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Londonas, 1957 metų, spalio mėn., 17 d.

LIETUVOS LAISVES TEMA
PRANYS ALŠĖNAS, Kanada

PLB VOKIETIJOS KR. TARYBOS SESIJA

’ Š.m. spalio 19-20 d.d. Vasario 16 gimna
zijos būstinėje įvyksta bendruomenės Ta
rybos suvažiavimas. Posėdžių dienotvarkė
je — vykdomųjų organų ataskaitinės ap
žvalgos, finansinės 1956-57 metų apyskai
tos ir 1957-58 metų sąmatos tvirtinimas ir
naujų vykd. organų, t.y. Krašto Valdybos,
kontrolės komisijos ir garbės teismo rinki
mai. Be to, šiuose posėdžiuose bus renka
mi ir delegatai į 1958 m. įvykstantį PLB pa
saulinį seimą JAV-se.
Iš Vokietijos liet, b-nės Kr. Valdybos pa
tirta, kad per praėjusius metus bendruo
menės ir Vasario 16 gimnazijos finansinė
padėtis yra žymiai pagerėjusi. Dabartinė
Kr. Valdyba perėmė pereitų metų lapkri
čio 1 d. bendruomenės finansus su apie
8.000 markių deficito. Šiuo metu šie defi
citai yra beveik išlyginti.
Taip pat ir Vasario 16 gimnazijos skolos
pereitų sąmatinių metų būvyje buvo labai
sumažintos, o 1956 metų lapkričio 1 d. pra
šoko 40.000 markių. Š.m. rugsėjo 1 d. gim
nazijos skolos siekė tik apie 15.000 mar
kių, o iš jų komercinių, bėgamųjų skolų te
buvo 9.000 markių. Vadinas, trumpiau ne
gu per metus skolos buvo sumažintos maž
daug 30.000 markių, arba apie 3.000 svarų.
Šiuo metu gimnazijos skolos kiek padi
dės, nes reikia užpirkti kuro ir daržovių
visam žiemos sezonui. Tačiau džiugu, kad
padėtis yra tiek pasitaisiusi. Be abejo, tai
yra pirmoje eilėje visų gimnazijos rėmė
jų nuopelnas. Tačiau šių metų vasarą ir
pati gimnazija turėjo savų tiesioginių pa
jamų, kai joje gyveno ir maitinosi vasarą
įvykusio Vokietijos bendruomenės apylin
kių atstovų ir vargo mokyklų mokytojų
suvažiavimo, o liepos mėn. ten pat .vyku
sių čekoslovakų jaunimo kursų — stovyk
los dalyviai.
Tuo būdu ateinančiam bendruomenės
Tarybos suvažiavimui jos nariai galės rink
tis daug geresne nuotaika negu pernai. Be
abejo, sunkumai nėra sumažėję. Visur,
kur tik yra lietuvių bendruomenės, jie yra
tie patys — nutautėjimo pavojai, išsisklai
dymas, o ypač Vokietijoje ir pačių bend
ruomenės narių sunki finansinė ir apla
mai gyvenimiška būklė. Tačiau, nuošir
džiai remiama ištikimų šiai bendrinei lie
tuvių organizacijai bendruomenės narių,
vis tiek kokia dabar yra ar kokia ateityje
bus jos organų asmeninė sudėtis, tenka
tiktėis, ir Vokietijos lietuvių bendruomenė
atliks čia lietuvybei tenkančias pareigas.

DIPLOMATIJOS ŠEFO MIN. S. LOZORAIČIO SVEIKINIMAS
F SPELLMANUI

KARDINOLUI

Jb Eminencijos kardinolo F. Spellmano, New Yorko arkivyskupo, 25 vyskupystės
metų sukakties proga Lietuvos diplomatijos šefas pasiuntė jam pasveikinimą, ku
riame dėkingai prisiminė jubiliato didelipalankumą Lietuvos laisvės bylai. Dėko
damas už pasveikinimą, kardinolas teikėsi paminėti, kad jis prašo Dievo palaimos
Lietuvai ir sveikntojui.

• Šia tema kalbėdami ar rašydami įvairūs
Dar toliau knygoje rašoma, jog nesunku
autoriai turi įvairių nuomonių: vieni gal sunaikinti sistemos sudarytoją, šiuo atve
voja, jog Lietuvos laivės problema yra la ju — Staliną. Tačiau lygiagrečiai, esą, ne
baiįtolimas reikalas, kiti mano, jog mūsų šama mirtis ir šio meto dievaičiui, šiuo at
Tėvynės laisvės rytas jau „nebe už kal veju —- Chruščiovui ir kiekvienam sekan
elį“. Žinoma, galima laikyti, kad abeji yra čiam po jo. Tokioje padėtyje dominuojan
teisūs. Vienų jų samprotavimai gali būti ti klasė prarandanti ideologiją ir prade
teisingi, o kitų taip pat.
danti skilti į gabalus. Komunizmo viršū
: štai čia patieksiu dviejų mūsų garbių nėj, esą, atrodo ramu ir puiku, bet apačio
žmonių — intelektualų — profesorių: J. je jau knibždančios naujos idėjos ir ar
DIDŽ. BRITANIJOS KARALIENĖ
ČEKŲ GINKLAI JORDANE
Brazaičio ir M. Biržiškos minčių fragmen tėjanti audra, nešanti komunizmui mirtį.
AMERIKOS ŽEMYNE
tus. Lietuvių Fronto pirmininkas, prof. J. Taip rašo tas, kuris ilgus metus buvo įsi
Beieškodama komunistų, savose pabėgė
Didž. Britanijos karalienė su savo vyru,
Brazaitis, viename savo idėjos draugų su tikinęs komunistas, Tito patarėjas ir ku
lių
stovyklose Jordano policija aptiko ne
Edinburgo
kunigaikščiu,
išvažiavo
vizito
į
sibūrime, kalbėdamas apie tarptautinę po riam šiuo metu dar pridėta keleri metai
Amerikos žemyną ■— į Kanadą ir Jungt. mažus kiekius čekiškos kilmės ginklų.
litiką, pabrėžė, jog jis, bent artimoj ateity, sunkiųjų darbų kalėjimo už tokį rašymą...
Amerikos Valstybes.
nepramatąs šviesesnių prošvaisčių, nes lais
Ką rašantysis šias eilutes galvoja? Jau
NAUJASIS NORVEGIJOS
vasis pasaulis derybose su Sovietais, esą, rašiau apie tai straipsnyje „Pasaulinis kry
PARLAMENTAS
KARALIUS SAUD LEBANONE
'ribojasi tik atskirais klausimais ir Pabalti žiaus karas bręsta“ (Žr. „Tėv. Žib.“ Nr.
Norvegijos parlamento rinkimus vėl lai
Arabijos karalius Saud, lygindamas ara
jb'kraštų niekad nepaliečia. Anot prof. J. 40, 1957.X.3) ir noriu tas pačias (bent kai
bų kraštuose kylančius nesusipratimus, mėjo Darbo partija, gavusi dar net 1 vietą
Brazaičio esame išskiriami ir paliekami kurias) mintis pakartoti: „Nežiūrint, kiek
daugiau, negu turėjo praeitame parlamen
šiuo metu lankėsi Lebanone.
daug tolesnei ateičiai (Žr. „Draugas“, 29. šių dienų pacifistai kalbėtų apie taiką, ir
te.
UŽNUODYTAS CHOCHLOVAS
VIII. 1957,).
nežiūrint, kiek dar vadinamų nusiginkla
1954 m. amerikiečių saugumui Vokieti VULKANAS UŽGRIUVO
Tai tiesa. Profesorius šitaip teigdamas vimo konferencijų įvyktų, kiekvienas- rea
joje pasidavė sovietų saugumo kapitonas ATOSTOGAUTOJUS
neklydo: Pabaltijo klausimu, bent ligi šiol, liai galvojantis žmogus viena tegali pasa
Nikolai Chochlov ,dabar dalyvavęs rusiško ’ Japonijoje, Ošimos saloje, dažnai prasi
Vakarų pasaulis buvo ir tebėra nebylys. kyti: „Karo bus sunku išvengti“...
antikomunistinio laikraščio pasitarimuose veržiančio ’ugniakalnio Mihara papėdėje,
Vienok čia pat pasakytina, jog, nežiūrint
Jeigu kas galvoja kitaip — nebetiki kil
atostogavo apie 1000 žmonių. Kai kalnas
Frankfurte, buvo užnuodytas.
net tai, kad vakariečiai apie mus nieko niąja šios žemės keliautojo — žmogaus
prasiveržė, buvo žmonių gelbėti nusiųsti
nekalba, mūsų Tėvynės ir apskritai Pabal misija.
ŽAIZDOS DAR NEUŽMIRŠTOS
helikopteriai ir automobiliai. 54 žmonės
ttjo ir kitų bolševikų pagrobtųjų kraštų iš Niekur dar nėra tartas' galutinis žodis.
Norvegijoje į aerodromą susirinko mi smarkiai apdegė, o žuvo tik vienas.
laisvinimo klausimas įeina (netgi labai Rytinė Vokietija tebėra raudonųjų oku
nia laukti atvykstančio šiaurės Atlanto ka
tampriai įsirikiuoja) į bendrą pasaulio pro puota ir laikoma kruvinomis replėmis su
rinių pajėgų vado vokiečių generolo Spei- ŠVEDIJOS PLEBISCITAS DĖL
blėmų sprendimo kompleksą. Jeigu, pvz., spausta.Tokia padėtis, būkime tikri, nega
delio ir akmenimis ir grumstais apmėtė PENSIJŲ
kiltų konfliktas tarp Rytų ir Vakarų kur lės pasilikti visados. Taip pat Lenkijoj —
Praeitą sekmadienį švedai turėjo plebis
britų generolą Sugden ir sužeidė jį. Gene
nors Viduriniuosiuose ar Tolimuosiuose nesitęs šiandieninė tvarka. Turės būti pa
rolas Sugden buvo palaikytas Speideliu, eitu išspręsti pensijų ateitį. Visos trys di
Rytuose ( ir jis, be abejonės, kils), tenai siekta visiška laisvė, arba laisvės pastan
kuris vėliau nusileido kariniam aerodro džiosios partijos buvo pasiūliusios savo
pat būtų kovojama ir dėl Lietuvos laisvės gos vėl bus mėginama sutriuškinti Sovietų
projektus. Laimėjo valdančiosios partijos
me, kad nesusidurtų su demonstrantais.
reikalo. Tuo neabejokime!
tankų vikšrais, kaip tai buvo padaryta
— socialdemokratų — pasiūlymas, pagal
„ O prof. M. Biržiška — jau optimistiškos Vengrijoj. Taigi, šių dienų pasaulio padė
AMERIKA VIENA NESITARS
kurį palaipsniui bus prieita prie 60-65 %
nis šiuo reikalu: Žiūrėkime, savo 70 m. su tis artėja prie dilemos: arba, arba...
Prezidentas Eisenhoweris ir Amerikos atlyginimo pensijų.
kakties proga, taip pat „Draugo“ bendra Daugelio pavergtųjų kraštų, jų tarpe ir
valstybės departamentas patikino britus ir
darbiui, dėl pramatonios Lietuvos laisvės Pabaltijo valstybių studentų desperatiški
kitas Vakarų valstybes, kad Amerika nesi ŽEMĖS PALYDOVAS TEBESKRAIDO
Rusiškasis vadinamasis žemės palydo
štai šitokius įsidėmėtinus samprotavimus sukilimai ir beviltiški pasipriešinimai oku
kvies marš. Žukovo ir nesitars taip pat
CENTRO KOMITETO PREZIDIUMO
pareiškė ir tuo atsakė į spaudos bendra pantams rodo, jog baigia išsekti kantrybė
su sovietais dėl raketų ir žemės bendrake- vas dar tebeskraido apie žemę, įik jau žy
NAUJIEJI NARIAI
darbio klausimą: „Ar dar tikitės grįžti į ir pavergtųjų. Laisvasis pasaulis turės pa
leivių-palydovų, pirma neišsiaiškinusi su miai arčiau žemės ir jo aparatai nutilo.
Lietuvą?1': „...Maskolišką bolševizmą ne sirinkti arba gelbėti kitus žmones iš žmo— i................................
1
....
=saaa,
Vieton iš partijos Centro Komiteto paša kitomis draugingomis valstybėmis.
nuo šiandien pažįstu ir ramiai seku tarybi nių-žvėrių nagų, arba patiems laukti jų Ii
lintųjų
Molotovo,
Malenkovo,
KaganoviPENKTASIS ATOMINIS
nęs „tvarkos“ raidą, Stalino kulto nuverti kimo.
čiaus ir šepilovo į jį priimti 8 nauji nariai: POVANDENINIS LAIVAS
nimą — chruščiovizmą ir t.t., ir susilaikyAverkov Aristov —- 52 metų amž., arti
Amerikiečiai paleido į vandenis jau 5-tą
damas nuo pranėšavimų, bet turėdamas
— Didž. Britanijoje, Cumberlande, {kai
mas Stalino, vėliau Chruščiovo bendra atomu varomą povandeninį laivą.
SOVIETINIAI ORO KROVINIAI
prieš akis maskoliško komunizmo (toje pat
tęs uranijus išgąsdino apylinkės gyvento
darbis. Nuo 1952 m. spalio mėn. Centro Ko
Lietuvoj ir kituose satelituose) teiginius
jus.
„Pravda" paskelbė naują skandalą: miteto prezidiumo ir partijos sekretoriato NEVALIA GIRTI IR DĖKOTI
.■.< -jį';'.ir neiginius, nė kiek neabejoju, jog nebe
narys.
Po
Stalino
mirties
pasitraukė
iš
pa

