietuvio“ 
numeriu išsiuntinėjome Nidos spaustuvės 
mašinų fondui skiriamosios loterijos bi
lietus — kiekvienam gavėjui po porą.

Pirmadienio rytas, ir jau aiškėja pirmie 
ji rezultatai. Jau šeštadienį buvo grįžę pir 
mieji užpildyti bilietai. Pirmadienio rytą 
turėjome iš viso jau 65 apmokėtus bilietus!

Kai kas spėjo grąžinti ir gautųjų bilietų 
atkarpas ir dar užsisakyti papildomai. To
kie pirmieji ratuotieji yra Kostas Sreba- 
lius iš Eccles, jau spėjęs įsigyti 8 bilietus, 
ir Mykolas Balčiūnas iš St., Albans, taip 
pat 8. Jankaičiai iš Škotijos nupirko 4. J. 
Jankaitis savo laiške rašo:

„Gavau iš jūsų du loterijos bilietus, ku
riuos užpildęs grąžinu, ir dar prašau du 
prisiųsti. Čia įdedu dešimt šilingų. Vėliau 
dar kiek galėsiu, dar pridėsiu šiam svar
biam reikalui“.

NIEKO NELAUKDAMI

MALONIEJI RATUKŲ PIRKĖJAI

Pirmuosius aukotojus mašinų fondui ve
jasi nauji.

A. Šimkus iš Švedijos, atsiuntė 3 sva- — Britų Donald Campbell savo hidro
ms. Dr. J. Mockus iš Derby 2 svarus. J. planu Bluebird II pasiekė greičio rekordą 
Strumskis iš Bradford 1 svarą. vandeniu 239.07 mylių per valandą.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios žmonių, kuriems būtinai reikėjo tą vaka- 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:

Numylėto j mano vietoj
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

SUDRAUSTI SAVIVALIAUTOJUS

KO BRITAI NORI Iš SOVIETŲ?
Kaip britų užsienių reikalų ministeris 

Lloyd pasakė parlamente, šaltajam karui 
„Daugeliui vokiečių radijo klausytojų ir baigti sovietai turėtų liautis stengęsi uzmi- 

minėjimo dalyvių buvo pasakyta daug nau nuoti pasaulį, liautis didinę įtempimą Vi
ja. Pvz., kad Pabaltijys nėra vientisas duriniuosiuose Rytuose, liautis krovę pro- 
kraštas, kad geografiškai ir etnologiškai pagan(jos kapitalą iš nusiginklavimo, liau- 
pne jo tektų priskirti ir Rytprūsius, kad 
estai ir latviai turi didžiai skirtingą nuo .
lietuvių istorinę praeitį, sukūrusių didžiu mą Vakarams pulti, pakeisti savo nusista- 
lę valstybę kovai prieš vokiečių ordiną, ir tymą dėl Vokietijos sujungimo ir Arabų- 
tos kovos atsiminimas giliai tebėra įsmigęs izraelio ginčo.
lietuvių tautos sąmonėn iki šios dienos.
Pagaliau, kalbėtojas kvietė savo tautiečius jęORI KIETOS RANKOS 
— vokiečius baigti su senoviškomis nerea
liomis mintimis. „Vieną kartą Pabaltijį va
dina vokiškomis baltjūrės provincijomis“ 
kitą kartą „rusiškomis“. Tiesa, kad Latvi
joje ir Estijoje pirmavo vokiečiai, tiesa - ....
kad visas Pabaltijys ilgai buvo valdomas organizuotų žinojimą, 
tusų, bet laikas suprasti ,kad daugumą tų kas reikia raketiniams ginklams gaminti.

tis naudoję Jungtines Tautas kaip platfor

Hearsto laikraščiai palaiko Trumano 
mintį, kad Amerika turinti kietai susiimti: 
paskirti kietos rankos vadovybę, kuri su- 

......... smegenis ir visa,

O du DBLS veikėjai iš Leigh skyriaus 
atsiuntė šįkart patį įdomiausią laišką. Jie 
šitaip rašo:

„Mes, Jonas Pilipavičius ir Domas Ste
ponavičius, gyvenantieji (čia paduodamas 
adresas), Tamstų ruošiamosios loterijos 
gavome po du bilietus, kurie kainuoja kiek 
vienas po 2/6. Taigi, nieko nelaukdami, at 
karpas su dešimt šilingų sujungę siunčia
me Jums.

„Be to, malonėkite prisiųsti kokį 50 štu- 
kų bilietų, bandysime paplatinti; jei gerai 
seksis, paprašysime daugiau“.

Paskubom atsiųsti 50 bilietų platinti pa
prašė ir A. Karlonas iš Corby.

Dėkojame visiems pirmiesiems, rodan
tiems, kad mašinų fondas susilauks pakan 
karnos paramos, kviečiame neatidėlioti 
siųsti atkarpas su pinigais. Žinote, atidedi, 
užsimeta, ir paskui tik vargas surasti.

Taip pat dėkojame visiems, kurie Pilipa 
vičiaus ir Steponavičiaus pavyzdžiu pano
rės padėti bilietams surasti tautiečiuose 
platesnį kelią.

važinėti Klaipėdos auto 
mašinomis, tas tikriau- 
nuotykių. Nemalonumai

Kam yra tekę 
ūkio keleivinėmis 
šia patyrė įvairių 
prasideda jau Klaipėdos autobusų stotyje.
Grūstis prie kasos, šiurkštus kasininkės ir 
budinčiojo elgesys, nuolatinis autobusų vė
lavimas gali išvesti iš kantrybės net ra
miausią žmogų.

Šiaip taip įsibrovus į autobusą, praside
da tikrieji nuotykiai. Ypač įžūlūs šoferiai 
ir konduktoriai trumpose distancijose Klai 
pėda—Švėkšna, Klaipėda—Veviržėnai. Re
tas konduktorius duoda bilietą; šoferiai 
grafiko laikosi pusės valandos tikslumu, 
o kontrolieriai šiuose maršrutuose atsilan 
ko labai retai.

Bet šoferis ir konduktorė, važiavę marš 
rutu Klaipėda—Veviržėnai š.m. spalio 3 d. 
viršijo visas įsigalėjusias „taisykles“. Au
tobusas, atvažiavęs anksčiau, negu žymi 
judėjimo tvarkaraštis, apsisuko ir tuoj pat 
išvažiavo atgal 19 vai. 14 min. Tuo tarpu 
tvarkaraštyje nurodytas išvykimo laikas 
— 20 vai. 19 min.

Lyjant ir pučiant šaltam pajūrio vėjui, 
pradėjo rinktis keleiviai. Jų tarpe buvo

rą grįžti į Klaipėdą. Tai Klaipėdos celiu- 
liozės-popieriaus kombinato šaltkalvis' Pet 
ras Stankevičius su žmona, Veviržėnų vi
durinės mokyklos mokytoja Bružaitė, vy
kusi aplankyti ligotos motinos. Jų tarpe at 
sidūrė ir komandiruotėje buvęs šio laiško 
autorius. Keleiviai laukė ligi 21 vai. Ir tik 
tada išsiskirstė ieškoti nakvynės pas žmo
nes.

Prašau pakišti po šaltu dušu Klaipėdos 
auto ūkio abejingus vadovus ir bejaus
mius, nesąžiningus darbuotojus, kuriuos 
reikia atitinkamai nubausti!

A. Kolbergas
LLKJS Priekulės RK sekretorius

Komjaunimo Tiesa, Nr. 207.

KAS KAM PADEDA?

Kai tik susitinka Anykščių rajono „Atei 
ties“ kolūkio vadovai su vietos Debeikių 
vidurinės mokyklos vadovais, tuoj karštai 
susiginčija.

— Jūs mums nepadedat bulvių nukasti, 
— priekaištauja vieni.

— Tai jūs mums jokios pagalbos nesu- 
teikiat, — atsikerta kiti.

Kas teisus? Štai neseniai vieną dieną ko 
lūkio bulves kasė 73 moksleiviai ir du ko
lūkiečiai — po vieną iš įvairių brigadų. "

Nesunku suprasti, kodėl kolūkio pirmi
ninkas drg. Strumskis reikalauja aktyves
nės pagalbos. Tokiomis kolūkiečių jėgomis 
bulves nenukąstų iki pavasario.

M. Sadzevičius, V. Staliauskas
Iš „Tiesos“ 1957.X.20, Nr. 249,

1



1 EUROPOS LIETUVIS Nr. 45. (485) 14, 11. 1957,

Lietuviai tarptautinėse knygų parodose VĖLINIŲ DIENA STUTTGARTE
Neseniai spauda pranešė, kad estų, lat

vių ir lietuvių knygų skyrius tarptautinė
je Knygų Mugėje Frankfurte turėjo nema
žą pasisekimą, j jį nemenką dėmesį atkrei 
pė spauda, radijas ir televizija, o Berlyno 
leidyklų bei knygų prekybininkų sąjunga 
pakvietė Pabaltiečių skyrių dalyvauti kny
gų parodoje lapkričio mėn. Reiškiant dėl 
to pasitenkinimą, negalima užmerkti akių 
prieš negeroves, kurios liečia visą Pabaltie 
cių skyrių ir lietuvių interesus bei jų atsto 
vavimą tame skyriuje, ypač kad jis keti
namas rodyti įvairiuose didmiesčiuose Eu
ropoje ir už Europos, kaip minima ,.Euro
pos Lietuvyje“. Manau, kad man, kaip dir 
busiam prie lietuvių skyriaus suorganiza
vimo knygų Mugėje, reikia duoti lietuvių 
visuomenei kai kurių paaiškinimų, kad 
jais- būtų nušviesta situacija, nes ji nėra to 
kia džiuginanti, kaip iš laikraščių gali at
rodyti.

Pirmiausia reikia pasakyti, kad LL Ko
mitetas New Yorke pats gerai nesiorienta- 
vo ,ko reikalinga, dalyvaujant tarptautinė 
je knygų parodoje, ir kokie uždaviniai ten 
ka lietuvių atstovui. Pvz., LL K-te buvo 
mintis geriau pasiskolinti knygų iš Vasa
rio 16 gimnazijos bibliotekos negu jų pra
šyti iš leidėjų Amerikoje, tartum Frank
furto Knygų Mugė būtų senienų, o ne nau
jienų paroda. Tas nesiorientavimas uždavi 
niuose, kuriems LLK mane kvietė, netie
siogiai apsunkino lietuvių atstovo darbą 
organizaciniame komitete prie Free Euro
pe Miunchene.

Nekalbant apie lietuvių knygų leidėjų 
nerangumą ir abejingumą, ruošiantis Kny
gų Mugei, įvairių sunkenybių priežastis bu 
vo Ernos ir Pauliaus Kovalevskių šeiminin 

, kaVimas. Ponia E. Kovalevskienė buvo pa
statyta pabaltiečių knygų skyriaus vedėja 
ir jo menine tvarkytoja, o jos vyras buvo 
latvių atstovu, kuriam dar buvo pavesti 
visi spaudos reikalai. Dėl jų abiejų šeimi
ninkavimo,ypač dėl E. Kovalevskienės dik 
tatoriško budo, buvo prieita net iki to, kad 
lietuvių atstovas nebegalėjo atversti spal- 
vingesnio puslapio lietuvių knygoje, kuri 
buvo išstatoma parodoje. Buvo ir kitų ne
lojalumų lietuvių atžvilgiu. Dėl to viešai 
pasirodė šios neleistinos pasėkos:

1. Schematinis žemėlapis, kuris nurodė 
miestus, iš kur į Frankfurtą buvo atsiųstos 
lietuvių knygos, buvo padarytas klaidin
gai ir šitoks mugėje išstatytas, nors lietu
vių atstovas buvo raštu įteikęs leidyklų 
sąrašą su miestų vardais ir dviem atve
jais reikalavęs žemėlapį ištaisyti.

