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Naivaus Bedrovo džiaugsmas
„Nudžiugo, lyg geležėlę radęs“, sako mū

sų liaudies priežodis. Tai jau labai abejoti
nas komplimentas, kurio iš tikrųjų nusipel 
nė ir Ukmergės ryšių mazgo operatorius 
S. Bedrovas savo laišku „Tiesoj“ (Nr. 211) 
Tegu jis pats savo žodžiais pasakoja tą sa
vo džiaugsmingą radinį.

„Neseniai", rašo S. Bedrovas, „teko bū
ti komandiruotėje Žemaitkiemyje. Mano 
dėmesį patraukė grupė besijuokiančių mer 
ginų. Priėjęs pamačiau, kad šios linksmy
bės šaltinis — laiškas.

„Netrukus ir aš skaičiau šį laišką ir kar 
tu su merginomis juokiausi.

„Pralinksmino mus „šv.
gelis“...

...Geležėlė ar lenciūgėlis 
buvo. Kovingam oficialaus 
mui nebuvo ribų: juk tai 
ateistinei propagandai! Taip ir atsirado jo 
laiškas „Tiesoj“.

O dabar žemaitkiemietės toliau juokiasi 
iš naivaus Bedrovo, mat, tas įsismaginęs 
parašė, kad „šv. Antanas pasižymi ne tik 
dosnumu, bet ir žudiko savybėmis * (sic!).

Antano lenciū-

— kaip ten ne- 
ateisto džiaugs- 
puiki medžiaga

Irgi, mat, specialistai!
Sov. Sąjungoje keliomis kalbomis, jų 

tarpe ir lietuviškai, pasirodė nauja ateisti
nė knyga „Ar kardinolai eina į pragarą?“. 
Pasirodo, jog to sovietinio „bestsellerio“ 
autorius — lietuvis Juozas Lavreckis (Gri- 
gulevičius), gimęs Vilniuje, mokęsis Vil
niaus lietuvių gimnazijoje ir dar 1932 m. 
pasodintas į Lukiškių kalėjimą.

Visa tai panašu į tiesą, nes apie tai „Tie
soje“ (Nr. 216) rašo S. Kurliandčikas. Juk 
savi savus geriausiai pažįsta.

Viskas būtų tvarkoje, jei toje pačioje re
cenzijoje S. Kurliandčikas nebūtų persi
stengęs. Ėmė jis ir pavadino savo gūžtos 
draugą Lavreckį-Grigulevičių „žinomu ka 
talikybės specialistu“.

Kokia ta „specialybė“, galima spręsti iš 
to paties Kurliandčiko įspūdžių apie minė
tą Lavreckio knygą:

„Knygoje pateikiama įdomių žinių apie 
tai, kokią veiklą varo Vatikano žvalgyba, 
kurią „šventieji tėvai“ vadina informaci
jos tarnyba“, apie Vatikano ardomąją veik 
lą prieš socialistines šalis, apie jų vedamą 
ideologinę kovą. Vatikane veikia spaustu
vė, kuri spausdina leidinius įvairiomis pa
saulio kalbomis. Vatikano radijas organi
zuoja laidas 50 kalbų, katalikų bažnyčiai 
priklauso didelis tinklas leidyklų, radijo ir 
televizijos stočių įvairiose pasaulio šalyse“ 
Ta-ta-ta!

Na, ką gi. Iš tų žodžių kiekvienam aiš
ku, koks „katalikybės specialistas“ anas 
Lavreckis ir jo draugas Kurliandčikas.

Kadangi tokios „specialybės“ lengvai įsi
gyjamos, mes jiems linkime įsigyti dar ki
tą panašią. Jeigu imtų Lavreckis ir para
šytų kitą knygą, pavyzdžiui, „Ar rabinai 
eina į pragarą?“, o Kurliandčikas 
šiais žodžiais ją parecenzuotų, 
tada „Tiesai“ neatrodytų tikri 
kybos „specialistai“?!

Bundeskanclerio Adenauerio atsistatydi
nimo proga girdėti Vakaruose keistų nuo
monių, kad jis nebuvęs elastingas santy
kiuose su Sovietų Sąjunga — kas, sakoma, 
priklausę nuo jo senyvo amžiaus — ir kad 
todėl jo politika su sovietais nebuvusi sėk
minga, čia tenka pirmiausiai pastebėti, 
kad, reiškiant tokias nuomones, užmiršta
ma, jog senatvė nėra sukliudžiusi Adenau
eriui tapti žymiausiu Vokietijos valstybės 
vyru ir įeiti į reikšmingiausių europiečių 
tarpą. O jeigu jo politikai Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu tikrai būtų turėjęs įtakos jo 
didelis amžius, reikėtų pageidauti, kad už
davinys ginti pasaulį nuo tolimesnės so
vietų ekspansijos būtų pavedamas valsty
bes vyrams, kuriems sukako 80 metų am
žiaus.

Kai dėl neelastingumo priekaišto, tai jis 
būtų svarstytinas, jei būtų paremtas duo
menimis, kuriuo klausimu Vakarų elastin
ga politika su sovietais buvusi sėkminga. 
Bet tokių duomenų niekas negali pateikti, 
nes elastingi metodai nėra davę Vakarams 
jokių laimėjimų. Priešingai, jie visados 
baigdavosi pralaimėjimais.

Štai pora tų pralaimėjimo pavyzdžių. So
vietų priėmimas į Tautų Sąjungą nepatei
sino vilčių, kurios buvo dedamos į šitą mė
ginimą įvesti sovietų valstybę į civilizuotų
jų tautų bendruomenę. Tapusi Ženevos or
ganizacijos nariu, Sovietų Sąjunga nė vie
nu milimetru neprisiartino prie civilizuo
tojo pasaulio teisės bei moralės taisyklių. 
Smurtas ir toliau liko jos vidaus bei užsie
nio politikos įrankiu. Viduje sovietų vy
riausybė tęsė barbarišką terorą, kuris pa
siekė aukščiausio laipsnio 1936-38 metų 
masinėse žudynėse. Užsienio politikoje ji 
padarė tokių nemažiau barbariškų veiks
mų, kaip Ribbentropo-Molotovo sutartis, 
kuri leido Hitleriui sukelti karą, arba agre 
sijos prieš Tautų Sąjungos narius — Len
kiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją, 
kurių teritorijos buvo dalinai ar — kaip 
Pabaltijo valstybių atveju — visiškai oku
puotos. Šis Vakarų elastingos politikos tar 
pas baigėsi tuo, kad Ženevos organizacija 
pašalino Sovietų Sąjungą iš savo tarpo, to
kiu būdu paskutiniu savo egzistencijos mo
mentu atlikdama naudingą darbą bent vie 
nu svarbiu tarptautiniu klausimu.

Sekantis elastingumo Maskvos atžvilgiu 
tarpas prasidėjo, kai sovietų sąjungininkas 
Hitleris užpuolė juos ir tuo įstūmė juos į 
demokratinių valstybių koaliciją. Šis tar
pas užsibaigė viena didžiausių naujoje is
torijoje politinių katastrofų. Demokratinės 
valstybės suteikė sovietams milžinišką ma 
terialinę pagalbą, kurios dėka jie galėjo 
šiaip taip išsilaikyti, ligi demokratijos lai-

RAŠO STASYS LOZORAITIS

mėjo karą. Sovietai buvo prileisti prisidėti 
prie Atlanto pareiškimo, dalyvauti Jungti
nių Tautų Organizacijos Statuto paruo
šime, spręsti apie taikos atstatymo sąly
gas ir būti Jungtinių Tautų nariais steigė
jais su veto teise Saugumo Taryboje. Šitą 
sąjungininkų „elastingumą“ bei gerą va
lią sovietai apgavo ir panaudojo piktam, 
sulaužydami prisiimtus pasižadėjimus. Jie 
atėmė laisvę iš Rytų ir Centro Europos 
valstybių, primesdami joms komunistinę 
santvarką. Toks pat smurtas buvo įvykdy
tas Rytų Vokietijoje, kur, be to, sovietų 
kariuomenė padarė tokių žiaurumų prieš 
vokiečių moteris, kad jie sudaro gėdingą, 
neturinčią precedentų dėmę Europos isto
rijoje. Ir jeigu šiandieną žmonės, kurie 
kalba apie teisę ir teisingumą tarptauti
niuose santykiuose, apie sutarčių respekta- 
vimą, yra dažnai laikomi taikos ardytojais 
ar silpnapročiais, tai tokia demoralizacija 
yra taip pat vien tik sovietų smurto poli- 
t'kos pasekmė.

