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Didelis skirtumas
„Literatūros ir meno“ savaitraštis rug- 

piūcio 17 d. išsispausdino rusės A. Jelis- 
tratovos straipsni „Dvasinė jaunimo kri
zė . Straipsnis įdomus, pirmiausia, tuo, 
kad parodo, kokie supuvę yra Vakarai pir 
miausia—Amerika. Ne tik supuvę, bet dar 
vis labiau pūdomi. Ką rašo savo romanuo
se amerikiečiai Elisonas ar ką rašė Raitas 
tai dar pusė bėdos. Jie iškėlė visokias esa
mas ar spėjamas baisybes ir neigiamybes 
Jie, vadinas, pasireiškė prieš esamąją pa
dėtį, ir tai turėtų būti gerai. Sovietams tai 
turi patikti. Tačiau jus pasižiūrėkite į Ke- 
ruaką, dar kitą rašytoją. Demoralizato- 
rius! Pabaisa! Jaunimo tvirkintojas!

Sakykime, kad jis toks ir yra, kaip Je- 
lištratova jį pristato. Tai kas iš to? Kai 
Lankauskas ar Baltrūnas ar kuris nors ki
tas sovietinis lietuvis rašytojas parašo to
kį romaną, kuris nepatinka partijai, tai 
jam tuojau duodama per galvą. O kai Eli
sonas ar Raitas puola dabartinę Amerikos 
santvarką, niekas jiems nė pusės žodžio 
nepasako. Niekas neužkabinėja nė Kerua- 
ko, kuris vaizduoja sugedusį jaunimą. Ra
šykite, kaip jums patinka.

Štai čia ir yra visas skirtumas ir atsa
kymas į klausimą, kas iš to. Sovietinėse Są 
lygose negalima nė pajudėti, o svetur — 
rašyk, ką tu nori. Niekas dėl to nesijaudi
na ir nesiskundžia.

Burnos aušinimas
Su didžiausiu susidomėjimu skaitome 

rugpiūčio 21 d. „Komjaunimo tiesoje“ iš
spausdintąjį mokslų akademijos bendra
darbės R. Žepkaitės straipsnį „Kaip buvo 
„renkamas“ Vilniaus seimas“.

Iki šiol sovietiniai Lietuvos propagandi
ninkai vis kartodavo, kad Vilniaus klausi
mas amžiams išspręstas, o jei kas nors 
apie jį dar šneka, tai tik gėdingai aušina 
burną.

Kas gi dabar pasikeitė, kad kažkas pri
vertė Žepkaitę pradėti pasakoti, kaip Že
ligovskis užpuolė Lietuvą, o paskui Vii- 

■ uiaua. kmuk rix>ko ’ tariamąjį ^oimą9 Ar 
tai nebėra vien gėdingas burnos aušini
mas? Ar iš tiesų Želigovskio žygis ir j' 
pasėkos vėl įgijo aktualumo? Jeigu ne, tai 
kam bereikia apie tai kalbėti toli gražu ne 
istoriniame laikraštyje?

Matyt, pradeda reikštis lenkų imperia
lizmas, ir tuo būdu duodamas jam atkirtis.

„Lietuviškas“ cirkas
„Vilniaus“ cirkas nuvažiavo į Lenkiją 

ir pasirodė Liubline. Ir pasirodė net 10 
kartų, susilaukė didžiulio pasisekimo.

Sakytume, kad įvykis labai malonus. 
Aišku, jei lietuviams sekasi, jei jie sugeba 
tinkamai pasireikšti, tai ir malonu. Tačiau 
ar visada taip yra?

Cirkas lieka cirku, iš jo negalima reika
lauti kažkokios didybės. Dėmesį atkreipia 
tai, kad to cirko vadovas yra Nikalojus 
Barzilovičius. Koks čia „Vilniaus“ ir koks 
čia lietuviškas cirkas? Susimetė, matyt, 
ruseliai, pavadino „Vilnium“ ir uždarbiau
ja sau. Štai tau ir lietuviškas cirkas!

Plačios kelnės ir rusų kalba
„Komjaunimo tiesa“ rugpiūčio 17 d. iš

sispausdino tariamąjį feljetoną „Ach! 
Ach! Fu! Fu! Fu!“ Dalykas įdomus dėl sa
vo atvirumo. Jis parodo, koks nepatenkin
tas, prislėgtas, iškritęs iš visos aplinkos 
pasijunta sovietinis turistas, kai patenka 
į užsienius. Ypač kai į užsienius patenka 
lietuvis nežmoniškai plačiomis kelnėmis ir 
pradeda dar kalbėti rusiškai. Ir jo išvaiz
da ir jo kalba sutraukia visokius smalsuo
lius, kurie pasiilgę sensacijų. Nejauku, 
aišku. Kur čia bus jauku, jeigu tu išsiskiri 
ne didele kultūra, o tik plačiomis kelnėmis 
ir ta savo primestine rusų kalba.

Skaudu ir graudu, bet „Komjaunimo 
tiesa“ pasiryžusi tokių, kurie nepatenkin
ti, nebeleisti į užsienius. Jeigu nori važiuo
ti, tai vis tiek maukis plačias kelnes ir 
kalbėk rusiškai.

„LITVA“ AGITUOJA PRIEŠ 

KOLONIALIZMĄ

Sovietų laivas „Litva“ rugsėjo 20 d. iš
plaukia iš Neapolio Afrikos link. Kelionės 
tikslas — Beirutas, bet laivas pakeliui su
stos ir kituose uostuose.

Tame laive vyks prokomunistinės tarp
tautinės žurnalistų sąjungos kongresas, ku 
riame bus aptariama antikolonializmo ir 
spaudos tema. Afrikos uostuose bus, aišku, 
stengiamasi sužavėti ir patraukti neseniai 
iš kolonijinės padėties išsivadavusių kraš
tų minias sovietinėmis idėjomis.

Laivo pavadinimas rėkte rėkia, kad ko- 
lonialistas kalba prieš kolonializmą.

NEPUOLIMO PAKTAI SU AGRESORIUM
Didelės viltys, kurias sukelia Vakaruose 

Maskvos sutartis dėl dalinio branduolinių 
ginklų bandymų sustabdymo, priminė 
man mano pirmąjį susitikimą su Prancūzi 
jos užsienio reikalų ministeriu P. Lavaliu 
Ženevoj 1935 metų rudenį. Nuėjęs pas jį 
prašyti prancūzų vyriausybės diplomati
nės paramos prieš Hitlerį, kuris atvirai 
grasino Lietuvai dėl tariamųjų Klaipėdos 
Krašto autonomijos statuto pažeidimų, aš 
radau Lavalį tokios nuotaikos, kuri neati
tiko padėties rimtumo. Mudviem atlikus 
įprastus mandagumo įvadus, jis pradėjo 
pasikalbėjimą šiais žodžiais: „Taigi, Lietu
va svajonių kraštas...“ Aš jį čia pat nu
traukiau, sakydamas, jog ne Lietuva, bet 
Vakarų Europa atrodo linkusi svajoti. Kai 
dėl mūsų, tai mes aiškiai matome pavojų, 
kurį Hitleris sudaro ne tik Vokietijos kai
mynams, bet ir visai Europai; Hitlerio 
grasinimai Lietuvai yra to bendro pavo
jaus ženklas; dabar yra aukščiausias lai
kas prieš jį veikti .

Lavalis tuojau pakeitė savo lengvą toną 
ir tolimesniame pasikalbėjime parodė tin
kamą Lietuvos padėties bei laikysenos su
pratimą. Jo nusistatymo ir energingos 
prancūzų parlamento pirmininko E. Her- 
riot paramos dėka Klaipėdos konvencijos 
signatarinės valstybės kreipėsi į Tautų Są
jungos Tarybą ir į Berlyno vyriausybę, 
paliudydamos mūsų vyriausybės gerą va
lią vykdant Klaipėdos konvenciją.

Nuo to pasikalbėjimo su Lavaliu yra 
praėjęs daugiau kaip šimtmečio ketvirta
dalis. Pasaulis yra pergyvenęs daug sun
kių sukrėtimų, kurie visi — įskaitant ir 
Hitlerio suruoštąjį karą.— buvo Sovietų 
Sąjungos tiesiog sukelti ar gilinami. Ir, 
nežiūrint visa to, tas palinkimas nepakan
kamai įvertinti tikrovę, kuris savo laiku 
lydėjo Hitlerio ruošiamosios katastrofos 
nokimą, šiandien pasireiškia Vakaruose 
Sovietų Sąjungos politikos atžvilgiu, ko
munistinio vėžio atžvilgiu, kurio padari
niai jau siekia nuo Indonezijos ligi Kubos. 
Maskvos sutarties pasirašymas įvertina
mas labai optimistiškai, kaip sovietų vy
riausybės didelis nusileidimas, dovana Va
karams, kaip didelis žingsnis pirmyn. Ta
čiau toks (vertinimas yra tolimas nuo tik
rovės. Prieš pasirašydama sutartį sovietų 
vyriausybė daug metų sabotavo atitinka
mus Jungtinių Amerikos Valstybių ir Di
džiosios Britanijos pasiūlymus, nors abi 
tos valstybės savo iniciatyva ir be jokios 
kompensacijos iš sovietų pusės buvo su- 
stabdžiusios ilgesniam laikui branduolinių 
ginklų bandymus. Be to, sovietai pasilaikė 
laisvę tęsti svarbius požeminius bandymus 
be jokios tarptautinės kontrolės. Maža to, 
Maskvos sutarties pasirašymo aplinkybės 
parodo, jog iš viso bet kurios tarptautinės 
kontrolės šioje srityje problemą sovietai 
laiko palaidota. Galop negalima išleisti iš 
akių ir tos aplinkybės, kad, kadangi Sov. 
Sąjungos teritorija labai didelė, sovietinių 
bandymų sukeltasis oro radioaktyvumas 
yra pirmiausiai ir vyriausiai pavojingas 
jiems patiems. Tad, nustodami patys save 
nuodyti, sovietai nedaro jokios nuolaidos 
ar dovanos Vakarams.

Kai dėl lūkesčio, kad Maskvos sutartis 
atidaranti perspektyvas svarbiems susita
rimams su sovietais, tai tas lūkestis taip 
pat nepagrįstas. Sakoma, kad sutartis 
esanti žingsnis pirmyn. O kuria kryptim? 
Kryptį yra nustatęs Chruščiovas, reika
laudamas, kad būtų sudarytas nepuolimo 
paktas ar pasikeista nepuolimo pareiški
mais tarp Atlanto pakto valstybių ir vadi
namosios Varšuvos sutarties dalyvių. Šis 
reikalavimas neturi nieko bendra su tai
kos užtikrinimu.

Nepuolimo paktai su Sov. Sąjunga ir jos 
statytiniais sovietų užvaldytuose kraštuo
se yra bereikalingi ir kenksmingi. Jie yra 
bereikalingi, nes jau Jungtinių Tautų sta
tutas draudžia puolamąjį karą. Tad, jeigu 
šio draudimo nepakanka kuriam Organi
zacijos nariui nuo puolimo sulaikyti, būtų 
didelė iliuzija manyti, kad tas narys gerbs 
kokius papildomus nepuolimo susitarimus. 
Tai ypačiai taikytina Sov. Sąjungai. Jokia 
kita valstybė nėra pasiūliusi ir sudariusi 
tiek nepuolimo paktų, kaip Sov. Sąjunga, 
kuri juos dargi patobulino sutartimis dėl 
puoliko definicijos. Ir jokia kita valstybė 
nėra visų savo paktų taip nuodugniai ir 
brutališkai sulaužiusi, kaip Sov. Sąjunga. 
Jos tarptautinių santykių istorija yra pir
miausiai jos sunaikintų nepuolimo paktų 
griuvėsių laukas. Lietuva, Estija, Latvija, 
Suomija. Lenkija, Čekoslovakija, Rumuni
ja yra čia ryškūs neatremiami įrodymai. 
Ant šitų griuvėsių statyti iliuzorinį apsi
saugojimo nuo sovietų puolimų pastatą 
būtų ne tik bergždžias, bet ir kenksmingas 
bei pavojingas dalykas. Visa Sov. Sąjun
gos tarpt, politikos istorija parodo, jog jo
kia sutartis ir supersutartis nėra sovietų 
sulaikiusi nuo puolimo. Jie veda karus, 
kai tik gali tai be rizikos sau padaryti.