2. Lietuvos valstybinis ženklas — Vytis 
— nebuvo nupieštas pagal pristatytąjį es
kizą. Vyties žirgo liemuo atrodė karviškai, 
bet su patino priedu papilvėje. Skyriaus 
vedėja tai buvo pažadėjusi ištaisyti, bet pa 
žado netesėjo, ir. Frankfurto Knygų Mugė 
je Vytis buvo išstatytas toks, kokį nesąži
ningas dekoratorius buvo nupiešęs.

3. Frankfurto Knygų Mugei laiku neiš
ėjo brošiūra apie estų, latvių ir lietuvių 
knygas laisvajame pasauly. Tai buvo di
delis trūkumas, nes Pabaltiečių skyriaus 
prižiūrėtojas neturėjo ko duoti gausiems 
lankytojams, kurie prašė informacijų apie 
pabaltiečių knygas ir jų tėvynes. Estai bu 
vo atvežę laisvajame pasauly išleistų svar 
besnių leidinių bibliografiją, o lietuviai te
turėjo tik keliasdešimt Liet. Knygos Klu
bo prospektų, kurie buvo išdalyti tuoj po 
mugės atidarymo. Numatant šitokią gali
mą padėtį, buvo priminta Vliko V. Tary
bai apie reikalą duoti leidinių lietuvių sky 
riaus reprezentacijai, tačiau VT į tai ne 
reagavo. O bendroji brošiūra „Baltische 
Voelker: Ihr Buch im Exil“ teišėjo iš spau 
-dos Frankfurto mugei pasibaigus.

Šitoji brošiūra nebuvo išleista laiku dėl 

g J. GIRDŽIUS-KLAUSUTIS b

RAUDONIEJI Į
į VIDURAMŽIAI j

IS Santarvės žurnalo leidžiamos knygos

VARŠUVOS SPALIS

„Šaltkalvis G o m u 1 k a“

Tuo pačiu metu Lodzės kalėjime vienas 
kalinys matavo savo celės platumą,: šeši žings
niai iki durų. Kalinys kiek šlubavo, nes riau
šių metu kulka jam buvo sužeidusi koją.

Gimęs 1905 m. vasario 6 dieną, kalinys 
Gomulka buvo neaugšto ūgio, silpnos fizinės 

‘ struktūros žmogus ir sirgo džiova. Jis visai ne
panašus į komunistų bačkininką. Veikiau pri
lygo kokiam romantiškam, fanatiškų akių vi
duramžių bajoraičiui, patriotui.

Tačiau šis vyrukas buvo visa kita, tik jau 
ne patriotas.

šaltkalvis Wladyslaw Gomulka, kilęs iš 
pietryčių Lenkijos skurdžiausio — naftos pra
monės — krašto, buvo fanatiškas stalinistas. 
Nors ir jam retkarčiais kildavo abejonių.. Pa
vyzdžiui, jis niekaip negalėjo suprasti, kaip 
daugelis jo „mokytojų“ per naktį pavirto troc- 
kininkais, provokatoriais... Bet neišsprendžia
mų mįslių centre buvo visų gabių, valdžios 
manija sergančių jaunuolių „credo“: „vadas 
žino, ką daro, — vadas visados teisus“.

O reikia pasakyti, didysis vadas Josif 
Džiugašvili! - Stalin iš tikrųjų kaikada krės
davo didelius pokštus. 1939 m. rugpiūčio mė
nesio pabaigoje jis net pasirašė draugystės 
sutartį su fašistu Hitleriu. Ta pačia proga abu 
pasidalino Lenkiją ir Pabaltijį „interesų sfe
romis“. Tik ta sutartim pasirėmę, vokiečiai ir 
išdrįso 1939 m. rugsėjo 1 dieną užpulti Len
kiją.

Bet toji diena tapo ir Gomulkos laisvės 
diena. Gal čia didžiojo vado gili išmintis? 
Drauge su savo suimta žmona iš kalėjimo pa
leistas, Gomulka pėsčias ir basas nužygiavo į 
Varšuvą šilto rudenėlio baisiomis dienomis. 
Varšuvoje Gomulka tuojau stojo ginti tėvynės 
Lenkijos, kuri, tiesą pasakius, su juo ligi šiol 
buvo elgusis, kaip su pavainikiu...

kelių priežasčių, bet svarbiausioji jų bu
vo ta, kad latvių atstovas ir faktinis bro
šiūros leidėjas nepristatė laiku savo teks
to, nes, kaip pasirodė vėliau, jis buvo ra
šomas iš anksto sutarta bendra tema —■ 
mūsų knyga laisvajame pasauly — ir bu
vo išplėstas į kitas temas (atspausdintas 
jis išėjo tokio dydžio, kaip estų ir lietuvių 
straipsneliai sudėti krūvon).

Gavęs minėtą bendrąją brošiūrą Frank
furto knygų parodai pasibaigus, lietuvių 
atstovas konstatavo šitokias nelojalias ei
bes: 1. brošiūros redaktorius Frey straips
nyje apie lietuvių knygas laisvajame pa
sauly trijose vietose buvo iškraipęs teksto 
prasmę, nors lietuvių atstovui buvo tvirti
nęs ,kad jis tetaisąs tik vokiečių kalbą bei 
stilių; 2. įžanginiame brošiūros žody temi- 
nimi latviai ir estai (tariamas Balticum), 
bet nemini lietuviai; 3. latvių ilgame teks
te aprašoma latvių knygos būklė, prade
dant laikais prieš nepriklausomybę ir bai
giant sovietine Latvija. Vien sovietinės 
Latvijos knygos būklei pavaizduoti prira
šyta tiek, kiek išneša visas lietuvių straips 
nelis.

Šitame bendrame leidiny blogiausia ap
gaulė yra ta, kad latvių tekste yra propa
gandos už sovietinę Latviją. Viena to teks 
to pastraipa skamba šitaip: „Todėl sovie
tinė Latvija yra pastačiusi tikrą rekordą 
savo didžiulėmis laidomis. Šitokios rūšies 
milžiniškų skaičių latvių raštijos istorija 
lig šiol dar neturėjo. Kaip jau minėta, lai
dos spausdinamos 10.000 egzempliorių vi
durkiu. Šitoks skaičius ketveriopai pralen
kia vidurkį buvusioj laisvoj Latvijoj. Po 
kariniais metais Rygoje knygos ir brošiū
ros buvo išleidžiamos nuo 40.000 iki 100 
tūkstančių egzempliorių, nors, antra ver
tus .neretai labai svarbios laidos būdavo 
spausdinamos 500-tais egzempliorių“ (23 
psl.). Argi šitokios pastraipos nenorėtų 
persispausdinti bet koks sovietinės propa
gandos leidinys?

Tuo tarpu lietuvių straipsnelis, kur pa
liesti sovietiniai „rekordai“, tapo iškraipy
tas. Pastraipose apie laisvų lietuvių knygų 
procentualų pasiskirstymą sritimis buvo ši 
taip parašyta: „12 proc., kurie tenka religi 
nei literatūrai, visai nestebina, prisiminus, 
kad lietuvių tauta nuo seno žinoma savo 
religingumu. Todėl ir sovietinėje okupaci
joje religijos persekiojimas juo skaudžiau 
jaučiamas, o per 12 sovietinio viešpatavi
mo metų Lietuvoje išleista viena malda
knygė ir du bažnytiniai kalendoriai negali 
patenkinti nė minimalių reikalų. Taigi ir 
religinė literatūra, išleidžiama laisvajame 
pasauly, yra viskas visai lietuvių tautai“. 
Šitą pastraipą brošiūros redaktorius šitaip 
„perredagavo“: „Tolimesni 12 proc. naujų 
leidinių religiniais klausimais paaiškėja, 
prisiminus lietuvių tautos gilų religingu
mą ir prisirišimą Bažnyčiai. Tokia tau
ta bedievybės propagandą ir tikėjimo per 
sekiojimą turi ypač skaudžiai pajusti“ (31 
psl.). Išbraukus sakinį apie sovietinį reži
mą Lietuvoj ir religinės literatūros stoką 
ten, nebeaišku nė kas persekioja lietuvių 
tikėjimą. Bet svarbiausia, kad į „rekor
dus“ okupuotoj Lietuvoj ir sovietinėj Lat 
vijoj redaktorius pažiūrėjo skirtingai, o 
tai bendrame leidiny neleistina.

Suprantama, kad dėl šitokio bendros 
brošiūros suredagavimo lietuvių atstovas 
užprotestavo ir reikalavo sulaikyti jos pla
tinimą. Tačiau leidėjai ir redaktoriai ją at 
kakliai gina ir pasiryžę ją platinti Berlyno 
knygų parodoje, nors šitame komunistų ap 
suptame mieste pabrėžti sovietinės Latvi
jos rekordus mažiausiai tinka. Tačiau aš 
čia nieko nebegaliu padaryti. Tebuvau ap
siėmęs atlikti visus lietuviams tenkančius 
darbus Frankfurto mugei, o dalyvavimas

Kova buvo trumpa. Varšuva apsupta. Iš
vyko paskutinieji užsienio diplomatai, imtinai 
su Lietuvos atstovu dr. šauliu.

Dar gynėsi Gomulka nuo fašistų vokiečių 
sutriuškintos lenkų kariuomenės eilėse, kai 
rugsėjo 17 dieną ankstyvą rytą, 4 valandą, 
Stalino įsakymu Raudonoji armija peržengė 
Sovietų — Lenkijos sieną, nes „lenkų valsty
bė nustojo egzistavusi“.

Rugsėjo 27 d|eną Varšuvos kapituliacijos 
išvakarėmis, Hitlerio užsienio reikalų ministe- 
ris Ribbentrop ir vėl išskrido Maskvon, kur ki
tą dieną pasirašė naujo Lenkijos padalinimo 
aktą. Taip žuvo atkurtoji „Rzeczpospolita“, 
kurią buvo įkūręs Lietuvos sulenkėjęs bajoras 
Juozas Gineta-Pilsudskis iš bankrutavusių 
trijų didvalstybių likučių, ir apiplėšęs savo pa
ties tėvynę — Lietuvą.

Toje Lenkijoje tikrai buvo daug nelenkų: 
vokiečių, ukrainiečių, gudų, lietuvių. „Perma- 
ža, kad butų didelė valstybė, ir perdidelė, kad 
tvarkytus!, kaip mažieji“ — taip komentavo 
pasaulis šį įvykį.

Kaip ten buvo su Lietuva?
Niekad joks lenkas, imtinai su Pilsudskiu, 

nereikalavo Vilniaus, kaip Lenkijos miesto. 
Visad, kaip Lietuvos sostinės! Mat, atgimusi 
Lenkija turėjo būti atkurta senosios respub
likos pagrindais. Reiškia, su Lietuva, kaip 
šiaurine provincija. Maskva, kaip atsimena
me, savo pusėje turėjo panašią „pilsudskinin- 
kę“ — Rožę Liuksemburg. Jungtinė Lenkija ir 
Lietuva turėjo tapti Rusijos dalimi. Kortas su
maišė ne tiek „Vakarų interventai“, kiek at
budusi lietuvių tautinė sąmonė, kurios atsira
dimo Maskva niekaip nenorėjo pripažinti. Ta
čiau Maskva nebuvo akla: ji matė, kad nepri
klausomai Lietuvai tikrai graso pilsudskinin- 
kai. Nebūtų maskolius, jei tuo nepasinaudotų. 
Lietuvos komunistams, žinoma, neleista ma
nevruoti jokiu tautiniu komunizmu, bet leis
ta panaudoti pagrįstas antilenkiškas nuotai
kas. Taip ir draugas Antanas Sniečkus, nė 
kiek nenusikalsdamas partijos linijai, galėjo 
1940 metais išsitarti: „Buržuazinė ar tarybinė 
Lietuva — Lenkai bus jos didžiausi priešai...“

Tačau tąja pačia gitara grojo ir kitas Lie
tuvos kaimynas — hitlerinė Vokietija.