— Turkijoje vėl buvo du stiprūs žemės
Didž. Britanijoje atvažiavusios susipa
,UŽ.kalnų bus toks Lietuvos gyvenimo są Sverdlovsko geležinkeliečiai, dvejus metus
lygų pasikeitimas ,kai ne tik aš, bet ir dau siuntinėdami tuščias dėžes, pavogė iš vals reigų, bet nuo 1956 m. ir vėl partijos sek žinti naujai įkurtosios negrų valstybės drebėjimai.
Ghana Afrikoje profesinių sąjungų delega
— Kenijoje, Afrikoje, stipriai reiškiasi
gelis kitų politinių mūsų išeivių laisvai ga tybės iždo keletą milijonų rublių. Tokią ži retoriato narys. .
Nikolai Beliajev — žemės ūkio specia cijos atstovas pareiškė, kad jo krašto pro nacionalizmas.
nią pranešė „New York Herald Tribūne“
lės jon sugrįžti. - '
„•Kai 1918 m. vasario 16 d. mes, dvide korespondentas Cutler iš Maskvos. Šis listas ir partijos centro komiteto narys fesinės sąjungos mokėsi ir mokosi iš britų.
— Australija šįmet turės žymiai mažes
Už tai delegacija ko skubiausiai atšaukta nį kviečių derlių.
šimt Tarybos narių, pasirašinėjom Lietu skandalas iškilo viešumon, kai neseniai re nuo 1952 m. ir sekretorius nuo 1955 m.
Leonid Breinev — 51 m. amžiaus; iš pra namo...
vos Nepriklausomybės paskelbimo raštą, vizija patikrino Sverdlovsko geležinkelių
— Kipro saloje buvo sukėlę riaušes sto
darėme tai ne kaip karštuoliai ar išsišokę ruože transportus ir rado, kad kiekvienos džių kariškis, vėliau aukštas partijos pa
vykioje uždarytieji imtiniai.
liai, bet kiekvienas turėdamas (jąu dau pakrautosios dėžės svoris buvo po 344 kg reigūnas, po XX partijos kongreso kandi KONSERVATORIŲ KONFERENCIJA
Britų konservatorių partija buvo susiva
— San Marino valstybėlėje šalia Itali
giau ar mažiau visuomeninio patyrimo, ne lengvesnis, negu nurodytasis važtaraščiuo datas į Centro Komiteto prezidiumą.
žiavusi
į konferenciją, kurioje buvo patvir jos grįžo ramybė.
Kotryna
Furceva
—
47
m.
amžiaus;
nuo
okupacinės valandos įspūdžių paveikti, bet se. Kas buvo: sudėta į tas dėžes? Na gi
1954 m. Vyr. Tarybos narė, nuo 1956 m. tinta vyriausybės vedamoji politika.
giliai suprasdami ir išgyvendami istorinę oras, grynas oras!
— Ties Adelaide, Australijoje, nulijo
kandidatė
J partijos Centro Komiteto prezi
atliekamojo akto reikšmę. Vienas pasira
Sovietų Sąjungoje geležinkelių darbinin
truputį radioaktyvus lietus.
ŽUKOVAS JUGOSLAVIJOJE
diumą.
Artima
Chruščiovo
bendradarbė.
šiusiųjų, kuriam vėliau — nuo II-jo Pa kai atlyginami pagal vežamtĮjų krovinių
Sovietų gynybos ministeris marš. Žuko
—■ Britų kasyklų darbininkai reikalau
Nikolai Šyernik — Sov. Sąjungos profesi
saulinio Karo — teko žiauriai nukentėti svorį. Toks apmokėjimo-būdas buvo taiko
vas nuvyko į Jugoslaviją ir, be kita ko, ja dirbantiesiems požemyje sumažinti dar
nių
sąjungų
centro
pirmininkas
ir
buvęs
ir kurio. šiuo metu aš dar nedrįstu įvar mas ir geležinkelio darbininkams ir direk
matė jugoslavų kariuomenės slaptus ma bo savaitę iki 35 valandų.
dinti, man tuomet aiškiai pasakė: — Jeigu toriams. Todėl nereikėjo ilgai laukti, kol Vyr. Tarybos prezidiumo pirmininkas.
nevrus. Jugoslavai buvo pasižadėję nero — Vatikanas išleido du naujus pašto
nors viena mūsų karta — kokius 20 metų geležinkelio personalas pradėjo iš oro gau ; Maršalas Žukovas — nuo 1955 m. Krašto dyti jam iš amerikiečių gautųjų modernių
ženklus Pontifikalinės Mokslų Akademijos
— išgyvens nepriklausoma, kokios bebus dyti krovinius ir premijas. Jie susidarė Apsaugos ministeris, nuo 1956 m. kandida ginklų.
dvidešimtmečiu! paminėti.
po. to politinės ir kitokios katastrofos — sau tinkamą sistemą, kuri paprastesnė net tas į partijos Centro Komiteto prezidiumą.
dėl svetimų ar dėl savų kalčių ^- .Tauto už kolumbinį kiaušinį: dėžės, bakai, kon- Politinę karjerą pradėjo Chruščiovo dėka. NERAŠTINGIEJI
— Audros metu Maltoje pridaryta daug
Otto Kuusinen — vienas iš suomių komu
je. įskiepytas nepriklausomybės jausmas teinęriai užpildomi tik dalinai ar palieka
Apie du penktadaliai visų pasaulio gy žalos, ir žuvo 5 žmonės.
įveiks visa tai ir po ilgesnio ar trumpes mi viąai tušti, o važtaraščiuose įrašoma nistų partijos steigėjų. Nuo 1940 m. iki ventojų yra neraštingi, ir du trečdaliai to — Kipro saloje britams pasidavė vienas
nio laiko Tauta grąžins jam prarastąją ne toks svoris, tartum ten būtų pilna. Tokiu 1956 Suomijos Karelų respublikos Vyr. Ta kių nemokančių skaityti ir rašyti gyvena slaptosios teroristinės organizacijos Eoka
priklausomybę“.
būdu darbininkai greit išpildydavo nor rybos prezidiumo pirmininkas. Inkorpora Azijoje.
vadovas ir išdavė dar kitų dviejų slaps
It į tai, kartu su mūsų garbiuoju vete mas, o už antnorminį darbą gaudavo didės vus šią respubliką į Sov. Sąjungos teritori
tymosi vietą.
BAUSMĖS
SOVIETŲ
ŠNIPAMS
ją,
šiaip
partijos
pareigūnas,
neturėjęs
žy

ranu, prof. M. Biržiška, norisi klausti: „Ar nes premijas.
Amerikoje už šnipinėjimą sovietams — Vengrai nuteisė kalėjimu keturis ži
mesnio vaidmens.
tokio tikėjimo mums dar neturėtų užtek
Šis ruožas per metus pakraudavo ir per
Jack
Soble nuteistas 7 metams, o anksčiau nomus savo rašytojus.
ti?“.. (žr. „Draugo“ Lit. priedas, 1957 m. veždavo apie 350.000 dėžių. Vien tik dėl
nuteistiesiems
Jacob Albom bausmė suma — Apie 300 sovietų studentų grupėmis
rugpiūčįo 24 d.).
šių tuščių dėžių gabenimo Uralo geležinke
žinta
iš
51
į
5
ir
Soble žmonai iš 4į į 4.
atvyks į Didž. Britaniją.
(E)
Keturi
Liepojos
žvejai
atbėgo
į
Šve

Dabar — dėl tųjų pragariškų jėgų, ku lio linijos turėjo 14 milijonų rublių nuosto
Žiniomis iš Švedijos, ten atbėgo ketu
rios nūn turi sukausčiusios mūsų brangią lių, o kur'dar išmokėtosios premijos ir iš diją.
EHEHEHE
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ri latviai, kurie žvejų laivu buvo išplaukę
Tėvynę Lietuvą. Ką galvoti apie jas ir jų dirbtieji-antvalandžiai! „Pravda’1 primena, į-Baltijos jūrą žvejoti. Kaip praneša ..Lat
stiprumą? O gi ir vėl pasikvieskime į tal kad šitiek nuostolių davė tik viena linija. vija“, žvejai esą 22-38 metų amžiaus ir nė
vienas iš jų nepalikęs' Latvijoje giminiu.
ką kitus, šiuo kartu netgi asmenį, buv. ko O kaip yra visoje Sov. Sąjungoje?
Į Švediją keltis planavę jau nuo pat žie
munizmo žymų teoretiką, dabartiniu metu
Šis atvirkščiai stachanovįškas darbas mos. Kad nekiltų įtarimas, jie su savim
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios nei, o likusius pinigus susitarė sumokėti
savo draugo, Jugoslavijos diktatoriaus Ti prasidėjo prieš dvejus metus. Nieko nebu nesiėmę jokiu daiktų. Išplaukus į atvira
po priėmimo į institutą. Gavusi pinigus,
to kalinamą ir dar kartą nuteistą, Milo- vo daroma šiai aukso kiaušinius dedančiai jūrą, keturi žvejai surišę kapitonui ran aiškios ir be aiškinimų.
van Džilą, parašiusį ir prašmugeliavusį į vištelei paplauti. Priešingai, kada keletas kas ir kojas ir užrakinę jį kaiutėje. Tam
Maksimavičiene tikino B. ir J., kad jų pri
planui
įvykdyti
buvęs
pasirinktas
momen

Oi nelaimė, ką aš matau —
Vakarus savo žymų, veikalą „Naujoji kla sąžinės graužiamų geležinkeliečių kreipėsi
ėmimas J institutą esąs užtikrintas.
tas ,kada buvo ruošiamasi išmesti tinklus
širdį ver kaip yla:
sė“. štai, tojoj knygoj Džilas teigia, kad ko į Maskvą, prašydami atsiųsti specialias Kapitoną supančioje, keturi žvejai nukrei
— O kaip su egzaminais? — paklausė
Numylėtoj mano vietoj
munistinė sistema, kaip dabar yra, negalės svarstykles kroviniams greičiau pasverti, pė laivą švedu Gotlando salos kryptimi.
viena.
Gyvena barzdyla.
— Egzaminus laikysite tik dėl akių, —
ilgai ištverti.- Komunizmas nesulaikomai sulaukė biurokratiškai šiurkštų neigiamą Laivas buvęs vienas iš blogesniu, žvejams
A. Vienažindys
esąs pasmerktas dingti nuo šios žemės pa atsakymą, o daugybė viso krašto trauki tekę visą nakti vandenį pilstyti iš laivo.
pažada Maksimavičiene. — Mokytis jums
Vairavimą pasunkino taip pat migla, šve
viršiaūs. Pasaulinio komunistinės ideologi nių tęsė tuščių dėžių tampymą.
nėra ko...
dų žvejų pagalba latviai po 11 valandų ke
Iš teismo salės
B. ir J., nebaigusios mokslo metų, išsto
jos centro jau nesą, jis esąs visiškai nuby
lionės
pasiekė
Gotlando
salą.
Lipdami
nuo
Praeitą mėnesį panašus įvykis paaiškėjo laivo, išlaisvino kanitoną, kuris su laivu
rėjęs. Jungiamsis komunistinio pasaulio
jo iš medicinos mokyklos ir pateikė savo
RYŠININKĖ
NUBAUSTA
Vladivostoko
geležinkelių
ruože.
Tenai
tuš
leidosi atgal į Liepoją vienas pats, be įgu
sąjūdis esąs nepagydomai sužeistas. Nėra
dokumentus institutui.
jokių galimybių jam atstatyti. Iš sukru čįos cisternos buvo pripilamos vandens ir los.
Būdamos netinkamai pasiruošusios, B.
Praėjusių
metų
pavasarį
Respublikinės
pareiškė, kad Latvijoje esanti to
vintų komunizmo šaknų auganti hidra, ku vežiojamos iš vienos stoties į kitą, kad to kiaŽvejai
ir J. įstojamųjų egzaminų neišlaikė ir ne
Kauno
medicinos
mokyklos
Nr.
2
mokslei

padėtis,
jog
žmonės
kažinką
rizikuotu,
kių būdu sudarytų darbininkams premijas.
ri neišvengiamai jį patį prarys.
kad galėtų patekti į laisvąjį pasaulį.
vės B. ir J. sugalvojo stoti į Medicinos ins buvo priimtos į institutą. Viskas iškilo
Esą, dabartiniu metu duoti vergams nuo
titutą mokytis. Užuot tinkamai pasiruošu aikštėn. Maksimavičiene atsidūrė kaltina
savybę būtų komunizmo savižudybė, o jos NOBELIO TAIKOS PREMIJA
sios įstojamiesiems egzaminams, B. ir J. mųjų suole.
DAUGĖJA VANDENS
neduodant— patys vergai jį (komunizmą)
nutarė aplinkiniais keliais patekti į insti Neseniai Kauno miesto 6-os apylinkės
sunaikins. Taigi, komunizmui mirtis, DžiNobelio taikos premija paskirta buvu Atlanto. vandenyno lygis nuo 1895 me tutą. Jos susipažino su Kauno Medicinos liaudies teismas nubaudė Maksimavičienę
lo manymu, esanti neišvengiama.
siam Kanados užs. reikalų ministeriui Les tų iki dabar yra pakilęs 12.6 cm. Dr. G.F. instituto Odos-veneros ligų katedros asis už tarpininkavimą duodant kyšį dviem
Mirties vyksmas jau esąs prasidėjęs, ir ter B. Pearson.
Charter iš John Hopkins universiteto tvir tente gydytoja E. Maksimavičiene, kuri no metams laisvės atėmimo.
komunistai jokiu būdu nebegalį jo sulaiky
Jis yra buvęs profesorius, paskui nuo tina, kad tai yra atsitikę ryšium su padau riai apsiėmė „padėti". Už šią paslaugą Ma
Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas
ti. Juo daugiau žmonių pažinsią komunisti 1928 m. dirbęs kaip diplomatas, o dabar gėjusių poliarinių ledų tirpimu. Jo many ksimavičienė paprašė 5000 rublių, kurie, liaudies teismo nuosprendį paliko galioje.
nę. sistemą ,juo greičiau jis būsiąs sunai verčiasi žurnalistika.
mu, mes dabar artėjame prie švelnaus le- anot jos, būsią reikalingi šiam reikalui
D. Markauskas
kintas. Tik reikią žinoti, prieš ką kovoja
Paskutinį kartą Nobelio taikos premija dinmečio galo, ir per ateinantį šimtmetį sutvarkyti. Susiskolinusios du tūkstančius
ma ir kokiais ginklais kovoti.
buvo paskirta 1954 m.
rublių, B. ir J. įteikė juos Maksimavičievandens lygis jūrose pakils dar 65 cm.
Iš „Tiesos“
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EUROPOS LIETUVIS