Dabar jie negali rizikuoti jokio rimtesnio 
karo. Ar gausios šypsenos ir rankų spaudi
nėjimas. kuriuos esame matę Maskvos 
sutarties derybų nuotraukose, yra pakeitę 
Sov. Sąjungos politiką? Gal ji dėl to yra 
staiga pasikeitusi? Na, jeigu toks stebuk
las būtų įvykęs, tai kaip tik nepuolimo su
sitarimai nebūtų reikalingi! Kaip reaguo
tų pasaulio viešoji nuomonė į žinią, kad 
Jungtinės Valstybės sudaro nepuolimo 
paktą su Kanada ar Didžiąja Britanija, su 
Prancūzija ar Italija? Tikrai gardžiu juo
ku, nes karo tarp tų valstybių eventualu
mas tegali būti liguistos vaizduotės padari
nys. Tokiu pat juoku, bet dėl kitų priežas
čių, tegalima priimti dabartinį Sov. S-gos 
reikalavimą sudaryti su ja nepuolimo pak
tą. Daugelio metų ir daugelio valstybių 
patyrimas parodo, kad nepuolimo paktų 
Sov. Sąjunga nelaiko sau privalomais pa
sižadėjimais. bet panaudoja juos kovai 
prieš laisvuosius kraštus. Sov. Sąjungai ne 
puolimo paktai tėra priemonė propaguoti 
jos tariamajam taikingumui, sukelti savo 
kontrahentams (tai yra, busimosioms au
koms) saugumo iliuzijai ir sudaryti prie
kabėms spausti savo kontrahentus, kalti
nant juos nepuolimo paktų pažeidimu. To
kia buvo sovietų taktika praeity ir tokia 
ji tebėra dabar. Su tuo skirtumu, kad šian 
dieną sovietai, reikalaudami nepuolimo 
pakto, siekia dar papildomų tikslų. Bū
tent, pirma, sukelti pavergtosiose tautose, 
įspūdį, kad Vakarai nustoja domėtis jų 
laisvės atstatymo problema, atitolinti tas 
tautas nuo Vakarų ir jas, tai yra 100 mili
jonų žmonių Rytų ir Centro Europoje, pa
laipsniui nustatyti prieš Vakarus. Antra, 
sustiprinti vadinamosios „Vokietijos de
mokratinės respublikos“ tarptautinę padė
tį. Greičiausia, sovietai šiuo tarpu siekia 
ne tiek Ulbrichto „respublikos" pripažini
mo, kiek jos įvesdinimo į tarptautinius 
santykius. Maskvos sutartis ir sovietų rei
kalaujamasis nepuolimo paktas atidaro 
tam labai gerą kelią. Turint galvoje vis di
dėjantį Vakarų politinį atbukimą, lengva 
numatyti, kad jeigu ateity būtų sušaukta 
kokia Maskvos sutarties dalyvių konferen
cija ir Bundeskancleris Adenaueris būtų 
priverstas atsisėsti prie vieno stalo su Ul- 
brichtu, — nedaug kas kvaršintų sau gal
vą, kad ponas Adenaueris yra teisėtas Vo
kietijos atstovas, o Ulbrichtas tėra sovietų 
įrankis bei kvislingas. Trečia, nepuolimo 
paktas būtų sovietams priemonė sustiprin
ti spaudimui prieš Vokietijos Federalinę 
Respubliką, kaltinant ją tariamuoju „mi- 
litarizmu“, ir paversti Vakarų Berlyną 
„laisvuoju ir neutralizuotu" miestu, ku
riam sąjunginių kariuomenės dalinių bu
vimas būtų nereikalingas, nes nepuolimo 
paktas sudarytų pakankamą „saugumo ga
rantiją“. Galop nepuolimo paktas turėtų 
atgarsių net tolimoje Kuboje. Kadangi so
vietų vyriausybė yra pakartotinai pareiš
kusi savo pasiryžimą „ginti" Kubą, sovie
tų reikalaujamasis paktas sustiprintų Ku
bos raudonosios diktatūros padėtį ir dar 
daugiau susiaurintų Amerikos galimumus 
veikti prieš pastangas Kubą paversti ko
munistinio veržimosi į Pietų Ameriką 
baze.

Tokiu būdu Maskvos sutartis dėl dali
nio branduolinių bandymų sustabdymo ir 
sovietų reikalaujamieji nepuolimo susita
rimai sudaro toli siekiantį manevrą, gal 
svarbiausią iš visų manevrų, kuriuos sovie 
tai buvo ligšiol padarę Vakarams suklai
dinti ir naujai komunizmo ekspansijos fa
zei paruošti. Šis manevras būtų labai pa
lengvintas, jei Vakaruose prigytų legenda, 
kad esama ideologinio konflikto tarp „blo
gųjų“ raudonųjų kiniečių ir „gerųjų“ so
vietų. Negali būti kalbos apie tai, kad dvi 
komunistinės valstybės dėl ideologinių 
skirtumų prieitų prie tokio įtempimo, ku
ris šiuo tarpu egzistuoja tarp Sov. Sąjun
gos ir raudonosios Kinijos. Tikrosios to 
įtempimo priežasties reikia ieškoti kon
krečios politikos srityje. Todėl reikia ma
nyti. jog Maskva ir Pekinas šiuo tarpu ne
sutaria dėl tolimesnių komunizmo ekspan
sijos etapų. Raudonoji Kinija spėjamai 
nori tęsti atvirą Azijos užkariavimą, tuo 
tarpu kai Sov. Sąjunga laiko esant prak
tiškiau paruošti dirvą ekspansijai, užmig- 
dant kuriam laikui Vakarų budrumą.

Pabaigai aš grįžtu prie savo susitikimų 
su Lavaliu 1935 metais Ženevoje. Kai Tau
tų Sąjungos sesijos gale aš vėl nuėjau pas 
jį padėkoti už prancūzų vyriausybės su
teiktąją Lietuvai paramą, jis davė man 
patarimą Hitlerio neprovokuoti, bet kartu 
ir nenusileisti jo neteisėtoms pretenzi
joms, kad nacių vadui nesusidarytų, pasa
kė Lavalis, „pagundų psichologiją". Kaip 
žinoma, savo vėlesne laikysena Hitlerio 
atžvilgiu Lavalis nepasekė šia išmintinga 
taisykle. Tačiau man atrodo, jog „pagun
dų psichologijos“ klausimas yra aktualus 
civilizuotojo pasaulio santykiams su Sov. 
Sąjunga. Remiantis spaudos pranešimais. 

Chruščiovas, priimdamas Kremliuje gau
sius Amerikos ir Anglijos delegacijos na
rius, išsišoko stačiokišku sąmojum, klaus
damas, „kas čia vykdo invaziją?“ Tai yra 
ženklas, kad tas niekšiškiausių invazijų 
politikos atstovas mano galįs labai daug 
sau leisti Vakarų atžvilgiu. Ypačiai gi jis 
tikisi galįs nutildyti tarptautiniame gyve
nime laisvės bei teisingumo balsą, kuris 
yra vienas svarbių ginklų prieš komuniz
mo skverbimąsi. Tačiau civilizuotasis pa
saulis turi visų galimumų pamokyti lais
vės priešą, kad jis klysta. Tam pirmoje 
eilėje reikia nenutylėti, neužmiršti ir ne
palaidoti sovietų pavergtųjų tautų laisvės 
bylos. Tokia Vakarų laikysena nebūtų nei 
mielaširdingumas, nei labdarybė, bet tik
tai natūralus apsigynimo aktas. Juk da
bartinėmis aplinkybėmis nekyla karo ar 
taikos klausimo. Problema yra ši: ar lais
vės idėja bus pasaulyje išlaikyta, ar ji bus 
numarinta.

Stasys Lozoraitis

(Šis straipsnis atspausdintas taip pat 
Berlyno laikrašty „Der Tagesspiegel" ir 
Bazelio „Basler Nachrichten").

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kelias ir takelis
Minėdamas paskutiniojo karo pradžios 

sukaktį, britų Daily Express rašo:
„Kai kurie žmonės yra tos nuomonės, 

kad reikia užmiršt tą dieną, kada prasidėjo 
karas, ir apskritai viską, kas susiję su ka
ru. Jie galvoja, kad klaidinga yra įtarinėti 
Vokietiją ir priešintis Vokietijos planams 
Europoje. Šitaip buvo girdėti kalbant ir po 
pirmojo pasaulinio karo, šita linkme ir pa 
sukta buvo. O kas įvyko? Antrasis pasauli 
nis karas. Mes, anglai, nesame kerštingi 
žmonės, mes esame pasiruošę draugiškai 
su Vokietija gyventi ir gyvai prekiauti. Ta 
čiau daugumas anglų žino, kad daug sau
giau turėti padalytą Vokietiją, negu su
jungtą. Jie griežtai laikosi tos nuomonės, 
kad Vokietija niekada neprivalo pastoti ke 
lio tvarkant Rytų-Vakarų santykius. Ru
sai irgi laikosi tokios pažiūros, kuri, be 
abejo, yra teisinga“.

Tokios mintys, kaip čia pareikštosios, 
gali tik kelti susirūpinimą. Kiek dar laiko 
užtruks, kol šitaip galvojantieji anglai su
sitars su rusais ir užleis jiems visą Euro
pą? Iš tiesų nedaug laiko jau tereikėtų. 
Laimei, šitaip galvoja mažuma, ir dėl to 
mūsų susirūpinimą prasklaido didžiumos 
nuomonę reiškiąs britų Daily Mail, kuris 
rašo:

„Visuotinai pripažinta, kad D. Britanija 
yra ištikima Amerikos sąjungininkė. Ji 
priklauso trims komunizmui pasipriešinti 
sukurtoms sąjungoms — NATO, SEATO 
ir CENTO. Didž. Britanija laiko prieš ru
sus didelę armiją Vokietijoje. Ji turi stip
rų oro laivyną ir palaiko glaudų ryšį su 
JAV atominių ginklų reikalu. Ar tai neut- 
ralizmas? Sakoma, kad mes stengiamės 
įtikti rusams, varydami neapykantos kam
paniją prieš vokiečius. Tokia kampanija 
iš tiesų varoma, bet tie. kurie tai daro, yra 
nereikšmingi. Mes neturime pagrindo my
lėti vokiečius, bet jie bus pripažįstami są
jungininkais. Kai 1961 m. buvo atsiklausta 
britų viešosios nuomonės, ar Berlyno kri
zės metu reikia atkakliai laikytis, tai 68 
procentai pasisakė teigiamai. Ar tai buvo 
neutralizmas?“

P oep/yn/oS
WESTMINSTERIO ARKIVYSKUPAS

Westminsterio arkivyskupu paskirtas Li 
verpoolio arkiv. Heenan.

80 ŽUVO
Iš Ziuricho pakilęs lėktuvas skristi į Ita

liją nukrito, ir žuvo 80 asmenų.
Kadangi į Romą tuo lėktuvu skrido iš 

gretimo Humlikon kaimelio 19 vedusių 
porų, kurios žuvo, tai kaimelyje dėl to liko 
48 našlaičiai.

TEISMINIAI NESUSIPRATIMAI
Jamaikietis Gordon buvo nubaustas 3 

metams kalėti, nes buvęs užpuolęs panelę 
Keeler, kuri D. Britanijoje paskui pridarė 
nemaža nesusipratimų (pasitraukė karo mi 
nisteris Profumo, beteisiamas mirė apsi
nuodijęs Dr. Ward).

Bet Gordon staiga buvo paleistas, o da
bar Keeler, jos draugė ir jos šeimininkė 
buvo suimtos (iki teismo paleistos už už
statą) ir pakaltintos, kad teismo metu ne
teisingai liudijo.

DIENON -į
KAS LAIMĖJO?

JAV krašto apsaugos ministeris Macna- 
mara yra pareiškęs, kad, pasirašant atomi
nius bandymus draudžiančią sutartį, Ame
rika laimėjusi—ji atominiais ginklais esan 
ti pranašesnė už Sov. Sąjungą.

Marš. Malinovskis dabar „Komsomols- 
kaja pravda“ laikraštyje išspausdino di
džiulį straipsni, kuriame įrodinėja, kad So 
vietų Sąjunga esanti pranašesnė už Ame
riką.

AMERIKIEČIU POLITIKA VIETNAME
Skelbiama, kad JAV-bės buvo nusista- 

čiusios reikalauti, jog prez. Diemas atsi
kratytų savo brolio Nu ir ponios Nu, ar
ba bus nutraukta parama.

Tačiau padėtis yra tokia, kad preziden
to brolis Nu turi gerai suorganizuotą slap
tąją policiją ir politinę armijos kontrolę, 
dėl to jį sunku būtų pašalinti. Dėl to ame
rikiečiai ryžtasi palikti tokią padėtį, kokią 
yra.

Tremtinys - pabėgėlis Albinas Morkus - 
Morkevičius, atvažiavęs j Ameriką, kurį 
laiką dirbo net bendrinėje Amerikos lie
tuvių organizacijoje ALT.

Iš to darbo pasitraukęs parašė knygą 
„Baltasis miestelis'. Knyga išleista sovie
tinėje Lietuvoje, o joje išspausdintoji di
džiausia tariamoji apysaka - pamfletas 
dar buvo perleista sovietinės spaudos at
karpose (joje kaip tik šmeižiami ALT ir 
kiti lietuviai veikėjai).

Dabar Amerikos saugumas — FBI —pa
lydėjo Morkų iki Kanados sienos, ir jis 
lenkų Batory laivu išvažiavo į Lietuvą. Jei 
gera valia nebūtų išsikraustęs, tai būtų 
buvęs ištremtas.

MIRĖ ROBERTAS SCHUMANAS

Mirė Robertas Schumanas, kuris, būda
mas Prancūzijos užsienių reikalų ministe
riu, 1950 m. pasiūlė steigti Europos ang
lies ir plieno bendruomenę. Tai buvo da
bartinės Europos Ekonominės Bendruome
nės pradžia.

Gimęs buvo 1886 m. sausio 29 d. Liuk
semburge.

KAS PATINKA CHRUŠČIOVUI?
Chruščiovas kadaise sakėsi, kad jis esąs 

susižavėjęs gomulkinės Lenkijos privataus 
žemės ūkio pasiektaisiais rezultatais. Tada 
buvo tokių, kurie tikėjosi, kad ir Sov. Są
junga pasvarstys, ar neverta grįžti į priva
tų ūkį. Bet tai buvo tuščios svajonės. Da
bar The Guardian rašo:

„Vienas pagrindinių Jugoslavijos komu
nizmo dėsnių yra tikėjimas, kad darbinin
kų tarybose yra tasai gemalas, iš kurio iš
sivystys būsimoji komunistinė visuomenė. 
Prieš keletą metų Sovietų Sąjunga pasmer 
kė tokį tikėjimą, kaip žemirumtį"dešiniojo 
sparno socialdemokratų revizionistinių teo 
rijų variantą. Nors Chrūįčiovas 1957 me
tais apie tas darbininkų tarybas kalbėjo 
gana draugiškai, tačiau jis aiškiai davė su 
prasti, kad jos netinka Sovietų Sąjungai. O 
dabar jis aiškiai yra pareiškęs, kad jam pa 
tinka ši tvarkymosi forma Ir kad darbinin 
kų tarybos yra „pažangi institucija". So
vietų partinės ir profesinių sąjungų komisl 
jos bus siunčiamos į Jugoslaviją susipažin
ti su tomis darbininkų tarybomis. Tačiau 
neaišku, kiek čia iš tikro esama Chruščio
vo ideologinio didžiadvasiškumo. Anksty
vesnysis sovietų nusistatymas prieš darbi
ninkų tarybas buvo gana logiškas, nes Ru
sijoje sunku būtų jas įgyvendinti, nepaju
dinant ekonominio gyvenimo centralizaci
jos ir nesukeliant apetito reikalauti dau
giau pakeitimų“.