Dalybos

1916 metais dar I-jo Pasaulinio karo me
tu, Vokietija jau duoda Lenkijai nepriklauso
mybę, remia jos pretenzijas į Vilnių. Lietuvą 
gi jie nori patys prisijungti prie Vokietijos. Tai

Didžiosiose Stuttgarto kapinėse Steinhal 
denfelde yra laukelis, paskirtas užsienie
čiams pabėgėliams. Čia ilsisi pabėgėliai iš 
Ukrainos ir Lenkijos lygumų, iš Kaukazo 
kalnų papėdžių ir nuo Baltijos jūros kran
tų. Jų artimieji (jei jų buvo) seniai išvy
ko į užjūrius. Kai kurie dar prieš išvyk
dami suspėjo pastatyti akmeninį pamink
lą, bet daugumas kapelių liko apleisti. 
Nykstant mediniam kryželiui, kapinių ad
ministracija viską pašalina, kapą sulygina 
su žeme, ir tik numeris žolėje dar iki 1964 
metų liudys, kur guli vargšo pabėgėlio pa
laikai. Veja užsieniečių pabėgėlių kapinėse 
kasmet didėja...

Ir šiais metais Vėlinių Dienos pavakariu 
į kapines susirinko stambus Stuttgarto 
Apylinkės lietuvių būrys. Svetimšalių pa
bėgėlių kapai lengvai pastebimi iš tako: 
stovi keli marmuriniai turtingesnių asme
nų pastatyti antkapiai, o toliau visur jau 
apleisti, žole užžėlę ir daugiausia jau be 
kryžių kitų tautybių kapai. Lietuvių kapų 
nereikėjo ilgai ieškoti. Kiekvienas lietuvio 
kapas buvo papuoštas gėlių puokštele su 
trispalvės medžiagos juostele, matoma iš 
tolo, o visi artimųjų neglobojamieji lietu
vių kapai turėjo naują juodą kryžių su 
taisyklingai užrašytu lietuvio vardu ir pa
varde. o po juo žemėj gulėjo kuklus šake
lių vainikas. Petras Bakanauskas, Elena 
Gasiūnienė, Jonas Laurinaitis, Lietuvos ka 
riuomenės majoras Juozas Memenąs, Jur
gis Seblovinskas, dipl. agr. Ievutė Budejie- 
nė, Lietuvos kariuomenės pulk. Aleksan
dras Uspenskis, Sofija Kaulakienė, Jonas 
Balsys, Liucija šiurkuvienė, Jadvyga 
Baublienė —■ tai yra lietuvių vardai ir pa
vardės, kurie nuo 1946 metų Steinhalden- 
feldo kapinėse rado amžino atilsio vietą.

PLB Stutjgarto Ap. V-bos pirmininkė 

kitose parodose (pirmoj eilėj Berlyne) 
man pasidarė nebeįmanomas tiek dėl dik
tatoriškos p. E. Kovalevskienės ir panašios 
Free Europe ątstovo laikysenos, tiek dėl 
nuolat sudaromos įvykusių faktų situaci
jos, kurioj nebepajėgiu padoriomis prie
monėmis apginti nei lietuvių, nei savo pa
ties, nei manimi pasitikėjusių asmenų tei
sių.

Kaip lietuvių laikraščiuose skelbta, es
tų, latvių ir lietuvių knygos po Frankfurto 
mugės tapo išvežtos į Berlyną, tačiau tai 
buvo atlikta be mano, kaip lietuvių atsto
vo žinios ir sutikimo. Tas faktas nuo ma
nęs buvo ilgokai slepiamas. Ir posėdis, ku
riame turėjo paaiškėti tas išvežimas, buvo 
taip šauktas, kad man buvo atimta galimy 
bė jame dalyvauti. Šitokiu būdu buvo sek 
vestruotos tiek lietuvių leidėjų mano glo
bai patikėtosios knygos, tiek privačių as
menų paskolintosios, tiek mano asmeni
nės bibliotekos gerosios knygos, nes Berly
ne jos man nebeprieinamos, o mano rašti
niai protestai atstatyti teisinę padėtį ne
duoda vaisių. Taigi už neatlyginamą darbą 
bendriems svarbiems uždaviniams (tarp
tautinei knygų mugei Frankfurte) bendra 
dalyviu tapau apgautas ir apiplėštas as
meninėje nuosavybėje, tiek tautiečių man 
skirtame pasitikėjime.

Baigdamas šį nelinksmą priedą prie 
Frankfurto mugės, norėčiau iškelti vieną 
bendrą klausimą: ar verta lietuviams da
lyvauti tokiuose sambūriuose ir tokiose pa 
rodose, kur geri tikslai siekiami blogomis 
priemonėmis? Ar dera tai patronuoti įvai
riems lietuvių komitetams?

Muenchen, 1957.XI.5.
Dr. J. Grinius

Lietuvių atstovas Pabaltiečių Komitete 
knygų parodai Frankfurte. 

p-lė Sofija Jauniškytė išdalijo lankytojams 
žvakutes, kurios tuoj sužibo tarp šakelių 
ir trispalvių. Ankstyvesniais metais Stutt
garto lietuviai susilaukdavo šia proga lie 
tuvio kunigo. Bet šiemet jis neatvyko. Vi
sų nuomone, tyli malda pasiekė savo tikslą 
ir be liturginio įforminimo. Daug pro ša
lį einančių vokiečių taip pat sustojo ir su 
simąstę stebėjo mus, tur but, suprasdami, 
kad* viena užsieniečių tautinė grupė neuž
miršta savo mirusiųjų. Stuttgarto apylin
kei priklausąs lietuvis fotografas A. Plė
nys padarė keletą būdingų nuotraukų.

Jau 1953 m. buv. Stuttgarto Ap. V-bos 
pirmininkas Mečys Jauniškis susirūpino 
lietuvių kapais Stuttgarte. Jis išaiškino jų 
skaičių, jų vietas ir ant dviejų visai ap
leistų kapų pastatė naujus kryžius lietu
vių bendruomenės lėšomis. Kapinių admi
nistracija šiemet du lietuvių kryžius paša
lino, nes jie neatitiko reikalaujamos for
mos. PLB Stuttgarto Apylinkės Valdybos 
ir Moterų Klubo lėšomis pirmininkių Sofi 
jos Jauniškytės ir Jonės Krasnauskienės 
rūpesčiu prieš pat š.m. Vėlinių dieną buvo 
pastatyti trys nauji kryžiai ant apleistųjų 
lietuvių kapų (Bakanauskui, Balsiui ir 
Kaulakienei). Neskaitant šešių akmeninių 
antkapių, visi lietuvių kapai dabar atžy
mėti vienodais kryžiais, ir visi kapai bus 
PLB Stuttgarto Ap. V-bos globojami ir to
liau.

Liūdna prisiminti, kad 1952 m. tada ne
toli Stuttgarto dar stovėjusios lietuvių kuo 
pos vadas Jankauskas buvo surinkęs ne
mažą sumą mirusio kuopos vyro B. kapui 
globoti, bet pinigai Steinhaldenfeldo nepa 
siekę dingo, ir kapas ligšiol stovėjo be kry 
žiaus, o kitos Stuttgarte palaidotos tautie
tės vyras ir sūnus, dabar Amerikoje jau 
prasigyvenę, 1954 metais buvo atsiuntę 
10 dol. kapo priežiūrai ir teiravosi apie pa 
minklo kainą, bet, gavę žinių, jau daugiau 
nebeatsiliepė.

Nežiūrėdama visų sunkumų, PLB Stutt
garto Apylinkės Valdyba eis savo keliu.

Dalyvis

,,The Baltic Review“ Nr. 11
Naujasis anglų kalba Niujorke leidžia

mojo žurnalo numeris pagrindiniu dalyku 
šį kartą spausdinasi Jungtinių Tautų ra
portą Vengrijos reikalu; A. Berzins supa
žindina skaitytoją su Janiu Kalnberzins, 
vienu iš sovietų komunistų partijos centri 
nio komiteto antrininku. A. Klive rašo 
apie latvių ūkininkų partijas; Dr. T. Tri
makas apie Lietuvos kooperaciją laisvės ir 
vergijos laikais; Kipras Bielinis apie sovie 
tų socialinio draudimo santvarką; L. Vah- 
ter apie komunizmą ir kultūrinę neprikišu 
somosios Estijos misiją; O. Rancans apie 
pirmąjį pavergtosios Latvijos žemės ūkio 
specialistų suvažiavimą. Knygų skyriuje 
aptariama bolševikinė Latvijos istorija.
EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODIKA

Darbininkų Balsas, 195^ m. Nr. 10 (16). 
Spalio mėn. Turinyje: Per taiką į laisvę, 
Britų Darbo Partijos gairės, Švedai rūpi
nasi senatve (J. Būrelis), Medicina ir pra
monė (Dr. K. Valteris), Gyvenimas Lietu
voje, Chruščiovo meškerė Vakarų socia
listams (P. Saužinys), Pavergtoje Tėvynė
je, Laisvame pasaulyje, V Kongresas, Kro
nika.

„EGLUTĖ“ IEŠKO PARAMOS
Amerikoje leidžiamasis vaikams laikraš

tėlis ,,Eglutė“ (jo adresas: „Eglutė“ Imma 
culate Conception Convent, R.F.D. 2, Put
nam, Connecticut) prašo tėvus užsakyti ją 
savo vaikams ar paremti aukomis. Prenu
merata metams 4 doleriai.

nepavyksta; jie vėliau parodo didelį „susirū
pinimą“ dėl Lietuvai Vilniaus klausimu pada
rytos skriaudos.

1938 metais lenkai ultimatumu priverčia 
Lietuvą atstatyti su jais normalius diplomati
nius santykius. To ultimatumo užnugaris: 
lenkų-vokiečių draugystės sutartis. Lietuvos 
vyriausybė, net prieš tautos daugumos norą, 
ultimatumą priima — jai jau rūpi nauja, ho
rizonte kylanti totalitarinė audra.

1939 m. rugpjūčio mėnesį Hitleris susita
ria su Stalinu dėl naujo interesų sferų pasi
dalinimo. Lietuva atitenka vokiečių sferai. Tie 
bando panaudoti „tradicinį“ lietuvių antilen
kiškumą. Prieš užpuolant Lenkiją, vokiečiai 
visom priemonėm agituoja lietuvius prisidėti 
prie jų: imkit Vilnių, jis jūsų, jus teisūs, len
kai jį tik smurtu pasiėmė, mes vokiečiai pri
tariam, pritaria rusai, jus nieko nerizikuo j at, 
žygiuokit...

Lietuvos vyriausybė žino, kad trumpai 
distancijai ji nieko nerizikuoja. Bet ji žino, 
kad puolusi lenkus, atsidurs hitlerininkų pu
sėje. Tų pačių, kurie dar prieš pusmetį atplė
šė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą. Vyriausybei 
žinomas ir kitas argumentas, kuriuo kai kas 
operuoja: stodama vokiečių pusėn, Lietuva 
praplės vokiečių poziciją rusų atžvilgiu. Kai 
Lietuva vokiečių pusėje, rusams nieko nepa
dėtų Rytų Lenkijos ir šiaurės Pabaltijo užėmi
mas. Lietuvos strateginė padėtis yra raktas 
žygiui į Rytus. Todėl kaikas aiškina — Lietu
vai reikėtų dėtis su vokiečiais prieš lenkus, o 
tai reiškia — ir prieš rusus. Nes taip kaikurie 
lietuviai mano: veikiau vergauti kultūringam 
kaimynui (taip manė vienas kitas, hitlerinės 
Vokietijos nepažinęs), negu ubagui rusui. Vi
sas tas nuotaikas ir samprotavimus Lietuvos 
vyriausybė gerai žino. Tačiau ji atsisako eiti 
tuo keliu. Tai butų žingsnis į Viduramžius, 
pati Lietuva taptų plėšikų bendrininkė.