Todėl yra didelis Dr. Adenauerio nuo
pelnas, kad jis turi drąsos laikyti bei skelb 
ti teisę ir teisingumą esant vieninteliais 
pagrindais taikai atstatyti.

Grįžtant prie daromojo Adenaueriui 
priekaišto, kad savo politika Sovietų Są
jungos atžvilgiu jis nėra nieko laimėjęs, 
tenka prisiminti, jog Vakarai santykiuose 
su sovietais tėra turėję tris laimėjimus. 
Tai buvo sovietų okupacijos Irano Šiaurės 
Azerbeidžane likvidavimas, Pietų Korėjos 
apgynimas (bet šiaurinė Korėjos dalis ne
buvo išvaduota) ir sovietų raketų iš Kubos 
pašalinimas. Tačiau visais šiais atsitiki
mais Sovietų Sąjunga pasitraukė ne dėl 
Vakarų elastingumo, bet, priešingai, jų pa
siryžimo ar net karo grėsmės paveikta. 
Tai liečia ir Korėją, nes karas tenai buvo 
Sovietų Sąjungos sukeltas, kuri siekė šituo 
būdu patikrinti Jungtinių Amerikos Valsty 
bių karinį pajėgumą ir ypač politinį pasi
ryžimą. Vokietijos Federalinė Respublika 
tokių spaudimo priemonių neturi. Tad ku
rių laimėjimų buvo laukiama iš Adenaue
rio? Vyriausia Vokietijos problema yra su
sivienijimas, į kurį tauta turi teisę 
ir kuris jai yra formaliai užtikrintas. Ta
čiau nėra, tur būt, nei Vokietijoje nei kur 
kitur politiko, kuris manytų, jog susivie
nijimas gali būti pasiektas derybomis su 
sovietais ar juos įtikinėjant. Lygiu būdu 
negalima geruoju paveikti sovietų, kad bū 
tų sušvelninti priespaudos metodai sovietų 
okupuotoje Vokietijos daly. Tie metodai 
nustatomi išimtinai pagal komunizmo in-

teresus. Derybos su Sovietų Sąjunga dėl 
Vokietijos suvienijimo yra bergždžias da
lykas. Jos tegali patvirtinti ir šiaip savai
me aiškų faktą, kad Vokietijos padalijimas 
yra viena pagrindinių komunizmo ekspan
sijos sąlygų. Joks kitas valstybės vyras, 
būdamas Adenauerio vietoje, nebūtų pada
ręs jokios pažangos aukščiau pasakytai
siais klausimais ir niekas jos nepadarys 
tol, kol So v. Sąjungos padėtis nebus pa
keista.

O vis dėlto, kad ir ką sakytų Adenaue
rio kritikai, jis yra daug laimėjęs sovietų 
atžvilgiu. Jam paimant valdžią, Vokietija 
buvo kariškai, politiškai ir ekonomiškai 
sunaikintas kraštas. Ji buvo palaidota Hit
lerio Reicho griuvėsiuose ir apsupta neapy
kantos ar, geriausiu atveju, gilaus nepa
sitikėjimo atmosferos, kurią vienur kitur 
praskiesdavo sovietų pavojaus supratimas. 
Remiantis visu iki to laiko įsigytuoju paty
rimu, Vakarų Vokietija buvo palankus ko
munistų akcijai terenas. Šitą kraštą Bun- 
deskancleris Adenaueris sugrąžino į tvar
kingą demokratinį gyvenimą, jį atstatė ir 
įgijo jam Vakarų pasitikėjimą. Priešingai 
negu Veimaro respublikoje po pirmojo pa
saulinio karo, Vakarų Vokietijoje Aden
auerio laikais nėra buvę spartakistų suki
limų ir net jokių bent kiek žymesnių ko-

G. Sniečkų

pana- 
tai argi jie 
izraelitų ti-

(ELI)

A. Morkus grįžo „visam laikui“

(E) Apie Lietuvon iš JAV grįžusį Albi
ną Morkų (Markevičių) Vilniaus ELTA 
paskelbė žinią (plg. „Komj. Tiesą“, nr. 195, 
spalio 4d.), pažymėjusi, kad Morkus pra
ėjęs „sunkų ir vingiuotą kelią“, kad JAV 
„vaduotojai jį mėginę padaryti savo ben
dražygiu, tačiau tai jiems nepasisekę“. To
liau paskelbta, kad Morkus radęs bendrą 
kelią žengti su Amerikos „pažangiaisiais“ 
ir aktyviai bendradarbiavęs „Vilnyje“. 
Spalio 2 d. Vilniuje, rašytojų namuose, įvy 
kęs Morkaus susitikimas su rašytojais — 
čia naujasis reemigrantas papasakojęs 
apie Amerikos lietuvių gyvenimą ir atsa
kęs į klausimus, dar pasisakęs rašąs naują 
knygą. Lietuvoje paskelbtoje žinioje nuro 
dyta, kad A. Morkus JAV-se „aštriai de
maskavęs reakcionierius, lietuvių tautos iš 
davikus“, dabar „grįžo į tėviškę visam lai
kui gyventi ir dirbti“.

Sovietų perkami kviečiai ir auksas

(E) Pagal Reuterio pranešimą, spalio 4 
d. sovietams Europoje atlikus sandėrius su 
auksu, tai atsiliepę į Londono kilniųjų me
talų rinką ir aukso kaina buvo kritusi pus
antro peno vienai uncijai. Spėjama, kad 
pastarosiomis savaitėmis Sovietų S-ga bus 
pardavusi aukso už 70-100 milijonų svarų 
sterlingų — jai rūpėję sudaryti sąlygas fi
nansuoti Kanadoje ir Australijoje perka
muosius kviečius.

P SeįtįnioS^ DIENOS ~|
VELYKŲ KLAUSIMAS

Vatikano taryba pritarė pasiūlymui nu
statyti pastovią dieną Velykoms.

Linzo vyskupas Zauneris, iškeldamas pa
siūlymą, pažymėjo, kad tuo atveju, jei baž
nyčia nesirūpintų, kalendorių gali imtis 
pertvarkyti civilinės įstaigos ir padaryti 
tai net pagal kurią nors ateistinę sistemą.

GALVIJAI PIAUNAMI
„Sovietskaja Rossija“ paskelbė, kad 

Kursko srityje prie skerdyklų rikiuojasi 
eilės sunkvežimių su iš kolchozų atvežtais 
galvijais. Kolchozai stengiasi atsikratyti 
galvijais.

Kaip laikraštis rašo, kolchozininkai tvir
tina, kad jie neturi nė bulvelės paršams.

Galvijus veždami parduoti, kolchozai 
rimtai apsisvarstą, kad neužteks pašaro, 
nors dabar dar ir yra jo.

KARALIAUS PAMOKA BEN BELLAI
Maroko karalius Hassanas įspėjo Alžyro 

prez. Ben Bellą nežaisti su ugnim. Atėjęs į 
valdžią, Ben Bella taikioj Šiaurės Afrikoj 
pradėjęs naudotis melu, įžeidinėjimais, kai 
tinimais. O šiaurės afrikiečiai esą džentel
menai ir žmonės, dėl to tokių dalykų negali 
pakęsti.

Dėl sienų klausimo buvę sutarta geruo
ju kalbėtis, o Ben Bella pradėjęs karą. 
Kiek anksčiau buvo kilęs klausimas ap
jungti Maroką ir Alžyrą, bet Ben Bella su
maišęs reikalus.

SOVIETŲ PREKYBINĖ DELEGACIJA
Į JAV

Sovietų delegacija atvažiavo į JAV pre
kybos pasitarimų vesti. Svarbiausias klau
simas — susitarti dėl amerikoniškų kvie
čių Sov. Sąjungai ir kitiems Rytų Europos 
kraštams.

Kita prekybinė delegacija išvyko į Rytų 
Vokietiją.

Pati trūkdama duonos, Sov. Sąjunga pa-

gal sutartį sekančiais metais turės duoti 
Suomijai 130.000 tonų kviečių.

CHRUŠČIOVAS NENORI MĖNULIO
Chruščiovas pareiškė, kad Sov. Sąjunga 

nesivaržys su amerikiečiais dėl to, kas pir
miau nugabens ten žmogų. Tokios kelionės 
susijusios su pavojais ten siunčiamiems 
žmonėms.