Jungtinėse Valstybėse gyveną lietuviai
yra susiskirstę savybėje į daugelį parti
nių susigrupavimų. Iš seno čia gyvuoja
krikščioniškos, socialistinės ir liberalinės
ideologijos. Atsiradus išeiviams iš Nepri
klausomos Lietuvos, buvo atneštos ir tos
partinės struktūros, kurios buvo ir daly
vavo politiniame Nepriklausomos Lietu
vos gyvenime, kaip iki 1926 metų gruodžio
mėn., taip ir okupacijų metu, rezistencijos
metais ir šauniai atgydamos tremties ba
rakuose.
Šiame rašinyje mes norime aptarti specifinius partinio gyvenimo reiškinius Jung
tinėse Valstybėse ir lietuvių pasiskirsty
mą amerikietiškose parapijose.
Jungtinėse Valstybėse tėra dvi reikš
mingos politiniam šalies gyvenimui parti
jos. Tai respublikonų ir demokratų. Prieš
aštuoneris metus iškilusi ir sukėlusi daug
kontroversinių padarinių progresyvų partija tapo galutinai iššifruota esanti komu
nistų elementų kontrolėje.
Tad Amerikos lietuviai, nežiūrint jų
priklausymo įvairiaspalvėms lietuviškoms
partijoms, jau pačių politinių rinkimų
faktu griežtai suskirstomi į respublikonus
ir demokratus. Kaip prezidento rinkimai,
taip ir senatorių, kongresmanų bei smul
kesnių pareigūnų rinkimuose tos dvi mil
žiniškos partijos prieš rinkiką atsistoja
visu savo ūgiu, tai kviesdamos, tai vilio
damos, tai ragindamos rinkiką atiduoti
balsą už jų aprobuotąjį kandidatą.
Savo gilia esme tos dvi partijos pana
šios į viena kitą, nes abi jos išaugo ant to
pat plačios politinės laisvės pagrindo.
Bet kaip tiktai tos laisvės supratimu jos
ir skiriasi. Panaudojant grubiąją jų skir
tingumo definiciją, galėtumėm tarti, kad
respublikonų partijoje vyrauja dėsnis:
primatas — valstybė, toliau — žmogus; o
demokratų doktrinoje primatu eina žmo
gus, arba, kaip jį vadina rinkiminė propa
ganda, „mažasis žmogus".
Tą skirtumą akivaizdžiai sugauname
partijų formulavime, liečiant bet kurią
socialinę problemą. Pvz., socialinė medi
cina respublikonams atrodo nusikaltimu
privačios Iniciatyvos principui ir posūkiu
į socializmą. Tuo tarpu demokratams tai
kertinis akmuo dėmesy tam „mažajam
žmogui“. Demokratams valdant įstatymdavystės organus, buvo įgyvendinta daug
pagrindinių problemų, kaip socialinis se
natvės pensijos klausimas, bedarbių šalpa
etc. Visos tos problemos ir sulaukė res
publikonų kaltinimų, kad tai yra posūkis
į socializmą. Juo baisesnis atrodė tada
darbo unijų legalizavimas ir aprobavimas
kolektyvinių derybų su darbdaviais. Poros
dešimčių metų perspektyvoje tos reformos
atrodo dabar valstybine išmintimi, išgel
bėjusią valstybę iš griežtų socialinių kon-
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trastų, ir prasidėjusio gerbūvo šaltiniu,
Vienok demokratai prakišo visuomenės
opinijoje savo palaida užsienio politika,
kuri niekad nepažinojo jėgos principo, bet
nuolatinį nuolaidų kelią. Pokarinė Jungti
nių Valstybių užsienio politika užleido pusę Europos Sovietinės Rusijos dominavi
mui, kol gyvybinis šalies instinktas iškėlė
Korėjos karą, pasibaigusį prasta taika jau
respublikonams valdant.
Akivaizdoje tų išvardintųjų stambmenų
naujasis Jungtinių Valstybių pilietis, va
karykštis dipukas, lietuvis mieliau balsuoja už respublikonus, kaip demokratus.
Mat, Jaltos, Potsdamo klaidos čia reiškia
daugiau, kaip kad demokratų socialinės
reformos tose srityse, kurias atvykęs di
pukas jau rado pakenčiamai aptvarkytas.
Greta lietuvio vien tik balsuotojo, res
publikonų ir demokratų partijose, kaip jų
aktyvūs nariai ir kartais stambūs veikė
jai, dalyvauja daug lietuvių, kurių tarpe
jau yra ir vakarykščių Vokietijos tremti
nių barakų gyventojų. Taip keičiasi padė
tys: vakarykščių DP balso dabar pagei
dauja bet kuris pretendentas į rinkiminę
vietą, pradedant Baltųjų Namų gyventoju.
Veikdami tose partijose, lietuviai labai
sudarko tą partinį tinklą, kuriame jie dir
bą lietuviškų pasaulėžiūrų partijose. Res
publikonų tarpe mes rasime karštų lietu
viškų socialdemokratų, o demokratų par
tijoje pamatysime atsidavusių krikščionių
demokratų. Tautininkai, krikščionys de
mokratai, liaudininkai ir socialdemokra
tai išsibarsto ar tai vien rinkimuose, ar
partinių priklausomumų visai nelauktose
kombinacijose po tas dvi partijas: respub
likonus ir demokratus.
Yra ir trečia, vegetuojanti partija: progresyvai. Už ją seniai agituodavo prokomu
nistinė spauda. Ir tas negudrus manevras
pražudė partiją. Progresyvų užkulisiai leido perdaug raudonų dūmų. Atrodo, dabar
ta partija jau visiškai neteko šalies pasi
tikėjimo, nes rinkiminių balsų kiekis yra
geriausias svorio rodiklis.
Aršiausios politinės kovos, kurios dabar
užima visuomenės dėmesį, koncentruajasi
respublikonų ir demokratų varžybose bei
tų partijų sparnų rungtynėse. Lietuviai,
šios šalies piliečiai, aktyviai dalyvaudami
savo veikla ar savo balsavimais, junta
tikrą laisvę reikšti savo įsitikinimus poli
tiniame gyvenime ar socialinių reforrpų
srity, ar užsienio politikos klausimais.

Idėjos išsigimimo reportažas
„Raudonųjų Viduramžių“ pavadinimu
Londono lietuviškoje spaustuvėje pradė
tas J. Girdžiaus-Klaucučio (pseudonimas)
parašytos knygos leidimas. „Europos Lie
tuvio“ š.m. spalio 3 d. numeryje skaityto
jams pateikiama šio leidinio IX-sios da
lies ištrauka, kuri per tęsinius pailiustruos
knygos pobūdį.
Jei pabandyti šiai knygai duoti paarftraštę, kaip kad jas mėgdavo ankstyves
nių šimtmečių rašytojai, tai tektų šią kny
gą pavadinti — „Raudonieji Viduramžiai
arba kronika pakeliui iš rojaus į praga
rą“, arba „vienos-idėjos išsigimimo repor
tažu“, arba kaip nors kitaip panašiai.
Šioje knygoje lietuviškoje literatūroje
dar neužtinkamu išsamumu pavaizduoti
akivaizdžiausi komunistinio gyvenimo reiš
kiniai. Autorius, iš įvairausių šaltinių su
rinkęs autentiškas informacijas, pateikia
išsamius visų už geležinės uždangos vyku
sių žymesnių komunistinių „politbylų“ re
portažus. Tačiau knyga yra daugiau negu
žurnalistinis reportažas. Kronikiniai daly
kai, „politbylų“ protokolų ištraukos, in
formacijos apie jų užkulisius sugrupuoja
mi tam tikron sistemon, ir bendrinės po
litinės apžvalgos rėmuose autorius patei
kia savąjį komunistinio reiškinio aiškini
mą, suvesdamas jį tam tikron paralėlėn,
davusion ir pačiai knygai jos pavadinimą.
Nebus perdaug pasakyta, jei tvirtinsim,
kad „Raudonieji Viduramžiai“ bus šiuo
metu bene kapitališkiausias sovietikos ty
rinėjimo veikalas lietuviškoje literatūroje.
Tačiau gal būt pats autorius labiausiai
spirtųsi prieš tokį apibūdinimą. Kodėl?
Todėl, kad knyga parašyta ne aukštu, sau
su, jumoro ar satyros nepripažįstančiu
akademiniu stiliumi, bet kaip tik taip, jog
ji nebūtų perpigi aukšto išsilavinimo žmo
nėms, bet drauge liktų ir įdomi ko plačiausiems skaitytojų sluoksniams. „Rau
donieji Viduramžiai“, kaip dabarties isto
rijos kamentaras, yra plačiosios publicis
tikos veikalas, kuriame itin gyva kalba,
ugningu temperamentu, daug kur prime
nančiu pastaruoju metu pragarsėjusią Milovan Džilaso knygą „Naujoji klasė“, iš
dėstomi mus visus jaudinantieji dalykai
ne siauram intelektualų rateliui, bet pla
čiosioms lietuviškoms masėms. Ir kaip tik
tai daro šį leidinį ypatingai aktualiu, nes
kova prieš komunizmą galima laimėti ne
vien intelektualinėje plotmėje, bet tik ta
da, jei ta kova bus suprasta kaip masių
judėjimas prieš naująją komunistinių
išnaudotojų klasę, prieš raudonųjų feodalų
absoliutizmą, kokio istorijoje tikrai dar
nėra buvę. Ir kaip tik šiuo požiūriu mes
galime „Raudonuosius Viduramžius“ va
dinti kapitalistiniu antikomunistiniu vei
kalų lietuvių kalba, nes knyga tikrai bus
patraukli, jaudinanti ir ugdanti antiko
munistinį nusistatymą kiekviename lietu
vyje, nežiūrint jo išsilavinimo.
„Raudonieji Viduramžiai“ turės apie
300 puslapių. Knygos spausdinimas Londo
no lietuviškoje spaustuvėje teiks galimy
bių nustatyti jai, palyginus su JAV-se lei
džiamomis lietuviškomis knygomis, žemą
kainą, Apie „Raudonuosius Viduramžius“
ir jų įsigijimo galimybes informuosime ki

tuose „Europos Lietuvio“ numeriuose. Ta
čiau vargu ar šiai knygai reikės kurios
nors ypatingos reklamos, nes tai bus vie
nas tų lietuviškų leidinių, kuris geriausiai
kalbės pats apie save.
K. D.
Kova iki galo

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ
SĄJUNGOS LITERATŪROS PREMIJA

Amerikos Lietuvių Mokytojų Sąjunga
skiria kasmetinę 250 dolerių premiją už ge
riausią vaikų ar jaunimo grožinės literatu
ros kūrinį. Kūriniams įvertinti yra suda
ryta premijos sprendėjų komisija iš Da
nutės Augienės,
Gražinos TulaugkaitėsBabrauskienės, Aldonos Šimaitienės, Pra
no Razmino ir Stasio Tamulaičio.
1. Premijos komisija vertins 1957 m. iš
spausdintas vaikų ir jaunimo grožinės li
teratūros (apysakas, pasakas, poeziją, dra
mą, etc.) knygas ir tais metais parašytus,
bet dėl dabartinių sąlygų neišspausdintus
kūrinius tų autorių, kurie juos prisius ko
misijai. Autoriai pasirašo tikrąja pavarde.
2. Už premijos komisijos geriausiu pri
pažintą kūrinį skiriama premija nebus
skaldoma tarp atskirų autorių.
3. Knygos ir rankraščiai, prieš tai lai
mėję bet kokią premiją, šios premijos ne
galės gauti.
4. Premijuoto kūrinio, jei jis dar būtų
nespausdintas, išleidimo teises autorius su
tinka be papildomo honoraro perduoti
Amerikos Lietuvių Mokytojų Sąjungai.
5. Paskutinė data kūriniams įteikti yra
1958 m. sausio 1 d. Siųsti šiuo adresu: B.
Beleškienė, 6921 So. Claremont Ave., Chi
cago 36, Ill., USA.
ALM S-gos Centro Valdyba

AUSTRALIJA
Australijos lietuvių dešimtmetis

Šių metų pabaigoje sukanka 10 metų
nuo pirmųjų lietuvių pokario emigrantų
atvykimo į Australiją. 1947 metų lapkričio
28 d. JAV armijos transporto laivas „Gen.
Stuart Heinzelman“ iš Bremerhaven po 30
dienų kelionės pasiekė Fremantle uostą
Vakarų Australijoje. Laive plaukė per 800
pabaltįečių imigrantų, jų tarpe 439 lietu
viai, visi viengungiai.
Šiuo metu visose Australijos lietuvių ko
lonijose yra organizuojami pirmuoju trans
portu atplaukusių lietuvių dešimtmečio pa
minėjimai ir pobūviai. Įdomu, kad per de
šimtį metų didelė dąlįs yra sukurę savo
šeimas, augina vaikus.
Nemaža baigė
mokslus, įsitvirtino versluose arba turi ge
rus darbus. Įdomiu pirmuoju transportu
atvykusiųjų pavyzdžiu galime laikyti Sta
sį Čibirą, kuris į Australiją prieš dešimtį
metų atvyko 24 metų amžiaus. Per porą
metų dirbdamas nekvalifikuotą darbą iš
moko anglų kalbos ir pradėjo studijuoti
teisę. Šiandien S. Čibiras yra pilnateisis
advokatas, dirba Pietų Australijos proku
roro įstaigoje, yra Karališkosios Australi
jos Karo Aviacijos atsargos leitenantas,
jau kelinti metai yra Australijos Lietuvių
Bendruomenės Adelaidės Apylinkės Val
dybos pirmininkas, Australijos Demokrati
nės Darbo Partijos vadovybės narys, taip
pat yra vedęs D. Pyragiūtę ir augina sūnų.
Gal būt, ne visi prieš dešimtį metų atvy
kusiųjų lietuvių Australijoje gali pasigirti
tiek pasiekę, tačiau aplamai niekas skųs
tis neturėtų.
-rem.
Sydnėjaus Lietuvių Namai

Sydnėjaus lietuviai įsigijo Lietuvių Bnės Namus prie pat miesto centro esan
čiame Redfern priemiestyje. Namai yra
prie labai gero susisiekimo mazgo ir vi
siems Sydnėjaus lietuviams nesunkiai pa
siekiami.
-rem.