POLITIKA IR MENAS
Britų užsienių reikalų ministerija atsisa 

kė duoti leidimą įvažiuoti Rytų Vokietijos 
ansambliui. Dėl to jų Daily Mail rašo:

„Užsienių reikalų ministerija sako, kad 
politika turi atkreipti dėmesį j tą nežmo
nišką Berlyno sieną, galų gale ne j Ulbrich
to. bet į Chruščiovo sieną. Rusų mokslo 
žmonės, baletininkai ir raudonosios-armi- 
jos šokėjų ir dainininkų grupės čia mielai 
priimami. Tokios beprotystės įvyksta, kai 
užsienių politika maišoma su menu. Ge
riausias metodas parodyti pasauliui skirtu 
mą tarp mūsų pakantumo ir nepakantumo 
geležinės uždangos atžvilgiu yra duoti an
sambliu* le’dimą“.

1
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BIBLIOGRAFAS A. RUŽANCOVAS
Aleksandras Ružancovas gimė 1893 m. 

rugpjūčio 12 d. Viazmoje, rytų Gudijos 
pakraštyje. Ružancovų giminė yra sena, ir 
Gudijoje jos nariai buvo žinomi kaip Ru- 
žaniecai. Aleksandras mokėsi Viazmos 
gimnazijoje, Maskvos universitete ir Mask 
vos karo mokykloje, kurią baigęs 1914 m. 
buvo paskirtas į Kaporskio pulką ir jame 
išbuvo vakarų fronte iki 1918 m. pradžios. 
Pirmajam pasauliniam karui pasibaigus 
jis buvo mobilizuotas j raudonąją armiją, 
iš kurios, progai pasitaikius, paspruko. 
Mat, buvo pasiųstas su daliniu kariauti 
prieš Lietuvą. O Ružancovas kaip tik sim
patizavo lietuviams, kurie pasiryžo atsta
tyti nepriklausomą Lietuvą.

Pasišalinęs iš Raudonosios armijos, Ru
žancovas įsijungė j naujai organizuojamus 
gudų karo dalinius ir jų sudėtyje kariavo 
su rusais-bolševikais ir lenkais Lietuvos 
nepriklausomybės kovose. Už narsumą bu
vo apdovanotas Vyties kryžium.

Kai kovos pasibaigė ir gudų daliniai 
buvo išformuoti, Ružancovas perėjo į Lie
tuvos reguliarią kariuomenę, kurioje ištar 
navo iki bolševikmečio majoro laipsnyje. 
Visą tą laiką jis taip pat palaikė ryšius su 
Gudų Tautinės Respublikos egziline vy
riausybe ir bendradarbiavo gudų spaudo
je, išmėgindamas joje net savo poetinius 
sugebėjimus. Pasirašydavo jis Ales Sma- 
leniec slapyvardžiu. Jis taip pat padėjo 
Kauno Karo Muziejuje įrengti gudų karo 
dalinių skyrių.

A. Ružancovas, tarnaudamas Lietuvos 
kariuomenėje ir būdamas jos ugniagesių 
inspektorium, suorganizavo 32 kariuome
nės ugniagesių komandas, kurios savo įgu
lų ribose talkininkaudavo gaisrų gesinimo 
darbe. Ugniagesybai jis parašė vadovėlį, 
aprūpino ją literatūra, pravedė 96 valan
dų ugrtiagesybos kursus ir išleido į atsar
gą per 8.000 gerai paruoštų ugniagesių.

Eidamas centrinės Lietuvos bibliotekos 
vedėjo pareigas, Ružancovas sutelkė daug 
ir retų spaudos leidinių ir bibliotekos kny
gų fondą praturtino iki 40.000 egz. Jo rū
pesčiu ir pastangomis buvo suorganizuo
tos 105 bibliotekos ir joms paruošti apmo
kyti bibliotekininkai. Jis taip pat buvo 
įsteigęs Lietuvos bibliotekininkų draugiją.

A. „Ružancovas visą laiką bendradarbia
vo ir lietuvių periodinėje spaudoje: Karo 
Archyve, Mūsų Žinyne, Karde, Karyje, 
Policijoje, Savivaldybėje, Skautų Aide, 
Trimite, Ugniagesyje, Lietuvoje, Lietuvos 
Žiniose ir kitur. Būdamas nepaprastai 
stropus, pareigingas ir darbštus, jis per 
eilę metų rausėsi Lietuvos archyvuose. 
Vien tik Kauno miesto savivaldybės ar
chyve peržiūrėjo 70.000 bylų, daugiausia 
iš D.L.K. laikų. Nemažą jų skaičių aprašė.

70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA

RAŠO POV. DIRKIS

Parašęs jis yra apie 20 vertingų knygų, 
brošiūrų ir mokslinių studijų.

Tačiau pats didžiausias A. Ružancovo 
nuopelnas yra bibliografijos mokslo srity
je. Tai labai speciali mokslo šaka apie kny 
gas, reikalaujanti nepaprastos kantrybės, 
kruopštumo, darbštumo ir pasišventimo. 
Bibliografų trūkumas buvo visą laiką jau
čiamas.

A. Ružancovas 1928 m. buvo paskirtas 
Bibliografijos instituto reikalų vedėju. 
Tais pat metais jis įsteigė bibliografijos 
žurnalą, pavadintą Bibliografijos žiniomis. 
To žurnalo oficialiuoju redaktorium buvo 
laikomas prof. Vaclovas Biržiška, bet visą 
medžiagą paruošdavo ir sistematizuodavo 
A. Ružancovas.

Bendradarbiaudamas periodinėje spau
doje, Ružancovas suteikdavo labai įdo
mios medžiagos iš senų archyvų. Biblio
grafijos žiniose nuo 1928 iki 1940 m. buvo 
aprašytos 13.266 knygos ir brošiūros.

Kai Lietuvą okupavo boljševikai, tai A- 
Ružancovas atsidūrė Vakarų Vokietijoje 
ir apsistojo Memingeno stovykloje. 1945 
m. jis ten suorganizavo Bibliografinę tar
nybą ir pradėjo leisti Knygų lentyną, kuri 
ir šiandien tebėra leidžiama Amerikoje, 
kur persikėlė gyventi Ružancovas. Nuo 
1945 iki 1949 m. jis surinko 619 lietuviškų

A.A. KUN. DR. L. GRONIS
Mirtis nukirto vėl vieną išeivijos gar

bingų . kunigų — kun. Dr. Ladas Gronis 
mirė rugpjūčio 20 dieną, neilgai sirgęs. 
Velionis buvo gimęs senojoj jotvingių že
mėj, Krokialaukio parapijoj, Alytaus aps. 
1896 m. rugpjūčio 11 d. Mokslus ėjo Suval
kų gimnazijoj, Seinų kunigų seminarijoj 
ir universitetuose — Fribourg, Muenster 
ir Wuerzburg. Studijas apvainikavo teolo
gijos doktoratu. Tuojau buvo paskirtas 
Vilkaviškio vyskupijos Kurijos sekreto
rium. Nuo 1935 iki 1940 metų ėjo kariuo
menės kapeliono pareigas. Karo metu 
1942-1944 Vilniaus kunigų seminarijoj dės 
tė bažnyčios teisę. 1944 metais pasirinko 
tremtinio gyvenimą, gyvendamas Vokieti
joj ir keleris metus Škotijoj, rūpindamasis 
tautiečių tremtinių sielos gerove. Pvejis 
metus 1960-1962 ėjo Vasario 16 Gimnazi
jos direktoriaus pareigas, iš kurių pasi
traukė tik dėl menkėjančios sveikatos.

Netekome uolaus kunigo, aukštos kul
tūros žmogaus, didžiai spalvingos asme- 

knygų bei brošiūrų ir 5.091 periodinį lei
dinį ir visą tą medžiagą perdavė Berno 
(Šveicarijoje) bibliografijos archyvui sau
goti. O nuo 1949 m, iki šio laiko jis surin
ko 2.348 knygas ir 25.787 numerius perio
dikos. Tą medžiagą perdavė Pasaulio Lie
tuvių Archyvui Chicagoje. Iš viso jis yra 
aprašęs per 16.000 lietuviškų leidinių, ku
rie. jei būtų sustatyti vienas prie kito, tai 
sudarytų beveik pusės kilometro lentyną.

Atvykęs 1949 m. į Ameriką, Ružancovas 
apsigyveno Danville (Ill.) mieste, kur nuo 
pat pirmųjų įsikūrimo dienų vėl įsitraukė 
į jo tokį pamėgtą bibliografijos darbą. 
Ir dirba jis nepaisydamas jokio atlygini
mo. Bibliografijos srityje ir Amerikoje jis 
jau yra išvaręs plačią ir gilią vagą, nežiū
rint to, kad sąlygos tokiam darbui buvo 
labai sunkios. Jo darbas yra labai reikš
mingas tuo, kad visi Vakarų pasaulyje iš
einą lietuviški leidiniai yra laiku biblio- 
grafiškai sutvarkomi, o tos sutvarkytos 
žinios yra prieinamos visiems, net kitatau
čiams.

Nors A. Ružancovas susilaukė 70 metų 
amžiaus, tačiau jis vis dar nepailsta, tebė
ra energingas ir nepasiduoda senatvei. Jis 
tebepelno savo darbu duoną sau ir savo 
šeimai, o po darbo valandų suranda laiko 
dirbti ir pamiltąjį bibliografijos darbą. Ir 
tą darbą tremtyje, o dabar išeivijoje jis 
dirba jau 18 metų!

(„Naujienos“, 1963.VIII.17).

nybės. Palaidotas Dieburg kapinėse, ku
riose dalyvavo pilna bažnyčia lietuvių ir 
vokiečių. Iškilmingas gedulo mišias laikė 
prel. J. Gutauskas (Škotija), pamokslą 
pasakė prel. L. Tulaba, tyčia iš Romos at
vyko, vokišką pamokslą — kapucinas tė
vas Marcelinas. Kapinėse atsisveikinimo 
žodį tarė: Lietuvių Darbo Kuopų prie 
Amerikos Armijos vardu pulk. V. Sutkus; 
Vasario 16 Gimnazijos vardu vicedirekto
rius A. Krivickas; kun. Dr. Aviža Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės vardu; prel. J. 
Gutauskas — Škotijos lietuvių. Pagaliau 
Vokietijos Lietuvių Sielovados direktorius 
tėvas A. Bernatonis, kurs ant savo pečių 
nešė velionio ligos ir laidotuvių sielvartą 
ir rūpestį, dėkojo visiems laidotuvėse daly 
vavusiems ar užuojautas pareiškusiems. 
ypač gi seselėms katarinietėms Frankfur
te jį taip ištikimai slaugiusioms.

Amžinąją laimę suteik jam, Viešpatie.

K.J. Gutauskas

„Nešiokite vienas kito naštas ir taip 
{vykdysite Kristaus įstatymą“ (Gal. 6,2). 
Šie paprasti šv. Pauliaus žodžiai slepia sa
vyje gilią išmintį, nes, kas taip elgiasi, 
įvykdo svarbiausią Dievo įsakymą: meilės 
įstatymą.

Bet tuojau prisistato realistas: „Man 
gana to, ką pats nešu, kam dar turėčiau 
užsikrauti kito naštą?“ — Niekas negin
čija, kad kiekvieno pečius slegia jo paties 
našta. Bet širdies reikaluose fizikos dės
niai nuostabiai pakinta: kas prisiima kito 
naštą, tam palengvėja ir jo paties našta. 
Kas nori sau palengvinimo, telengvina ki
tų naštas! Jei kas netiki, kad taip yra, te
pabando! Jei nori rasti paguodos, guosk 
kitus! Jei nori, kad kas tau padėtų nešti 
naštą, padėk kitiems nešti jų naštas!

„Kas man rūpi kitų reikalai!“ — Kaip 
būtų, jei tą patį kas sakytų apie tave? Ir 
kaip galima išsižadėti būti savo brolio bro
liu? Kai kenčia vienas narys, drauge ken
čia ir visas kūnas. Mes juk esame, to pa
ties šv. Pauliaus žodžiais tariant, „vienas 
kūnas ir viena dvasia (Efez. 4,4). Nepripa
žinti tarp pavienių krikščionių bendrų ry
šių būtų tas pats kaip paneigti tikėjimo 
tiesą apie mistinį Kristaus Kūną.

„O kas man padeda?“ — Kas kilniai 
galvoja, tam kito pagalba nėra sąlyga jo 
veikimui, o tik jo veiksmų pasėka. Kiek
vienas tikintysis turėtų pirmasis imtis ini
ciatyvos įžiebti meilės liepsnelę ir nepasi
tenkinti vien meilės už meilę atsilygini
mu. Jau savo troškimų suvaldymas, kad 
jie neieškotų vien savo naudos, yra didelė 
pagalba gyvenime, nes niekas žmogaus 
taip nežemina ir tiek nelaimių neatneša, 
kaip jo nesuvaldomas egoizmas.