INDIJOS NEDERLIUS
Indijos grūdų gamyba šiais metais krito 

apie 2.200.000 tonų palyginti su praeitais 
metais.

Dėl to teks daug įsivežti, nes kasmet pa
didėja dar apie 10 mil. gyventojų.

PASITARIMAI DĖL P. TIROLIO
Austrijos ir Italijos užsienių reikalų 

nisteriai susitiko tartis dėl Pietų Tirolio.
Pietų Tirolis yra valdomas Italijos, bet 

jo gyventojų daugumą sudaro austrai, ku
rie reikalauja sau didesnių teisių ir kovoja 
už tai net bombomis.

Pasitarimai vyksta Ženevoje.

mi-

KINIEČIAI KALTINA SOVIETUS
Kinija pakaltino sovietus, kad ideologi

nius nesutarimus jie nori pristatyti kaip 
kovą tarp baltosios ir geltonosios rasės.

Anksčiau kaip tik sovietai buvo tuo pa
kaltinę kiniečius. O dabar kiniečiai sako, 
kad kiniečių „tautinio išsilaisvinimo kovą“ 
Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje so
vietai nori nušviesti, kaip spalvotųjų kovą 
prieš baltuosius

NOBELIO LITERATŪROS PREMIJA
GRAIKUI

Švedų akademija Nobelio literatūros pre 
miją už 1963 m. paskyrė graikų poetui ir 
buvusiam Graikijos ambasadoriui Londo
ne Giorgos Seferis.

keltuvas

NAUJOS VYRIAUSYBIŲ GALVOS

Lietuvos {staigų pareigūnai Maskvos 

Vorovskio gatvės viešbuty

XVII metai

munistinių sąjūdžių. Žinoma, Vakarų Vo
kietija gavo nepaprastai gausią ekonominę 
pagalbą iš Jungtinių Valstybių, kurios lig 
šiol istorijoje nematytu būdu ir toli numa
tydamos rėmė savo buvusį nugalėtą priešą. 
Be to, Adenaueris turėjęs eilę didžiai gabių 
bendradarbių su tokiu valstybės vyru bei 
ūkio žinovu kaip prof. Erhardas priešaky. 
Ir vis dėlto šitos aplinkybės nebūtų pa
kankamos tokiam greitam Federalinės 
Respublikos atstatymui bei konsolidavi
mui, jei vokiečių tauta nebūtų turėjusi 
moralinio bei politinio impulso, kurį jai 
sute’kė nepaprasta Adenauerio asmenybė. 
Ypač gi ta jo asmenybė yra pasireiškusi jo 
užsienio politikoje, kuri buvo tikslinga, 
aiški, sąžininga. Ir, kas šiais laikais ypa
čiai svarbu, pagrįsta nepaprastu komuniz
mo savybių pažinimu.

Adenaueris yra dažnai prilyginamas 
Bismarkui. Tačiau atrodo, jog tarp tų dvie 
jų Vokietijos istorijos asmenybių esama 
svarbaus skirtumo ir, būtent, Adenauerio 
naudai. Bismarkas sukūrė Vokietijos im
periją laimėtų mūšių laukuose, o Adenau
eris prikėlė Vokietijos Federalinę Respub
liką iš Hitlerio pralaimėto karo griuvėsių.

Tai yra didis Adenauerio laimėjimas 
sovietų atžvilgiu ir kartu smūgis sovietų 
veržimuisi j Vakarus.

(šis straipsnis atspausdintas taip pat 
Bazelio laikrašty „Basler Nachrichten“ ir 
Berlyno „Der Tagespiegel“)

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Didysis
Vykdydama manevrus, Amerika per la

bai trumpą laiką lėktuvais permetė į Euro
pą visą diviziją kariuomenės. Aišku, tai 
rodo, kokia pajėgi yra Amerika. Tačiau tai 
taip pat rodo, kad su tuo jos pajėgumu turi 
skaitytis ir sąjungininkai ir priešai. Štai 
britų „Daily Mirror“ rašo:

„Šito žygio neskelbiamas pagrindas yra 
parodyti NATO kraštams, kad tuo atveju, 
jeigu jie pilnai nevykdys savo karinių ir 
finansinių įsipareigojimų, amerikiečių ka
rinės pajėgos galės būti atitrauktos iš Eu
ropos žemyno. Tada jie savo didžiules ka
rines pajėgas tik oro keliu bandys permes
ti iš kitapus Atlanto, kaip šią savaitę mums 
matant jie yra padarę. Londonas, Maskva, 
Paryžius ir Roma turėtų gerai apsisvars- 
tyti“.

Jei taip atsitiktų, ar Europa galėtų jaus
tis pakankamai saugi? Austrų „Das Volks- 
blatt“ rašo:

„Oru atgabentoji kariuomenė sudarytų 
menkiausią Europai ginti įnašą, nes mo
derniame kare, net ir įprastiniais ginklais 
kariaujant, tik tuos karius reikia įskaičiuo
ti, kurie pirmąją valandą gali būti pastaty
ti prieš užpuoliką, o ne tuos, kurie tuomet 
dar yra už tūkstančių kilometrų nuo fron
to. Dėl to tas „Didysis keltuvas“ tik tada 
pasieks savo tikslo, kaip politinė demons
tracija prieš Maskvą, kai jis eis kaip pa
galbinė gąsdinamoji priemonė“.

Tačiau padėtis yra tokia, kad Amerika 
iš tiesų gali bandyti sumažinti savo kari
nius dalinius Europoje, jeigu Europos kraš
tai patys nesusirūpins. Tą padėtį britų 
„The Guardian“ aptaria šitaip: „Pratimų 
tikslas buvo įrodyti, kad kariniai daliniai 
gali būti atgabenti per Atlantą dideliais 
kiekiais ir trumpu laiku. Galima numanyti, 
kad amerikiečiai norėjo tuo parodyti savo 
sąjungininkams Europoje, jog drąsiai gali
ma sumažinti amerikiečių karinius dali
nius šiapus Atlanto, kadangi reikalui išti
kus jie greit gali būti papildomi. Jeigu taip 
galima, tai dar, žinoma, nereiškia, kad taip 
ir turi būti padaryta. Dar vis esama stip
rių diplomatinių argumentų, kurie kalba 
prieš amerikiečių dalinių mažinimą Euro
poje. Kita vertus, Vašingtoną teisingai pik 
tina pažiūra, kad Vakarų Europa turi bū
ti ginama iki paskutinio lašo amerikiečių 
kraujo ir iki paskutinio cento amerikiečių 
sumokamųjų mokesčių. Niekas negali kal
tinti kongresmanų, kad jie nori sustiprinti 
dolerį, sumažindami Amerikos karines iš
laidas užjūriuose, ypač tada, kai Bendro
sios Rinkos kraštai nelabai uoliai stengia
si padėti amerikiečiams kitu būdu susi-

tvarkyti su mokėjimais ir kai vienas jų 
net atsisako bendradarbiauti stiprinti NA
TO ar bandyti sumažinti tarptautinę įtam
pą“.

Vakarų Vokietijoje Dr. Adenauerį pa
keitė prof. Erhardas, o Britanijoje Macmi- 
llaną lordas Homas. Ar galima laukti kokių 
teigiamų naujienų? Šveicarų „Die Tat“ 
kaip tik ir klausia:

„Erhardas išeina į priekį tuo metu, kai 
didžiojoje pasaulinėje politikoje vyksta 
persigrupavimai. Ar tokiomis sąlygomis 
jis galės savo kūrybines pajėgas ko labiau
siai sukaupti ties apleistąja vidaus politi
ka, kaip buvo svajojęs?“

Tarytum atsakydamas jam, prancūzų 
„Combat“ galvoja, kad jie abu kaip tik 
bus pajėgūs nepasiduoti de Gaulle'io įtakai 
ir apjungti Europą. Laikraštis rašo:

„Macmillano įpėdinis ir profesorius Er
hardas visada yra gerai supratę vienas ki
tą, ir tą esminį jų abiejų tarpusavio susi
pratimą turės pajusti ir Paryžius. Londono 
ir Bonnos naujųjų vyriausybių galvos ne
sileis prancūzų respublikos prezidento 
įgąsdinami ar paveikiami. Lordo Homo - 
Erhardo ar pagaliau galimas busimasis 
Wilsono - Willio Brandto bendradarbiavi
mas gali atidaryti naujus kelius tarptau
tiniam susipratimui“.