Pereitą savaitę Romoje vyko Pasaulie
čių Apaštalavimo II Pasaulinis Kongre
sas, kuriame dalyvavo atstovai iš viso ka
talikiškojo pasaulio — iš daugiau kaip 80
tautų: kardinolai; vyskupai, kunigai, Kata
likų Veikimo žymieji pasauliečiai moksli
ninkai ir darbuotojai ,jų tarpe ir lietuviai.
Kongreso pradžioje Šv. Tėvas PIJUS XII
visus dalyvius priėmė iškilmingoje audien
cijoje, prancūziškai pasakydamas ilgą ir
labai svarbią kalbą. Duodame keletą tos
kalbos minčių iš „L'Osservatore Romano“,
kur atspausdinta, originalinė kalba sudaro
1192 spaudos eilutes.
Popiežius savo kalboje iškėlė ir nušvietė
pagrindinius pasauliečių apaštalavimo dės
nius, paties apaštalavimo formavimą Ir
vykdymą. Jei istčrija rodo, kad Bažnyčios
pradžioje pasauliečiai turėjo savo dalį
apaštalavimo veikloje, kurią kunigas vyk
do Bažnyčios tarnyboje, to šiandieną rei
kia dar labiau kaip niekada, sako popie
žius. Pasaulietis privalo, su vyskupais ir
kunigais bendradarbiauti dar glaudžiau,
atsiduodamas Hierarchijas priklausomybei,
kuri viena prieš Dievą yra atsakominga
už Bažnyčios vadovavimą, dar su dides
niu uolumu „statyti Kristaus Kūną“ viso
se apaštalavimo formose, ypatingai kada
reikalas eina, jog krikščioniškoji dvasia
patektų į visą gyvenimą — šeimos, sociali
nį, ekonominį ir politinį. Popiežius atkrei
pia dėmesį, kad visur trūkstant kunigų,
Bažnyčios santykiuose su pasauliu labai
reikia pasauliečių apaštalų. Pasaulio pa
šventinimas yra pačių pasauliečių darbas,
kurie, artimai įsijungę į ekonominį ir so
cialinį gyvenimą, dalyvauja valdžios apa
rate ir įstatymų; leidime, kad į Bažnyčią
gražintų visus, kurie nuo jos yra atskirti!
Katalikų Veikimas turi oficialaus pasau
liečių apaštalavimo charakterį. Čia reika
lingos dvi pastabos: įgaliojimas, ypatingai
mokymui, nėra suteiktas Katalikų Veiki
mo visumai, bet jos organizuotiems na
riams, sekant Hierarchijos valią ir parin
kimą. Katalikų Veikimas taip pat negali
sau prisiskirti pasauliečių apaštalavimo
monopolio, nes šalia jos dar yra laisvas
pasauliečių apaštalavimas. Asmenys arba
grupės gali atsiduoti Hierarchijos dispozi
cijai — patvarkymui ir jos pavesti gauna
įgaliojimą kuriam nors darbui. Svarbiau
sias dalykas, kad Bažnyčios Hierarchija,
vyskupai ir kunigai, gali pasirinkti bend
radarbius pasauliečius, kada randa pajė
gių ir atsidavusių asmenų. Bendrinė tai
syklė: pasauliečių apaštalavimas savo ri
bose ir nesipriešinti turinčios teisę spręs
ti bažnytinės valdžios nuostatams.
Pasauliečių apaštalavimas, kaip ir visi
kiti apaštalavimai, turi dvi pareigas: iš
laikyti ir užkariauti; tai yra būtina dabar
ties Bažnyčiai. Aiškiau sakant, Kristaus
Bažnyčia nesvajoja be kovos užleisti dirvą
savo atviram priešui — bedieviškajam
komunizmui! Ši kova bus vedama iki ga
lo, bet tik Kristaus ginklais! Meskitės į
darbą su dar stipresniu tikėjimu, kokį tutėjo Šv. Petras, kuris į Jėzaus kvietimą
paliko laivą ir virš bangų ėjo pasitikti
savo Viešpaties!
Šią nepaprastai svarbią popiežiaus kalbą
ištisai turėtų gerai išstudijuotu šviesuome
nė, nes yra krypčių, kurios musų katalikų
veikime reiškiasi kažkokiu aktivizmu, kur
vyskupams jau nebelieka vietos. Imkimės
apaštalavimo darbo pagal Kristaus VieŪninko nurodymus!
P. Dauknys, MIC
EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODIKA
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VARŠUVOS SPALIS

Pradininkai

Tačiau anais carų laikais „lenkiškieji“
draugai buvo labai veiklūs rezistencijos daly
viai. Bendrame socialdemokratų judėjime —
komunistų tada iš viso dar nebuvo — jie buvo
davę visą eilę stiprių asmenybių. Prisiminkim
tik „ Lietuvos-Lenkijos karalijos socialdemok
ratų partiją“ su Roza Liuksemburg. Arba
„Lenkų Socialistų partiją“ (PPS), iš kurios vė
liau išaugo Juozas Glneta-Pilsudski. Kai PPS
savo programon įtraukė nepriklausomybės,
atsiskyrimo nuo Rusijos dėsnį, tą patį padarė
ir Lietuvos socialdemokratų partija, kaip pir
moji lietuvių politinė grupė, tabai įdomu, kad
prie jos tada šliejosi ir tūlas Feliksas Dzeržinski, Vilniaus lenkas, ir neprotestavo prieš
nepriklausomybės nuostato įtraukimą į LSDP
1896 metų Gegužės Pirmosios deklaraciją. Jau
nuo tada Lietuvos socialdemokratai žengė li
nija, kuri atitiko masių nuotaikas.
Kita linija žengė vėlesnė komunistė Roza
Liuksemburg. Masių nuotaikos Jai atrodė ne
įdomios — tai jau pirmas doro komunisto po
žymis. Jos programa buvo — senosios Lenki
jos-Lietuvos valstybės atgaivinimas. Taigi bu
vo ne masių, o bajoriškos reakcijos programos
dalis: tradicijas puoselėjančios, organizuotos
mažumos programa. Tačiau tai yra budinga
kiekvienam komunistui: Jis visad stipresnio
jo pusėje, visad militantiškos mažumos pusė
je. Klysta, kas mano, kad komunistui labai
darbininkų masės. Komunistams rupi jėga,
rūpi aparatas, nors ir svetimas, bet į kurį ga
lima infiltruotis. Tikras komunistas su pašai
pa žiūri į mases, į jų „oportunistinius “ siekius.

Tokioms asmenybėms, kaip Liuksemburg, bet- „taktiniais“ sumetimais, vadinasi, tikslu rusų
koks flirtas su masių nuotaikomis prilygo iš pagalba laimėti valdžią ir paskui tvarkytis sa
davystei. Ji pasielgė nuosėkliai: Antrojo In vaip. Tokiais grynais agentais tada iš Maskvos
ternacionalo metu „Rožytė“ išvadino Lietuvos atvyko lenkų vadinamoji „Baltstogės vyriau
socialdemokratų partiją „išdavikais, buržua sybė“. Sų tokiu pat uždaviniu Lietuvoje atsira
ziniais nacionalistais“. Rožės Liuksemburg do Vinco Kapsuko-Mickevičiaus „vyriausybė“.
partija vėliau susiliejo su Rusijos socialrevoliucionieriais ir palaikė Lenkijos-Lietuvos ne- Lygių teisių su Maskva...
atskiriamumo nuo Rusijos dėsnį.
Norint galimai tiksliau suprasti ano meto
Dar 1905 metais kaikurie įsitikinę social
nuotaikas, reikia atsiminti, kad- skilimas tarp demokratai gyvai svarstė ateities perspekty
socialdemokratų ir komunistų („radikalins- vas, kas įvyks, jeigu sugrius caro valdžia ir
kių“) dar nebuvo įvykęs. Be to, tikėtasi dar, patys žmonės paims į rankas vadovybę. Tą pa
kad netrukus įvyksianti pasaulinė revoliucija. tį klausimą gvildeno ir besiformuoją Lietuvos
Toji revoliuciia netrukus padarysianti nerei komunistai: jeigu bus nuversta caro valdžia
kalingas ir pačias valstybes ar bent suteiksian ir caro pareigūnai pakeisti „proletariniais“ pa
ti joms kitą turinį. Ką gi, daugeliui lie tu viii ir reigūnais, ar jau tada lietuvių tautos prie
lenkų, šimtmečius kentusių Rusijos priespau spauda bus išnykusi? štai išvada:
dą, atrodė visai natūralu turėti savas valsty
„Ne... neišnyks jis pas mus (Lietuvoje)
bes, kad ir tik pereinamuoju laikotarpiu.
toliak, koliak neįgysinte savo kraštui lygių
čia ir įvyko pirmasis skilimas, niekad iš su Maskolija teisių, koliak negalės Lietuva
komunistų pusės kaip reikiant neišaiškintas, pati savo reikalais rūpintis Vilniaus Seime...“
visad tušuotas. Kad ir valstybių greit nebebu
Į autonomijos Rusijos ribose klausimą
sią, bet ir pereinamuoju laikotarpiu nevalia žiūrima taip:
atsiskirti nuo „matuškos Rossijos“. Nevalia
„Sakysime, visi plačios Maskolijos gyven
nė Lietuvai nuo Lenkijos atsiskirti — abi kaip tojai siunčia savo pasiuntinius (atstovus, de
vienetas turi priklausyti bendram „socializ putatus) į Peterburgą. Iš visų kraštų susirinks
mo“ „faterlandui“.
ten pasiuntiniai, bet maskolių bus vištiek dau
Tačiau pasaulinė revoliucija neįvyko. Vul- giausia, nes jų yra tiek, kiek visų į krūvą su
kaniška jėga prasiveržė tautinio demok ėmus. Tokiu būdu beveik viskas prigulės nuo
r a t i z m o nuotaikos. Maskvos valdovai — maskolių: kaip jie norės, taip ir bus.“
Pirmuoju išsireiškimu vienu sakiniu api
Lenin, Trockį (Stalin tada tebuvo „tautybių
reikalams komisaras“) — bandė kaip nors būdinama šiuolaikinė lietuvių priespauda va
dirbtiniu budu sukelti „pasaulinę revoliuciją“. dinamoje „LTSR“ — okupuotoje Lietuvoje.
Tai nepavyko. Judėjimas atsidūrė akligatvyje, Gi antruoju — Visasąjunginė Augščiausioji
bet Maskva jokiu būdu nenorėjo pripažinti Taryba — augščiausias Sov. Sąjungos sovie
tos naujos galingos jėgos — tautiškumo. Bene tas... Bet abu apibudinimai turi garsu autorių
dėl ideologijos? Joks komunistinės ideologijos Vincą Mickevičių-Kapsuką.
dėsnis nedraudžia tautoms teisės į valstybę.
Todėl bus suprantama, kodėl okupuotoje
Bet, kaip jau nekartą, tariamoji taktika nu Lietuvoje delsiama pilnai rehabilituoti Kapsu
stelbė ideologiją. Kompartijos kryžiuočių ordi ką. Tenkinamasi tik „simbolika“, nors dabar
nas buvo jau perėmęs maskolijos imperializmo tinė „LTSR“ vadinama „atkurta“, kapsukine
dėsnius — ne žmonės rūoi kompartijai, o tik valstybe.
jėga, galybės administravimas.
Bet tai buvo seniai, labai seniai. Vincas
žodžiu, Maskvos komunistai apsimetė, Kapsukas buvo didelis „realistas“ — jis niekad
kad „nieko nemato“. Anais 1918/19 metais netikėjo, kad lietuviai pajėgtų išsikovoti „ly
kaikurie socialdemokratų renegatai jau buvo gių teisių su Maskolija“, vadinasi nepriklau
nuėję Maskvos keliais ir nasidare grynais ru somybės. Jis tad dėjosi su „stipriaisiais“, su
sų agentais. Tačiau labai svarbu žinoti, kuriais Maskva.
(Bus daugiau)
sumetimais: ar dėl „meilės“ Rusijai ar tik

Svečias, lietuvių evangelikų liuteronų
laikraštis, Nr. 4, kuriame rašo kun. J. Gun
ga, kun. Dr. M. Kavolis, P. Enskaitis, J.
Grigolaitis, A. Vėlius ir kt.
Lietuvių Dienos

Skaitytojus pasiekė jau Lietuvių Dienų
žurnalo rugsėjo mėn. numeris, kupinas žo
dinių ir vaizdinių naujienų.
Šis numeris skirtas jaunimui Lietuvos
vyčių seimo ir jaunimo kongreso proga,
su einančiuoju mūsų atstovo Vašingtone
pareigas J. Kajecku ir jo mintimis supa?
žindinti, rašytojams A. Giedriui ir S. Lau
ciui pristatyti, kino kronikininko K. Luk
šio 65 metų sukakčiai paminėti ir mesti
žvilgsniui į dailininko V.K. Jonyno kūry
bą. Angliškoji šio numerio dalis supažindi
na su tautinio išlikimo, Europos tautų fe
deracijos klausimais, duoda žinių su ilius
tracijomis ir dailiosios kūrybos vertimų
į anglų kalbą (šį kartą W.K. Matthews
yra išvertęs M. * Gustaičio eilėraštį, o M.
Stark J. Jankaus „Nakties ant motų“ iš
trauką).
ATSTOVAS ŠVEICARIJOJE
Nauju „Europos Lietuvio;, ir Nidos Knygų
Klubo atstovu Šveicarijoje yra Dr. A.
KUŠLYS. Jo adresas:

Dr. A. Kušlys,
- .
Gossetstr. 20.
Wabern / ®crnŠveicarijos lietuvius prašome užsisakyti
ar pratęsti laikraščio ir knygų prenumera
tas per mūsų atstovą. Visus .kurie dar nė
ra atsilyginę už laikraščio ar knygų siun
tinėjimą. prašome skolą nedelsiant Išly
ginti. Pinigus siųsti mūsų atstovui minė
tuoju adresu.
„E.L.“ ir NKK Administracija.

„Europos Lietuvis“, vienintelis lietuvių sa
vaitraštis Europoje, Šveicarijoje kainuoja
metams 23 šv. frankai. Viena Nidos Kny
gų Klubo knyga nariams kainuoja šv. fr.
2,50 minkštais viršeliais ir šv. fr. 3,50 kie
tais viršeliais. Nenariai už tas pačias kny
gas moka žymiai daugiau. Nariai knygas
gauna betarpiškai paštu. Atsilyginti rei
kia tuojau gavus knygą.
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Nr. 41. <481) 17. 10. 1957.

EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuviu Kronika
KRISTUI KARALIUI
Kristaus Karaliaus šventės dieną, spa
lio mėn. 27 d., Londono Lietuvių Šv. Ka
zimiero bažnyčioje iškilmingos pamaldos
bus 11 vai. Po pietų 5 vai. parapijos salė
je, Victoria Park Road, šventei pritaikytą
paskaitą skaitys iš Kanados atvykęs Ota
vos universiteto ordinarinis profesorius
Dr. A. Paplauskas - Ramūnas.

PATIKSLINIMAS
Europos Lietuvio š.m. Nr. 39, žinutėj
„Gautinge Mirė Juozas Ilakavičius“, yra
įsibrovusi nemaloni klaida. „Pasakyta:“...
Palaidotas žemėj, kurios gyvas būdamas
nemėgo“, neatitinka velionio buvusio in
dividualaus pasireiškimo, ypatingai rašiu
siojo atžvilgiu.Velionis mėgo šią žemelę ir
žmones, tik visokiais būdais stengėsi iš
vengti būti čia palaidotas, nes jo troški
mai buvo atsigulti savoj žemelėj, kur il
sisi musų prabočiai, Laisvės kovotojai...
Gautingiškis

PAVYZDINGIEJI PRENUMERATORIAI
Australijoje gyvenąs lietuvis E. Migevičius atsiuntė „Europos Lietuvio“ prenu
meratą už 1957, 1958 ir už pirmąją pusę
1959 metų!
O V. Petkus iš Ketteringo, siųsdamas
prenumeratą už 1957 ir 1958 metus, šitaip
rašo:
„Prašau nenutraukti mano mėgiamiauąio „E.L.“ prenumeratos. Jeigu ateinančių
metų prenumeratos kaina bus brangesnė,
tai primokėsiu“.