„Gerai, sutinku kitiems padėti; bet ko
kios yra tos naštos, kurias ir aš galiu pa
dėti nešti?“ — Visa tai, kas ir mus pačius 
slegia: sunkumai, rūpesčiai, darbas ir var
gas, nepastovumas ir nuodėmė. Nėra žmo
nių kalbos, kuri galėtų viską pilnai išskai
čiuoti: susikrimtimą ir nusivylimą, vienat
vę ir apleidimą, įžeidimus, ligas ir skaus
mus, nuovargį ir apkartimą... — trūksta 
žodžių išsakyti visai litanijai. Visa tai ne 
tik mane paliečia, bet ir kitiems yra sunki 
našta. Jei savo dejonėse kartais nebegir- 
dime kitų pagalbos šauksmo. Tautų Apaš
talo įspėjimas verčia mus būti jautres
niais.

Taigi, turime padėti artimui nešti naštą, 
kad jis nepalūžtų, kad nenusiviltų, kad ne
prarastų pasitikėjimo Dievu ir žmonėmis. 
Apaštalas sakė: „nešiokite“ — tai yra dau

giau kaip kiek panėšėti ir vėl padėti. Vie
na iš krikščionio esminių pareigų yra rū
pintis artimu ir dalintis jo sunkumais. 
Jau vien kantriai išklausyti kito nusiskun
dimus yra didelė pagalba. Būtų daug gra
žiau pasaulyje, jei visi stengtųsi turėti at
virą širdį kitų sielvartams, gerą žodį jų 
susikrimtimams, ištiestą pagalbos ranką 
jų vargams, arba bent stengtųsi kitiems 
naštų nesunkinti.

Kas tai supranta ir taip elgiasi, tas da
ro daugiau negu reikalauja 10 Dievo įsa
kymų; tas išpildo pagrindinį Kristaus įsa
kymą: meilės įstatymą. Niekas kitas taip 
giliai žmonių nesujungia kaip atidus iš
pildymas šv. Pauliaus paraginimo: „Ne
šiokite vienas kito naštas!“

V. Vokietija T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

DERBY — rugsėjo 22 d., 11 vai., Convent 
of Mercy, Bridge Gate.

BRADFORD — rugsėjo 15 d„ 12.30 val.
ROCHDALE — rugsėjo 22 d., 11.30 val. 
HUDDERSFIELD — rugsėjo 29 d., 1 val.

X-SIOS LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS

DALYVIŲ SVEIKINIMAS TĖVYNEI

Laisvosios Europos lietuviai iš Anglijos, 
Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Vakarų Vokietijos ir netgi iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados, 
susirinkę į dešimtąją jubiliejinę studijų 
savaitę Koenigswinteryje prie Bonnos 
1963 m. rugpjūčio mėnesio 7-14 dienomis, 
siunčia mūsų sesėms ir broliams tėvynėje 
nuoširdžiausius sveikinimus.

Šios studijų savaitės tikslas įkvėpti tė
vynės meilę visiems tremtyje gyvenan
tiems lietuviams, kuriuos likimas atskyrė 
nuo savųjų ir privertė palikti gimtąjį kraš 
tą. Toli nuo tėvynės mes susirinkome čia 
bent mintimis pabuvoti su tautiečiais, pa
sidalyti įspūdžiais, išklausyti pranešimų 
apie dabartinę Lietuvą, kurios gyvenimą 
mums nušvietė ir neseniai iš Lietuvos at
vykę studentai.

Mieli broliai ir seserys, nepamirškite, 
kad lietuvis, kur jis tik begyventų, lieka 
artimas ir atsidavęs savo kraštui. Jūsų 
troškimai ir mūsų — bendri. Mes visi nori 
me matyti Lietuvą laisvą, išvaduotą iš 
neteisėtos okupantų priespaudos.

Naudodamiesi šia proga, norime primin
ti jums, kad kultūrinio gyvenimo lygio pa
kėlimas ir mūsų protėvių papročiu-išsau^.___
gojimaš — jūsų rankose. Mūsų žvilgsnis 
nukreiptas į jus, ir mūsų pasitikėjimas te
lydi jus visose kultūrinio darbo srityse ir, 
kas svarbiausia, padedant atgauti laisvę 
mūsų mylimai Lietuvai.

Probočių A. MERKELIS

ŠEŠĖLIUOSE
(1957 m. parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

(9)

Lietuvių Giedotojų Draugija per pirmą
jį savo 15-kos (1895-1910) metų veiklos 
laikotarpį buvo jau išvariusi gilią ir plačią 
lietuvių kultūrinę vagą: ji kasmet viduti
niškai turėdavo 60 susirinkimų-repeticijų 
ir per 15-ką metų surengė apie 100 viešų 
koncertų su vaidinimais, kuriuose buvo 
pastatyta apie 20 didesnių ar mažesnių ori 
ginalių paties Vydūno parašytų veikalų, 
sprendžiančių lietuvių tautinius reikalus. 
Lietuvių Giedotojų Draugija per savo 
15-kos veiklos metų labai sunkiai turėjo 
lenktyniuoti su panašiomis vokiečių drau
gijomis. Tuo metu Tilžėje buvo apie de
šimt daugiau ar mažiau panašių Vokiečių 
Giedotojų Draugijų, ir jos beveik visos 
įvairiais atžvilgiais buvo turtingesnės už 
Lietuvių Giedotojų Draugiją ir daug smar 
kiau traukė žmones, jų tarpe ir lietuvius. 
Tad buvo be galo sunku išlaikyti šiek tiek 
gausingesnę ir garbingą lietuvių draugiją.

Steigiant naują Birutės chorą, nors jis 
būtų ir kažin koks menkas, Vydūno teigi
mu, jis mažins ne vokiečių, bet lietuvių 
chorų jėgas. Ir to viso pasėka: abu jie ne
galės tarpti, o vienas ar ir abu turės žlugti. 
„Berods ir tuomet nebus dar žuvęs tauti
nis judėjimas, — sako Vydūnas. — Jisai 
yra gamtiškas, taip kaip pavasarį visuoti
nasis augimas. Tik liktų jis be žiedų. Tieji 
būtų tarsi nuskinti ir numesti“ (Ten pat 
7 psl.). Kai kurių birutininkų laiks nuo 
laiko buvo rašoma apie Lietuvių Giedoto
jų Draugijos tariamąjį vokiškumą. Vydū
nas tokius tauškalus laikė neišmanymu. 
„Draugijos dvasia pareina nuo vedėjo. O 
aš manau, tik reiktų pagaliaus ir man 
nors mažumą pripažinti supratimo ir tau
tos ir dailės dalykuose“, — sako Vydūnas 
(Ten pat, 5 psl.). Vydūnas iškelia, kaip ne

lengva dirbti tautinį darbą Mažojoj Lietu
voj, kur lietuviai iš visų pusių supami 
aukštos vokiečių kultūros. Ir natūralu 
esą, kad lietuviai ir nenoromis krypstą 
ten, kur jie galį pasijausti gyvesniais, di
desniais, garbingesniais ir beveik vien to
dėl lietuviai nori būti vokiečiais. Juos ra
ginant laikytis savo tautos ir jos kalbos, 
jiems lengvai gali pasirodyti, kaip koks 
paniekinimas, o tai darant išjuokimu, pa
šaipa ar peikimu galį visai nesisekti.

Vydūno manymu, čia tegalį būti nau
dinga paveikslais rodyti, jog lietuviu būti 
yra didžios garbės dalykas. Todėl kiekvie
nas turįs stengtis tikrai garbės vertu žmo
gumi būti, ir tai galima pasiekti dorovin
gai gyvenant. Toks žmogus ne tik kitų 
aukštinamas, bet ir pats savyje sutvirtėja, 
tampa paviršutinių įtakų nepajudinamas. 
Jau pats noras tautai dirbti, pasak Vydū
no, yra geras ir girtinas, tačiau svarbiau
sia visuomet tinkamu būdu ir reikalingą 
bei naudingą darbą dirbti, pasitelkiant 
jam išmintį, kuri išvysta tikslą ir kelią. 
Šiaip jau dirbamas darbas tampa ne tau
tos gyvybės auginimu, bet jos slėgimu. 
Karštas, bet aklas noras veda į pražūtį. 
Vydūno supratimu, tautinis judėjimas yra 
augimas, o tautinis darbas — auginimas. 
Todėl čia nieko negalima padaryti ūmai, 
staigiai, karštai, prievarta. Visa čia lemia 
švelnioji šiluma ir dvasios šviesa. (Ten 
pat, 7 psl.). O tos ugdomosios švelnios ši
lumos ir dvasios šviesos atgyjančiai ir kul
tūriškai bręstančiai tautai daugiausia gali 
duoti tik menas, plačiausiai, ryškiausiai 
ir gražiausiai atskleidžiąs jos sielą, jos 
charakterį, troškimus ir kūrybines galias. 
Menas yra aukščiausias ir tobuliausias 
tautos kultūrinis pasireiškimas, kuriuo ji 
vykdo savo ypatingąją paskirtį ir amžių 
audrose bei nesėkmėse ją saugo nuo pra

žūties. Lietuvių meninės kultūros tobuliau 
šia išraiška — daina, per amžius tautoje 
skambėjusi jos džiaugsmais, vargais ir lū
kesčiais. Tad Vydūnas pirmiausia dainą 
(tikriau giesmę) ir panaudojo lietuvių tau 
tiniam atgijimui žadinti ir kelti. Tačiau 
jis vien daina nesitenkino ir savo kilnia
jam darbui į talką kvietė ir kitą meno ša
ką — literatūrą. Iš visų literatūrinių žan
rų Vydūno tautinei veiklai ir meninei kū
rybai geriausiai bei labiausiai tiko drama, 
kaip galinti savy jungti visas kitas meno 
šakas: poeziją, muziką, šokį, tapybą ir net 
architektūrą. (Pastarąsias dvi — kaip de
koracijas dramos veikalą scenoj statant).

—0—
Iš visų literatūrinių žanrų drama Vydū

nui buvo artimiausia dar ir dėl to, kad ji 
yra kilusi iš senovės graikų (VIII ir VII 
a. prieš Kristų) religinių apeigų ir tiek 
antikinėse likiminėse tragedijose, tiek vi
duramžių religinėse misterijose, tiek paga
liau ir naujausių laikų moderniose idėjų 
dramose sprendžia didžiąsias žmogaus bū
ties problemas ir skaidrina jos dvasią. Pir
mąjį savo dramatinį kūrinį Pasiilgimas 
Veldėtojo Vydūnas parašė 1898 m., sulau
kęs 30-ties metų, būdamas pilnai kūrybiš
kai subrendęs. Šis pirmagimis Vydūno kū
rinys tebuvo išspausdintas tik po 40-ties 
metų, jam minint savo amžiaus 70-ties me
tų sukaktį — „Pasiilgimas“ trijų veiksmų 
vaidinys. Tilžė, 1938 m. 66 psl. Nuo 1898 
m. ligi 1928 metų Vydūnas kone kasmet 
parašydavo po draminį veikalą, kurių dau 
gumas buvo vaidinami Giedotojų Draugi
jos, ir per tą 30-ties jo kūrybos vaisingiau
sių metų jis yra parašęs daugiau kaip dvi
dešimt tokių veikalų. Į mūsų literatūrą 
Vydūnas tvirtai, saviškai, nenykstamai 
įžengė „Probočių šešėliais“, kurie buvo 
išspausdinti 1908 m.

Kaip Donelaitis mūsų literatūroje la
biausiai žinomas savo keturių metų laikų 
poema. Baranauskas „Anykščių Šileliu“, 
Maironis „Pavasario Balsais“, Vaižgantas 
, Pragiedru’iais“, taip ir Vydūnas „Probo
čių šešėliais". Jei ir nieko daugiau nebūtų 
sukūręs, „Probočių šešėliais“ jis savo var
dą mūsų literatūroje būtų įamžinęs, nes 
šis veikalas ir savo giliai prasmingu turi
niu ir grakščia forma yra vienas geriausių 
jo kūryboje. Šituo kūriniu, pasak V. My
kolaičio. Vydūnas ne tik išsyk atsistojo 

pirmose mūsų literatūros eilėse, bet ir da
vė kažką naują, kuris tiek turiniu, tiek 
ir forma daugelį metų pralenkė lietuvių 
literatūrą (Vydūno Dramaturgija, 96 psl.).

„Probočių šešėlius“ Vydūnas sakosi pa
rašęs greitosiomis 1900 m. gruodžio mėne
sį: „reikėjo dramos Lietuvių vakarui, o 
nebuvo sanlygoms atsakančios“ (Probočių 
šešėliai, 3 psl.). Ir kitų metų vasario 10 d. 
šis veikalas jau buvo suvaidintas Tilžėje 
Piliečių Namuose (Buergerhalle). Vėliau 
jis dar buvo vaidinamas Klaipėdoje, Til
žėje ir kitur. „Probočių šešėliai“ yra trilo
gija (vydūniškai tariant, aidija) suside
danti iš prologo — „Anga“ (7-22 psl.), vie
no veiksmo tragaidos „Vėtra“ (23-54 psl.), 
vieno veiksmo dramos „Ne-sau-žmonės“ 
(55-94 psl.) ir trijų dalių misterijos „Šven
ta Ugnis“ (95-182 psl.). Ruošdamas spau
dai Vydūnas šį veikalą tobulino ir praplė
tė. Pirmoji dalis „Vėtra“ ir antroji „Ne- 
sau žmonės“, pasak paties Vydūno, pasili
kusios beveik visai kaip buvusios, o tre
čioji, „Šventa Ugnis“, visai naujai atgi- 
mus; be to, naujai buvo parašytas įveda
masis veiksmas (prologas) „Anga“.