Valstiečių Liaudininkų suvažiavimas JAV

(E) Spalio 12 New Yorke įvyko Valstie
čių Liaudininkų Sąjungos suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo nariai ir bičiuliai iš Ka
nados ir JAV. Suvažiavimas vyko 75 me
tų varpininkų - liaudininkų nueito kelio 
ženkle. Jo darbotvarkėje buvo pranešimai: 
J. Audėno „Lietuvos laisvinimas šiandien“, 
Pr. Zundės „Tautos išlaikymo problema“, 
H. Blazo „Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
nusistatymas pagrindiniais ateities klausi
mais“. Meninėje suvažiavimo programoje 
dalyvavo dainininkė J. Krikštolaitytė ir ak 
torius V. Žukauskas.

(E) Lietuvos spaudoje jau ne kartą ra
šyta apie komandiruočių mėgėjus. Dabar, 
kaip skelbia „Tiesa“ (plg. nr. 232, spalio 
3 d.), tokių kelionių ir ypač į Maskvą mė
gėjai nuolat keliauja i vyriausiojo brolio 
sostinę, ir jiems lengvapėdiškai teikiamos 
komandiruotės. Prie pavergtosios Lietu
vos nuolatinės „atstovybės“ Maskvoje, 
Vorovskio gatvėje (buv. nepriklausomos 
Lietuvos atstovybės namai), veikia specia
lus viešbutėlis, ir, pagal „Tiesą“, tik per 
6 mėnesius tame viešbutėlyje buvo užre
gistruota 2308 įvairių Lietuvos organiza
cijų bei įmonių bendradarbių. Kituose vieš 
bučiuose, kaip „Zolotoj Kolos“ ir kituose, 
tokių svečių per pusmetį buvę apie 4.000.

Jei tie komandiruočių mėgėjai Maskvo
je būtų praleidę vos vieną dieną, tai, pagal 
apskaičiavimą, valstybei jie jau būtų at
siėję beveik 220.000 rublių.

Kita komandiruotojų plejada, tai įvai
riausi „ragintojai“ ir „kaulintojai“. Tokie 
„kaulintojai" Maskvon vyksta grupėmis, 
o kai kurių Vilniaus įmonių vadovai, kaip 
V. Kirpaitis, kas mėnuo sovietų sostinėn 
siunčia net po 7-10 žmonių. Kai kurios Lie 
tuvos gamyklos, kaip Kauno radijo ga
mykla, etatų sąrašę neturi įgaliotinio 
Maskvoje, nors faktiškai toks įgaliotinis 
ten sėdi.

Pasirodo, kad kiekvieną komandiruotę 
turi patvirtinti Liaudies ūkio tarybos va
dovybė, o tiekimo klausimais ir kitos įstai 
gos. Taigi, veikia taisyklės, bet kaip jos 
vykdomos gyvenime, tai jau kitas reika
las. O pasivažinėjimai į Maskvą, matyti, 
daugelio laikomi nebloga pramoga,

1
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E. SIMONAITIS
MAŽOSIOS LIETUVOS AVANGARDISTAS

Erdmono Simonaičio vardas yra žino
mas ne tik Mažosios Lietuvos, bet ir vi
siems lietuviams. Jis žinomas ir vokie
čiams ir kitų tautų žmonėms, kurie domi
si Lietuvos politika. Jo 75 m. sukaktis ne
gali tylomis praeiti mūsų spaudoje.

E. Simonaitis gimė 1888 m. spal'o 30 d. 
Spečiuose, Tilžės apskrityje. Lietuvybės 
apaštalas čia buvo Vydūnas, kurio lietuvių 
giedotojų chore ir jaunas Simonaitis daly
vavo. Jis čia aktyviai veikė ir visose lietu
vių organizacijose: Tilžės lietuvių klube, 
kaip steigėjas, etc. 1918 m. Simonaitis Vil
niuje susipažino su Lietuvos Tarybos na
riais ir kitais lietuvių veikėjais bei kultūri
ninkais. 1919 m. jis įstojo savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę. Kaip kovotojas dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės, jis išliko visą lai 
ką kietas ir atkaklus kov'ngos dvasios lie
tuvis. Lietuvai savo nepriklausomybę ap
gynus, E. Simonaitis apsigyveno Klaipėdo
je ir čia veikė dėl Mažosios Lietuvos sujun 
gimo su L'etuva. Čia jis buvo Prūsų lietu
vių susivienijimo reikalų vedėjas, derybi
ninkas su prancūzų administracija dėl 
Klaipėdos krašto, 1920.III - 1922.11 direkci
jos narys, 1922 m. vėl derybininkas su 
Prancūzijos valdžia Paryžiuje dėl Klaipė
dos ateities ir pagaliau Klaipėdos krašto 
lietuvių sukilimo ruošėjas kartu su J. Bud 
riu. Kada E. Simonaičiui ir kitiems vado
vaujant, Klaipėdos sukilimas 1923 m. sau
sio mėn. pavyko ir Klaipėda buvo prijung
ta prie Lietuvos Respublikos, Simonaitis 
pirmininkavo direktorijai ir buvo guberna 
toriaus pavaduotojas. 1924-26 m. jis buvo 
Šilutės apskrities viršininkas. 1926 m. E. 
Simonaitis demokratiniu būdu buvo išrink 
tas pirmuoju Klaipėdos krašto direktorijos . 
pirmininku. 1926 m. dėl lietuvių kalbos gy
nimo mokyklose jam vokietininkų buvo iš
reikštas nepasitikėjimas. Tačiau jis nie
kad prieš vokiečių nacius nekapituliavo. 
Nuo 1930 m. iki 1937 m. E. Simonaitis bu
vo Klaipėdos apskrities viršininkas, po to 
Klaipėdos miesto vyr. burmistras, vėliau 
vokietininkų atleistas iš tarnybos į pensi
ją.

Ne tik pensininku būdamas, bet ir be 
pensijos gyvendamas, E. Simonaitis niekad 
nenustojo dirbęs ne tik dėl Mažosios, bet ir 
dėl visos Lietuvos. Ilgą laiką jis buvo Klai 
pėdos, šaulių rinktinės veikėjas, vicepirmi
ninkas. 1939 m. naciams užgrobus Klaipė
dą, E. Simonaitis paskutiniu traukiniu iš
vyko iš Klaipėdos į Kauną, tikėdamas, kad 
Klaipėda vėl grįš prie Lietuvos. Deja, 1941 
m. kilęs nacių ir bolševikų karas ne tik Ju
biliato viltis sunaik’no, bet ir jį patį gešta- 
pinė politika nuvedė į Mauthauseno ir Da
chau kacetus. šiuose ir kituose nacių kače- 
tuose tūkstančiai gerų lietuvių patriotų

RAŠO Stp. Vykintas

atidavė savo gyvybes prieš savo valią dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės idė
jos. Ačiū Dievui, E. Simonaitis savo nepa
laužiamos sveikatos dėka pakėlė žiauriau
sią kacetų režimą ir liko mūsų tautai gy
ves ir darbingas bei kūrybingas. 1945 m. 
balandžio 29 d. amerikiečių daliniai jį iš
laisvino iš Dachau kaceto. Greit E. Simo- 
nait:s vėl įsijungia į aktyvią lietuviškąją 
veiklą. 1946 m. Fuldoje jis išrenkamas Ma 
žosios Lietuvos Tarybos prezidiumo pirmi 
ninku, šioms pareigoms kelintą kartą per
rinktas ir dabar jas tebeina. Kai Vilkas nu 
taria įjungti ir Mažosios Lietuvos Tarybą 
į savo narių skaičių, E. Simonaitis Vlike 
atstovauja Mažajai Lietuvai. Jis ir šian
dien yra Vliko Kontrolės Komisijos veikė
jas, nuolat besidomįs Vliko pasisekimais ar 
nepasisekimais. Nuo 1950 m. jis aktyviai 
dalyvauja PLB Vokietijos Krašto Tarybos 
veikloje. Per 10 m. jis buvo išrenkamas Ta 
rybos nariu, kelis kartus Valdybos nariu, 
vicepirmininku ir 1957-58 m. pirmininku. 
Kurį laiką jis dirbo Vokietijos Krašto Val-

PIJUS GRIGAITIS 80 M.
(E) Spalio 16 d. politikui, žurnalistui, 

socialdemokratų veikėjui Pijui Grigaičiui 
suėjo 80 metų. Jis gimė 1883 m. Gudaičių 
k , Bublelių valsč., Kudirkos Naumiesčio 
apskr. Gimnaziją lankė Marijampolėje ir 
Mintaujoje. 1901 m. Grigaitis įsteigia Ma
rijampolės gimnazijoje slaptą moksleivių 
būrelį, kuris, be kitko, išsirašinėdavo už
sienyje leidžiamus lietuvių laikraščius, 
knygas. Tuo metu vadovavo ir slaptai Ar
tojų Draugijai, kurios 1903 m. surengtame 
Salernos Būdoje . Aušros“ sukakties minė
jime pasakė kalbą.