„Mes nežinome, kas šių baisumų pabaigo
je sėdės prie teisėjų stalo“ — išsireiškia mi- 
nisteris pirmininkas Antanas Merkys. „Kiek
vienu atveju sieksime, kad Lietuva liktų švari, 
nesuteptom rankom“.

Tai yra visų krašto gyventojų nuomonė. 
Lietuva žino, kad savo tariamu „neryžtingu
mu“ padarė pasitarnavimą Rusijai. Tačiau ji 
nesmogė peiliu į nugarą savo kaimynei Lenki
jai. Ir vien dėlto ji, Lietuva, nurašoma į Sovie
tų interesų sferą.

(Bus daugiau)

Minties jėga
Pasaulis valdomas ne muskulų ar gink

luotos jėgos, bet dvasios. „Dvasia yra, kuri 
gaivina“. Iš žmogaus dvasios kyla mintys, 
idėjos, kurios viską apima ir perkeičia. 
Dažnai pakanka vienos vienintelės min
ties. vienos idėjos, kad duotų pradžią di
dingiems atradimams, išradimams, užka
riavimams. Vienoje gilioje mintyje, vieno
je didžioje idėjoje gludi milžiniška jėga, 
kuriai nė laikas neatsispiria. Kieno nors 
mestos didžios idėjos žmonijai per tūks
tantmečius nustato kelius, nusprendžia ka 
rą ar taiką, valstybės formas, religijos sis
temas. Žmogaus dvasia priverčia sau tar
nauti neapvaldytas ir dažnai pasislėpusias 
gyvosios ir negyvosios gamtos jėgas ir įs
tatymus. Pats žmogus pasiduoda savo idė
jų keičiančiajai dvasinei jėgai. Juo gilesnė 
ir vieningesnė idėja, juo labiau žmogus pa 
siskiria jai. Ji išneša žmogų aukščiau jo pa 
ties, kelia į aukštybes, numeta į giliausias 
bedugnes, padaro dievišku, padaro velniš
ku. Žmonės, didelių idėjų visiškai apimti, 
visiškai jų persmelkti, su savim traukia ir 
kitus, jų žodis uždega, jiems masė negali 
atsispirti.

Šio pasaulio vaikai — kaip jie moka pa
čiupti idėją, patraukti prie jos kitus, auko 
tis jai! Ar negyvena ir nemiršta daugelis 
žmonių už tą idėją, kad iš pasaulio padary 
tų žemiškąjį rojų? Jiems aišku, kad ne 
šiandien ir ne rytoj tai pasieks, kad dar 
daug aukų reikės, kol tai pasieks, kad tų 
auksinių laikų patys nesulauks, bet už sa
vo idėjas yra pasiryžę, jei reikėtų, net mir 
ti. kad jų kraujas butų paskatinimas atei
nančiąja! kartai. Ar mes negalėtume pasi
mokyti iš pasaulio vaikų? Ar mes nors 
pusę tiek padarome, kad pasaulį-užkariau
tume, ar turime nors pusę to uolumo, kad 
pasauliui taiką ir laimę atneštume? Mes 
kalbame daug apie pasaulio užkariavimą*, 
bet savo eilėse turime tiek daug, kurie nė 
kartą nepagalvojo apie savo sielos* užkaria 
vimą, nepagalvoja apie dangaus užkariavi
mą sau. Tačiau, „Dangaus karalystė smar 
kiai skina sau kelią, ir smarkieji ją gro
bia“ (Mt.11,12). Mes perdaug žiūrime į sa 
vo tikėjimo išorę ir iš ten laukiame išgany 
mo, o „reikia tik vieno!“

Kokia ta idėja, kuri visa jungia, į kurią 
viskas sueina, iš kurios viskas spinduliuo
ja? Giliausia ir galutinė danguje ir žemė
je yra — Dievo Valia! Čia yra visko užuo 
mazga, Pradžia ir Galas, Vienas ir Viskas. 
Teesie tavo valia, kaip danguje taip ir ant 
žemės! Tai yra mūsų maldų ir gyvenimo 
turinys! Ten jis valdo ir čia turi valdyti. 
Dievas vėl turi būti viso musų religinio, 
socialinio ir politinio gyvenimo centre!

Iš R. Graef knygos „Ja Vater“, 143- 
152 tūkst. laidos. Ji išversta į 19 kalbų.

Pamaldos
KETTERING— šį sekmadienį, 12 vai.. St.

Edwards bažn., London Rd. Pamaldas 
laikys kun. A. Kazlauskas.

Atgijo „Knygų Lentyna“
Lietuvių Bibliografinės Tarnybos biule

tenį „Knygų Lentyną“ buvome beveik jau 
palaidoję, kai nebesusirado, kas moka jo 
leidimo išlaidas. Tada jo steigėjas ir de- 
daktorius A. Ružaniec-Ružancovas buvo 
jau pasižadėjęs, dar kartą grįžti į ledynų 
gadynę — spausdinti* rašomąja mašinėle 
kelis egzempliorius musų knygų aprašymo 
ir periodikos straipsnių ir siuntinėti bent 
pačioms didžiosioms pasaulio bibliote
koms.

Ilgainiui vis dėlto buvo surasta visiškai 
padori išeitis: „Knygų Lentyną“ ėmėsi 
leisti JAV Liet. Bendruomenės Kultūros 
Fondas (didi garbė jam už tai!).

Šiuo metu pasirodė naujojo leidėjo lei
džiamasis .Knygų Lentynos“ Nr. 1-3 (92- 
94), kuris duoda mūsiškių knygų ir perio
dikos bibliografiją už 1956 m. sausio-kovo 
mėnesius. Numeris spausdintas ofsetu (tik 
400 egzempliorių). Kadangi leidimas kiek 
suvėluotas, tai dabar žadami paskubom iš 
leisti greit Ir kiti numeriai.

1956 ir 1957 metų „Knygų Lentyna“ kai 
nuoja po 2 dolerius doleriniuose kraštuo
se ir po 1 dol. kitur (prenumerata siunčia
ma: A.J. Ružaniec-Ružancovas, 203 Madi
son St., Westville, Ill., USA.).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Elena Tumienė, Karaliai ir šventieji. Ei

lės. Dviejų spalvų viršelio aplanką ir sky 
rių vinietes piešė dail. Ada Korsakaitė. Iš
leido „Lietuvių Dienos“, 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif. 80 psl. Kaina 
2 dol. 50 centų.

Su šiuo poezijos rinkiniu į mūsų litera- 
tūrą»atema naujas poetinis talentas, iš 
karto užimąs vieną pirmaujančių vietų 
naujoje lietuvių tremties literatūroje. Ele
nos Tumienės eilėraščių tematika yra ar- 
timakiekvienam lietuviui. Ji yra išaugusi 
iš mūsų istorijos, tradicijų ir šviesiųjų tau 
tos momentų. Perleista per kūrybinę priz
mę, savo poetiniu grožiu ji pagauna skai
tytoja, suteikdama minties, nuotaikos ir 
pasigėrėjimo.

Tumienės eilėraščiai savo forma yra mo 
derniški, tačiau tas modernizmas yra sai
kingas; stilius išdabintas poetinėmis* ori
ginaliomis puošmenomis ir reto gražumo 
vaizdais.

AUSTRALIJA
Susirinko „šviesa“

Per „šviesos" sambūrio Sydnėjaus sky
riaus susirinkimą š.m. spalio 6 d., V. Sau
dargas darė pranešimą Autralijos piliety
bės priėmimo klausimu. Per diskusijas iš
ryškėjo įvairios dalyvavusiųjų nuomonės. 
Prieita išvados, kad būdami piliečiais lie 
tuviai gali dalyvauti viešajam gyvenime 
ir tuo pačiu efektingiau pasitarnauti Lietu 
vos reikalui. Iš kitos gi pusės, priimant pi
lietybe, reikia atsisakyti Lietuvos piliety
bės.* Taip pat buvo iškeltas klausimas, kad 
naturalizuotieji Australijos piliečiai kai ku 
riais atvejais neturi to paties statuso, kaip 
čia gimę australai. Nors tokie atvejai ir 
nėra reikšmingi ar svarbūs, bet iš princi
po reikėtų reikalauti besąlyginio teisių su 
vienodinimo. -reni>
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

DBLS LONDONO I SKYRIAUS 
* DEŠIMTMETIS

1957 m. lapkričio 16 d., 7 vai. vak., Lie
tuvių Sporto ir Socialinio Klubo (Parapi
jos salės) patalpose Skyrius rengia savo 
dešimtmečio sukakčiai paminėti šeimyninį 
Dešimtmečio Vakarą. Šokiams gros nuola
tinis klubo šokių orkestras, be to, kartu 
bus dar Skiffle orkestras.

Visi kviečiami maloniai atsilankyti ir 
praleisti vakarą linksmoje lietuviškoje 
nuotaikoje.

Mr. J. Janulaitis — 4510 So. Hermitage 
Ave., Chicago 9. Ill. USA.

Mr. A. Mikalauskas — 57 Garfield Ave. 
S. Hamilton, Ont. Canada.

Mr. N. Butkūnas — 9 Cowper St., St. Kil 
da, Vic. Australia.

„Tėvų Kelias“ — Apartado 369. Cara
cas, Venezuela.

Mr. G. Procuta — 46 Scarborough T-e. 
Anckland, C.4. New Zealand.

Mr. J. Medušauskas — Muenchen 8. 
Sckellstr. 12/3 rechts. Germany.

Mrs. M. Bružienė — 39 Rue
Liege, Belgium.

Dr. A. Kušlys — Gossetstr., 20.
Bern. Switzerland.

Mr. A.V. Svirmickas — 26, rue 
rin. Paris 9e. France.

Tikimės iš skaitytojų šiuo reikalu prita
rimo ir iš anksto dėkojame.
„Europos Lietuvis“ ir Nidos Knygų Klubas

Hasbayl,

Wabern.

de Nava

NOTTINGHAMO NUMERIS
Kitos savaitės „Europos Lietuvio“ nume 

ris skiriamas paminėti DBLS Nottinghamo 
skyriaus dešimtmečiui. Tam tikslui skir
tuose iliustruotuose puslapiuose išsamiai 
apžvelgiama Nottinghamo lietuviškoji veik 
la.

Kas norėtų daugiau to numerio įsigyti, 
prašom tuojau pranešti ,,Europos Lietu
vio“ administracijai.

NOTTINGHAM© KALENDORIUS
DBLS Nottinghamo skyrius leidžia lietu 

viską sieninį kalendorių. Kalendorius jau 
spausdinamas Nidos spaustuvėje. Jis bus 
su dailia J. Kiburo piešta lentele.

Kalendorių jau dabar
šiuo adresu:

J. Kiburas, 4, Bailey 
Nottingham.

Kalendoriaus kaina 5
Pageidaujama, kad skyriai sudarytų no

rinčiųjų kalendorių gauti sąrašus.

galima užsisakyti

St., Old Basford,

šilingai.