Ruošiant „Probočių šešėlius“ spaudai, 
Vydūnui kalbos dalykuos daug padėjo Dr. 
Jurgis Šaulys, kuris, 1903 m. atvykęs į Til
žę redaguoti „Varpo“, su Vydūnu susipa
žino ir artimai susibičiuliavo. Antras Vy
dūno bičiulis žymusis vokiečių dailininkas 
Hugo Hoeppener-Fidus (1868-1948) gra
žiai „Probočių šešėlius“ papuošė savo gra
finiais piešiniais. „Būdamas su manim šir
dingame sutarime ir užjausdamas Lietu
vių tautos kilimą, sutvėrė jis mielai kelis 
vaizdelius, ne mano žodžiams paaiškinti, 
bet jeib savo dailės galėjimu padarytų 
svarbesnį šį mano veikalą. Vis dėl to vaiz
deliai savo būdu tą pat kalba, kaip ir vei
kalas“, — rašo Vydūnas „Probočių šešė
lių“ prakalboje (6 psl.).

V. Mykolaičio teigimu. „Probočių šešė
lių“ tikslas „simboliniais vaizdais sinte
tiškai parodyti lietuvių tautos kelią iš he
rojiškų senovės laikų per sumenkėjimą ir 
vergovę į išsivadavimą ir atgimimą, kartu 
iškeliant neigiamus menkėjimo ir teigia
mus kilimo veiksnius. „Probočių šešėlių“ 
trilogiją, šj uždavinį laimingai realizavu
sią, galime laikyti lietuvių tautos likimo 
filosofine alegorija, bet taip giliai išgyven
ta, ta;p įaugusia šaknimis į realybę, kad 

ypatingai pirmosios dvi dalys yra geriausi 
mūsų simbolinės literatūros pavyzdžiai“ 
(Vydūno Dramaturgija, 96 psl.).

Chronologiškai ir idėjiškai „Probočių Še 
Sėliai“ yra susiję su lietuvių tautinio atgi
jimo laikotarpiu ir vyriausiomis jo idėjo
mis — senovės idealizmu, kalbos auštini- 
mu, pasitikėjimu Dievo ar likimo teisingu
mu, lietuvių etninių būdo savumų kėlimu, 
ir Vydūnas, pasak V. Mykolaičio, visas tas 
idėjas tiek pagilino, jog jos dar ir šiandierr 
mums tebėra reikšmingos, kai tuo tarpu 
daugelis Maironio ir kitų tuo metu skleistų 
šūkių mus bedomina tik istoriniu atžvilgiu 
(Ten pat, 96-97 psl.).

„Probočių šešėliuos“ Vydūnas pagilino 
pačią tautos sąvoką, suteikdamas jai mis
tinio bei dvasinio elemento: „jam tautos 
branduolį sudaro tautos siela, tautos dva
sia, kaipo visai reali būtybė, kuri, žinoma, 
savo pavidalu pasirodyti negali, bet kuriai 
reikštis Vydūnas įveda tam tikrų konkre- 
tinių pavidalų, atstovaujančių tai tautos 
sielai, arba atskiroms jos galioms. Mistinė 
tautos sielos sąvoka nėra Vydūno išradi
mas. Ji yra žinoma daug ankstybesnėj vo
kiečių idealistinėj filosofijoj ir Herderio 
literatūros moksle. Ją pripažįsta romantiz 
mas ir neoromantizmas. Bet pas mus pir
masis šia sąvoka literatūrą praturtino Vy
dūnas“ (Ten pat. 97 psl.). Žymiojo mūsų 
filosofo Stasio Šalkauskio teigimu, šitoks 
mistinis supratimas ir esąs metafizinis 
„Probočių šešėlių“ ideologijos pagrindas 
ir drauge vyriausias jų dramatizmo pra
das.

„Probočių šešėliuose“ vaizduojama tau
tos dvasia praeity, dabarty ir ateity. Pra
eitis — tai kapuose glūdinti ir iš jų bylo
janti tautos dvasia. Praeities tautos dva
sia yra labiausiai susikristalizavusi, ji aiš
kiausia ir tyriausia. Nuo jos nutoldama 
tauta menkėja, į ją artėdama vėl atsigau
na. Dabartis — sumenkėjusi, klai
džiojanti ir ieškanti savo kelių tautos sie
la. A t e i t i s — idealioji, intuicija su
vokiama tautos siela, kaipo žmonijos pa
žangos galia ir individo kelias į Dievybę 
(Ten pat). „Probočių šešėlių" dramatiz
mas kyla iš individo santykiavimo su tau
tos siela, ir Vydūnas savo trilogijoj išryš
kina tris to santykiavimo pakopas:

(Bus daugiau)
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Kuriamajame darbe ir kovoje Sfiaitytejii tatifau
I. Žymus vyras purvinais batais

Darganota rudens diena vienoje Kauno 
gatvių. Ilgi, gilūs kanalai rodo, kad laiki
nosios sostinės kanalizacija daro didelę 
pažangą. Vyrai ilgais batais braido purvu. 
Jų tarpe vienas rankoje laiko sušlapusius 
braižinius, kita ranka duoda darbininkams 
nurodymus, tikrina kanalo, vamzdžių li- 
neatūrą, padėtį. Šaligatviais skuba prie 
pietų nenutrūkstamom eilėm valstybinių 
įstaigų tarnautojai (kokie geri laikai 
jiems buvo: tarnyba baigėsi jau 14 vai.!). 
Tik vienas kitas pažvelgia į vyrus purvi
nais batais ir į tą su braižiniais rankoje. 
Ne visi jį ir asmeniškai pažįsta, bet kas pa 
žįsta, praeidamas jam pagarbą atiduoda: 
juk tai Lietuvos nepriklausomybės akto 
signataras prof. inž. St. Kairys, Kauno 
miesto vyriausias kanalizacijos tvarkyto
jas. Ir dar kas? Lietuvos socialdemokratų 
vadas. Dar kas? Seimo atstovas, visuome
nės veikėjas. Nekartą praeidamas tais sali 
gatviais stabteldavau ties vyrais, purve 
braidančiais, ir jų vadovu. Kitas jo vietoje 
būtų, gal būt, tokiems darbams nuo rašo
mojo stalo vadovavęs, galvodavau. Bet 
inž. St. Kairys jautėsi, matyt, ne tarnauto
ju, bet kūrėju: sukurti laikinajai Lietuvos 
valstybės sostinei vieną svarbiausių civi
lizacijos įrengimų, būti visuomenei nau
dingu ne tik bendromis, partinėmis progra 
momis, bet apčiuopiamais įnašais keliant 
tos visuomenės buitinį lygį. Žinoma, ir ki
tose srovėse būta tokių „gyvenimiškų“ vi
suomenės veikėjų (kas čia neprisimins 
buv. Lietuvos respublikos prezidento dr. 
K. Griniaus, liaudininko, „kuklios“, o vis 
dėlto labai svarbios tarnybos vadovaujant 
Kauno miesto sanitarijos skyriui!). Jie — 
tai tikrieji tautos griaučiai, kuriais laikosi 
tėvynės gyvybingumas, kaip žymusis tau
tos mąstytojas Vydūnas sakydavo, jei kas 
klausdavo, kaip geriausia būti tautai nau
dingu.

n. Seimo atstovų kalbos, kurių visi klausės
Gyvai išlikęs toks vaizdas: Lietuvos Sei

mas posėdžiavo tuomet dar buv. gimnazi
jos rūmuose greta prezidentūros. Visa bu
vo siaura, krašto parlamentui nepritaiky
ta. Seimo posėdžių salė taip pat siaura, 
pailga. Atstovų staliukų eilės ankštos. 
Tuoj už atstovų keli stalai mums, spaudos 
atstovams. Dienotvarkėje būdavo valsty
bės biudžeto ar kito panašaus įstatymo 
svarstymas. is.ai išeidavo Kaioeti, sakysim, 
socialdemokratų atstovas K. Bielinis, greit 
užstodavo tyla ir kitų frakcijų atstovų tar
pe. Nebuvo jis „įdomus oratorius“, galima 
sakyti, buvo „sausas“ kalbėtojas. Bet kaip 
mokėdavo patraukti visų dėmesį, kaip pa
jėgdavo savo dėstymais įtikinti ir priešin
gų pakraipų atstovus! Kodėl taip buvo? 
Ogi kad nesisvaidydavo tuščiais žodžiais, 
o dėstydavo, gretindavo faktus, ypač skai
čius. Atst. Bielinio išvados galėjo būti ne 
visiems priimtinos, bet jo pateikti skaičiai 
ir faktai buvo dažniausiai nesugriaunami 
ir nekartą jo pasiūlymai pakeisdavo patį 
svarstomąjį įstatymą. Taip, kai stodavo 
kalbėti LSD vadai inž. Kairys, adv. Požė
la, žinoma, jų klausėsi taip pat susidomėję 
ir draugai ir priešai. Jie—jau daugiau po
litikai. Mane stebindavo ir jų savotiškas, 
tariant, „angliškas“ santūrumas, dėstant 
s.d. frakcijos pažiūras. Net kitų pažiūrų
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LIETUVIŲ SKYRIUS 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoj. Grynos 
vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio pamušalu, 
tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški nailoninio kailio 
paltai su specialiu šiltu pamušalu ar be pamušalo. Didis 
pasirinkimas grynos vilnos medžiagų vyriškiems ir mo

teriškiems kostiumams, suknelėms ir paltams.
ODOS. AVALYNĖ. APATINIAI. ŠVEICARIŠKOS KAŠMIRO 

VILNOS SKARELĖS. PŪKUOTOS SKAROS „BABUŠKI“.
MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKAMS MEGZTINIAI. 

HOHNER AKORDEONAI.

Labai specialus pasiūlymas, kuris galioja tik trumpą 
laiką. Mes esame pavadinę tai „komerciniu siuntiniu“. 
Trys atkarpos puikiausios rūšies Worstedo (kamgarn) 
dailiems vyriškiems kostiumams (gryna vilna), dvi 
atkarpos tamsiai mėlynos ir viena ruda (iš viso 10 jar
dų), tiktai už 21.0.0 svarą. Kaina-yra kartu su visais 
mokesčiais — su muitu ir licenzijos mokesčiu. Ar begali 

būti geresnė proga padėti saviškiams Lietuvoje?

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai. 
Visas susirašinėjimas vykdomas Lietuviškai.

NESOCIALISTO PASTABOS APIE LIETUVOS SOCIALDEMOKRATUS

(ATSIMINIMŲ NUOTRUPOS)
atstovai tuomet prasitardavo: „Rimtai pa
kalbėjo“. Be abejo, toks elitas — ar social
demokratų, ar kitų frakcijų eilėse veikda
mas—sugebėdavo savo rimtais dėstymais 
padaryt įtakos į Seimo įstatymdavystę dar 
ir tuomet, jei įstatymo projektas jau būda
vo „galutinai“ suredaguotas atitinkamose 
tarpfrakcinėse komisijose.

Ne be to, kad socialdemokratų frakcijoje 
— kaip ir kitose — nebūtų buvę kalbėto
jų, kurie svaidėsi žodžiais it žiežirbom 
(vienas toks buvo sd. atst. Pr„ kurio liki
mo kelias vėliau pasuko keistais vingiais), 
arba kurie savo įtikinimams paremti į Sei 
mo tribūną atsinešdavo net Bibliją (pvz., 
darbo fed. atst. Ambrazaitis). Bet vienom 
„žiežirbom“ valstybės įstatymai nekuria
mi.

III. Geras darbas save giria
Tai buvo laikai, žinoma, tarp dviejų ka

rų. Atkuriamai nepriklausomai valstybei 
kūrybiniam ir tvarkomajam darbui visur 
trūko tinkamų pajėgų. 1926 metų pervers
mas įnešė savotišką piūvį į krašto gyveni
mą. Lietuvos socialdemokratai, išjungti 
(kaip ir v. liaudininkai) iš valstybės poli
tinio vadovavimo, neliko nuošaliai nuo ku
riamojo darbo, ypač ekonominėse, sociali
nėse ir kitose „nepolitinėse“ srityse. Kam, 
pvz., nebuvo žinoma, žinoma, ne visiems, 
kad, didžiulė „Pienocentro“ organizacija, 
per dešimtmečius įgavusi lemiamos reikš
mės Lietuvos žemės ūkio, ypač pieno ūkio, 
pažangai, buvo vadovaujama socialdemo
krato J. Glemžos? Kas nežinojo, kad ko- 
operacinėje „Raidės“ spaustuvėje Kaune 
dirbo geras skaičius socialdemokratų? To
se ir eilėje kitų įmonių ir įstaigų socialist! 
nių pažiūrų žmonės atliko gerą, naudingą 
kraštui darbą, o geras darbas save giria. 
Visame krašte, visose apskrityse, valsčiuo
se, miestuose ir miesteliuose daugiau ar 
mažiau socialdemokratų bendrai su kitų 
pažiūrų žmonėmis dirbo kuriamąjį ir tvar
komąjį ar švietimo darbą. Nuo universite
to iki vidurinių ir pradžios mokyklų visur 
darbavosi socialdemokratinių pažiūrų kul
tūrininkų. O kiek jų buvo medikų, techni
kų tarpe ir kitose srityse! Ar tik ne šitas 
bendras darbas ramiais nepriklausomo gy
venimo laikais davė užuomazgą vėlesniam 
socialdemokratų bendram darbui kartu su 
kitomis tautos srovėmis emigracijoje, sie
kiant laisvės okupuotam kraštui!