1903 m. pradėjo studijas Petrapilio uni
versitete. Čia Grigaitis išgarsi savo veikla 
lietuvių teatre, suvaidindamas įvairių vaid 
menų ir surežisuodamas keletą veikalų. 
Prasidėjus Rusijoje 1905 m. revoliucijai, iš 
vyksta Marijampolėn ir čia padeda Gri
mams pastatyti „Ameriką pirtyje“. Kaip 
aktyvus socialdemokratų partijos veikė
jas Grigaitis dalyvauja 1905 m. revoliuci
joje, sakydamas kalbas ir aiškindamas 
žmonėms įvykių reikšmę.

1905 m. gale caro dragūnai suima ir įme
ta į S. Kalvarijos kalėjimą, kiek vėliau per 
kelia į Suvalkų kalėjimą. Karo teismas 
nuteisia Grigaitį mirti, bet caro ministeris 
pirmininkas Vittė, paveiktas S. Kalvarijos 
kalinių nusiųstos telegramos, sulaiko 

dybos reikalų vedėjo darbą. Šiuo metu jis 
yra Weinheimo apylinkės Valdybos pirmi
ninkas ir V. Kr. Tarybos garbės narys.

Nežiūrint gražaus amžiaus, E. Simonai
tis visuomet yra judrus ir veiklus. Jis Ma
žosios Lietuvos reikalais 1954 m. lankėsi 
JAV ir Kanadoje, politiniais reikalais lan
kėsi įvairiose Europos sostinėse, jis nuo
lat važinėja ir lanko lietuvius Vokietijoje. 
Už nuopelnus lietuvybei E. Simonaitis Ne
priklausomybės laikais buvo valdžios ap
dovanotas Gedimino ordinu, Vytauto Di
džiojo ordinu ir šaulių žvaigžde. Šiandien 
Jubiliato nuopelnai juo didesni, kad jis, 
sunkiai kovodamas dėl egzistencijos, „dėl 
gardaus valgio šaukšto“, kaip Kudirka pos 
mavo, ne tik nemeta lietuvybės ir Lietu
vos, bet šias brangenybes, įėjusias į jo 
kraują, atkakliai gina.

E. Simonaitis buvo ir bus Mažosios Lie
tuvos kovotojų avangardo vadas, Lietuvos 
vienybės simbolis.

Šia garbinga sukakties proga iš širdies 
Jubiliatui linkime ilgiausių metų ir sėk
mingos veiklos dėl Mažosios, o kartu ir vi
sos Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
iškovojimo.

sprendimo vykdymą, ir byla atsiduria ci
viliniame teisme. Byla pakrypsta blogojon 
pusėn, ir Grigaitis ryžtasi iš kalėjimo pa
bėgt’. Tai jam 1906 m. birželį pavyksta. 
Netrukus išvyksta į JAV rinkti aukų revo
liucijos reikalams. Surinkęs apie 29.000 
rb, pasiunčia per revoliucijos rėmimo ko
mitetą Europon.

1907 m. išvyksta Šveicarijon ir Berne 
baigia teisių mokslus. Grįžęs Amerikon, ap 
sistoja Baltimorėje ir redaguoja savaitraš
tį „Pirmyn“, 1914 m. pakviečiamas reda
guoti „Naujienų“, kurias redaguoja iki 
šiol.

Pirmojo Pasaulinio karo metu buvo ak
tyvus dalyvis, kviečiant Visuotinį Ameri
kos Lietuvių Seimą, kuriame pasiūlė re
zoliuciją, kad Lietuvai būtų pripažinta 
laisvo apsisprendimo teisė.

Čikagoje Grigaitis baigė universitetą ir 
gavo teisių daktaro laipsnį. Amerikoje pla 
čiai išgarsėjo savo kalbomis ir nenuilsta
ma veikla lietuvybei. Jis aktyviai rėmė Da
riaus ir Girėno skridimą per Atlantą, or
ganizavo komitetą F. Vaitkaus skridimui 
finansuoti; ėmėsi iniciatyvos ALTai su
kurti, nuolat būdamas jos valdyboje, kur 
ir šiuo metu eina vicepirmininko pareigas. 
Dalyvavo visose lietuvių delegacijose Bal
tuosiuose Rūmuose Lietuvos laisvinimo

PRO DANGAUS PLYŠĮ
Kai sovietiniai astronautai, paskraidę po 

erdves, laimingai sugrįžo į žemę, komunis
tiniai bedieviai šaipėsi iš tikinčiųjų, kad 
ten aukštai niekas nei Dievo nesutikęs, nei 
jokio dangaus nesuradęs. Tuo jie parodė 
savo vaikišką naivumą. Tarsi krikščionys 
manytų Dievą esant medžiagine, apčiuopia 
ma būtybe ir dangui reikėtų teritorijų, 
pastatų ar kokių kosminių laivų.

Kad dangus yra aukštai, kad ten yra 
daug buveinių, kad šventieji apsivilkę bal
tais rūbais, kad jie gieda „Šventas, šven
tas, šventas...“ ir daugybė kitų išsireiški
mų yra mūsų žemiški žodžiai antgamtinei 
realybei šiaip taip nusakyti. Sakydami: 
dangus yra aukštai, norime pabrėžti, kad 
ten viskas kilnu, kad ten esama virš visų 
vargų ir bėdų, kad šventieji yra Dievo iš
aukštintoji. Kalbėdami apie daug buvei
nių, norime pasakyti, kad ten visiems yra 
pakankamai vietos, kad visi ten galės jaus 
tis kaip namie, kad ten yra kiekvieno žmo
gaus tikroji tėviškė. Panašiai ir visuose 
kituose žmogiškuose išsireiškimuose.

Šv. Jonui apaštalui kartą Patmos saloje 
buvo leista pilnai suprasti, kaip iš tikrųjų 
yra danguje. Tai, ką jo dvasia regėjo, jis iš 
reiškė žemiškais žodžiais, kurie tėra toli
mas atgarsis žodžiais neišsakomos tikro
vės (Apr. 7, 2-12).

Jis kalba visų pirma apie danguje esan
čiųjų skaičių. 144.000 iš žydų tautos, t.y. 
dvylika kartų po 12.000 — simbolinė išraiš 
ka labai didelio, bet dar galimo aprėpti iš
rinktųjų skaičiaus, šalia jų „didelė minia, 
kurios niekas negalėjo suskaityti, iš visų 
tautų, giminių, genčių ir kalbų“. Ne tik tie 
keli tūkstančiai iškilmingai paskelbtųjų 
šventaisiais, bet didžiulė minia žmonių, 
kurie gal mažai kam žinomi, mažai kas 
juos prisimena. Visų šventųjų šventė —tai 
nežinomųjų, nekanonizuotųjų šventųjų 
šventė. Toje didžiulėje minioje bus vietos 
kiekvienam, kuris čia žemėje kilniai siekė 
tiesos ir pagal ją gyveno, visiems gera da- 

reikalais. Jis ir vienas BALFo organiza
torių.

Tremtiniams yra daug nusipelnęs tuo, 
kad veikė JAV Kongresą priimti įstatymą 
dėl DP įsileidimo Amerikon. Savo vienmin 
čių Grigaitis nuolat renkamas į Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos centro 
komitetą ir jų labai vertinamas. Savo dar
bais lietuvių tautai ir jos laisvei Grigaitis 
yra vienas didžiųjų Amerikos lietuvių vei
kėjų. 

rydamas. Ten nėra rasės, luomų, užsiėmi
mų ar priklausomybės problemų. Ne vie
nas vergas bus didesnėje garbėje už savo 
poną, ir ne vienas šios žemės gudruolis 
lenksis prieš pirma jo paniekintąjį.