Padėka
Visiems pareiškusiems man žodžiu, raš

tu ir spaudoje užuojautą dėl mano brolio 
Vlado Miškinio mirties ir visiems palydėju 
siems jį į amžino poilsio vietą tariu širdin
gą ačiū. Ypač nuoširdžiai dėkoju kun. J. 
Kuzmickiui už atlaikytas gedulingas pa
maldas ir paskutinį atsisveikinimo žodį 
prie kapo, DBLS Nottinghamo skyr. pirmi 
ninkui p. Bivainiui už tartą žodį, LAS sky 
riui, Moterų D-jai, Šalpos kasai už vaini
kus ir gėles.

Ir visiems kitiems, prisidėjusiems vieno 
kiu ar kitokiu būdu prie mano brolio laido 
tuvių , tariu nuoširdų ačiū.

V. Miškinis
NEŽINOMAS AUKOTOJAS PRAŠOMAS 

ATSILIEPTI
Nežinomas aukotojas, prisiuntęs iš Aus

trijos, Kassen, keturių svarų vertės pašto 
perlaidą, prašomas kuo skubiausiai pra
nešti savo pavardę Džiamborės Fondo Įga 
liotiniui Anglijoj (46, Springcliffe, Brad
ford 8, Yorkshire). Nežinant siuntėjo pa
vardės, negalima paimti iš pašto pinigų.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Londono Lietuvių 

Namų Direkcijai už suteiktą visakeriopą 
paramą ryšium su LLM „Dainavos“ Sam
būrio Krikštynų Balium.

Taip pat dėkojame p. Skibiniauskui ir jo 
personalui už pagalbą pagaminime vaišių, 
ir visiems kitiems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie mūsų baliaus suruošimo.

„Dainavos“ Sambūrio Valdyba
SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDO 

PADĖTIS
Antradienį popiet Nidos mašinų fondas 

aukų turėjo 11 svarų, už loterijos bilietus 
buvo jau gauta 20 svarų 17 šilingų ir 6 pe
nai.-

PRAŠOM ATSIIMTI
P. Vaitikūnui yra Lietuvių Namuose 

laiškas.

„EUROPOS LIETUVIO“ SKAITYTOJAMS
Kiekvieną „Europos Lietuvio“ skaityto

ją su praeitu numeriu pasiekė 2 loterijos 
bilietai.

Tai yra bilietai loterijos, kurios pelnas 
skiriamas „Europos Lietuvį“ ir Nidos Kny 
gų Klubo Knygas spausdinančiai Nidos 
spaustuvei paremti — naujoms mašinoms 
įsigyti.

Labai prašome mieluosius skaitytojus 
neatsisakyti paremti šį svarbų žygį. O tas 
žygis bus nuoširdžiai paremtas, jei skaity
tojas bus malonus užpildyti bilietų atkar
pas ir su priklausančiu mokesčiu kuo grei 
čiau grąžinti mums. Paskutinė grąžinimo 
data yra 1958 m. sausio 25 d. Loterijos 
traukime dalyvaus tik tie bilietai, kurių 
atkarpos iki tos dienos bus grąžintos 
mums. Jeigu kas norėtų daugiau bilietų, 
prašom pranešti mums, tuojau prisiusime.

Jeigu kas skaitytojų negalėtų ar iš tikro 
nenorėtų prisiųstųjų bilietų- pirkti, busi
me labai dėkingi, jei juos (abi dalis) juo 
greičiau grąžins mums.

Užpildytąsias atkarpas ir pinigus, kam 
patogiau, galima siųsti ir mūsų atstovams 
įvairiuose kraštuose. Jie viską persiųs 
Mums. Tik tokiu atveju prašom atstovams 
viską siųsti bent per dvi savaites prieš 
traukimą, kad jie turėtų laiko persiųsti 
mums atkarpas. Atstovų adresai:

MOTERŲ SAMBŪRIO KRIKŠTYNOS
Londono Lietuvių Moterų Sambūris pra

eitą šeštadienį turėjo šaunias krikštynas. 
Krikšto tėvais buvo Londono lietuvių para 
pijos klebonas kun. A. Kazlauskas ir p. S. 
Balickienė. Buvo pasirašytas iškilmingas 
krikštynų aktas.

Krikšto metu Sambūris gavo „Daina
vos“ vardą.

Šitam pobūvyje Sambūrio pirmininkė J. 
Kalibatienė pasakė šitokią kalbą, nubrė- 
žiančią kartu ir Sambūrio tikslus:

„Gerbiami Mūsų svečiai, Ponios ir Po
nai,

Aš norėčiau širdingai Jums padėkoti mū 
sų susikūrusio Sambūrio vardu už Jūsų 
malonų atsilankymą šia mums didele ir 
reikšminga proga.

Nenorėdama Jūsų ilgai varginti plačiai 
mūsų Sambūrio busimųjų darbų ir užsi
mojimu apibūdinimu, trumpai Jums, ma
lonūs svečiai, tik tiek galiu pasakyti, kad 
mūsų svarbiausias uždavinys — padėti pa
tekusiems nelaimėn savo tautiečiams ir lie 
tuvybės išlaikymas mūsų priaugančioj kar 
toj. Kaip mes tai pajėgsime įvykdyti —pa
rodys ateitis. Turiu pabrėžti, kad be Jūsų 
pritarimo ir pagalbos mes būsime-bejėgės 
tuos gyvybinius uždavinius atlikti. Jauski 
me visi šventą pareigą šiam svarbiam rei 
kalui. Tai jūs atliksite, atsilankydami pas 
mus, kad mes Jus kviesime. Tą svarą ar ši 
lingą, kurį paliekate svetimiesiems, pra
leiskite pas mus, mūsų pobūviuose. Jis bus 
panaudotas mūsų tautos žmonėms, kurie 
taip skubiai reikalingi paramos, o tokių ne 
laimingųjų yra daug ir čia, Anglijoje, taip 
pat Vokietijoje, net ir Lietuvoje. Čia, kaip 
pavyzdėlį, duosiu ištrauką laiško iš Lietu
vos, kuris įvairiais keliais pasiekė mus. Ra 
šoma: „Mieli tautiečiai, gelbėkite, mano 
7 metų dukrelė serga džiova, aš pati taip 
pat, atsiųskite vaistų. Jeigu rublis kiek 
vertinamas pas jus — atsiųsiu. Giminių 
užjūryje neturiu. Dėl Dievo meilės, prašau 
padėti“. Argi mums nesuvirpa širdis, ka
da iš Tėvynės gauni laišką su tokiu pra
šymu, argi nereikia padėti? Taigi pagalbos 
reikia visur. Su Jūsų pagalba, įsteigusios 
Šalpos Fondą, mes galėsime ne vienam nu
šluostyti karčią nelaimės ašarą.

Antras mūsų svarbus uždavinys, kąip 
jau anksčiau minėjau, — lietuvybės išlai
kymas mūsų atžalyne. Ne viena motina ar 
tėvas jau šiandien jaučia, kad vaikai dau
giau griebiasi anglų kalbos nei savosios. 
Negalima labai kaltinti ir tėvų, ypač moti
nų, kurių dauguma dirba iki vidurnakčio 
ir gal neturi nei laiko nei jėgų aiškinti vai 
kui apie savąją kalbą, savuosius papro
čius, žaisti su juo lietuviškus žaidimus ir 
t.t. Turime ir tam mes savo planus, ir čia 
reikalingas Jūsų pritarimas. Kada pamaty 
site „Europos Lietuvy“ ar išgirsite bažny
čioje, kad mes Jus kviečiame su vaiku
čiais, nepatingėkite juos atvesti mums. Čia 
jie susiras draugų savųjų tarpe, pabus lie
tuviškoje aplinkoje, mes juos, kiek suge
bėsime, užimsime, o Jūs, mieli tęvai, tuo
met pasilinksminsite, išgersite puodelį ka
vos ar alaus stiklą, o vaikai pažais, padai
nuos, išgirs lietuviškų pasakų, išgirs apie 
savo tėvų šalį, ir taip po lašelį mes steng
simės įpilti jiems lietuviškos dvasios ir pa 
mėgimo savo gimtosios kalbos.

Paaugusį jaunimą mes irgi norime ati
traukti nuo svetimų įtakų, suburti juos 
čia, savo nuosavoj lietuviškoj pastogėj.

Tai tokie suglaustai mūsų uždaviniai ir 
planai. Tik dar kartą pabrėžiu: be Jūsų 
nies būsime bejėgės visa tai realizuoti, o 
juk reikalo svarbumą mes jaučiame visi.

Tad ir baigsiu, linkėdama praleisti šį va 
karą linksmai, ir prašau nepamiršti mūsų 
bufeto, kurį paruošė mūsų ponios“.

Svečių krikštynų pobūvin buvo suplau
kusi graži gausybė.

ADOMO MICKEVIČIAUS DRAUGIJOS 
PIRMIEJI PASIREIŠKIMAI

Neseniai Londone įkurtoji Adomo Micke 
vičiaus vardo draugija jau yra parodžiusi 
pirmuosius savo darbo žingsnius ir nusi- 
brėžusi šiek tiek gairių netolimai ateičiai.

Pirmasis jos pasireiškimas buvo spalio 
20 d. suruoštasis pobūvis-arbatėlė, sutrau
kęs krūvon tiek būrelį lietuvių, tiek len
kų. Jame, be kita ko, dalyvavo ir lenkiško
jo jaunimo atstovai. Svečias iš Kanados lie 
tuvis prof. A. Ramūnas-Paplauskas ta pro 
ga pasidžiaugė pačios draugijos įsteigimu, 
pabrėždamas, kad tarp dviejų tautų, ku
rios kaimynais gyvena ir gyvens, reikalin
gas ir būtinas kultūrinis bendradarbiavi
mas. Pats profesorius yra dalyvavęs pas
tangose megzti tokį bendradarbiavimą 
Amerikos žemyne, bet ten pastangos neda 
vė vaisių. Dėl to jam džiugu buvo matyti 
Londone tokį bendradarbiavimą jau už
megztą, ir galimas dalykas, kad grįžęs iš 
žemyno į Londoną jis netrukus vėl bus 
draugijos svečias. Žada atvykti svečiuose 
taip pat ir kitų lietuviškų asmenybių. Ar
timoje ateityje įdomų pranešimą darys vie 
nas iš pačios draugijos steigėjų — prof. 
Wielhorski.

Pobūvyje gražiai lietuviškai prabilo 82 
metų amžiaus Jaloveckis, kuriam savo me 
tu su Petru Vileišiu teko dirbti bendrą 
laikraščių leidimo darbą ir savo žinyboje 
priglausti lietuvių.

Draugijos sekantis didesnis užsimojimas 
— duoti lenkiškajai visuomenei lietuvišką 
vakarą. Programai numatoma paskaitėlė, 
lietuviškos poezijos, prozos, muzikos ir tau 
tinių šokių.

ARTĖJA TARPTAUTINIO MQTERU 
BAZARO DIENA

Tarptautinio Moterų Bazaro lietuviškam 
skyriui įrengti jau plaukia aukos.

Pirmosios gražių dovanų atsiuntė londo- 
niškės p.p. K. Grikinienė ir V. Užkuraitie- 
nė.

Londono Liet. Moterų „Dainavos“ Sam
būrio valdyba nuoširdžiai dėkoja pirmo
sioms aukotojoms.

Tikimasi, kad graži pradžia paskatins 
tautiečius ir primins jiems, jog kiekviena, 
nors ir mažiausia auka padės sudaryti fon 
dą pagalbos reikalingiems tautiečiams šelp 
ti.

Primenama, kad priimami taipgi daik
tai parduoti komiso sąlygomis.

Daiktus ir aukas prašome siųsti iki š. 
m. lapkričio 23 d. šiuo adresu: ^Tarptau
tiniam Bazarui rengti Komitetui“, 1, Lad
broke Gdns., London, W.11.