IV. Kur dešinė, kur kairė?
Jei tautos žmonės tikrai siekia tarnauti 

savai tautai, savo tėvynei, siekia laisvės ir 
nepriklausomybės savo kraštui, savai 
valstybei — tuomet nublunka partiniai ar 
pasaulėžvalgos skirtumai ne tik pačiame 
krašte, bet ir svetur. Kur dešinė, kur kai
rė? Ir štai, kai kieno nustebimui, Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto prie
šakyje laisvajame pasaulyje po karo kurį 
laiką matome socialdemokratą prof. inž. 
Steponą Kairį, o to VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirmininku jau eilę metų iki da
bar yra socialdemokratas Jonas Glemža. 
Toks likimo ratas: kaip prieš 45 metus Lie 
tuvos socialistai kartu su kitų srovių žmo
nėmis bendrai skelbė Lietuvos nepriklauso 
mos valstybės atkūrimą, taip šiandien jie 
bendrai su tomis kitomis srovėmis nesi
liauja skelbę pasauliui lietuvių tautos va

s

lią gyventi laisvoje ir nepriklausomoje 
valstybėje.

Kai kuriuose kraštuose, pvz., Anglijoje, 
Vokietijoje, socialdemokratai tik pastarais 
keliais dešimtmečiais iš „klasių kovos“ 
partijų persitvarkė į plačių liaudies sluoks 
nių partijas. Lietuvoje ilgai nebuvus pla
taus industrinio proletariato, socialdemo
kratai lyg savaime neteko „klasių karo“ ir 
revoliucinių šūkių, o tai palengvino jiems 
bendrą darbą su kitomis srovėmis bend
rais tautos reikalais.
V. Svetimųjų veidrodyje

Lietuvos socialdemokratų partija turi ge 
rokai senas tradicijas. Ji buvo narė II-jo 
Internacionalo. Jei anksčiau, prieš karą, 
kai kam Lietuvos socialistų internaciona
lizmas nepatikdavo, tai šiandien matome, 
kiek svarbūs ir naudingi anie tarptautiniai 
saitai yra dabartiniams bendriems lietu
vių tautos siekimams. Lietuvos socialdemo 
kratai egzilėje kartu su kitais egziliniais 
socialistais nuolat kelia balsą tarptautinė
je plotmėje pavergtųjų tautų laisvės nau
dai. Kiek kartų Lietuvos socialdemokratų 
ir Lietuvos profesinių sąjungų egzilėje įga 
lietiniai J. Glemža, inž. J. Vilčinskas ir 
kiti yra dalyvavę tarptautinėse konferen
cijose, kur buvo keliami nuskriaustųjų tau 
tų klausimai!

Kadaise, prieš karą, pripuolamai Berly
ne susitikęs su Vokietijos socialdemokratų 
vyr. organo „Vorwaerts“ redaktoriais, nu
stebau, kiek daug jie žinojo apie Lietuvos 
socialdemokratų kovą su caristiniu reži
mu. (Tuomet dar nežinojau, kad tame 
,,Vorwaerts‘e“ jau pereito šimtmečio gale 
buvo išspausdinti Lietuvos Socialdemokra 
tų Manifestai prieš caristinę Lietuvos žmo 
nių priespaudą). Kaip naudinga bendram 
Lietuvos laisvės reikalui dabar, kai jau 
anuomet, prieš daugiau kaip pusę šimtme
čio, Lietuvos socialdemokratai puoselėjo 
tarptautinius darbo žmonių solidarumo 
saitus! V. G.

NAUJA KNYGA
Londono knygynuose pasirodė tik ką iš

ėjusi iš spaudos dr. Marijos Gimbutienės 
knyga The Balts.

Labai skoningai išleistoje ir gausiai 
iliustruotoje knygoje autorė aprašo baltų 
(lietuvių, latvių ir prūsų) praeitį nuo jų 
atsiradimo Baltijos pajūryje iki Lietuvos 
valstybės įkūrimo tryliktame šimtmetyje.

286 psl. knygą išleido anglų leidykla 
„Thames and Hudson". Kaina 30 šil.

NAUJAUSIOS KNYGOS
V. Kavaliūnas — Kalnų Giesmė — prem. 

rom., 0.18.6.
šešplaukis — Liet, kalbos gramatika— 

0.18.6.
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo 

frontas Lietuvoje — 0.13.0.
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 0.22.0.
Z. Raulinaitis — Durbės mūšis — 0.9.6.
W. S. Mauham — Dažytas vualis 0.22.0.
H. Senkevičius — Kryžiuočiai — 3 to

mai, atsk. tomo kaina 0.25.8.
Dr. Sruogienė — Lietuvos Istorija — 

947 psl. su žemėlapiu, kaina £4.6.6.
P. Andriušis — Blezdingėlės prie Tor- 

renso — Lietuvių gyvenimas Australijoje. 
Kaina 0.14.0.

S. Butkus —- Vyrai Gedimino Kalne — 
0.15.0.

T. Žiūraitis — Žodis ir Gyvenimas — 
0.22.0.

J. Sužiedėlis — The Battle of Grunwald 
(An Historical Novel) — 0.22.0.

B. Armonas —- Leave Your Tears in 
Moscow — 0.28.0.

Lietuviškos ilgo grojimo plokštelės, pe
riodika.

Rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey. 

PAJUDINKIME, VYRAI, ŽEMĘ
Gana jau snausti, laukti, tikėtis, kad 

mums kas laisvą Lietuvą padovanos ar 
Chruščiovas atiduos, nėra pagrindo.

Kas buvo daryta ir tebedaroma su me
morandumais, posėdžiais, konferencijomis, 
propagandos lapeliais ir brošiūromis, pa
sirodė gryni vaikų žaislai. Tai tik nejau
kus ir nedrąsus brovimasis pro užpakali
nes duris į abejingą pasaulį.

Mums neatidėliotinai reikalinga propa
ganda tikra to žodžio prasme, propaganda, 
kad šio krašto, kur laikinai gyvename, visi 
laikraščiai skambėtų, kad BBC komenta
torius kalbėtų.

Kodėl rašoma ir kalbama apie Afrikos 
juodukų mažąsias tauteles, kodėl Graiki
jos karalių porai lankantis Londone viena 
moteris atkreipė visos spaudos dėmesį, ko
dėl Kubos 11 piliečių reikalavimas, tegul 
ir nepatenkintas, buvo plačiai žinomas 
faktas.

Kodėl negalime mes savo reikalo pana
šiai išryškinti. Mūsų gi daug: estai, latviai, 
mes ir prijaučiantieji anglai. Dauguma 
anglų jau dabar galvoja, kad mes čia esa
me, nes mums čia geriau negu nepriklau
somoje Lietuvoje. Tarpusavis brošiūrinis 
žaidimas, jei ir reikalingas, nėra efekty
vus mūsų pagrindiniam siekiui. Jei mes 
duodame vienam kitam anglui pasiskaity
ti, kas mes esame ir ko norime, tai čia tik 
šešėlio gaudymas.

Po pirmojo D. karo Lietuva buvo Tautų 
Sąjungos signataras. 1920 m. Rusija pasi
rašė paktą, pripažindama Lietuvai suve
renumą. Visos vakarų valstybės nepripa
žįsta Lietuvos aneksijos.

Kodėl gi dabar mes esame nustumti į 
šešėlį? Dėl to, kad nerandame tikro kelio 
ir būdo parodyti, kad esame ir norime.

Chruščiovas pastaruoju laiku, priveng
damas kiniečių, lyg ir derinasi prie vaka
rų. Jis nenorėtų pasijusti keblioje padėty
je dėl išeivijos ryškesnių protestų. Gera 
proga ką nors daryti. Negalime iš karto 
reikalauti, kad Nikita pasitrauktų iš Lie
tuvos. Bet mes galime bandyti ryškesniu 
būdu pareikšti savo norus, troškimus, rei
kalavimus.

Jei viena moteris padaro demonstraciją, 
jei 11 kubiečių pasireiškia, kad apie juos 
kalba ir rašo, tai kodėl mes negalime pa
našiu būdu pasielgti? Anglijoj yra įtakin
gų asmenų, kurie paremia ir padeda suor
ganizuoti eisenas. Mūsų visų pabaltiečių 
suvažiuotų į Londoną keli tūkstančiai. 
Skautai, tautiniais rūbais kitataučiai, jau
nimas ir seniai. Ar negalime suorganizuoti 
eisenos vasario 16 prie rusų ambasa
dos? Suorganizuoti įspūdingą, tylią, rimtą 
ir gausią demonstraciją. Kokius plakatus 
nešti, ką atsakyti reporteriams ir fotogra
fams, kaip viską oficialiai pravesti, tai bū
tų didelis ir svarbus uždavinys Tautos 
Fondui, LAS ir DBLS valdžioms. Šios or
ganizacijos tikrai pateisintų savo egzisten
ciją.

Ko gero, mūsų pavyzdį pasektų Ameri
ka, Kanada, ir ar bereiktų didesnio mūsų 
reikalo nušvietimo! Tik tokiu būdu yra 
šansų parodyti ryškiai, kad mes esame.

Kad vykstančių iš provincijų į Londoną 
būtų 95 proc., galiu garantuoti, kad niekas 
mums neuždraus ir niekas nuo to nenuken 
tės, irgi galiu užtikrinti. Na, o kad iš to 
būtų milžiniška nauda, tai ir vaikui aišku.

Tad, vyrai, pajudinkime žemę.
V. Andruškevičius

IŠLAISVINIMO LAIKAS
Jau praėjo daug metelių, kai mes lau

kiam. Mes laukiam, ir mums žada: „Ateis 
laikas, būsite laisvi, tik nepraraskite vil
ties“. Taip ir gyvenam viltimis.

Bet štai „E.L.“ Nr. 32 J. Strumskis rašo, 
kad jau artinasi ta laimingiausioji diena. 
Na, ir dar pažymi: „Štai kada išsipildys 
mūsų svajonės“.

Mano supratimu, jeigu „štai“ ir „artina
si", tai jau turi būti čia pat tas laikas, o

NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU

Dabar jau galime siųsti Į Rusiją, ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

Be to, prašome nepamiršti:
1. Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas.
2. Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius.

r::::

ant

3. Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:
u i   ■-

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2., ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.

ne kada nors. Tik gaila, kad J. Strumskis 
nepažymėjo datos. O gal iš to džiaugsmo 
pamiršo? Dabar ir nežinai žmogus, ar jau 
pradėti lagaminus pakuoti, kai nėra tikros 
datos, ar dar palaukti, kol J. Strumskis 
pažymės datą. Tikrai būtų įdomu sužinoti, 
kaip p. Strumskis galėjo gauti žinių, kad 
jau „čia pat toji diena“? O gal pasisekė iš 
paties Washingtono pačiupti, nes ten daug 
yra visokių memorandumų ir rezoliucijų, 
na, ir pažadų, kad būsime laisvi. Prieš 10 
metų vienas diplomatas yra pasakęs, kad 
jau nebe už kalnų. Bet po to pasakymo 
praėjo apie 10 metų. Tik ir ten nebuvo pa
sakyta taip aiškiai, kaip J. Strumskio.

Sveikintinas p. Strumskio pranašavi
mas. Gal jis ir būtų vertas ne vieno aukso, 
bet kelių medalių už tokį staigų „išlaisvi
nimą“.

Tai kantriai ir su viltimis lauksime!
J. L-bė

KAS PIRMIEJI ŽYGIUOTŲ MASKVOJE?
Visi stebėjome gražiai ir tvarkingai vy

kusias demonstracijas Vašingtone. Apie 
jas labai daug rašė pasaulio spauda, rodė 
televizija ir pasakojo radijas.

Sunday Telegraph savo vedamosiose 
pastabose ir klausia, ar mes kada nors 
matysime savo gyvenime panašias de
monstracijas Kremliuje? Ir jeigu jos kada 
nors ir įvyktų (gal būt, tik pagal komunis
tų partijos įsakymą), kas pirmieji žygiuo
tų? Pagal laikraščio nuomonę, pirmieji 
žygiuotų dviejų milijonų žydų atstovai, 
nes jie yra žemiau privilegijų.

Toliau laikraštis nurodo, kad jie negali 
asimiliuotis su rusais ar gyventi savitą 
žydišką gyvenimą, nes profesijos ir viešas 
savitas gyvenimas jiems uždrausta. Jie. 
girdi, ten negali organizuotis ar emigruoti. 
Pusė aukų, nuteistų už „ekonominius nu
sikaltimus“, yra žydai.

Nežinau, kas žygiuotų antrieji. Tačiau, 
mano giliu įsitikinimu, žydai pirmieji ne
žygiavo ir nežygiuotų. Ir žygiuotų, gal būt, 
tik paskutinėse eilėse.

Puikiai atsimenu, kai Sovietai pirmą 
kartą okupavo Lietuvą, dauguma Kauno 
žydų su džiaugsmu sutiko raudonarmie
čius miesto gatvėse. Jaunos žydaitės kabi
nosi raudonarmiečiams ant kaklo ir lietu
vių išaugintomis gėlėmis puošė jų sukle
rusius ir tarškančius tankus,, žydo nebuvo 
galima pavadinti tada žydų, nes jie įsižeis
davo ir skųsdavo komunistų partijai.

Pažiūrėkime į sovietinius šnipų sąrašus. 
Ar ten yra ne didesnė dalis žydų? Tik, ži
noma. ten jie slepiasi ir nesisako, kad yra 
žydai. Šitą garbę žydai atiduoda kitoms 
tautoms.

Ar sovietinis šnipas mums gerai žino
mas Vilkaviškio žydas Dr. Sobole’vičius 
prisipažino, kad jis yra žydas, kai jį paga
vo bešnipinėjantį sovietams? Ne. Tada jis 
buvo lietuvis.

Mes dar šiandien gauname laiškų iš Lie
tuvos, kuriuose skundžiamasi, kad žydai 
čia visur lenda, kad jie yra privilegijuoti.

Kas gi iš tikrųjų ten žygiuotų pirmieji? 
Man atrodo, kad Kremliuje žygiuotų ne 

tie, kurie nuteisti už vadinamuosius eko
nominius nusikaltimus, o tie, kurie ėjo 
mirti už savo krašto laisvę, kurie sovieti- 
niuos kolchozuos neša baudžiavą, kurie 
buvo laisvi, o šiandien paversti sovieti
niais dvidešimtojo amžiaus vergais.