KALĖDOS LIETUVIŲ SODYBOJE
Lietuviai kviečiami praleisti Kalėdų atos
togas Lietuvių Sodyboje.
Atostogų mokestis:
Už 2 dienas nuo gruodžio 24 d. vakaro
(Kūčių) iki gruodžio 26 d. (išvažiuojant
po arbatos) — 5 svarai.
Už 5 dienas nuo gruodžio 24 d. vakaro
iki gruodžio 29 d. (išvažiuojant po arba
tos) — 8 svarai.
Vaikams iki 14 metų — pusė kainos.
Kviečiame kuo anksčiau užsisakyti, nes
vėliau gali nelikti vietų.
Sodyboje organizuojamos Kūčios, kalė
diniai pietūs, šokiai ir kt.

MOTERYS SUSITARĖ
Buvo jauku. Raudoname modernaus raš
to fone — apskriti, baltai užtiesti staliu
kai kvietė prisėsti. Paskutinieji rugsėjo
saulės spinduliai buvo nušvietę gražią Lie
tuvių Namų salę ir būreli susirinkusių mo
terų.
„Padarysim nuotrauką, turiu aparatą“,
pasiūlė Lena Stankūnaitė. Sutikom mie
lai,’Sodelyje išsirikiavome, ir užantspauda
vpm galutinį steigiamąjį susirinkimą Lon
dono lietuvių moterų organizacijai sukur-

BRADFORDAS

LONDONAS

Buyo šeštadienis, rugsėjo 21-ji diena.
Grįžom į salę kalbėtis dėl tikslų ir gali
mybės veikti, išsirinkti valdybos ir aptartl artimiausių numatomųjų darbų.
Petrutė Nenortienė paruošė arbatos ir
nustatė staliukus dailiai išdėstytomis lėkš
telėmis su pyragaičiais. Pirmininkauti pa
vesta J. Kalibatienei.
Daugeliui iš mūsų jau seniai rūpėjo su
kurti moterų organizaciją, bet laiko stoka
ir, tam tikro pasiryžimo susirinkti reikalą
užvilkino. Tiesa, praėjusį pavasarį pirmo
sios buvo susirinkusios Rytų Londone gy
venančios lietuvės ir užmezgusios moterų
organizacijos pradžią. Taipgi buvo išsirin
kūsios p. Jurkonienės pirmininkaujamą
valdybą.
Vakarų Londone gyvenančios lietuvės
nuo praėjusių metų rudenį įvykusio Bazaro buvo keliais atvejais susirinkusios įvai
rių reikalų aptarti, bet pastovios organiza
cijos pradžią užmezgė tik neseniai ir išsi
rinko pirmininke J. Kalibatienę.
Patogumo susirinkti ir veikti sumeti
mais buvo tartasi su p. Jurkoniene sudarytf^vięną dviejų skyrių organizaciją. Ta
čiau paskutinis moterų susirinkimas, įvy
kęs Londono Lietuvių Socialiniame Klube,
kuriame dalyvavo atstovės iš Vakarų Lon
dono, nutarė nesiskaldyti, sudaryti vienti
są organizaciją.
Tuo tikslu dabar ir susirinkom Lietuvių
Namuose.
Ponia Mamaitienė paskaitė p. Jurkonie
nės parengtus organizacijos įstatus, kurie
buvę su kai kuriomis pataisomis ir papil
dymais priimti. Pasivadinom Londono Lie
tuvių Moterų... Sambūris. O pilnutinis var
das viešai bus paskelbtas per „krikštynas“.
Sambūrio tikslas: suburti Londone gy
venančias lietuves kultūriniam, draugiji
niam ir labdaros lietuviškam darbui. Sam
būrio būstine, atsižvelgiant į eilę patogu
mų ir Lietuvių Namų B-vės Direkcijos su
triktą paramą ir parodytą palankumą, nutaxta laikyti Lietuvių Namus.
Susirinkimai gi bus daromi pakaitomis
Lietuvių Namuose ir Londono Lietuvių Pa
rapijos salėje.
Sambūrio valdyba išrinkta iš trijų as
menų: pirmininkė — J. Kalibatienė, sekre
tore — O. Mamaitienė, iždininkė — M.
Stankūnaitė. Į revizijos komisiją įėjo:
Baublienė ir Vilčinskienė.
Pasižadėjom jau nebeužmigti. Sutarėm
rengti įvairius pobūvius, arbatėles ir bazarus. Lietuvių Namai leido mums rengia
mųjų šokių metu laikyti kavinę.Nutarta lapkričio mėnesį surengti „krikš
tynų balių“, ir tada jau Draugijos bus iš
eita į viešumą pilnu vardu.
Antrasis šiais metais numatomas pasiro
dymas — tai tradicinis Tarptautinis Baza
ras, kuris įvyks lapkričio 29-31 d.d.
Trečias užsimojimas — surengti Kalėdų
Eglutę.
Galutinis visų tų numatomųjų parengi
mų tikslas — iš pelno sudaryti fondą, kad
galima būtų iš jo padėti pagalbos reikalingiems_ tautiečiams.
Sambūrio nare gali būti kiekviena lietu
vė, pritarianti Sambūrio tikslams.
Kviečiame visas Londono lietuves pa
skirti dalelę savo laiko ir jėgų dirbti nau
dingam darbui, o, be to, kultūringai tarpu
savy bendrauti ir burtis į vieną motėm
šeimą — stoti į Sambūrį.
Panašioms lietuvių moterų organizaci
joms D. Britanijoje siunčiame linkėjimu
ir tikimės užmegzti su jomis draugiški s
ir glaudžius santykius.
Dešimtą valandą vakaro 17 susirinkir e
dalyvavusiųjų moterų pavedė jaunai v;
dybai nelengvus organizacinius reikal’.s,
pasižadėdamos kiekviena pagal savo gali
mumus prisiimti valdybos jai skirtąjį darRŠiitas rudens vakaras įsunkė besiskirs
tančias didmiesčio gatvėmis.
I. N—ė.

Atvyksta Sąjungos Pirmininkas
Spalio 27 d., 17 vai., Bradfordo Lietuvių
Namuose, 5, Oak Vilias, šaukiamas DBLS
Bradfordo ir apylinkės skyrių narių ir pri
jaučiančiųjų susirinkimas.
Į susirinkimą atvyksta Sąjungos pirmi
ninkas M. Bajorinas, kuris padarys prane
šimą Sąjungos reikalais.

MANCHESTERIS
Dėmesio!
Ryšium su Manchesterio Lietuvių Socia
linio Klubo bibliotekos pertvarkymu, pra
šome visus, kurie yra paėmę skaityti kny
gų, grąžinti jas ko skubiausiai atgal į bi
blioteką. Kurie negali atvykti, prašome pri
siųsti paštu. Bent koks atidėliojimas grą
žinti knygas sutrukdys bibliotekos pertvar
kymą ir tuo pakenks patiems knygų skai
tytojams.
Klubo Valdyba
Dėmesio! Dėmesio!
Lietuvių Veteranų S-ga „Ramovė“ Man
chesterio skyrius š.m. lapkričio 9 d., 3 v.
po pietų, šeštadienį, Lietuvių Soc. Klubo
patalpose rengia iškilmingą
Ramoviečių šventę.
Programoje: Ramovės vėliavos krikštas
bei šventinimas. Šventinimo apeigas atliks
kun. V. Kamaitis. Vėliavos įteikimo apei
gos bei vėliavos akto skaitymas. Organi
zacijų atstovų sveikinimai bei parašai.
Po visų apeigų bus šokiai, kuriems gros
puikus orkestras. Veiks maisto ir gėrimų
barai.
Su malonumu kviečiame atsilankyti vi
sus lietuvius iš arti ir toli į šią musų ren
giamą šventę, pamatyti ir prisiminti apei
gų bei tradicijų, kokios būdavo daromos
Nepriklausomoj Tėvynėj.
įėjimas nemokamas.
„Ramovė“

MLE\(IIE\I: ATIDARYTAS „RAUS DER BEGEGN11NG“
Sunku šį pavadinimą išversti lietuvių kai
bon, bet namai, kuriuos rugsėjo 7 d. pa
šventino katalikų ir evangelikų kunigai,
bus emigrantų kultūrinis centras, susirin
kimų, susitikimo, nuomonėmis pasikeitimo
ir viens kito pažinimo vieta.
Atidaryme dalyvavo apie 100 kviestinių
svečių, jų tarpe — Bavarijos ministeris
Stain, JAV gen. konsulas E. Page. Miun
cheno savivaldybės mokyklų referentas
Fingerle, Free Europe Citizens' Service di
rektorius Vokietijoj R. von Berg ir daug
kitų. Krašto Valdybai atstovavo Tarybos
narys V. Banaitis. Atidaryme taipogi daly
vavo Tarybos narys Dr. J. Grinius ir Balfo
atstovai kan. Dr. Končius ir I. Rugienius
bei Vasario 16 gimnazijos mokytojas A.
Krivickas.
„Susitikimo Namai“,
kuriuos išlaiko
„Free Europe Citizens Service“ (FECS),
yra didokas pastatas — vila, Bogenhausen kvartale. Pastatas turi 17 gana dide
lių kambarių, kuriuose tilps biblioteka,
skaitykla, muzikos kambarys, posėdžių pa
talpos. Jame emigrantų tautinės grupės
drauge ar paskirai galės rengti paskaitas,
koncertus bei susirinkimus. Teisinis šeimi
ninkas yra teisme registruota draugija, ku
rios nariais yra amerikiečių ir vokiečių
organizacijų atstovai.
Atidarymo iškilmes muzika paįvairino
pasaulinio masto vengrų pianistas Julian
von Karolyi, meistriška technika ir meni
niu brandumu paskambinęs Chopino ir Liszto kurinių. Pasveikinimo žodį tarė orga
nizacijos direktorius Mr. Bauer, FECS di
rektorius Vokietijoje von Berg, Stadtschulrat Fingerle ir Bavarijoj gyvenančių
pabėgėlių vardu — AGAFIB atstovas prof.
Studinski.
Trumpame, bet gilių minčių pilname re
ferate Rytų Europos istorikas Dr. Stadtmueller nurodė į gyvenamojo laikotarpio
ypatumus. Techniškasis amžius palengvi
no žmonių gyvenimą, sutrumpino nuoto
lius, atvėrė naujų perspektyvų. Deja, pa
čiu žmonių jis nesuartino ir pats tampa
grėsme visiems. Kadaise rytprūsietis Herderis .lietuvių, latvių bei lenkų kultūros
įtakoje ir savo patirtimi pasirėmęs, padė
jo pamatus naujai pasaulėžvalgos kryp
čiai — tautiškumui. Jis kiekvienoje tauto
je rado savų vertybių, niekur kitur nesan
čių, brangių ir turiningų bei savaimingų.
Tai ilgainiui politikoje privedė net iki tau
tos pervertinimų. Naujųjų laikų žmogus,
nusivylęs politika, šiandien linksta visa
tai atmesti; jaunimas šiandien, tarsi visur
namie, visur jam arti. Tačiau, pabrėžė
kalbėtojas, būtų pavojinga iliuzija tikė
tis, kad atsiras kažinkokia „kolektyvinė“
pasaulėžvalga, kuri be skirtumų pilkojoje
masėje atstotų būtąjį įvairumą. Naujoji
techniškoji era sugriovė senas pažiūras į
pasaulį. Tačiau tai nereiškia, kad nėra jo
kios išeities, jokio naujo pažinimo rakto.
Klysta, kas mano, jog tautos išnyks — jos
liks kaip savitų vertybių būtinas indas;
kiekviena tauta yra savo prasmės vienetas.
Tik reikia su kiekvienos tautos prasme,
turiniu ir vertybėmis susipažinti. Kad mo
derniškais laikais tautos jokiu būdu nesidaro beprasmės, matytis Azijoje: ten šian
dien, nors ir vėlai, bet skubotai vyksta tai,
kas Europoje vyko vakar. Bet Europos
tautos ir vėl stovi prieš naują eksperimen
tinį laikotarpį, kurį komunistinis mark

sizmas stengėsi išspręsti grubiai, pagal dog
matinius rėmus. Tačiau, pabrėžė profeso
rius, būdingiausias Europos istorijos bruo
žas — laisvė — nesiduos užgniaužiamas.
Komunistinė sistema nepajėgė numarinti
įgimto laisvės troškimo pavergtų kraštų
jaunimo širdyse.
„Laisvė, kaip idealas, vienaskaitoje var
tojamas .dažnai buvo piktnaudotas šūkis“
—■ pabrėžė jis, — „būkime atsargūs ir ži
nokime, kad laisvės turinys ir praktiškas
įsikūnijimas vis vyksta tik daugiskaitoje,
nes laisvės turinys yra visa eilė laisvių“.
Kalbėdamas apie vokiečių tautos dabar
tį, kalbėtojas kvietė dalyvius kreipti žvilgs
nį ateitin. Vokiečių žemės šiandien esan
čios tiek lenkų, tiek rusų nelaisvėje. Tik
Vakaruose vokiečių tauta yra laisvų tautų
narys. Vienur laisvai, kitur per prievartą
vokiečiai išmoksta, galbūt, pirmą kartą
savo istorijoje, pažinti visus. Tuo_ būdu,
ateitin žvelgiant, vokiečiai galės būti tik
rieji tarpininkai tarp atlantinės Vakarų ir
kontinentinės Rytų Europos.
Pagrindas
yra susipažinimas, vienas kito supratimas.
Kaip tik šiam tikslui bei moderniškai pa
saulėžvalgai ugdyti, tarnauja ir čia atida
romi susiartinimo namai.
„Susitikimas yra pagrindas susipažinti,
pažinimas gi yra žingsnis prie tiesos — ir
tik tiesa išlaisvina žmogų“.
Atidarymo
išvakarėse gausus būrys
spaudos atstovų susipažino
su būstinės
įrengimais ir maža dailės paroda, kurios
lietuvišką skyrių aiškino dail. A. Krivic
kas. Pirmame aukšte buvo išstatyta apie
20 čekų dailininko šašenko paveikslų. An
trame aukšte šalia latvių dailininkės Kova
levskienės aliejinių paveikslų, buvo išsta
tyti trys dail. A. Krivicko darbai ir kelio
lika gražių Vasario 16 gimnazijos moki
nių darbų. Nors lietuvių darbų nebuvo
perdaug ir patalpos antrajame aukšte pa
rodai nelabai tiko, -visgi vietinė spauda

ZAF POSĖDIS

DUESSELDORFE

Centrinės užsieniečių pabėgėlių organi
zacijos Vokietijoje (ZAF) vadyba rugsėjo
11 d. posėdžiavo Duesseldorfe. Lietuvių
b-nei Vokietijoje atstovavo Kr. V-bos vice
pirmininkas K. Drunga ir Kr. V-bos Jgalio
tinis Nordrhein-Westfalijoje tėv. Konstan
tinas.
Be bėgamųjų reikalų, svarbiausiu prog
ramos punktu buvo susiartinimo patalpų
atidarymas Duesseldorfe. Ši būstinė yra
Deichstr. 11 a. Patalpos įrengtos ir bus iš
laikomos FECS lėšomis. Klubo patalpose
yra radijo ir televizijos aparatai, plokšte
lių muzikos rinkinių, įvairūs žaidimai —
šachmatai ir pan. Be to, įrengiama biblio
teka ir skaitykla su visų dalyvaujančių
tautybių knygomis bei spauda. Knygas bi

(Nukelta į 4 psl.)