WOLVERHAMPTONAS
Pirmininkas atvažiuoja į minėjimą

Wolverhamptono DBLS Skyriaus valdy
ba lapkričio 23 d„ 18. vai., George Hotel 
salėje rengia Kariuomenės minėjimą. Mi
nėjime dalyvaus DBLS pirmininkas M. Ba 
jorinas.

Po oficialios dalįes bus šokiai, žaidimai 
ir alutis. Šokiai tęsis iki vidurnakčio.

Į šį minėjimą maloniai kviečiame atsi
lankyti ir kaimyninius skyrius.

Skyriaus Valdyba

atsi-

MANCHESTERIS
Dėmesio! Dėmesio!

Lietuvių Veteranų Sąjunga ,,RSmovė“ 
Manchesterio skyrius š.m. lapkričio 23 die 
ną Blackley instituto salėje ruošia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje paskaita ir meninė dalis.
Meninę dalį išpildo Londono dramos tru 

pė „Vaidila“. Mus suvaidinta keturių veiks 
mų komedija „Mokyklos draugai“.

Po programos šokiai, kuriems gros pui
kus orkestras, ir veiks geras baras.

Kviečiame dalyvauti visus, iš toli ir ar
ti: vietos pakaks visiems. Pradžia 5 
vakaro.

Rengėjai: LV S-ga ,,Ramovė“

vai.

NOTTINGHAMAS
Kariuomenės šventė Nottinghame

Š.m. lapkričio 23 d., 7 vai. vak., Syca
more mokyklos salėje, Lietuvių Tautinis 
Sąjūdis rengia kariuomenės šventės minė
jimą.

Programoj: 1. Paskaita, 2. Scenos vaizde 
lis „Sapnas“, 3. Pupų Dėdės kupletai, 4. Lo 
terija, 5. Gros liet, muzika, 6. Veiks bu
fetas.

Į minėjimą įėjimas aukomis. Kviečiame 
visus, prisidėjusius su ginklu rankose gi
nant Lietuvos laisvę, atsilankyti, prisimin 
ti praleistąsias dienas kariuomenės eilėse 
ir kartu pagerbti žuvusius ginklo brolius.

Taip pat kviečiame visą Nottinghamo ir 
apylinkių lietuviškąją visuomenę.

Salė pasiekiama iš miesto centro autobu 
su nr. 31.

LTS Valdyba

l4>

lapkričio 23 d. LIETUVIŲ KLUBE,

1-2 Ladbroke Gardens, W.11 
rengiamas

Šokiu Vakaras
Gros KONTINENTINIS DŽAZAS.

Pradžia 7.30 vai.
G

NORTH AMPTONAS
Kariuomenės ir Dešimtmečio Minėjimas

DBLS Northamptono skyrius, galima sa
kyti, yra mažiausias ir nepasiturintis.

Bet jis gyvas ir nežada mirti. Š.m. lap
kričio 24 d. iškilmingai minės Lietuvos Ka 
riuomenę ir savo skyriaus dešimtmetį. 12 
vai. bus pamaldos kat. Katedroje Kings- 
thorpe Rd. Tuoj po pamaldų ten pat esan
čiam klube bus minėjimas.

Tikimės iš Sąjungos Valdybos sulaukti 
svečių.

Lietuvos Kariuomenės Šventės proga L. 
Švalkus skaitys paskaitą. Skyriaus garbės 
narys L. Utka padarys pranešimą iš Sky
riaus 10-čio veiklos. Skyriaus nariai, bro
liai kariai, visi su šeimomis ir pažįstamais, 
dalyvaukime minėjime! Maloniai laukia
me svečių ir iš kaimyninių skyrių.

Skyriaus Valdyba
PAIEŠKOJIMAI

RUTKAUSKAS Vytautas, kilęs iš Sausi
ninkų k„ 1950 m. gyvenęs Yaxley IND Hos 
telyje Anglijoje, prašomas atsiliepti, ar ži 
nantieji apie jį pranešti, šiuo adresu: Alf. 
Sideravičius, 99 Fenwick St., Bankstown, 
N.S.W. Australia.

Šiokiadieniui ir šventadieniui
PINIGAS

Didž. Britanijoje, Stockporte, dvi duk
teris auginanti našlė futbolo pūluose laimė 
jo net 205.235 svarus.

Tie pūlai — savotiška liga. Žmonės nori 
pinigo ir visais būdais gaudo jį. O kai 
kam, štai, ir nukrinta, lyg aklai vištai grū
das. Gerai, žinoma. Gerai, kol žmonės gau 
do tą pinigą saikingai. O juk netrūksta to 
kių, kurie, jei ne pūluose, tai arklių ir 
ypač šunų lenktynėse įsileidžia į azartą, 
pratašo atlyginimus, prasiskolina, nusmun 
ka, arba lengvai gautuosius pinigus ištirp 
do smuklėse, lyg sniegą, ir prabudę iš lai
mingo sapno žiūri, kad nebėra nieko, net 
ir pats gyvenimas jau nebegrįžtamai ir ne 
bepataisomai nuėjęs kreivu keliu.

Britų vyriausybė, be kita ko, opozicijos 
puolama, savo metu sumanė tokiu loteriji 
niu būdu paskatinti taupymą. Žmogus per 
ka paskolos lakštą (premium bond), o tas 
lakštas gal bus laimingas, gal traukimo 
metu atneš 1000, gal 100. Čia taip pat nė
ra daug vilčių laimėti, tas pats aklos viš
tos grūdas, ir apie 75.ooo ar 2oo.ooo nie
kas negali nė svajoti. Tenka pasitenkinti 
looo, bet, palyginti su futbolo pūlais, ši
čia visiškai nieko nepralaimima. Nusipir
kai tų lakštų, ir jie yra tavo, Jie reiškia 
pinigą. Pūluose, tegu skaitmenys ir dideli 
vilioja, kiekviena kas savaitė išleistoji su
ma, jei tų daugianulinių laimėjimų neatne 
ša, yra jau išleista ir niekad nebegrįžta.

RUOŠIMAI

Aišku, kad Londonas traukia akį ne tik 
pasaulio, bet ir pačių lietuvių. Centras! 
Centras darbų ir galvų. O sueik londoniš- 
kį, jei jis nėra iš tų, kurių visos kalbos 
prasideda ir baigiasi šunų lenktynėmis,

tai dažnai ir pasiskųs, kad darbų neaprė
pia. Dėl to, žiūrėk, iškyla dešimtys suma
nymų, o iš jų lemta gyvam patapti tik la
bai retam kuriam. Laiko nėra, žmonių nė
ra sumanymams įgyvendinti!

— Suruoškim kurios nors šviežesnės ir 
įdomesnės knygos teismą! — siūlė prieš 
keletą mėnesių žmogus, kuriam literatūros 
klausimai labai arti širdies. Tokio teismo 
nesuruošėm, užtat įsteigėm lietuvių-lenkų 
Adomo Mickevičiaus draugiją. Gerai, žino
ma, ir tai, bet ana mintis ir liko mintim, 
šiandien jau pamiršta.

— Suruoškime literatūros vakarą! — 
net iš kelių šaltinių eina kalbos jau se
niai, nes Londone tokie literatūros vakarai 
buvo ir tebėra, pasakysiu, retoki... Nesu
ruošėm, bet iš apytikrių šaltinių teko gir
dėti, kad „Tazab“ bendrovė žadanti pasklr 
ti pinigų novelės konkursui pravesti.

— Suruoškim bet kokį literatūrinį ar 
kultūrinį ar visuomeninį teismą! — nese
niai dar kalbėjo mūsų pačiose viršūnėse 
esąs žmogus, nusivylęs ruošimais, kurie ne 
suruošiami. Šiuo tarpu nebegalėčiau pasa
kyti, kas buvo suruošta, kaip atsakymas į 
tą šauksmą. Man rodos, įsteigta „Dainava" 
ir suruoštas jos baliukas.

Tokių entuziazmu ir gražiais norais pa
dažytų sumanymų kyla nemaža. O kažin, 
kas atsitiktų, jei imtume ir suruoštume? 
Sakysim, literatūrinį ar visuomeninį teis
mą .literatūros vakarą. Truputį pasižmonė 
tume, truputį pasiklausytume, o sidabrinį 
vieną kitą grašį, kuris ta proga nubyrėtų 
į kasą, galėtume nukreipti tegu ir tajam 
fondui, iš kurio žadame pirkti Nidai ma
šinas. Gal ir įveiktume savomis jėgomis. 
Juk Londonas galvų ir darbų centras. Lon 
donas traukia akį ne tik pasaulio, bet ir 
pačių lietuvių. P. Daugelis

Proto mankštai
LIETUVIO PROBLEMA

Br. Grigas „Atvirose kortose“ iškėlė lie
tuvių nutautėjimo klausimą ir nupasakojo, 
kad iš dešimties lietuvių tik vienas domisi 
lietuviškais reikalais. Gal iš dalies tai ir 
pateisinama, nes, išklydę svetimoje minio
je, žmonės nebetenka savęs ir leidžiasi liki 
mo blaškomi. Tai yra tie devyni, o de
šimtasis grumiasi su likimu, stengdamasis 
palikti savo gyvenimo pėdsakus. Dabar 
kodėl taip yra? Juk ir tas dešimtasis ga
lėtų pasiduoti likimui, tačiau protas jam 
diktuoja, kad kartais to paties reikšmingo 
jo savyje nepraradus. Labai puikiai Puti
nas sako:

Vieniem — tu-didvyrių palaiminta žemė, 
Kitiem— tu nykštukų varginga tėvynė, 
O man tu esi kaip smūtkelis prie kelio. 
Kur laukia keleivio malda' ir nakvynė. 
Taigi tik apie dešimčiai nuošimčių lietu

vių tėvynė yra didvyrių palaiminta žemė, 
jie žvelgia iš idealinio požiūrio į 
vų žemę, jie tik įvertina tikrąją 
reikšmę ir pajunta meilę jai.

O kur tie devynios dešimtys
čių lietuvių? Ar jiems Lietuva jau nykš
tukų varginga tėvynė, ar jie nebegali at
sispirti prieš likimo audras, kurios nešio
ja juos it pelus? Ar jie žiūri tai iš mate
rialinio taško ir dėkingi, kad likimo ranka

savo tė- 
tėvynės

nuošim-

VOKIETIJA
AUGSBURG

Augsburge lapkričio 3 d., vengrai mi
nėjo 1956 m. savo laisvės kovas prieš bol
ševikų tironiją ir kovose žuvusius. Ta pro 
ga padėkojo lietuviams, latviams, estams, 
ukrainiečiams ir austrams už ‘atjautimą 
ir dalyvavimą minėjime.

Dalyvavusieji Budapešto kovose prieš 
NKVD ir Raudonąją armiją papasakojo 
žiaurių baisenybių. Pasibaigus programai, 
minėjimo dalyviai, kurių buvo apie keturi 
šimtai žmonių, visi išėjo iš salės ir tvar
kinga. tylia eisena su deglais ir vėliavomis 
gatvėmis nuėjo prie didvyrių paminklo į 
šv. Ulricho baziliką, ir čia buvo padėtas 
vainikas. Giesme „Ich hatt einen Kamera- 
den“ ir vengrų himnu baigtas minėjimas.

Pažymėtina, kad eisena buvo taip apsau 
gota vokiečių policijos, jog policijos parei
gūnai nardė apie eiseną, lyg naikintuvai, 
kad tik eisenai nebūtų kliudoma iš 
Tvarka buvo pavyzdinga.