Angelas su gyvojo Dievo antspaudu pa
žymi Dievo tarnus jų kaktose. Dieviškos 
priklausomybės ženklą nešiojame nuo pat 
krikšto ir sutvirtinimo dienos. Bet jį ne
šiojame širdyje. Danguje jis bus visų ma
tomas ir švies kaip garbės ženklas.

Šventieji „apvilkti baltais rūbais“. Ne 
uniformos dėlei, bet kad juos visi matytų 
skaisčiausius, tyriausius, šventinės nuotai
kos apimtus. Balta spalva yra nematomos 
šviesos spalva, kurią sudaro visų spektro 
spalvų darnus junginys. Taip ir šventuo
siuose individualybė nebus užgniaužta, o 
tik įjungta į nepadalintą amžinos šviesoš 
spindulį.

„Palmės jų rankose“. Pergalės simbolis 
ir taikos ženklas. Triumfas turi būti kuo 
iškilmingiausias. Ne tik kiekvieno išorinė 
išraiška, bet ir iš šalies duotos ypatingos 
malonės turi padėti sudaryti šventinę ap
linką ir liudyti galutinę, jokių naujų pavo
jų nedrumsčiamą pergalę.

Tokiame džiaugsmo ir laimės sraute ne
galima tylėti. „Jie šaukė dideliu balsu, tar 
darni: Išganymas mūsų Dievui, sėdinčiam 
soste, ir „Avinėliui“. Dieviškajame soste, 
šalia amžinojo Tėvo, ir Kristaus avinėlio 
— nuolankios ir pasiaukojančios meilės — 
pavidale. Jam teikiama ta pati garbė kaip 
ir Tėvui, nes Jis ir Tėvas esmiškai viena.

Dvasioje jau dabar galime akimirka 
žvilgterėti į dangų. Tai lengva pakiliose 
valandose. Bet tai neša paguodą ir tuomet, 
kai dvasioje viešpatauja naktis. Žinoji
mas, kad tamsa yra praeinąs dalykas, o už 
jos nesibaigianti šviesos jūra, teikia jėgų 
ir stiprina viltį.
„Skaudaus ištrėmimo blaškydams naktis, 
Šviesios amžinybės jis kelia viltis“.

(Bažn. giesmė)
Roma. T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

GLOUCESTER — lapkričio 3 d„ 12 vai., 
šv. Petro bažn., London Rd.

CORBY — lapkričio 10 d., 12 vai., šv. Pat
riko bažn., Gainsborough Rd.

NORTHAMPTON — lapkričio 17 d., 11 v., 
Notre Dame Seselių koplyčioje, Abing
ton St.

BRADFORD — lapkričio 3 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — lapkričio 10 d., 12.15 v.

Per pamaldas Vac. Radzevičius iškilmin 
gai priims Pirmąją Komuniją.

BRADFORD — lapkričio 17 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — lapkričio 24 d., 11.30 vai.

DIDŽIOJI AUKA
„Šaltinis“ Londono Lietuvių Sporto ir 

Socialinio Klubo lėšomis išleido Laimučio 
Švalkaus kovojančios Lietuvos trijų veiks
mų dramą Didžioji auka.

R. LANKAUSKAS

ROM

(3)

Gatve link stoties traukė lietuvių bū
riai. Žmonės atrodė prislėgti ir nusiminę; 
jie ėjo žvilgčiodami į namus, tarsi atsisvei
kindami su miestu.

Kelią užtvenkė marširuojančių vokie
čių kolona. Trenkė orkestras, dundėjo būg
nai, plevėsavo vėliavos; pagyvenę vyrai 
su rudais marškiniais, hitlerjugendo būriai 
žygiavo ir žygiavo pro šalį, traukdami dai
nas. Jų ve'dai buvo atšiaurūs ir kupini 
pasididžiavimo. Ne, daugiau nė vienas vo
kietukas jam nesakys: „Komm spielen, 
Kamerad.“

Gatve negalima buvo pereiti; teko lauk
ti, kol pražygiavo kolona. Tėvas susinervi
nęs trypčiojo vietoje. Kai pagaliau kolona 
praslinko, tėvas stvėrė lagaminus ir pasi
leido į stotį; jo veidas buvo raudonas, 
skruostais sruvo prakaito lašai.

Stoties perone prie traukinio susidarė 
baisiausia spūstis. Pabėgėliai stumdyda- 
miesi spraudėsi į sausakimšus vagonus: 
kiti lipo pro langus; žmonės buvo kaip pa
mišę: rėkė, grūdosi, kėlė per galvas sun
kius lagaminus.

Jiems vargais negalais pasisekė įsi
sprausti į vieną vagoną; viduje buvo nepa
kenčiama tvanka. Apie sėdimą vietą ne
vertėjo ir svajoti; žmogus stovėjo prie 
žmogaus; praėjimus užgriozdino lagaminai 
ir daiktų ryšuliai. Viduje verkė mažas vai
kas ir isteriškai kūkčiojo kažkokia mo
teris.

Traukinys ilgai stovėjo perone. Po pero
ną vaikščiojo vokiečių žandaras su aukšta 
kokarda ant kepurės; jis šaltai ir abejin
gai žvelgė į išvažiuojančius.

Traukinys po valandos labai lėtai paju
dėjo, ir pabėgėliai prigludo prie langų. 
Stotis pamažu tolo, plaukė atgal, bet pero
ne dar ilgai matėsi žingsniuojantis žan
daras.

Jūra buvo audringa, bangos puldinėjo jo
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kojas, aptėkšdamos visą kūną šaltais la
šais. Pakrante tolokai tęsėsi sekluma, bet 
staiga jis slystelėjo į sūkurių išmaltą duo
bę ir pasinėręs ėmė plaukti. Užėmė kvapą. 
Smilkiniuose tankiai tvinkčiojo.

Pro šalį praėjo tie patys paaugliai, ku
rie žaidė kamuoliu; vienas paauglys švil
pavo pro dantis populiarią melodiją. Jie 
ėjo taip, tarsi gyvenimas jiems būtų vieni 
niekai arba nesibaigiantis žaidimas ka
muoliu: kamuolys čia vieno, čia kito ran
kose, ir pralošti visai neskaudu.

Vėjas vis smarkiau girgždino atvertas 
nusirengimo kabinų duris; viduje matėsi 
žmonių pėdomis prineštas smėlis ir kaž
kieno užmiršti trikampiai.

Pas ūgliai užkopė lentiniu takeliu, dingo 
už kopų, ir melodijos nebesigirdėjo. Pilki 
debesys lyg gauruoti šunes bėgo dangumi; 
nukrito keletas lietaus lašų: tačiau dangus 
virš miesto dar buvo ryškiai mėlynas tarsi 
fovostiniame paveiksle; tokį dangų nuta
pytų Matisas.

Kęstutis apsirengė ir pasuko atgal į 
miestą. Vėjas nešė asfaltu nudžiūvusius 
pušaičių spyglius; atrodė, kad žengiantis 
ruduo šluoja sau kelią. Aplinkui buvo ty
lu, ir šitoje ramybėje jautėsi kažkoks me
lancholiškas iškilmingumas; gamta tarsi 
susimąstė po triukšmingo vasaros bruz
desio.

Prieplaukoje žmonių būrelis lūkuriavo 
kelto, kuris pamažu artėjo iš miesto pusės. 
Grybautojai grįžo atgal su pilnais krepše
liais; po prieplauką sklido malonus šviežių 
grybų kvapas.

Sugrįžęs į miestą, Kęstutis nuėjo link 
viešbučio; pats laikas buvo pagalvoti apie 
nakvynę; pažįstamų mieste jis neturėjo; 
liko vienintelis prieglobsbs — viešbutis. 
Žinoma, taip ir geriau; jis niekada nemė
go ko nors varžyti ar būti kam nors našta. 
Viešbuty tu sumoki pinigus ir, pakol ten 
gyveni, pats sau esi šeimininkas.

Jis ėjo centrine miesto gatve, kuria prieš

dvidešimt trejus metus skubėjo su tėvais 
į stotį: tenai jų laukė traukinys su pabė
gėliais. Tuomet gatvė vadinosi kitaip. Da
bar sunku buvo ją atpažinti: senųjų namų 
beveik neliko, o jų vietoje iškilo nauji; 
vieni namai, statyti tuojau po karo, buvo 
biaurūs, aplipdyti beprasmiškomis kolono-
mis, bokšteliais, karnizais, įmantriais pa
gražinimais, atstumiantys savo neskoninga 
pseudoklasicizmo architektūra; į juos ne
sinorėjo žiūrėti; kiti namai, jau vėlesnės 
statybos, buvo žymiai paprastesni, gražes
ni ir geriau tiko prie miesto veido.