IŠ VISUOMENINIO GYVENIMO

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
Spalio 5 d. Dr. J. Deveikė suruošė Va
sario 16 Gimnazijos mokiniams paskaitą.
Šioje paskaitoje buvo paliesti auklėjimo,
lietuviškosios ir kitataučių spaudos klau
simai, kiek tai susiję su Lietuvos ir lietu
vių tautos reikalu.
Kalbėdama paie auklėjimą, prelegentė
palietė įvairių valstybių auklėjimo meto
dus, ilgiausiai sustodama prie Anglijos —
ypatingai įdomus buvo pranešimas apie
Anglijos princą Karolį. Gana kietokos gy
venimo sąlygos, kuriose auginamas kara
laitis, parodė, kad žmonės, kurie nori tap
ti asmenybėmis, turi gyvenime neretai
atsisakyti ir kai kuriją patogumų.
Palietusi lietuviškosios spaudos klausi
mą, prelegentė pabrėžė, kad mokiniai dar
daugiau kaip iki šiol turėtų įsijungti į
lietuviškąjį darbą. Taip pat kalbėtoja pa
stebėjo, kad mokinių laukia ir kitataučių
spauda, kurioje visuomet galima surasti
progos garsinti Lietuvos ir mūsų tautos
vardui. Kaip pavyzdį Dr. J. Deveikė pa

VASARI016 GIMNAZIJA
KATALIKŲ SIELOVADOS PASTABOS Į PLB VOK. KR. VALDYBOS ATSAKYMĄ.

PLB Vokietijos Krašto Valdybos atsa
kyme į Europos
Lietuvių Kat. Kunigų
suvažiavimo komunikatą yra netikslių iš
vedžiojimų ir prieštaraujančių tikrenybei.
Tiesos dėliai tenka patiekti visuomenei se
kančių Kr. Valdybos iškeltais klausimais
paaiškinimų.
1. Kas įsteigė Kuratoriją? Negalima
tvirtinti, kad Kuratoriją įsteigė pati Karš
to Bendruomenė, resp. Kr. Taryba. Kr.
Taryba tik pritarė Kuratorijos steigimo
minčiai ir pati sutiko joje dalyvauti. Ku
ratorijos steigėjai yra patys jos nariai,
kurie priėmė pasiūlytą statutą ir sutiko
pagal jį sudaryti Gimnazijos Kuratoriją.
Nevisi pakviesti nariai priėmė statutą ir
todėl atsisakė būti Kuratorijos nariais,
pav. BALFAS. Vok. Kr. Valdybos yra vi
sai nelogiškas galvojimas, kad „Kuratorija priklauso Kr. Tarybos kompetencijai...
ir tos pat Kr. Tarybos galioje būtų ją pa
naikinti...“. Juk nei PLB Europos Bend
ruomenių atstovas, nei Katalikų ar Evan
gelikų Sielovados, nei pagaliau Tėvų Ko
mitetas nėra
jokiu budu subordinuoti
PLB Vok. Kr. Bendruomenei, resp. Kr.
Tarybai. Kr. Taryba arba Kr. Valdyba tu
ri teisę tik savo atstovą iš Kuratorijos
atšaukti ir, kaip juridinis gimnazijos šei
mininkas, gali pačią Kuratoriją ignoruoti.
II. Kokiu tikslu buvo įsteigta Kuratoriją?
Kuratoriją buvo įsteigta, kad musų vai
kams gimnazijoje užtikrinti tikrai krikščionišką-tautinį auklėjimą; kad gimnazijos
šelpėjai turėtų moralinį tikrumą, jog jųjų
aukos gimnazijai teisingai yra sunaudoja^
mos; kad Kr. Valdyba negalėtų viena pati
daryti su gimnazija tai, ką ji tik panorė
tų. Kiekvienam turėtų būti suprantama,
kad mūsų gimnazijai neišeitų į gerą, jei
gu Kr. Valdyba bus visagalinti gimnazi
jos šeimininkė. Galėtų prieiti ligi to, kad
su Kr. Valdybos keitimusi turėtų keistis
ŠOKIŲ VAKARAS
Spalio 19 d., šeštadienį. Lietuvių Klube, ne tik gimnazijos vadovybė, bet ir moky
1, Ladbroke Gardens, London, W.11, ren tojų personalas. Tam ir buvo sukurta Kuratorija, kurios statutas neleidžia Kr. Val
giamas šokių vakaras.
dybai vienašališkai viešpatauti gimnazijoj.
Pradžia 7.30 vai.
III. Ar iš tikrųjų Kuratoriją siekia dau
giau galios bei teisių, negu kad jai pri
klauso? Kr. Valdyba tai teigia. Tačiau
Pamaldos
Sielovadai nėra žinomas nei vienas fak
BRADFORD — spalio 20 d., 12,30 vai.
tas, kad Kuratoriją būtų daugiau reika
KEIGHLEY — spalio 20 d., 2.30 v. p.p.
negu jai statutas leidžia. Kurato
NOTTINGHAM — spalio 27 d., 12.15 vai. lavusi,
rijos statuto 7 skyrius sako: „Gimnazijos
direktorių skiria Kr. Valdyba, Kuratorijai
pritariant“. Kr. Valdyba š.m. kovo mėn.
3 d. be Kuratorijos pritarimo paskyrė
Mielam bičiuliui
gimnazijai direktorių ir tuo vienašališkai
E. TAMAŠAUSKUI ir p. M. GERIGK,
sulaužė Kuratorijos ir gimnazijos statu
tus, nes ir veikiančiame gimnazijos statu
sukūrusiems šeimos židinį, linkime
te yra pasakyta, kad direktorius skiria
laimingos ir saulėtos ateities.
mas su Kuratorijos pritarimu. Šis Kr.
Valdybos
nesiskaitymas su statutais, pri
A. ir P. Jasikai
vertė Kuratorijos Prezidiumą sekančiai
reaguoti: „Patyrę iš PLB Vok. Kr. Valdy

mūsiškių darbus įvertino teigiamai. Ypa
tingo dėmesio susilaukė mokinių piešiniai,
kuriuose nevienas meno kritikas rado „tik
rai stebinančio talento“. (Paroda šiuose
namuose bus tęsiama, tad bus ir kitų pro
gų mūsų menininkams išeiti į platesnę vi
suomenę).
Muencheno „Haus der Begegnung“ na
mai išnuomuoti dviem metams. FECS pas
tangomis užtikrinta vieneriems metams
operacinė sąmata ir tikimasi papildomų
aukų. Panašus namai jau veikia Kopenha
goję, Danijoje, ir kitas centras netrukus
bus atidarytas Duesseldorfe. Muencheno
centro šeimininkė yra vokiečių kilmės pabaltietė ponia Hunnius. Susiartinimo na
mai yra atviri visoms tautybėms. Tuo bū
du gausi Muencheno lietuvių bendruome
nė dabar turės galimybių lengviau suruoš
ti paskaitas, minėjimus, koncertus ar var
go mokyklos pamokas pačiame mieste.
V.B. (VKVI)

skaitė Prancūzijos žurnale išspausdintą
laiško formos straipsnį. Straipsnis teigia
mai veikė skaitytoją, bet jame puikiai bu
vo atvaizduota ir lenkų tautos padėtis, ir
tai skaitytojams sukelia užuojautą ken
čiančiai Lenkijai ir skatina kitatautį su
sidomėti lenkų tauta ir jos kultūra.
Po paskaitos prieš porą mėn. iš Lietuvos
atvykęs III kl. mokinys H Elbė buvo pa
prašytas papasakoti apie mokinių gyveni
mo sąlygas okupuotoj Lietuvoj.
Dr. J. Develkės paskaita buvo viena
įdomiausių Vasario 16 Gimnazijos ruoš
tųjų paskaitų.
Tenka pastebėti, kad Dr. J. Deveike
dažnai yra kalbėjusi Vasario 16 Gimna
zijoj. Iki šiol daugiausia kalbėdavo iš Lie
tuvos istorijos srities. Ilgos kelionės iš
Paryžiaus į Huttenfeldą ši lietuvė neboja
ir dirba pasiaukodama, be jokio atlyginiPereitą savaitę laikė paskaitą iš visuo
menės mokslo srities mkt. A. Krivickas.
Anksčiau jis yra daug kalbėjęs apie meną.
Vasario 16 Gimnazijoj, kuri yra tolokai
nuo miesto, šios paskaitos daug padeda
mokiniams praplėsti akiratį, susidomėti
daugiau visuomenės gyvenimu, skatina mo
kinius aktyviau dalyvauti jame.

„NORS PADĖTIS PAGERĖJO, TAČIAU
GALĖTŲ BŪTI GERESNĖ...“
(BALF'o pirmininkas lankosi Vasario 16
Gimnazijoj)

Š.m. spalio 2 d. Vasario 16 Gimnazijoj
bos Pirmininko p. Bataičio, kad Kr. Val liūtims, D. Britanijos L.B-nės Krašto Val lankėsi BALF'o Pirmininkas kan. Končius.
Susirinkus
Gimnazijos mokiniams ir peda
dybos
Pirmininkas,
Katalikų
Sielovados
dyba savo posėdyje 1957 m. kovo 3 d. pa
darė sprendimus, kurie visiškai priešta įgaliotinis, Gimnazijos Direktorius ir Tė gogams į Gimnazijos salę, 1. e p. direkt.
rauja Vasario 16 gimnazijos Kuratorijos vų Komiteto narys. Tačiau PLB Vok. Kr. T. Gailius pasveikino svečią. Apžvelgda
posėdžio iš 1957 kovo mėn. 2 d. nutari Valdyba šį suvažiavimą ignoravo ir jame mas gimnazijos auklėjimo ir ekonominę pa
mams, griežtai pasmerkiame tokius Kr. nedalyvavo, nors buvo raštu bei pakarto dėtį, T. Gailius nurodė, kad, išleidžiant pa
Valdybos veiksmus, nes jie diskriminuoja tinai žodžiu ir priešpaskutinę dieną dar skutinę abiturientų laidą, abitūros egza
gimnazijos Kuratoriją ir jai atima gali telefonu kviesta. Suvažiavimas apsvarstė minuose dalyvavo vokiečių Šviet. Minis
gimnazijos padėtį ir motyvavo Švietimo terijos atstovai, o išduotieji brandos ates
mybę bendradarbiauti su Kr. Valdyba.
Pramatydami, kad Kr. Valdybos padary Draugijos įkūrimo reikalingumą, deja, tatai galioja visuose universitetuose. At
ti nutarimai gali mūsų Gimnazijai atnešti turėjo padaryti sekančią išvadą: „Susi stovai pripažino, kad mokinių mokslinis
didelės žalos, mes atsisakome bet kokios rinkimo dalyviai apgailestavo, kad Vokie ir auklėjimo lygis gal net prašokąs kitų
atsakomybės už tų veiksmų pasėkas Va tijos L. B-nės Kr. Valdyba, juridinis Gim Vokietijoj esamų gimnazijų lygį. O Vasa
sario 16-tos Gimnazijos ateičiai. Kuratori nazijos savininkas, pasėdyje nedalyvavo, rio 16 Gimnazijos mokiniai, šalia vokie
jos posėdžio, įvykusio 1957 kovo 2 d. Pre ir todėl prie jokių konkrečių išvadų nebu čių gimnazijoms pritaikytos programos,
zidiumas: (pas.) M. Bajorinas (Pirminin vo galima prieiti!“ Tai buvo gimstančios turi išeiti dar ir lituanistinę mokslo prog
kas), Europos PLB atstovas; Tėv. Alf. Draugijos laidotuvių diena. Nereikia ste ramą. Be to, beveik visus egzaminuojamus
Bernatonis (sekrt.) Kati. Sielovados atsto bėtis, kad po to į dabartinės_ Kr. Valdybos dalykus gimnazijos mokiniai atsakinėjo
vas.“ Kai ir į tai Kr. Valdyba neatkreipė kreipimąsi dėl Draugijos įkūrimo tik vie dviem (vokiečių ir lietuvių) - kalbom.
dėmesio, Kati. Sielovada atšaukė iš Ku na iš laisvojo pasaulio lietuvių organiza
Kalbėdamas apie ekonominę Vasario 16
ratorijos savo atstovą, nes nebuvo jokio cija atsakė. Be to, tenka patikslinti, kad Gimnazijos padėtį, T. Gailius pareiškė,
tikrumo, kad Kuratorijos esimas dar tu ne Sielovados Direktorius, „įnešė pasiū- kad gimnazijos skolos šįmet sumažėjo iki
rėtų prasmės, jeigu jos nutarimai Kr. mą įsteigti gimnazijai tvarkyti savarankų 15.000 DM (pereitų metų spalio mėn. sko
Valdybos tik tiek vertinami, kiek jie Kr. juridinį asmenį ■— Švietimo Draugiją — lų buvo 45.000 DM). „Už viską didžiausia
ir pateikė tos steigtinos D-jos įstatų pro padėka Vasario 16 Gimnazijos Rėmėjų
Valdybai patinka.
IV. Kodėl K. Sielovada neatšaukė savo jektą“, bet Kuratorijos Prezidiumas. Jo Būreliams ir BALF'ui, kurie yra pagrin
atstovo iš Kuratorijos jau 1954 metais? buvo ir tas įstatų projektas.
dinis šios gimnazijos ramstis. Baigdamas
Kai Kr. Taryba Vienašališkai, nepraneš- VI. Kitos pastabėlės. Sielovada dėl kitų T. Gailius dėkojo kan. Končiui už jo ne
dama apie tai kitiems Kuratorijos na Valdybos tvirtinimų ir išvedžiojimų ne nuilstamą triūsą Vasario 16 Gimnazijos
riams, pakeitė vieną Kuratorijos statuto, randa reikalo šiuo tarpu išsamiau pasisa reikalams ir prašė ir ateityje remti gim
nuostatą, pirmame Kuratorijos posėdyje kyti. Kr. Valdyba nėra pajėgi tinkamai naziją.
visi jos nariai, išskyrus Kr. Valdybos at įvertinti mokinių religinio ir moralinio
P.L.B. Vokietijos Krašto Valdybos var
stovą, atsisakė pripažinti šį pakeistą sta auklėjimo lygį. Ji mano, kad gimnazijoje du nuoširdžiai BALF'o Pirmininką pasvei
tutą ir buvo nusistatę iš Kuratorijos išei vien kapeliono buvimas yra tam pakan kino P.L.B. Vok Kr. Valdybos Pirminin
ti. Tik tuometinės Kr. Valdybos pirminin kamas laidas. Galbūt, kad dabartinės Lie kas J. Bataitis.
kui užtikrinus, kad Valdyba nesirems Kr. tuvos gimnazijose ir būtų labai idealu,
Padėkojęs už sveikinimus, kan, Kon
Tarybos nutarimu, Kuratorijos nariai su jei jos turėtų bent kapelionus, tačiau lais čius pareiškė, kad ypatinga padėka ir gar
tiko pasilikti Kuratorijoje, padarę sekantį vame pasaulyje krikščioniškoje dvasioje bė už moksle bei auklėjime atsiektus Va
nutarimą: „Iki naujas statutas bus pa vedamose gimnazijose vien kapeliono sario 16 Gimnazijos laimėjimus
tenka
ruoštas ir priimtas, Kuratoriją laikosi se veikla nesitenkinama.
gimnazijos mokytojams, kurie, nebodami,
Sielovada visada nuoširdžiai rūpinasi palyginti, žemo mokesčio ir neturėdami
no statuto su praeitame posėdyje padary
tu papildymu“. Tas gi papildymas sako, Vasario 16-tos Gimnazijos gerove ir atei toli gražu tokių patenkinamų gyvenimo
kad jei Kr. Valdyba negali Kuratorijos nu tyje tai darys, kol gimnazija bus to vardo sąlygų, kaip mokytojai kitur, aukojasi ir
tarimų įvykdyti, ji grąžina juos Kuratori verta. Tačiau tolimesnis Sielovados pasi dirba šį svarbų lietuvišką darbą. Atkreip
jai persvarstyti, nurodydama motyvus, ko likimas dabartinėje Kuratorijoje būtų nu damas dėmesį į ekonominę V. 16 Gimna
dėl jų negalėjusi įvykdyti. Tame pat posė sikaltimas prieš lietuviškąją visuomenę, zijos padėtį kan. Končius apsidžiaugė,
dyje buvo pavesta ponui M. Bajorinui pa kai Kr. Valdyba laiko Kuratoriją tik savo kad gimnazijos skolos sumažėjo, bet jis
ruošti naują Kuratorijos statutą-projektą, sauvaliavimų priedanga.
kartu pareiškė,kad nors ekonominė Vasa
kuris ir buvo patiektas Kr. Tarybai svars
rio 16 Gimnazijos padėtis pagerėjo, ta
Katalikų
Sielovada
tyti jos 1956 metų posėdyje. Katalikų Sie
čiau ji nėra visiškai patenkinama ir ga
Vokietijoje
lovada pasiliko Kuratorijoje ligi 1957 ko
lėtų būti geresnė. Ir tokia mokslo įstaiga,
vo 11 d., tikėdama, kad jos buvimas joje
Dieburg, 1957 m. spalio mėn. 11 d.
kaip Vasario 16 Gimnazija, turėtų ne tik
bus naudingas gimnazijai ir kad bus ras
būti be skolų, bet priešingai, jai būtų rei
ta galimybė sukurti naują gimnazijai iš
kalinga keliasdešimt tūkstančių markių
laikyti Kuratoriją-Draugiją.
atsargos. Kalbėdamas apie Vokietijos lie
V. Naujoji Kuratoriją arba ŠVIETIMO
tuvius, kan. Končius pareiškė, kad ir atei
NEREIKĖS JUMS SANTAUPŲ
DRAUGIJA. Kaip jau minėta, Kuratori
tyje BALF'as numato glaudų bendradar
jos Prezidiumas paruošė Švietimo Draugi
biavimą su P.L.B. Vok. Krašto Valdyba.
PAJUDINTI
Atsisveikindamas kan. Končius įteikė
jos statuto projektą, su juo supažindino
visas gimnazija suinteresuotas lietuviškas
1. e. p. djrekt. T. Gailiui 1000 DM, paskir
jei
siuntinėliųreikalais
parašysite:
organizacijas ir jų atstovus sukvietė 1957
damas juos specialiai mokiniams vaisiams
spalio 27/28 dd. į steigiamąjį susirinkimą. Tazab, Lietuvių skyrius, 1, Ladbrokc pirkti. Visų mokinių vardu T. Gailius iš
Jame dalyvavo: BALFo Pirmininkas ir Gardens, London W.ll.
reiškė gilią padėką. Išleidžiant svečią,
BALFo įgaliotinis Vokietijoje, JAV Lie
mokiniai sudainavo „Ilgiausių metų“.
tuvių Bendruomenės Centro Valdybos
T. Taurius
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EUROPOS LIETUVIS
(Atkelta iš 3 psl.)