BRADFORDAS
Skelbimas

■ LRS Bradfordo skyrius, susitaręs 
ordinaciniu komitetu, lapkričio 23 
vai., S. Patricks salėje, Paradise Str., Brad 
ford, rengia didžiulį Kariuomenės dienos 
minėjimą. Programoje Dr. S. Kuzminsko 
paskaita. Meninę dalį atliks Atžalynas. Po 
minėjimo šokiai. Salėje veiks puikus ir tur 
tingas Lietuvių Socialinio Klubo bufetas. 
Tad visus ir iš visur lapkričio 23 d. kvie
čiame į Bradfordą. Iki malonaus susiti
kimo. Rengėjai

Kiekvienas Bradforde įvykstąs minėji
mas ar šiaip kokia šventė sutraukia ne tik 
Brodforde ir jo apylinkėse gyvenančius 
lietuvius. Visuomet gausiai atvyksta ne 
tik pavienių lietuvių, bet ir didesnių eks
kursijų iš tolimesnių vietovių.

Bradfordiečiai mano, kad ir šių metų 
kariuomenės 'minėjimas bus gausus sve
čiais iš tolimesnių apylinkių. Kasgi neno
rės išgirsti gražiųjų lietuviškų dainų, kas 
nenorės pamatyti p. Bučio parašytojo 3-jų 
paveikslų scenos vaizdelio „Nevystantis 
vainikas“? Visa tai atliks Atžalynas, dai
nos ir žodžio meistrai atžalyniečiai.

Tad visus kviečiame įsidėmėti datą: lap 
kričio 23 d. į Bradfordą!

Iš toliau atvykstantieji ir norį gauti nak 
vynę, prašomi rašyti šiuo adresu: A. Ba
rauskas, 258 Lumb Lane, Bradford 8.

Rengėjai

šalies.

su ko- 
d._ 17

ištraukė juos iš to vargo? Ar taip mąsty
damas lietuvis gali jaustis lietuviu? Reikia 
pasakyti, kad ne. Jis jaučiasi tik kaip žmo 
gus, be vardo ir be reikšmės. Bet žmogus, 
praradęs savo kovingumo geluonį, turi 
kur nors glaustis, ir todėl minių minios, 
tartum piligrimai, slenka.didžiųjų paunks 
nėn. Tas yra ne tik lietuvių nelaimė, bet 
ir visų tautų. .

Daug kas bando imti pavyzdžiu žydus, 
kaip sunkiausiai nutautinamus. Vargu ar 
su tuo būtų galima sutikti. Tk pažvelk į 
juos: vos saujelė išsklaidyta visame pašau 
lyje. Jeigu jie būtų buvę' idealistai, tai 
šiandieną ir mes patys gal būtume žy
dais. Jeigu mūsų dabar iš dešimties nuby
ra devyni, tai žydų gal nubyrėjo iš šimto 
devynios dešimt devyni, o gal net ir dau
giau. Tiesa, žydai davė pradžią krikščiony 
bei, bet neteko savo kovingumo geluonies.

Labai sunku bet ką spręsti be palygiiii- 
mo ir daryti išvadas. Taigi čia ir norėjau 
žvilgterėti atgal per kokias šešias ar septy 
nias dešimtis metų. Tada gyveno Dr. Vin
cas Kudirka ir rašė ieškodamas ne. tiek 
gražaus poetinio žodžio, kiek stengdama
sis pažadinti tėvynės meilės jausmą ir ska 
tinti naudingam triūsui:

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus 
Ir dirvos neapleiski! Tuomet, kada jausi, 
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau su-

[ snūdus,
Vėlu juk prie darbo: nei sėsi, nei plausi.
Jo žodžiai tinka ir šiandieną: kiek yra 

tokių, kurie idealų išsižadėjo dėl trupinio 
aukso, gardaus valgio šaukšto, kiek supe
lijo ir be ženklo nuėjo į kapą... Bet iš ant 
ros pusės juk ir Dr. Vincas Kudirka jau 
stovėjo ant nutautimo briaunos, ir jeigu 
jis nebūtų atsigręžęs, jo vardas nebylotų 
iš lietuvių literatūros puslapių. Jis puikiai 
suprato tai vėliau, bet iš pradžių nepagal 
vojo, tai jam priminė Dr. Jonas Basanavi
čius.

Anų laikų lietuviai gal buvo daug atspa 
resni -nutautimui, dėl to gal būt ir senieji 
išeiviai dažnais atvejais yra labiau užkie
tėję, negu naujieji. Ypatingą dėmesį vertė 
tų kreipti į anų ir šių dienų literatūrą. 
Anais laikais žmonės taip pat kentė Sibi
ro katorgas, Kražių skerdynes, bet tada lie 
tuvis ne verkšleno, o žadino kovingumo 
jausmą ir sėmėsi stiprybės iš senovės.

šiandien daugiau matai tik skundą ir 
verkšlenimą. Pažvelkime kad ir į himną:

Lietuva, tėvyne mūsų
Tu didvyrių žemė!
Iš praeities tavo sūnūs
Te stiprybę semia!
Mes jį giedame lūpomis, ne širdimi, o tą 

praeitį net ir apspjauname.
Juo stipresniu vynu esame girdomi, juo 

greičiau permanome ir įprantame skirti 
vyno rūšį. Taip yra ir su literatūra. Jeigu 
kas skaito šlamštą, tai nėra ko apie jį gal 
voti, ir praeina noras iš viso skaityti. Lite
ratūra, kuri kelia žmogiškąsias problemas, 
verčia pagalvoti.

Kalbant apie nutautimą, reikia, žinoma, 
turėti galvoje, kad „nebeužtvenksi upės 
bėgimo“, bet nereikėtų žadinti pasididžia
vimo tuose tautiečiuose, kurie mėgsta kan 
džiotis. Kitas pasididžiuoja: „Va, ir aš įgė 
liau DBLS Sąjungai, ir ką ji man duoda?“ 
Bet jei toks pasityčioja, o į tai visai ne
kreipiama dėmesio, tai tada gal lietuvių 
negalima būtų nei su lazda atmušti nuo 
lietuvių namų ir sodybos, nes vien smalsu 
mo vedami skverbtus! pažiūrėti, kodėl lie 
tuvio širdis pasikeitė. Jonas Maukišius
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VARDAI IR VEIDAI

PETRAS KAPICA
NUO KROKODILO IKI SPUTNIKO

Kai Petrapilyje prasidėjo 1917-jų revo
liucija, Petrui Kapicai buvo 22 metai am
žiaus.' Caro armijos generolo sūnui nebu
vo saugu bolševikinio teroro nusiaubtoje 
Rusijoje; ir jis, kaip ir daugelis kitų, pa
bėgo J Vakarus. Jaunasis Kapica tačiau ne 
išsivežė nei paslėptų rembrandtų, nei 
brangakmenių, kaip kiti rusų emigrantai.

Jaunas, gabus, darbštus, nors ir be cento 
kišenėje, fizikas netrukus į savę atkreipė 
mokslininkų dėmesį ir gavo stipendiją 
prie Cambridge universiteto ruoštis dokto 
ratui. Po kurio laiko jis gavo filosofijos 
daktaro laipsnį, ir jo mokslinė karjera 
sparčiais žingsniais irėsi pirmyn. Garsusis 
fizikas Lord Rutherfordas Petrą Kapicą 
pasikvietė savo asistentu. Kai Rutherfor-

IŠVYKA Į MANCHESTER)
Lapkričio 23 d. Londono Vaidilos artis

tai vyksta į svečius pas Manchesterio ra- 
movėnus. Tą dieną ramovėnai ruošia įspū
dingą Kariuomenės Šventės minėjimą, ku
rio meninę dalį išpildys vaidiliečiai, suvai
dindami L. Fuldos keturių veiksmų kome
diją ,.Mokyklos Draugai“.

ras Kapica laiškais kalbino Einšteiną ieš
koti priemonių užkirsti kelią atominės 
energijos panaudojimui karo tikslams. Pa
našiomis temomis jis visiškai atvirai kalbė 
jo ir su Vakarų diplomatais. Po truputį 
Kapica pradėjo įgauti vardą žmogaus, ku
riam daugiau leidžiama kaip kitiems — 
net prasilenkti su „generaline linija“. Juk 
pats Stalinas kartą pasakė: 
me tikru Rusijos sūnumi, 
įvertiname

Perdaug 
skleidimas 
su Vakarų 
biurui pasirodė perdaug akiplėšiškas: Pet
ras Kapica pateko nemalonėn. (Manoma, 
kad prie to labiausiai prisidėjęs Sovietų 
hierarchijoje tik pradėjęs kilti A. Gromy
ko). Kapica neteko visų savo privilegijų 
jis liko pašalintas iš aukštų postų įvairio
se mokslinėse įstaigose, o jo vardas išnyko 
iš spaudos puslapių. Nebuvo jis tačiau nei 
viešai apkaltintas, nei likviduotas, nors 
sovietinėje praktikoje tai turėjo kuone au
tomatiškai sekti. Kokie skrupulai Staliną 
ir jo budelius nuo tokio žingsnio sulaikė 
— neaišku, bet šitie skrupulai po 11 metų 
Sovietams grąžino ypatingai aukštus di
videndus.

1949 metais JAV pasauliui paskelbė apie 
gaminamąją pirmąją vandenilio bombą. 
Tuojau po to Petrui Kapicai buvo grąžin
tos visos buvusios pareigos, privilegijos ir 
titulai. Per pastaruosius aštuonerius me
tus Petro Kapicos paruošti ir vadovauja
mi Sovietų mokslininkai ne tiktai pasivijo 
JAV vandenilio bombą: jie JAV pralenkė 
ir su dirbtinuoju žemės palydovu — ,,Sput 
nikų“. R.E.M.

das pirmą kartą suskaldė atomą, Kapica 
stovėjo šalia jo. Nuo to laiko jis Ruther- 
fordą vadina: „Tai mano mokslinio darbo 
tėvas“.

Petras Kapica (arba Peter Kapitsa, kaip 
jo pavardė kad rašoma angluose) dabar sa 
varankiškai tyrinėjo ultra žemas tempera
tūras, ir jis pirmasis pasaulyje pasiekė 
482 laipsnius Fahrenheito žemiau nuliaus. 
Jis tapo priimtas į Royal Society — ypa
tingai reta garbė svetimtaučiams. Universi 
tete Kapica buvo laikomas tipišku išsiblaš 
kiusio profesoriaus pavyzdžiu. Kartą jis 
į paskaitą atėjęs su vienu rudu ir vienu 
juodu batu apsiavęs.

Ant savo rašomojo stalo jis visuomet lai 
kė iš medžio išdrožtą krokodilą: ^Krokodi
las negali atgręžti savo galvos. Kaip ir 
mokslas — jis težengia pirmyn!“

Niekam to nesitikint, 1934 metais Petras 
Kapica išvažiavo į Sovietų Sąjungą, iš ku
rios daugiau nebegrįžo. Po kurio laiko jį 
pasekė ir jo žmona su dviem vaikais.

Maskvoje jis buvo apgyvendintas pato
gioje viloje, rusai už 15.000 svarų iš Cam
bridge universiteto atpirko jo laboratoriją 
(šaltasis karas tada dar nebuvo prasidė
jęs), jis buvo paskirtas fizikos tyrinėjimų 
instituto direktoriumi, ir jo žinioje dirbo 
100 asistentų.

Jau tada jis tyrinėjo atominę energiją. 
Apie atominius ginklus, prie kurių tyrinė
jimai jį privedė, Kapica išsireiškė: „Kal
bėti apie atominę energiją ir galvoti vien 
tiktai apie atominius ginklus yra lygiai tas 
pats, kaip kalbėti apie elektrą ir tegalvo
ti apie elektros kėdę“.

Laikraštininkai rašė, kad Petras Kapica 
laisvalaikio metu su Stalinu lošdavo šach
matais.