Kęstutis prisiminė, kaip atrodė miestas, 
kai po karo jis pirmą kartą atvyko į jį: 
čia riogsojo šiurpūs, išdegę griuvėsiai, ply 
tų ir metalo laužo krūvos. Jis užėjo į vie
ną bombų apgriautą namą; kambariuose 
buvo priteršta; ant grindų gulėjo vokiškas 
suplėšytas laikraštis ir pastipus dvokianti 
katė. Ant sienos kabojo laikrodis, tačiau 
laikrodžiui trūko švytuoklės; jam pasidarė 
baisu; namas dvelkė tokia nykuma, kad jis 
išbėgo į gatvę. Priešais stovėjo kitas ap
griautas namas su užrašu ant sienos: 
CHLORODONT.

Viešbutis buvo naujas. Kontoroje kabo
jo žinomo dailininko paveikslas — pavasa
rio peizažas.

— Turite laisvų vietų?
— Taip, — tarė moteris su juodu chala

tu, sėdėjusi už rašomojo stalo, apkrauto 
sąskaitomis.

Kęstutis padavė jai pasą.
— Užpildykite atvykimo lapelį.
Jis užpildė atvykimo lapelį, atsakyda

mas į visus klausimus.. Moteris, apžiūrė
jusi pasą, padėjo jį į rašomojo stalo stal
čių. (Kodėl aš tada pasakiau, kad nenori 
manęs registruoti? Tačiau reikėjo kažką 
pasakyti. Gerai, kad jis nepaskambino į 

’viešbutį: dabar būčiau atsidūręs kvailoj 
padėty. Bet jis negalėjo paskambinti: čia 
nematyti telefono; tur būt, jo dar ne
įvedė).

— Viskas, — tarė moteris. — Trisde
šimt penktas kambarys. Raktą gausite pas 
budinčią.

Vestibiulyje prie apvalaus stalo sėdėjo 
kita moteris su juodu chalatu; ji siuvinėjo 
pagalvėlę, įtariu žvilgsniu palydėdama 
kiekvieną koridorium praeinantį viešbu
čio gyventoją; ji dėvėjo senoviškus apva
lius akinius.

— Trisdešimt penktas kambarys.

Kęstutis parodė kvitą, ir moteris su aki
niais padavė jam raktą.

Kambarys buvo nedidelis, ant sienos ka
bojo to paties dailininko paveikslas — ru
dens peizažas: medžiai, upės krantas ir 
apsiniaukęs dangus; prie kitos sienos buvo 
pritvirtintas garsiakalbis; diktorius kalbė
jo apie silosą. Jam nutilus, pasigirdo ari
jos iš „Boriso Godunovo“. Solisto bosas 
aidėjo labai garsiai, tarsi dainininkas bū
tų norėjęs pasigirti plaučių galia ir plačia 
gerkle.
Kęstutis nemėgo operų; jose buvo kažkas 

pompastiška ir netikra. Dainininko staugi
mas erzino jį, sukeldamas beviltišką nuo
bodulį. Jis išjungė garsiakalbį ir žvilgtelė
jo į viešbučio kiemą. Lauke lynojo. Kie
mas buvo aklinas, tiktai į gatvę vedė anga, 
pro kurią galėjo pratūpti sunkvežimis. 
Priešais, antrame viešbučio aukšte, kaž
koks žmogus skutosi prie lango. Kieme 
darbininkai krovė iš sunkvežimio dėžes su 
produktais restoranui.

Kęstutis pajuto alkį. Jis nusileido į res
toraną pirmame viešbučio aukšte. Priėjo 
kelneris, padavė meniu labai storais ko- 
lenkoriniais viršeliais ir servetėle nubrau
kė nuo dėmėtos staltiesės pelenus. Peleni
nė su papirosų nuorūkomis skleidė dvoką. 
Kelneris padėjo ant stalo švarią peleninę.

— Ką užsakysite?
— Bifšteksą ir kavos puoduką.
Kelneris užsirašė į knygelę ir linktelėjęs 

pasišalino. Netoliese sėdėjo keletas vyres
nių jūrininkų: jie gėrė degtinę. Restora
nas buvo pilnas mieguistos šilumos ir vir
tuvės kvapų.

Po pusvalandžio kelneris atnešė karštą 
bifšteksą ir kavą baltame kavinuke su 
nudaužtu dangteliu.

Jis suvalgė bifšteksą, prisipylė kavos ir 
surūkė cigaretę; kava buvo stipri, tačiau 
be jokio aromato. Geriau jie duotų ma
žiau, bet kvepiančios. Argi jie nežino, kad 
kava turi kvepėti? Kitaip tai ne kava, o 
rudas vanduo su kofeinu.

Papietavęs jis grįžo į kambarį, užsivilko 
lietpaltį ir išėjo nusipirkti laikraščio.

Lietus krapnojo vis smarkiau; vėjas ne
šė lašus nuo jūros, blokšdamas į krautu
vių vitrinas, namų sienas ir praeivių vei
dus; asfaltas pasidarė dryžuotas nuo ma
šinų padangų, ir gatvė buvo pilna jų šna
rėjimo; praeiviai skubėjo pasistatę lietpal
čių apykakles, iškėlę virš galvų skėčius.

Jis nusipirko kioske laikraštį ir sulanks 
tęs įsikišo į lietpalčio kišenę. Priekyje ėjo 
kažkokia mergina su mėlynu žaketu ir 
juodu skėčiu ant parankės. Ji išskleidė 
skėtį: lietus garsiai beldė į ištemptą me
džiagą. Kęstutis dabar matė tik merginos 
nugarą ir ilgas kojas, apautas raudonais 
batukais su aukštomis kulnimis. Velniai 
rautų, gražios kojos! Ne kasdien tokias 
pamatysi. Jis ėmė sekti merginą iš paskos, 
nenuleisdamas žvilgsnio nuo jos kojų. Tai, 
be abejo, buvo kvaila, tačiau jam patiko 
į jas žiūrėti.

Staiga mergina paslydo, suklupo ir vos 
nepargriuvo ant šaligatvio. Nuo kojos nu
lėkė batukas. Jis greitai stvėrė batuką ir 
padavė jį merginai; batuko kulnis buvo 
nulūžus. Mergina šokinėjo ant vienos 
kojos.

— Ačiū, — tarė ji, paimdama batuką 
su atšokusia kulnim; jos veidas apsiblau
sė. — Ką man dabar daryti?

— Atsiremkite į mano petį.
Ji atsirėmė ir nustojo šokinėjus.
— Kaip aš dabar eisiu? — Ji paraudo.
— Nesijaudinkite. Viskas bus tvarkoj. 

Sutaisysime jūsų batuką.
— Bet kur?
— Užeikime į kavinę. Ji visai netoli. 

Jūs pasėdėsite, o aš prikalsiu kulnį. Užsi
maukite batuką. Taip vis dėlto lengviau 
bus eiti.

— Aš jus trukdau...
— Nė kiek, —tarė jis.
Lietus barbeno į merginos skėtį. Ji ėjo, 

nežymiai šlubčiodama, atsiremdama į ša
ligatvį tik pirštų galais. Kęstutis buvo 
vienplaukis; vanduo sruveno jo veidu ir 
tekėjo už lietpalčio apykaklės. Ant šali
gatvio tankiai tiško lašai.

— Jus sulis; paimkite skėtį, — tarė 
mergina.

— Gerai, duokite jį.
Skėčio kotas buvo įšilęs nuo merginos 

rankos; jis laikė skėtį kaip įstengdamas 
sumaniau, bet lietus pylė ant abiejų, nes 
šonai buvo nepridengti.

— Nieko neišeis, — nusijuokė jis, grą
žindamas jai skėtį. — Imkite. Tuomet 
nors jūs liksite sausa.

— Gaila, kad toks mažas skėtis. Na ir 
nepasisekė man!