S&aityteju Caišficd

MUENCHENE ATIDARYTAS
„HAUS DER BEGEGNUNG“

bliotekai pateikė centriniai bendruomeni
niai organai, o dalinai jų įsigys pats klu
bas FECS skirtomis lėšomis. Ten pat savo
biurą turės ir ZAF, kuriai yra pavestas ir
visos būstinės administravimas.
Šiai susiartinimo būstinei papuošti KV
paskolino iš Vasario 16 gimnazijos gautų
ant 14-os didelių lakštų suklijuotų moki
nių piešinių. Taip pat KV neribotam lai
kui paskolino pradžioje 35 lietuviškas kny
gas, ir palaipsniui lietuviškoji bibliotekos
dalis bus plečiama.
ZAF posėdyje dalyvavęs FECS atstovas
K.R. Turner pabrėžė, kad jo įstaiga suda
ro čia tik rėmus. Pačių užsieniečių reika
las bus parodyti, ar jie sugeba tuos rėmus
pripildyti reikiamu turiniu. Būstinėje ga
lės būti organizuojamos paskaitos bei dis
kusijos, galima bus daryti Įvairius kitus
parengimus, rengti šokius bei kitus jauni
mo pasilinksminimus. Taip pat bus filmoms rodyti aparatas ir pagal galimybes
demonstruojamos filmos. Būstinėje paski
ros tautinės grupės galės daryti savus su
sirinkimus.
Jei per tam tikrą laiką paaiškėtų, kad
tremtiniai šiomis galimybėmis nesinaudo
ja, FECS būstinę vėl likviduos. Šia proga
KV prašo Duesseldorfe ir jo artumoje gy
venančių lietuvių domėtis šiuo įrengimu
ir naudotis juo aktyviai tiek tarpusaviam
bendravimui, tiek santykiavimui su kito
mis tautybėmis. D. liet, apylinkės pirmi
ninkas R. Drinkmanas ir Lintorfo liet, var
go mokyklos vedėja A. Boehm-Krutulytė
yra paprašyti imtis iniciatyvos, kad vieti
niai lietuviai susipažintų su šia kultūrinės
bei socialinės veiklos būstine ir ją lanky
tų.
Pasinaudodamas Duesseldorfe buvimo
proga, KV vicep. K. Drunga lankėsi pas
vietinės bendruomenės apylinkės pirminin
ką ir vargo mokyklos vedėją. Buvo kalbė
ta čia apie vietinės bendruomenės reikalus
ir tartasi dėl santykiavimo su KV pagyvi
nimo.
(VKVI)

ATSIMENU, NEATSIMENU, O AR
IŠMANAU?
Per kelis „E.L.“ numerius vyko diskusi
ja dėl Lietuvių Sodyboje pastatydinto
DBLS-os dešimtmečio kryžiaus ir jo dalies
— Kristaus povyzos. Labai malonu ir gra
žu, kai žmonės kuo domisi ir savo susido
mėjimu dalijasi su kitais, klausimą dis
kutuoja laikraščio skiltyse.
Vargas betgi, kai per diskusijas reiškia
mos kategoriškos nuomonės, neparemtos
įrodomais argumentais ir dalyko žinojimu.
Taip yra atsitikę ir per tą diskusiją dėl
paminklinio kryžiaus mūsų Sodyboje.
Iškelsiu čia tik pačius ryškiausius tos
diskusijos momentus.
„E.L.“ š.m. rugsėjo 19 d. Nr. 37-ame p.
A. Žukauskas iš Bradordo rašo: „Rūpinto
jėlis vargšelis neturi ant savęs nei rūbo,
išskyrus labai menkus trusikus, ir taip at
rodo, kaip paprastas žmogelis prie jūros ar
upės kranto sėdėtų sau smakrą pasirėmęs
ir dūmotų. Aš tai gerai neprisimenu, bet
atrodo, kad tokio Rūpintojėlio Lietuvoje
neteko matyti“.
Ką gi, tenka tik apgailestauti, kad anas
eilutes parašęs nežino, kokių įvairiausių
„rūpintojėlių“ nuo senų senovės buvo pridrožinėję Lietuvoje liaudies menininkai,
dievdirbiais vadinami. Ir su drabužėliais
ir be jų, ir vienaip ir kitaip pasirėmusių.
Nenorėdamas tuščiažodžiauti ir laikyda
mas, kad diskusija tada tik vertinga, jeigu
remiamasi įrodomaisiais argumentais, o ne
tuo, ar kas ką matęs ar nematęs, ką atsi
menąs ar nebeatsimenąs, galiu pasakyti
tiek: jeigu p. A. Žukauskas iš Bradfordo
prieš rašydamas aną savo nuomonę nebū
tų patingėjęs pažvelgti į vieną kitą lietu
vių liaudies meno istorijos veikalą, tai,
tur but, nebūtų anos nuomonės reiškęs.
Todėl siūlau jam paimti į rankas kad ir to
kį lietuvių meno istoriko prof. Dr. Baltru
šaičio veikalą — „Lithuanian Folk Art“.
Ką gi jis ten pamatys? Ogi pačiame jau
viršelyje senovinį lietuviškojo dievdirbio
drožinį „rūpintojėlį“ be drabužių, „kaip
— Varšuvos miesto taryba nutarė pakel paprastas žmogelis“ pasirėmus) ir „dūluo
jantį“. Panašių jis pamatys ir 55-ame psl.
ti alkoholinių gėrimų kainas ir tuo būdu ir drožinių pavyzdyje Nr. 24.
surinktąsias sumas panaudoti kovai prieš
Daugiau veikalų ir daugiau nuotraukų
girtavimą.
gal ir nebeminėsiu. Atrodo, kad prof. J.
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GALIMA PIRKTI VISŲ RŪŠIŲ AVALYNĘ IR
PALTAMS MEDŽIAGAS.

BALTIC STORES
Z. $0404,
NEMOKAMAS PATARNAVIMAS visiems
lietuviams ligoniams esantiems Vokietijoje
siunčiant siuntinius į Lietuvą.
Pigiausias pasiuntimas Jūsų paruoštų
siuntinėlių tik per mūsų bendrovę.

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.

Baltrušaičio, ne tik lietuviuose žinomo me
no istoriko, autoriteto turėtų pakakti, ne
kalbant jau apie tai, kad nuotraukos jo
knygoje yra autentiškų dievdirbių darbų
atvaizdai.
Sodybos kryžiun įdėtasis „rūpintojėlis“
yra dailininko išdrožtas, pasekus ir susti
lizavus kaip tik tuos tipiškus senovės lie
tuvių dievdirbių drožinius. Sprendžiant ob
jektyviai — labai gerai. O stilizacija —tai
jau dailininko kūrybos reikalas. Gali pats
drožinys kam patikti ar nepatikti, bet ne
tenka kalbėti apie tai, kad panašių droži
nių Lietuvoj nebūta, ir todėl šis yra ne
tikęs.
Kiek dėl p. A. Žukausko iš Bradfordo
pastabos, kad jam saleziečių iš Italijos
atsiųstas kitoks „Rūpintojėlio“ pavyzdėlis,
tai jo nematęs nesiimu spręsti, ar jis atitin
ka originaliuosius dievdirbių darbus ar ne.
Manau, kad, tur but, atitinka. Pagal tokį
aprašymą galima irgi matyti „rūpintojė
lius“ jau paminėtoje knygoje: pavyzdžiai
Nr. 22 ir 23-as.
Na, o jeigu „žiūrovas per Sekmines“, ku
rį mini p. A. Ž„ būtų pavažinėjęs ne tik
po Ukrainą, bet ir po kitus kraštus, tai
butų įsitikinęs, kad „smutkelio“ ar „rūpin
tojėlio“ temą ir labai panašius į lietuviš
kuosius Kristaus povyzos drožinius gali
ma neseniai buvo matyti ne tik Ukrainoje,
bet ir vadinamoje Polesieje ir viduriniojo
je bei pietryčių Lenkijoje, pagaliau dar ir
šiandien Bavarijoje ir kitur.
Rūpintojėlio tema nėra išimtinis lietu
vių dievdirbių monopolis. Pasiskaitę minė
tosios J. Baltrušaičio knygos 54 ir 55 psl.,
tiek p. A. Ž., tiek ir „stebėtojas per Sek
mines“, rastų atsakymą į klausimą, iš kur
atsiradusi „rūpintojėlio“ idėja mūsuose.
Ir dar — p .A. Ž. sako: „jeigu buvo sta
tomas kryžius, tai turėjo būti su mūka, o
„Rūpintojėlis“ su koplytėle žemiau“. O ko
dėl? Gali p. A. Ž. Sodyboje pastatydintas
kryžius nepatikti, čia jau skonio reikalas,
bet tai dar nėra įrodymas, kad jis būtinai
turėjo būti su „mūka“, o „Rūpintojėlis“ —
žemiau. Jokio tam argumento nėra. Jeigu
p. A. Ž. sakytų, kad tokio kryžiaus jis nė
ra matęs, tai tektų tik atsakyti, kad vargu
ar yra žmogus, viską matęs. O jeigu p. A.
Ž. norėtų pamatyti kryžius be „Kančios“
— krucifikso, galėtų pasklaistyti kad ir
Dr. A. Šapokos, žinomo musų istoriko,
knygą „Lithuania through the ages“ arba
ir tą minėtąją jau J. Baltrušaičio knygą—
ten jis pamatytų tokių kryžių nevieną.
Kiek klausimo apie mūsų Sodyboje pa
statydintą kryžių, tai jis, suprojektuotas
ąrchit. J.A. Daugino, turi savyje reikia
mus originalius ir autentiškus lietuviško
sios tautodailės elementus. O jų sustilizavimas, išdėstymas ir paderinimas — tai
jau architekto dailininko reikalas. Vienam
tai gali patikti, kitam ne. Bet netenka kai
bėti apie jo „nelietuviškumą“. Meno kūri
nys, turįs savyje lietuviškų vienokių ir ki
tokių elementų, bus visuomet lietuviškas.
Tas pat pasakytina ir apie dailininko V.
Jokūbaičio išdrožtą tam kryžiui „rūpinto
jėlį“.
„E.L.“ 1957.X.3 d. 39 nr. p. J.L., ginda
mas Sodybos „rūpintojėlį“, pabaigoje sa
ko: „tik gaila, kad dėl trūkumų ir prie
kaištų nedrįsta pasisakyti tie, kas sudarė
projektą ir dirbo“. Čia neįprastinis reikalą
vimas. P. J.L. turėtų žinoti, kad dailinin
kai, rašytojai, muzikai bei kiti kūrėjai ne
atsakinėja į jų veikalų ar kūrinių kritiką.
Taip jau yra įprasta kūrybos pasaulyje.
Tame pačiame „E.L.“ numeryje p. K.J.
(ir vėl raidelės — kaži, kodėl musuose taip
bijomasi pasirašyti pavarde, ypač jeigu
norima ką kąstelti?) pasakoja apie žodžio
„rūpintojėlis“ kilmę. Gal jis ir gerai nusi
mano, apie ką pasakoja, bet man toji pa
sakėlė neatrodo tikra. Jeigu jau taip, butų
buvę daug geriau, jeigu p. K.J. butų nu
rodęs to, didžiulį „Rūpintojėlį“ išdrožusio
dailininko pavardę, įvykio metus ir įrody
tų, atitinkama literatūra pasirėmęs, kad
tikrai tasis dailininkas išsigalvojo tą žodį
— „rūpintojėlis“.
Nesidėdamas žinovu, turiu pasakyti, kad
mano kukliomis žiniomis, terminas „rūpin
tojėlis“ nėra atsiradęs taip jau „visai ne
seniai“, kaip tvirtina p. K.J. Būtent, šis
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6. 1 plaukams kirpti mašinėlę.
7. 3 poras moteriškų kojinių.
Mūsų pasiųsti siuntinėliai pasiekia gavėją
8. 3 poras vyriškų kojinių.
per 3-6 savaites
Šitos dovanos neįeina į standartinių
siuntinėlių sudėtį.