Pagaliau mes matėme anais metais Ry
tų Vokietijos darbininkus, žygiuojančius ir 
prašančius tik duonos ir laisvės. Mes ma
tėme žygiuojančią ir kovojančią Vengriją. 
Jie žygiavo prieš Kremliaus priespaudą ir 
tironiją. O kur buvo tų kraštų žydai?

Aš nekalbu visų lietuvių vardu. Tai yra 
mano nuomonė, paremta patirtimi ir gi
liu įsitikinimu.

J. Girdys

2GGGGGGGGGOGGGG
TAURAS

(A. BRIEDIS)

MAIL ORDERAPABCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS

LONDON, W.3
ENGLAND

Tel. ACO 4374

SIUNTINYS NR. 10

10 jardų vienos arba 3x3J jardo 3 spalvų 
lygios medžiagos, tamsiai mėlynos, juodos, 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais kraš
te „ALL WOOL MADE IN ENGLAND“, 
100 proc, grynos vilnos, su visais mokes
čiais tik 19 sv. 10 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A: toks pat kiekis 
100 proc. grynos vilnos medžiagų, bet be 
įaudimų kraštuose ir juostelėmis, panašių 
spalvų, tik 16 sv. 6 šil.

Prie bet kurio iš tų siuntinių jūs dar ga
lite pridėti apie 10 sv. svorio kitokių pre
kių, temokėdami tik už prekes.

Geriausios išsimokėjimo sąlygos, tin
kančios jums.

Pavyzdžiai tuojau pasiunčiami parašius.
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3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr, 36(777). 1963. IX. 10

Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 14 dieną D.B. Liet. Bendruome

nės Krašto Valdyba ruošia Tautos šventės 
minėjimą Socialinio ir Sporto klube 345a 
Victoria Park Rd. — 7 vai. p.p.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

BALTU TARYBOS POSĖDIS
Rugsėjo 8 d. Baltų Taryba Londone svars 

tė savo veiklos programą. Buvo aptarti me 
no parodos ir pabaltiečių baliaus rengimo 
reikalai.

Pabaltiečių balius numatytas ruošti 1964 
m. vasario 8 d., šeštadieni. Kviečiami visi 
tą datą Įsidėmėti. Bus jdomi programa.

Meno parodos ruošimas priklausys nuo 
to, kaip pasiseks surinkti tautodailės eks
ponatų. Tiksli data šiai parodai dar nenu
statyta.

Ta pačia proga buvo svarstytos galimy
bės sukviesti platesnio masto pabaltiečių 
konferenciją, pakviečiant atstovus iš pro-

NCTTINGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 21 d., 5.30 vai. vakare, ukrainie
čių klubo salėje Nottinghamo Lietuvių At
gimimo Sąjūdis ruošia

Tautos šventės Minėjimą.
Trumpą paskaitą skaitys L.A.S. Vietinin 

kijos Valdybos pirm. P. Mašalaitis.
Meninę dalį išpildys Londono choras.
Šokiams gros ukrainiečių orkestras.
Veiks baras ir bufetas.
J salę važiuoti autobusais nr. 43, 44 iki 

Bentick Rd. Salės adresas: 30 Bentick Rd., 
Nottingham.

Minėjimas prasidės punktualiai, todėl 
prašome nesivėluoti.

Šokiai baigsis 10.30 vai.
Nottinghamo LAS Sk. Valdyba

PADĖKA
DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba 

reiškia padėką už atliktą darbą įgyvendi-

r------------- :----- -—

Ramūnas Valteris - inžinierius

vincijoj esančių Pabaltiečių Komitetų. Vi
si provincijoje esantieji Pabaltiečių Komi
tetai prašomi pranešti savo adresus Baltų 
Tarybos Pirmininkui Mr. J. Ranka, 37, 
Springfield Ave., Kempston, Beds.

CHORAS I NOTHNGHAMĄ
Londono Bažnytinis Choras vyksta į Not 

tinghamą išpildyti Tautos Šventės progra
mos rugsėjo 21 d., šeštadienį.

Yra atliekamų keliolika vietų autobuse. 
Kas norėtų vykti kartu su choru, prašom 
užsirašyti Z. Juro krautuvėje. Autobusas 
išvažiuoja nuo Lietuvių bažnyčios (21, The 
Oval, Hackney Rd., London, E,2) 12 vai. 
vidurdieni.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 14 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų, 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
patalpose rengia

Tautos Šventės Minėjimą.
Programoje: Dr. S. Kuzminsko paskaita. 

Po paskaitos bus šokiai Klubo salėje, ir 
šokiams gros E. Laukio vadovaujama ka
pela. s

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šome kuo gausiau minėjime dalyvauti: 
klube vietos bus visiems.

Skyriaus Valdyba

SUSIRINKIMAS IR DR. S. KUZMINSKO 
PRANEŠIMAS

Manchesterio Skyriaus Valdyba rugsėjo 
15 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų, Man
chesterio Lietuvių Socialinio klubo patal
pose šaukia savo skyriaus narių metinį 
susirinkimą.

Susirinkime kviečiame dalyvauti visus 
skyriaus narius ir Lietuvių Namų Bendro
vės akcininkus, nes svečias DBLS Tarybos 
Pirmininkas Dr. S. Kuzminskas padarys 
pranešimą apie dabartinę Namų padėtį.

Skyriaus Va dyba
TRADICINIS NARIŲ POBŪVIS 

ATIDEDAMAS
Rugpiūčio 31 dienai numatytasis Man

chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
bos rengiamas tradicinis narių pobūvis nu
keliamas į rugsėjo 21 d. Pradžia taip pat 
5.30 vai. p.p.

Programoje: užkandžiai, šilti ir šalti gė
rimai, kalbos, kupletai, dainos. Pobūvio 
metu grieš E. Laukio vadovaujamas or
kestras. Norintieji pobūvyje dalyvauti, už
sirašo pas Klubo pirmininką ar sekretorių.

Klubo Valdyba

LIET, SODYBA
Lankėsi Ministeris Balutis

Praėjusio mėnesio pradžioje Sodybą pir
mą kartą aplankė mūsų Ministeris p. Balu
tis. Šis netikėtas vizitas labai pradžiugino 
dar nespėjusius išsiskirstyti skautų bei 
jaunimo vadovus ir Sodybos tarnautojus.
Vasara eina | galą

Iki rugsėjo 7 d. Sodyboje vis dar buvo 
pilna vasarotojų. Tačiau mokykloms pra
dėjus darbą, atostogautojų skaičius smar
kiai sumažėjo, šiuo metu daugiausia at
vyksta grybų ir riešutų mėgėjai.
Medžiotojų iškyla

Grupė Coventry lietuvių A. Sturono ini
ciatyva rugsėjo 21 d. ruošiasi atvykti į So
dybą. Ketina pamedžioti ir pažuvauti. Jei 
oras bus neblogas, laukiama ir daugiau 
šios rūšies entuziastų.
Laikas užsirašyti

Pensininkai ar šiaip nedarbingi lietu-' 
viai, kurie norėtų pastoviai apsigyventi 
Sodyboje, turėtų kaip tik šiuo metu apie 
tai pagalvoti. Dabar, kai kambariai jau 
mažiau užimti, yra patogiausia pastoviai 
susitvarkyti. Pragyvenimas Sodyboje, kaip 
žinoma, niekam nesudaro didelių rūpes
čių.

nant sąskrydį 1963 m. rugpiūčio 31 d.:
DBLS Centro Valdybai už moralinę ir 

materialinę paramą, Lietuvos Min. B. K. 
-Balučiui už sveikinimą ir linkėjimus raš
tu, P. Mašalaičiui, J. Alkiui, St. Kuzmins
kui už sveikinimus žodžiu, Nottinghamo 
Moterų Draugijai, ypač Pirmininkei Br. 
Oželienei, už sąskrydžio idėją ir darbą, 
Nottinghamo Jaunimo Komitetui, ypač 
Sekretoriui H. Gasperui ir jo žmonai Vi
dai, už atliktus techniškus darbus, Tauti
nių Šokių Grupių vadovams ir šokėjams, 
Londono vad. J. Alkiui, Bradfordo vad. p. 
Paleckienei, Manchesterio vad. I. Šnelytei, 
Nottinghamo vad. V. Gasperienei, Brad
fordo p. Burokui ir Manchesterio daininin
kėms už dainas: Nottinghamo Romui Vai- 
noriui už atliktąjį meninį darbą ir prave- 
dimą programos meninės dalies, Notting
hamo p. Birutei už skoningai paruoštą lie
tuvišką lėlę loterijai.

Visų DBLS Skyrių Pirmininkams, orga
nizavusiems ekskursijas, ir visiem kitiem 
už atliktus gražius darbelius reiškiame 
brolišką lietuvišką ačiū.

DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 14 d., 6 vai., Vyties Klubo patal
pose rengiamas Tautos šventės minėjimas.

Programoj V. Ignaičio paskaita ir kita.
Kviečiame visus lietuvius minėjime da

lyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Rugsėjo 15 d. pamaldas lietuviams evan 
gelikams laikysiu Derbyje St. Mary's Cha
pel (St. Mary's ir Sowter Rd. sankryžoje). 
Pamaldų pradžia 14.45 vai.

Kun. Aldonis Putcė

PASAULY
— Kirviais ginkluoti banditai Maniloje, 

Filipinuose, užpuolė valstybinį grūdų san
dėlį, užmušė 5 sargus ir valdininką ir pa
bėgo pasigrobę apie 60.000 svarų.

— Illinois valstijoje, J.A.V., paleistas iš 
kalėjimo 84 m. amžiaus senis, kuris prieš 
64 metus buvo nuteistas sėdėti iki gyvos 
galvos už žmogžudystę.

— Tautiniame Pietų Afrikos zoologijos 
parke pagal paskutiniuosius apskaičiavi
mus esama daugiau kaip 250.000 didžiųjų 
laukinių gyvulių, tarp jų apie 200.000 anti
lopių, 300 žirafų, 750 dramblių.

— Kanada šiuo metu pardavė Sov. Są
jungai 6 mil. bušelių kviečių — didžiausią 
kiekį pastaraisiais metais.

— Christchurch savivaldybė Britanijoje 
uždraudė keliaujantiems išdaigininkams 
ruošti apsigimusiiĮ gyvulių parodėles, ku
rioje būdavo rodomi penkiaragis avinas, 
penkiakojė avis ir trikojės vištos.

— Ženevos ežere prigėrė 2 karo mokyk
los mokiniai, kuriems kartu su 15 kitų Su 
pilna karine apranga ir su šautuvais buvo 
įsakyta šokti iš laivo ir nuplaukti į už 70 
metrų buvusį krantą.

— Sovietų prekinis laivas „Archan- 
gelsk'' dėl rūko Dardanieliuose „įplaukė“ 
į vilą krante (žuvo 3 žmonės).

—- Wesselinge, netoli Koelno, Vokieti
joje. kai 14 gaisrininkų atvažiavo gesinti 
degančių avilių, visi jie buvo sugelti bičių.

— Kai Reine susidūrė olandų tanklaivis 
su vokiečių motorlaiviu, tai motorlaivis nu 
skendo, o tanklaivis paliko upėje apie 60. 
000 litrų benzino.

— Už grobstymą žemės drebėjimo su
griautame Skopje mieste Jugoslavijos teis
mas po 2 su puse metų kalėti nuteisė įmo
nės vedėją, mokytoją ir policininką.

— Maskvoje mirė Guy Burgess, 1951 m. 
pabėgęs j Sov. Sąjungą britų diplomatas.

Šią vasarą Ramūnas Valteris baigė stu
dijas Birminghamo universitete ir gavo 
inžinieriaus diplomą (Bachelor of Science 
— with honours).

Jis yra gimęs 1941 m. rugsėjo 28 d. Kau
ne. Dėl to ir mokslų nebesuspėjo ten pra
dėti. Tiek tik, kad Vilniuje dar jam teko 
apsipažinti su vaikų darželiu. Pradžios 
mokslą pradėjo vokiečių mokykloje Pinne- 
berge prie Hamburgo 1947 m., o nuo 1949 
m. jį tęsė anglų katalikiškoj mokykloj Bir- 
minghame. Baigęs ją ir išlaikęs egzaminus 
(eleven plus), buvo priimtas į St. Phillip's 
Grammar School Birminghame. Vėliau 
tęsė mokslą Hereford High School for Boys 
ir ten 1957 m. vasarą gavo General Certifi
cate of Education (ordinary level). Dar pa 
silikęs mokykloj, 1960 m. gavo General 
Certificate of Education (advanced level) 
ir buvo priimtas į Birminghamo universi
tetą cheminės inžinerijos studijuoti. •

Būdamas gimnazijoj ir universitete Ra
mūnas aktyviai reiškėsi įvairiose sporto 
šakose, o ypač plaukyme, stalo tenise ir 
Rugby futbole. Dalyvaudamas plaukymo 
ir stalo teniso varžybose, yra laimėjęs 8 
taures, 8 medalius, 4 „skydus“ ir keletą pa 
žymėjimų. 1960 m. stalo teniso maratone 
Ramūnas su vienu draugu pasiekė pasauli
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VOKIETIJA
JAUNIMO STOVYKLA

Jaunimo vasaros stovykla Huettenfelde 
sutraukė daugiau kaip 70 lietuvių vaikų. 
Šią stovyklą, kaip ir visas anksčiau, yra 
suorganizavęs Tėv. Alfonsas Bernatonis — 
Lietuvių Sielovados Viršininkas Vokieti
joje. Jam talkininkavo mokyt. Ona Krutu- 
lytė-Boehm, mokyt. Elena Kūnienė, gailes
tingoji sesuo Ona Vilčinskienė, klierikai 
Algimantas Bortkevičius ir Algis-Juozas 
Kazlas, virėjas Petras Umbrazevičius ir 
Mėta Ungurienė, Gerardas Boehm'as, Ona 
Krivickienė ir kun. V. Šarka.