Sunku šiandieną tiksliai pasakyti, ko
kiais motyvais vadovaudamasis jis grįžo 
Rusijon. Intymiai jį pažinoję Vakarų 
mokslininkai netiki, kad jis būtų dogma
tiškai įsitikinęs komunistas. Mokslui jis 
buvęs tiesiog fanatiškai atsidavęs, ir jo, 
be abejo, negalėjo neimponuoti, palyginus 
su Vakarais, milžiniškomis lėšomis remia 
mas mokslinio tyrinėjimo darbas Sovietu© 
se. Jo Cambridge laikų kolegos prisimena, 
kad Kapica anuo laikotarpiu buvo labai 
pasiilgęs savo tėvynės...

Tyrinėdamas atominę energiją, jis nuo
širdžiai rūpinosi žmonijai gresiančiu pavo
jum. 1943 metais, per patį karo įkarštį, Pet

,,Mes jį laiko- 
ir mes pilnai 

jo mokslinio darbo svarbą“.
jau atviras pacifistinių idėjų 
ir itin dažnas susirašinėjimas 
mokslininkais pagaliau ir polit-

LIETUVIŠKA KNYGA — GERIAUSIA 
DOVANA!

Dr. V. Sruogienės — Lietuvos Istorija, 
947 pusi., virš 800 iliustracijų, kaina 88 š.

Beletristikos Antologija, red. B. Braz
džionio, 607 psl., 46 rašytojų veikalų rinki
nys, kaina 51 šil.

Stasys Raštikis, Kovose dėl Lietuvos I 
ir II t. minkštais apdarais, kaina 89 š. 8d.

Popular Lithuanian Recipes, kaina 15 š.
6 d., red. Daudzvardienės.

M. Michelsonienės Nauja Valgių Knyga 
su tarptautine virtuve, su stalo etiketu ir 
kitomis informacijomis, kaina 10 š. 6 d.

Vincas Krėvė, Raštai. 3 knygos — 5 sv. 
13 šilingų.

Kan. Dr. O. Musumeci — Verkianti Die
vo Motina Syrakūzuose, kaina 11 šil. 6 d.

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 
London, W.4.

PASAULYJE

nusikaltimų sindikatą 
kartu su Al Capone, 
Adonis ir broliais 
iš 63 to sindikato

NUŽUDYTAS ŽUDIKŲ VADOVAS
Niujorke kirpykloje buvo nušautas il

gametis nusikaltimų sindikato vadovas Al
bert Anastasia. Tą 
jis įsteigė 1934 m. 
Frank Costello, Joe 
retti. Spėjama, kad
žudytojų pusė yra Anastasios darbas.

Tik kartą jis buvo nuteistas mirti, 
paskui išteisintas. Kitus 5 kartus buvo 
bandytas nuteisti, bet nebuvo įrodymų. 
Kartą buvo jau kėsintasi į jo gyvybę.

bet

SIBIRĄ IR KITUS KRAŠTUS

PALYGINKITE MUSĘ KAINAS SU KITU FIRMŲ KAINOMIS

1

2.

Tel. PAD 2797.

1 
1 
2 
3 
1

Mo 
nu-

Visi mokesčiai yra įskaityti. Gavėjas neturi nieko primokėti. Jūs galite taipogi iš mūsų kainoraščių pasirinkti, ką jūs norite. 
Pasiunčiame taipogi jūsų pačių supirktus siuntinėlius.
RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. Lietuvių Skyrius,

BROWNEJONES LTD.
1, Norfolk Place, London W.2. England

Būsite patenkinti mūsų patarnavimu!
DĖMESIO! JEI JUMS YRA SUNKUMŲ APMOKĖTI, PARAŠYKITE MUMS, IR MES SUTEIKSIME JUMS LENGVATŲ 
SUMOKĖTI DALIMIS. TODĖL GALITE DRĄSIAI IŠ ANKSTO UŽSAKYTI JŪSŲ NORIMĄ SIUNTINĮ, KAD JIS LAIKU 

PASIEKTŲ JŪSŲ ARTIMUOSIUS TĖVYNĖJE.

JEI SIUNČIATE SAVIESIEMS SIUNTINIUS 
NAUDOKITĖS DIDŽIAUSIOS IR 

PATIKIMIAUSIOS FIRMOS
PATARNAVIMAIS

TAZAB & CO LTD
Centras: 22, ROLAND Gardens, London S.W.7. 
LIETUVIŲ SKYRIUS: 1, Ladbroke Gardens, 
London W.ll.
šiuo metu atspausdinti nauji, papigintomis 
kainomis, vaistų katalogai.

PAIEŠKOJIMAI
LAŠINSKAS Jurgis, kilęs iš Prūsokiškio 

k., Saldutiškio valse.( Utenos apskr., prašo 
mas atsiliepti P. Ruzgui, 123 Manor Rd., 
Guildford, Surrey.

! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI ’
Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos

NEMOKAMAI DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD.

24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys betkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir t.t.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 

IR REIKALAVIMŲ!

Vaidilietę RIMĄ PETRUŠAITYTĘ g 
ir S

HANS WRAGE, 5
sukūrusius šeimos židinį, sveikiname 5 

ir linkime ilgo, gražaus ir saulėto 3 
gyvenimo. g

n Londono Vaidilos Valdyba ir nariai 3

MIELI SKAITYTOJAI.
Siųsdami pakietėlius į Lietuvą ar Sibirą, prisiminkite, kad nie

kas tai gerai neparinks dovanų, Jūsų artimiesiems, kaip Jūs patys.
Todėl, jei gyvenate Didžiojoje Britanijoje, supūkite savo įpras

tose krautuvėse tokias prekes, kokios Jums labiausiai patinka, ir 
siųskite jas su sąskaitomis mums. Mes Jūsų pačių sudarytąjį siun
tinį perpakuosime ir, atlikę visus formalumus — apdraudę ir ap
mokėję muitą, tuojau išsiųsime į Lietuvą.

Klijentams pageidaujant, tokius jų siuntinius galime papildyti 
arba ir ištisai sudaryti pagal klijetų nurodymus iš gausybės prekių, 
esančių mūsų nuosavuose eksportniniuose sandėliuose ir krautuvė
se Londone.

Per mūsų siunčiamą b-vę siutinėliai garantuotai pasiekia Lietu
vą per3-5 savaites.

Reikalaukite kainoraščių. Rašykite lietuviškai!
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, 
London, S.W.7.

Telh. Kensington 4281.

Siunčia vienintelė lietuviu
bendrovė Anglijoje

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

NEMOKAMAS PATARNAVIMAS!
Pranešame savo klientams, kad dabar už patarnavimą- 
tarpininkavimą jokio atskiro mokesčio neimame.
Medžiagos, Avalynė, Vaistai, Skustuvai, Stiklui 
piauti piautuvėliai, plaukams kirpti mašinėlės 

ir kit.

Geriausi vyriški pusbačiai (Oxford) kainuoja 
tik £ 1.5.0.

Lininės medžiagos 3 šil. už yardą. 
Pigiausi maisto siuntiniai!

Informacijų galima gauti visose mūsų 
krautuvėse:

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave. W.ll. Tel. PAR 2970.
148, Ridley Rd. E.8. Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E.8. Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., S.E. Tel. LEE 1042. 

Norintiems išsirinkti medžiagas asmeniškai 
geriausia vykti į 421, Hackney Rd., E.2.

Dėl smulkių informacijų arba dėl specialių 
siuntinių persiuntimo sąlygų prašome rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., E.2. 
Siunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 

PRISTATYMAS GARANTUOTAS! 
TEISINGIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PATARNAVIMAS!

© GREIT
Mūsų pasiųsti siuntinėliai pasiekia gavėją 
per 3-6 savaites
< PATIKIMAI
Mes duodame 100% garantiją, kad siunti
nys pasieks gavėją

e pigiai
MŪSŲ KALĖDINĖS DOVANOS

Kaip ir praėjusiais metais Brownejones 
Ltd. lietuviškasis skyrius praneša:

Kiekvienas, kuris užsakys vidutinės 
vertės siuntinį, gaus vieną toliau išvardin
tų dalykų pasirinkimui, kaip dovaną:

1. 3 moteriškas skareles, vilnones 27X27.
6 svarus cukraus.

3. 1 vilnonį vyr. šaliką 50X11.
4. 1 skustuvą, Sollingen ar Sheffield.
5. 4| yrd. motr. suknelei medžiagos.

6. 1 plaukams kirpti mašinėlę.
7. 3 poras moteriškų kojinių.
8. 3 poras vyriškų kojinių.
Šitos dovanos neįeina į standartinių 

siuntinėlių sudėtį.
STANDARTINIS SIUNTINĖLIS 

MOTERIMS
Svoris — 9 svarai. Kaina: £15.0.0.

4į yrd. medžiagos moteriškai suknelei.
3 yrd. 54“ medžiagos, tinkančios mote
riškam kostiumui, įvairių spalvų.

pora žieminių apatinių.
100% vilnos, ilgom rankv. megztinis.
poros moteriškų kojinių.
100% vilnos skarelės 27X27.
svaras šokolado.
STANDARTINIS SIUNTINĖLIS 

VYRAMS
Svoris — 7 svarai. Kaina: £16.0.0.

3| yrd. atkarpa vyr. kostiumui, labai 
stiprios medžiagos.
3 yrd. Poplin baltiniams medžiagos.

— Prancūzijoje pakilo anglies karnos.
— Vakarų Vokietija ruošiasi pasistatyti 

atomu varomą tanklaivį.
— Nukrito britų lėktuvas, ir žuvo 15 

žmonių.
— Luizianos, Teksaso ir Mississippi 

valstijas Amerikoje nusiaubė stiprus torna 
do vėjas. Yra daug sužeistų ir nemaža už
muštų.

— Azorų salyne, išsiveržus ugniakal- 
niui, dingo jau antra sala, bet dingusiųjų 
vietoj iškilo trečia.

NUSIGINKLAVIMAS IR NERVŲ KARAS
Vieną naktį netoli Ville-d‘ Avray, pake

liui į Versalį, komendantas Pommelet bu
vo sustabdęs ant kelio savo automašiną. 
Čia jis susiginčijo su pravažiuojančiu 
sunkvežimio šoferiu. Ginčas taip įkarštėjo, 
kad komendantas stvėrė iš mašinos leng
vąjį kulkosvaidį ir nukreipė jį į šoferį. 
Tas spruko į arti pasitaikiuosios trobos 
duris. Kada to namo šeimininkui Houvi- 
Ue paaiškėjo reikalas, jis nusikabino nuo 
sienos savo medžioklinį šautuvą ir palei
do į orą 3 įspėjamuosius šūvius. Bet ka
rys vis dar tebelaikė į juos nukreiptą kul
kosvaidį. Tada Houville šovė ir sunkiai su 
žeidė komendantą.

1 vyriškas aukšta apikakle megztinis, 
ilgom rankovėm.
1 pora vyr. žiem. apatinių.
1 pora vyr. vilnonių kojinių.
1 vyr. vilnonis šalikas, 50X11.
50 cigarečių Players.

STANDARTINIS SIUNTINĖLIS NR. 17.
Svoris — 16 svarų. Kaina: £36.0.0.

3| yrd. geros rūšies atkarpa vyr. kostm.
3 yrd. grynos vilnos medžg. mot. paltui.
3 yrd. gryn. vilu, medžg. vyr. paltui.
3 yrd. labai stiprios medžg. mot. kostm. 

vyr. „Windcheater“ užtraukiamu užse
gimu, su 2 kišenėm.

moteriškas megztinis ilg. rank. Gr.vil. 
vyriškas vilnonis šalikas.
moteriškos skarelės 27X27. 
skustuvas, Sollingen ar Sheffield, 
moteriška bliuzelė.
pora moteriškų apatinių.
sv. džiovintų vaisių.
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