Visi mokesčiai yra įskaityti. Gavėjas neturi nieko primokėti. Jūs galite taipogi iš
Pasiunčiamo taipogi jūsų pačių supirktus siuntinėlius.
RAŠYKITE LIETUVIŠKAI.

stiprios medžiagos.
3 yrd. Poplin baltiniams medžiagos.
1 vyriškas aukšta apikakle megztinis,
ilgom rankovėm.
1 pora vyr. žiem. apatinių.
1 pora vyr. vilnonių kojinių.
1 vyr. vilnoais šalikas, 50X11.
50 cigarečių Players.
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Tautos šventės minėjimas
Rugsėjo 8 d. Amerikečių armijos tarny
boje esanti liet, sargybų kuopa (4204 La
bor Service Company, Uhlerborn, Mainz)
surengė Tautos šventės minėjimą. Minėji
me be pačių lietuvių dalyvavo dar kitų 6ių tautybių atstovai. Minėjime išsamią pas
kaitą apie lietuvių tautos ir jos kalbos is
toriją skaitė kun. Dr. L. Gronis. Minėji
mą atidarė šios sargybų kuopos vadas kpt.
J. Matulaitis, tardamas žodį lietuvių ir vo
kiečių kalbomis. Prieš minėjimą kun. Dr.
L. Gronis atlaikė kuopos koplytėlėje mi
šias, kuriose gausiai dalyvavo kuopos vy
rai su šeimos nariais. Krašto Valdybai
šiame minėjime atstovavo jos narys Jo
nas Stankaitis.
(VKVI).
Gimnazijos mokytojas grafikas A. Krivic
kas paruošė Krašto Valdybos užsakymu
įdomų, gerai pavykusį vaikams žaidimo —
„Kelionė aplink Lietuvą“ — eskizą. Kaip
jau buvo minėta, Krašto Valdyba rengiasi
pagaminti šio vaikams žaidimo ir šiuo me
tu jau veda pasitarimus su atitinkamom
įmonėm.
Rendsburg
Paskutinį rugsėjo mėn. sekmadienį vie
tos lietuviai, vadovaujami Dr. L. Stelmo
ko, surengė jaukų lietuvišką pobūvį, pami
nedarni praėjusią Tautos šventę, palydė
dami į Kanadą išvykstančias savo stovyk
los gyventojas: Oną Kaminskienę ir jos
dukrą G. Tarvydienę su sūnumi Paulium.
Ta proga gražiai pasivaišinta, daug gražių
lietuviškų dainų padainuota, jaudinančių
kalbų pasakyta išvykstančiųjų adresu.
Visus paruošimo darbus ir pačią vaka
rienę parengė p.p. G. Tarvydienė ir P.
Žalkauskienė, o programą sudarė patys da
lyviai. Ištraukos iš to pobūvio išleistuvių
buvo užfiksuotos magnetofono juostoje ir
čia pat paleistos. Gaila, kad tame pobūvy
je dėl ligos negalėjo dalyvauti p. Klimienė, seniausia amžiumi lietuvaitė, mokan
ti šimtus lietuviškų liaudies dainų, pasakų

terminas buvo jau vartojamas pirmuosiuo
se lietuviškuose etnografiniuose veikaluo
se, ir tik jau ne kokio dailininko išsigalvo
tas. Prie progos galima pasakyti, kad gana
plačiai mūsų liaudies ligi šiol “ vartoj amas
terminas — „smūtkelis“ — yra fonetinis
ir prasminis sulietuvinimas lenkiškojo žo
džio „smętek“. Tas žodis, kaip aiškus bar
barizmas, literatūrinei mūsų kalbai nepri
imtinas. „Rūpintojėlis“, kaip terminas yra
lietuviškoji atitikmė lenkiškajam „frasobliwy“ („Pan Jėzus frasobliwy“) tam pa
čiam dalykui — pasirėmusio Kristaus po
vyzai — apibūdinti. Galima spėti, kad šis
terminas mūsų kalboje bus atsiradęs mū
sų tautinio atgimimo laikotarpiu, o gal ir
anksčiau. Jis kalbiškai labai gerai pritai
kytas ir įgijęs pilnutinę pilietybę mūsų
bendrinėje kalboje. Gi pats žodis, ne termi
nas, yra mažybinis žodžio „rūpintojas“
(palygink: močiutė rūpintojėlė). Jis lietu
vių vartojamas tur būt nuo neatmenamų
laikų, ir jokiam dailininkui jo išsigalvoti
nereikėjo.
P. K.J. kaltina DBLS dešimtmečio minė
jimo komisiją, esą, ji nenusimananti, nes
pirmąjį menininko projektą ištaisiusi ir
„šioje formoje“ (galgi besinešančiam lie
tuviškųjų žodžių kilmės žinovu, p. K.J.
vertėtų nedaryti tokių biaurių linksnio var
tojimo klaidų, rašant lietuviškai) priė
musi.
Sunku pasakyti, iš kur p. K.J. tai žino.
Sakosiį atsimenąs iš. Spaudos. Vertėtų nu
rodyti, iš kurios ir kada.
Kiek man žinoma, komisija visai nebu
vo taisiusi „rūpintojėlio“ projekto. Ji tik
buvo pasisakiusi dėl vienos, palyginti,
smulkmenos paties kryžiaus projekte. Bū
tent, ji buvo paklausiusi autorių, ar jis ne
mano, kad pirminio projekto stilizuotosios
saulės spinduliai truputį pertankus, per
sunkus. Tai ir viskas.
Man taip atrodo, kad į laikraštį verta ra
šyti tik tai kas žinoma tikrai ir įrodomai,
ne kas iš oro pagaunama. Priešingu atve
ju ir skaitytojai klaidinami ir diskusijos
vertė prilygsta nuliui.
F. Neveravičius
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ir patarlių. Buvo pasigendama ir gerų dai
nininkių V. Peškytės ir S. Peškytės, kurios
sirgo gripu.
Šiaurės Vokietija
Paskutiniu laiku Baltas atsiuntė į vargą
patekusiems lietuviams sūrio. Sušelptieji
dėkoja už jį savo geradariams ir prašytų
ateityje mažiau siųsti pieno miltelių, bet
vietoj jų atsiųsti bent prieš Kalėdų šven
tes sviesto ir riebalų, kurie čia vargstan
tiems yra nepaprastai aktualūs. Teko patirti, kad visi Balfo siunčiamieji vaistai
adresatus pasiekia Lietuvoje ir Sibire.
Hamburg
Tautos šventė už stovyklos ribų
Rugsėjo 14 d. Hamburgo lietuviai pirmą
kartą išėjo iš stovyklos ribų viešai paminė
ti savo Tautos šventės. Pakvietimai buvb
laiku pasiųsti kiekvienam lietuviui. Deja,
rengėjų lūkesčiai nepasitvirtino, nes da
lies mūsų žmonių persikėlimas į privačius
butus ir užsidarymas juose, pagaliau ne
rangumas, apkiautimas bei kaikur nelem
ta mišrių šeimų atmosfera sutrukdė visuo
tinį Hamburgo lietuvių susibūrimą.
Minėjimą atidarė E. čerkus. P. Valius
iš Wehneno liet, kolonijos nusakė savo pas
kaitoje minėjimo reikšmę. Iš 60 lietuviš
kų širdžių išsiveržęs Tautos Himnas su
drebino ne tik didokos salės skliautus, bet
ir abejingiau nusistačiusių tautiečių lietu
viškos sielos gelmes.
Sol. J. Liustikaitė žaviu balsu ir meniš
kai perteikta lietuviška liaudies daina su
gebėjo kiekvieną dalyvį sužavėti.
Po koncerto visi minėjimo dalyviai pri
ėjo prie gražiai padengtų stalų pasistiprin
ti, pasišnekučiuoti, padainuoti. Protarpiais
pasigirsdavo liet, plokštelių mužiką. Ta
da jaunimas pajudėdavo ir prisimindavo
mokykloje išmoktus šokius: Suktinį, Noriu
miego ir kt. Šeimininkėms M. Lingienęi,
M. Syvienei bei jų pagelbininkėms. buvo
nemažas pasitenkinimas, kai matė visų
veiduose gerą nuotaiką. J. Valaitis, M. Lip
šys, E. čerkus susilaukė pagyrimo už sko
ningą abiejų salių papuošimą.
Mūsų svečias, Hamburgo konservatori
jos docentas p. Franzke, susižavėjo lietu
viškomis vaikų dainomis ir keletą tučtuo
jau užsirašęs pažadėjo perteikti vokiečių
vaikams ir supažindinti su jomis Hambur
go visuomenę per vietos radiją.
.
Visi lietuviai pasisekusiu minėjimo pa
rengimu džiaugiasi ir rengiasi gausiau su
sirinkti Lietuvos Kariuomenės Šventės
proga.
Ehlershamen
Gegužės 7 d. mirtinai buyo suvažinėtas
mūsų tautietis a.a. Juozas Tumėnas, gim.
1918.V. 1 d. Telšiuose. Vokietijoje gyvenęs
Diepholzo stovykloje. Palaidotas to kaimo
kapinėse, kuriame jis paskutiniu laiku gy
veno: Adelheidsdorf bei Celle.
Bremen
. ’
Šiame sename Hanzos mieste rengiamos
Baltų Kultūros Dienos prasidėjo spalio 11
d. ir baigėsi ,14 d. Organizuojamos estų,
latvių, lietuvių — vokiečių draugijos ini
ciatyva.
Lietuvių-vokiečių draugijas pirmininkas
yra PLB Vokietijos Kr. V-bos pirmininkas
adv. Juozas Bataitis, o iš vokiečių pusės
bu v. pasiuntinys Dr. A. Windecker.
Atspausdintoji programa labai gausi ir
įdomi. Nė vienas lietuvis, programoje nėdalyvavo. Ar negalėjo ta proga padainuo
ti mūsų sol. J. Liustikaitė, gyvenanti Wehnene, netoli Bremeno? Ar negalima buvo
suorganizuoti paraleliai ar atskirai kata
likiškų pamaldų? Pamaldų metu galėtų bū
ti geidamos komp. Kačinsko naujos mi
šios.
(V.Š.)

PAIEŠKOJIMAI

GLAMBA Kazys, ULEVIČIUS Jonas' ŽIDAGIS Vaclovas, MEšKEREVlČIŪS Juo
zas (sūnus Stasio) ir prof. Dr. vet. MIKNEVIČIUS Kazys (sūnus Vinco, gimęs
1908 m.), patys ar apie juos žinantieji,
prašomi atsiliepti „Europos Lietuviui.“

JUTKUTĖ Bronė, Jono duktė, gim. 1912
m. kovo mėn., išvykusi iš Lietuvos 1944m.,
paieškoma Elenos Staigvilienės iš Teisių.
Adresas „Europos Lietuvio“ administra
cijoje.
. * v

LIETUVIŲ

KLUBE,

M

STANDARTINIS SIUNTINĖLIS
MOTERIMS
Svoris — 9 svarai. Kaina: £15.0.0.
STANDARTINIS SIUNTINĖLIS NR. 17.
4{ yrd. medžiagos moteriškai suknelei.
• PIGIAI
3 yrd. 54“ medžiagos, tinkančios mote Svoris — 16 svarų. Kaina: £36.0.0.
MUSŲ KALĖDINĖS DOVANOS
riškam kostiumui, įvairių spalvų.
3| yrd. geros rūšies atkarpa vyr. kos,tm.
1 pora žieminių apatinių.
Kaip ir praėjusiais metais Brownejones
3 yrd. grynos vilnos medžg. mot. paltui.
1 100% vilnos, ilgom rankv. megztinis.
Ltd. lietuviškasis skyrius praneša:
3 yrd. gryn. viln. medžg. vyr. paltui.
2 poros moteriškų kojinių.
Kiekvienas, kuris užsakys vidutinės
3 yrd. labai stiprios medžg. mot. kostm.
3 100% vilnos skarelės 27X27.
vertės siuntinį, gaus vieną toliau išvardin
1 vyr. „Windcheater“ užtraukiamu užse
1
svaras
šokolado.
tų dalykų pasirinkimui, kaip dovaną:
gimu, su 2 kišenėm.
1. 3 moteriškas skareles, vilnones 27X27.
1 moteriškas megztinis ilg. rank. Gr.vil.
STANDARTINIS SIUNTINĖLIS
2. 6 svarus cukraus.
1 vyriškas vilnonis šalikas.
VYRAMS
3. 1 vilnonį vyr. šaliką 50X11.
3 moteriškos skarelės 27X27.
Svoris — 7 svarai. Kaina: £16.0.0.
4. 1 skustuvą, Sollingen ar Sheffield.
1 skustuvas, Sollingen ar Sheffield.
5. 44 yrd. motr. suknelei medžiagos.
3} yrd. atkarpa vyr. kostiumui, labai
1 moteriška bliuzelė.
Mes duodame 100% garantiją, kad siunti
nys pasieks gavėją

VOKIETIJA

1-2 Ladbroke Gardens, W.11
rengiamas

Šokiu Vakaras
Pradžia 7.30 vai.

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų
vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU

ACTON PHARMACY
Rašykite lietuviškai
Informuojama ir patariama nemokamai

Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio
siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt.
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.
ADRESAS: ACTON PHARMACY,
24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712
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