Jaunimas gražiai pailsėjo, sustiprėjo fi
ziškai ir dvasiškai. Susigyveno vienoje gra 
žioje lietuviškoje šeimoje. Jaunimas turė
jo lietuvių kalbos, istorijos, geografijos pa 
mokas, šoko, dainavo, giedojo, meldėsi lie
tuviškai.

Kiekvienas vaikas išmoko bent 20 dainų 
ir 7 giesmes, pasisavino apie 300 naujų lie
tuviškų žodžių.

Pradžia buvo nelengva, bet paskiau vi
siems buvo daug nuoširdaus džiaugsmo. 
Buvo keletas gana vykusių laužų, įdomių 
išvykų prie Reino upės, į miškus, į mau
dyklą, į svečius pas Amerikos karius, ku
rie labai gražiai priėmė ir gausiai privai
šino. Čia didelė padėka priklauso Ameri
kos lietuviui seržantui Pečiukoniui, kuris 
savo gyvos iniciatyvos dėka pas savo virši 
ninkus mūsų jaunimui nemaža laimėjo. 
Jaunimas buvo patenkintas. Sunku jam 
buvo skirtis.

MIRĖ ST. RADAVIČIUS
(E) Rugpiūčio 16 d- Ulmo ligoninėje po 

operacijos sirgęs vėžiu mirė Stasys Rada- 
vičius. Gimęs 1914 m., velionis tremtyje po 
kariniais metais tarnavo Svetimšalių Le
gione, nuo 1952 m. pastoviai įsikūrė Reut
lingen mieste. Čia jis dirbo vietos metalo 
fabrikuose, vokiečių tarpe savo darbštumu 
buvo įsigijęs gerą vardą. Domėjosi lietu
vių veikla. Mirdamas paliko žmoną Lins- 
neraitę ir gimines Lietuvoje. Dalyvaujant 
vietos lietuviams ir įmonės atstovams, ve
lionis rugpiūčio 19 d. palaidotas Reutlinge 
no Roemerschanze kapinėse.

SERGA KUNIGAI
Kun. Dr. J. Navickas Heidelberge ir kun. 

Alfonsas Butkus Hiltpoltstein. Abu džiau
giasi kiekvienu mūsų tautiečių apsilanky
mu ar laišku.

KUN. V. ŠARKOS RAŠINYS 
VOKIEČIŲ KAT. SPAUDOJE

Kun. V. Šarkos rašinį vokiškai išspaus
dino Sekminių proga „Mitteilungen der 
kath. Exiljugend" ir pranešimą apie lietu
vių katalikų sielovadą Hamburge, Schles- 
wig-Holsteino ir Niedersachseno kraštuose 
— Osnabruecko vyskupijos laikraštis 
„Kirchenbote“.

ATVYKS SOLISTAS L. BALTRUS
Solistas Leonas Baltrus su šeima ketina 

atvykti ilgesniam laikui iš Amerikos.

„BALTIKA“ PRADEDA TRENIRUOTES
„Baltikos“ tinklinio rinktinė pradeda po 

ilgesnių atostogų treniruotis kiekvieną pir
madienį nuo 19 iki 22 vai. Hamburg-Gross 
Borštel, Klotzmoor Strasse, kiekvieną tre
čiadienį nuo 19 iki 22 vai. Hamburg 19, 
Eduard Strasse 28. Schul-Halle.

SUSIRAŠINĖJO IR SUSITUOKĖ
Anglijos lietuvis F. Kupšys laiškais susi

pažino su Liubecke gyvenančia lietuvaite 
Olga Šneliute. Abu ilgai susirašinėjo ir su
tarė vestis. Rugpiūčio mėnesį atvyko po
rai savaičių atostogų j Vokietiją, aplankė 
savo tautietę, sutarė ir per savaitę susituo
kė, pasiėmė savo žmoną ir grįžo į Angliją. 
Jaunavedžiai parašė laišką iš Anglijos, 
kad jie turi gražius namus, gerai gyvena ir 
laimingi.

EUROPOS LFB
Rugpiūčio 6-7 dienomis Koenigswintery- 

je prie Bonnos, Vokietijoje, įvyko XI-ji 
eilinė metinė Europos Lietuvių Fronto Bi
čiulių konferencija, kurioje dalyvavo na
riai ir svečiai iš D. Britanijos, Italijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, V. Vo
kietijos ir J.A.Valstybių.

Konferenciją atidarė prof. dr. Z. Ivins
kis, pakviesdamas kun. dr. J. Avižą sukal
bėti maldą. Atidarymo žodyje ELFB V-bos 
pirmininkas pabrėžė ilgalaikio nuotolio 
veiklos pastovumą. Konferencijos dar
bams vadovavo dr. K.J. Čeginskas ir bič. 
M. Venta. Paskaitą apie Bažnyčios ir vals
tybės santykius skaitė kun. J. Kalvaitis.

Konferenciją Amerikos ir Kanados LFB 
vardu sveikino ir pranešimą padarė Cent
ro Valdybos sekr. bič. J. Baužys. X-sios 
konferencijos protokolą perskaitė kun. Br. 
Liubinas. Išklausyti prof. dr. Z. Ivinskio, 
prof. dr. A. Maceinos, bič. A. Grinienės, 
bič. M. Musteikio atskaitiniai veiklos pra
nešimai, o taip pat bič. V. Vaitiekūno pra
nešimas politinės konsolidacijos reikalu.

Po dr. K. Čeginsko apžvalgos diskusijo-

NORINTIEMS GRĮŽTI
Emigravusieji į užjūrius ar Europos 

kraštus, ne per geriausiai gyvenantieji, ga
li mėginti grįžti į Vokietiją ir čia pradėti 
kurtis. Nelengva, bet įmanoma.

Suinteresuotiems patarimą gali duoti 
kun. V. Šarka, 2 Hamburg-Altona, Kalten- 
kirchener Strasse 4.

J.A.V. DIDŽIAUSIAS KREISERIS 
HAMBURGE

Plieninė nervų centralė, turinti tiesiogi
nį ryšį su Amerikos karo ministerija, lan
kėsi Hamburgo uoste. Kreiseris vadinasi 
„Newport News", turi 21,000 tonų vandens 
kėlimo jėgos, 218 metrų ilgio. 22,9 metrus 
pločio, vandenin nugrimzdęs 7,6 metrus. 
Įgula: 110 karininkų ir 1450 puskarinin
kių jūreivių. Laive yra ir antrojo Laivyno 
šefas viceadmirolas C. B. Marteli ir krei
serio komendantas kapitonas R.H. Bowers.

Tai plaukiojantis miestas su 37 kanuo- 
lėmis. Nuo šio kreiserio duodama įsaky
mai ir direktyvos Amerikos II karo laivy
nui. šis kreiseris praėjusiais metais daly
vavo su II laivyno junginiu Kubos bloka
doje ir ten išbuvo šešias savaites.

„Newport News“ kreiseris yra mėlynai 
pilko plieno, turi virtuvę visai įgulai, 
120,000 — PS, 30 mazgų greičio, pasiga
mina 228,100 litrų destiliuoto vandens, o 
šviesai energijos pagamina tiek, kiek už
tektų miestui su 40,000 gyventojų. Kreise
ryje yra įvairių dirbtuvių ir krautuvių. 
Kreiserio įgulai yra kirpykla, kalviai, sta
liai, siuvėjai, kepėjai, skerdėjai. Naudoja
masi kinu, skaitykla. Turi jis ir savo ligo
ninę ir dantų kliniką.

Kai kreiseris ilgai plaukioja jūroje, tad 
įgulai spausdinamas kasdien specialus 
laivo laikraštis su naujausiomis žiniomis 
iš pasaulio, kurias surenka laivo radijo 
stotis.

Be to, įgulos nariai gali piešti, sportuo
ti, ir esama muzikos priemonių.

J. C.

ITALIJA
VASAROS STOVYKLĄ ALPĖSE 

UŽDARIUS
Rugpiūčio 28 d. užsibaigė vasaros sto

vykla, kurioj dalyvavo, kartu su likusiais 
saleziečių įstaigos auklėtiniais. 20 berniu
kų lietuvių iš Vokietijos, 2 iš Italijos ir 1 
iš Anglijos. 39 dienos, praleistos 1200 m 
aukštumoj stovinčioj nuosavoj vasarvietėj 
saulėtosios Italijos Alpėse, tikrai puikiai 
paveikė jaunuosius vasarotojus. Kai kurie 
berniukai, atvykę itin išblyškę ir be ape
tito, kelių dienų bėgyje tuoj pasikeitė. 
Grynas kalnų oras, sveikas ir apstus mais
tas (su daug daržovių ir vaisių), iškylos į 

nį rekordą, be perstojimo išžaidę ilgiau 
kaip parą stalo tenisą — 24 vai. 48 min.! 
Šios varžybos buvo filmuojamos ir po to 
rodomos televizijoj, o pajamos paskirtos 
pabėgėlių fondui.

Ramūnas 1956-57 mokslo metais buvo 
gimnazijos Rugby futbolo kapitonu, o taip 
pat žaidė Herefordo grafystės ir Midlan- 
do rinktinėse. Tuo pat metu Ramūnas do
mėjosi ir šachmatais, ir vienais metais bu
vo Herefordo grafystės jaunių čempionu.

Studijuodamas universitete, buvo stalo 
teniso klubo kapitonu ir dalyvavo tarpuni- 
versitetinėse stalo teniso ir Rugby futbolo 
varžybose.

Atostogų metu Ramūnas eilę metų da
lyvavo lietuvių skautų vasaros stovyklose, 
pastaraisiais metais vadovaujamuose vaid 
menyse.

Dabar Ramūnas yra priimtas į Birming
hamo universitetą dirbti mokslinio darbo 
— ruoštis doktoratui.

Geros sėkmės būsimajam inžinerijos 
daktarui!

KONFERENCIJA
se buvo apsvarstyti klausimai, kaip suras
ti objektą laisvinimo kovai naujai pakitu
siomis sąlygomis, glaudinant savąsias ei
les ir iš savęs pačių einant į kitus. Ypač 
pabrėžti tokie reikalai, kaip koegzistenci
jos laikotarpiui pritaikytos veiklos būdai, 
kartų pasikeitimas, kultūrinės ir politinės 
veiklos suderinimas PLB rėmuose, Lietu
vos vardo kėlimas užsienyje. Diskusijose 
dalyvavo: kun. dr. A. Baltinis, bič. J. Bau
žys, dr. K. Čeginskas, bič. A. Grinienė, dr. 
J. Grinius, prof. dr. Z. Ivinskis, bič. O. 
Krutulytė-Boehm, dr. J. Lingis, kun. Br. 
Liubinas, prof. dr. A. Maceina, bič. M. Mus 
teikis, bič. V. Natkus, bič. A. Šležas, bič. 
J. Zokas.

Išrinkti nauji ELFB organai. Valdybos 
pirmininku perrinktas prof. dr. Z. Ivins
kis, o ELI spaudos tarnybos vedėju — bič. 
M. Musteikis.

Konferencija pasveikino LFB Tarybos 
pirmininką prof. J. Brazaitį ir JA Valsty
bių Centro Valdybos pirmininką dr. K. 
Ambrozaitįi.

ELI

Alpių pušynėlius, į smarkiai viliojančias 
baltuojančių kalnų viršūnes ar nedidelius, 
bet skaidrius Alpių ežerėlius, išbudino 
apsnūdusias jėgas, praplėtė akiračius, 
tampriau sujungė vienus su kitais. O sto
vyklos kiek galima lietuviškesnė aplinka 
padėjo berniukams atsigaivinti ir lietu
viškoj dvasioj. Lietuviška plokštelių mu
zika, pačių vasarotojų išmoktos dainos ir 
giesmės, laužai ir šiaip vakarėliai, bendros 
lietuviškos pamaldos, trumpos liet, kalbos 
pamokos ir pastangos tarpusavy susikal
bėti lietuviškai keliems berniukams leido 
gana gyvai liet, kalbą pasisavinti, o ki
tiems, anksčiau nė žodžio lietuviškai ne
mokėjusiems, sukėlė norą nors ateity dau
giau pasimokyti tėvelių kalbos.

Stovyklos užbaigai rugp. 26 d. buvo su
ruošta visos dienos iškyla į Červino-Mat- 
terhorno (4478 m) papėdę ir gretimus am
žinuosius sniegynus, o 27 d. — paskutinis 
vakarėlis, kuriam baigiantis kun. Direk
torius įteikė premijas daugiau pasižymė
jusiems sporto, liet, kalbos mokymosi bei 
elgesio srityse.

Vasaros stovyklai pasibaigus, jaučiamas 
gilus reikalas išreikšti nuoširdžią padėką 
su visu pasišventimu stovyklos visą orga
nizmą palaikiusiems bendrabroliams ir 
itin iš Vokietijos berniukams atvykti ga
limybes sudariusiems kun. V. Šarkai ir V. 
Kurgonui bei berniukų palydovėms — Kr. 
Delevičiūtei ir R. Plukaitei.

Betgi negaliu pamiršti ir su stovykla su
sidariusių specialių išlaidų. Išlaikyti, ir 
tai turistinėj aplinkoj, kur pragyvenimas 
brangesnis, 39 dienas 42 berniukus be jo
kios pašalinės finansinės pagalbos sudarė 
tokią spragą administracijos kišenėse, kad 
mane priverčia šauktis geraširdžių tautie
čių solidarumo. Už bet kokią, didesnę ar 
mažesnę, paramą iš anksto nuoširdžiai dė
koju.

Kun. Stasys Petraitis
Direktorius
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