(Bus daugiau)
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Jeigu mane paklaustumėte, ar Sovietų 
Sąjungoje pogrindis šiandien yra veiklus, 
tai aš paklausčiau jus, kaip jus supranta- 

' te „veiklumą“. Jeigu jūs suprantate veik
lumą, kaip traukinių sprogdinimą, šaudy- 

■ mą į pravažiuojančius automobilius, bom- 
E, bų mėtymą į grūdų pilnus sandėlius ar sa

botažo vykdymą ten, kur pravesti svarbūs 
alyvai tekėti vamzdžiai, — taip, žinoma, 
yra pogrindžio susigrupavimų, kurie vyk
do šitokią veiklą.

Tačiau, tarp mūsų šnekant, tokie kovos 
metodai šiandien SSRS nėra labai įspūdin 
gi. Be kita ko, netekti penkių ar net ir pen
kiasdešimt penkių traukinių nė mažiau
sios reikšmės neturi sovietų krašto saugu
mui ar pramonės bei kariniam pajėgumui. 
Kai kurios pasipriešinimą vykdančios gru
pės pasirenka šitokį tiesioginį kovos kelią. 
Bet daugumas man pažįstamų pogrindžio 
grupių visiškai išmintingai savo smūgius 
taiko ten, kur Maskvai labiausiai skauda 

I — į Sovietų Sąjungos vidaus politinį pašto 
I vumą ir glaudumą. Iš tikrųjų šiandien la
ši biau negu bet kada Sovietų Sąjunga yra 
į milžinas molinėm kojom, stiprus ir vienin

gas iš šalies žiūrint, bet supuvęs ir ligotas 
į viduje. Raudonieji sako, kad kapitalistinė 
I sistema pati augina ją sunaikinsiančias 

bakterijas. Šita tiesa yra visiškai tikra SO
S’ vietinėje sistemoje.
■k, <

Sovietų Sąjunga turi viduje veikiančių 
I daugelį bakterijų, matomų ir nematomų — 
I Alma - Atoje ir Machatč - Kaloje, Tašken- 
fe te ir Tiflise, Kaune ir Kijeve.
| Sakydami visiems SSRS gyventojams, 
I kad jūs laikote juos „rusais“, jūs tuo pačiu 

padedate raudoniesiems sustabdyti darbą 
g pačių jiems pavojingiausių bakterijų, ku

rios viduje vykdo griaunamąjį darbą. Pa
žiūrėkite į Sovietų Sąjungą bešališkai, ne
sivadovaudami savo jausmais, ir jūs pa
matysite ją tokią, kokia ji yra — nepakelia

voliucijos, kai ukrainiečiai vėl sukilo už 
laisvę ir laimėjo nepriklausomybę.

Padėtis ne ką tepasikeitė per pastaruo
sius 300 metų. Sąjunga su Rusija, arba 
jos šiandieniniu įpėdiniu SSRS, dar vis te
bereiškia negrįžtamąjį bilietą į vergiją. 
1768, 1918 ir 1945 metais ukrainiečiai ve
dė kruvinus išsilaisvinimo karus prieš ru
sus, lenkus ii- vokiečius, atskirai prieš ku
rį nors jų arba prieš visus iš karto.

Jie buvo sumušti, bet ne numalšinti, ką 
gali pasakyti kiekvienas, kuris apsilanko 
Ukrainoje. Stalinui reikėjo beveik dvejų 
metų pašalinti apie dviems milijonams 
ukrainiečių vyrų, moterų ir vaikų, kurie 
raudonojo diktatoriaus įsakymu buvo iš
marinti badu, verčiant Ukrainos ūkinin
kus stoti į jų nekenčiamuosius kolchozus.

Jie ir dabar reiškia nepasitenkinimą, tie 
laisvę mylintieji ukrainiečiai, o tačiau ką 
gi Vakarai yra padarę pagelbėti jiems? 
Vykdė radijo transliacijas, kurios atrodo 
juokingos sovietiniame režime gimusiems 
ir augusiems žmonėms, nors jie ir neken
čia to valdymo.

Ukrainiečių Sukilimo Armija, UPA, su
kilėlių ir laisvės kovotojų daliniai, kuriuos 
savo metu sudarė apie 200.000 asmenų, ve
dė kruviną ir beviltišką kovą prieš sovie- 
t’nius saugumo dalinius Vakarų Ukrainoje 
nuo 1944 iki 1951 metų.

Jie buvo sumušti, nepaisant jų drąsos ir 
atsidavimo, nes karinė kova prieš Rusiją 
negali turėti sprendžiamojo poveikio. Nesi 
skaitymas su ta paprasta tiesa pražudė Na 
poleoną Bonapartą 1812 m„ Adolfą Hitlerį 
1945 m. ir taip pat pražudys ir Vakarus, 
jeigu jų vadai neprabus ir nepramatys 
tikrovės.

Šiandien jau laikoma savaime aiškiu 
dalyku, kad kariniai sprendimai yra nebe
įmanomi, kai patys moderniausieji naiki
namieji ginklai anuliuoja vieni kitus. Tai 
kas gi dabar bus? Kai abi pusės laiko pri- 
rėmusios viena kitą, grasindamos baisių 
atominių ginklų atsargomis, galų gale viso

pasaulio mastu kovą laimės ta pusė, kuri 
parodys didesnę ir greitesnę politinę, eko
nominę, psichologinę ir ideologinę pažan
gą.

Rusai naudojasi komunistine naikinamą 
ja galia, penktąja kolona ir partizaniniais 
karais, siekdami galutinio laimėjimo. Ta
čiau jų ta kova apskritai yra vedama tai
kiai, išskyrus kartais šen ar ten paleidžia
mąjį šūvį.

Jie ir čia pajėgia išsisukti. Tačiau kaip 
ilgai?

1951 m. sumušus ukrainiečių UPA ir iš
gabenus milijonus į vergų darbo stovyklas 
Sibiran, gimė naujo pobūdžio pogrindis. 
Pirmieji judrūs rateliai susidarė tarp jau
nų ukrainiečių studentų Kijevo, Lvivo, 
Odesos, Charkivo ir černivcų universite
tuose.

Tie jauni žmonės, kuriems sovietinio ko
munizmo ideologija buvo įdiegta nuo jų gi 
mimo dienos, komunistų partijos narių ir 
valdininkų sūnums ir dukterims, patiems 
aktyviems komsomolcams, dabar staiga 
pajuto, kurios tautybės jie yra, ir tas isto
rines neteisybes, kurias turi kęsti jų tauta. 
Sukilimą jie pradėjo gana nekaltu būdu. 
Jie atsisakė kalbėti rusiškai ir pradėjo mo
kytis savo ukrainiečių kalbos, kurią buvo 
visiškai užmiršę.

Trumpu, bet kruvinu pirmojo sovietų 
diktatoriaus Mikalojaus (Vladimiro) Leni
no valdymo metu busimasis jo įpėdinis Jo
sefas Stalinas buvo paskirtas sovietiniu 
tautybių komisaru.

Stalino atšiauriai vykdomoji politika bu 
vo priversti nerusų tautas nebesistengti 
siekti išsilaisvinti, ir tam buvo sudaryta 
visuotinė rusinimo programa.

Kai Ukrainos universitetų studentai atsi 
sakė laikyti egzaminus rusų kalba ir rei
kalavo ukrainietiškai dėstančių profesorių, 
Kremliaus didieji sujudo. Tokių dalykų ne 
gali būti Sovietų Sąjungoje!

(Bus daugiau)

KOVOTOJAS UŽ PAVERGTŲJŲ LAISVĘ

mas tautų kalėjimas, kur karinga rusiško
ji mažuma valdo nerusišką daugumą, pa
dedama vietinių marionečių, kolaborantų, 
išdavikų ir slaptosios policijos bendradar
bių.

Pradėkime Ukraina, kuri yra ir d:džiau-
Skaitytoju tat&kai

šia nerusišką sovietinė respublika — tur
tingiausia, pati reikšmingiausia savo pra
mone ir strategiškai, ir gyvenamasis kraš
tas 45 milijonų laisvę mylinčių ukrainiečių, 
pačių blogiausių ir nepermaldaujamų so-

■ vietinės Rusijos priešų.
Ukraina buvo nepriklausomas laisvas 

kraštas prieš tūkstantį metų, tuo metu, kai 
Maskvos dar nė žemėlapyje nebuvo ir dau
gumas rusų, jų protėviai, dar tebegyveno 
medžiuose.

Iki septynioliktojo amžiaus Ukraina bu
vo didžiosios lenkų bendruomenės dalis,

ŠEIMOS PLANAVIMAS IR KITA

Sekmadienio Rimčiai skyrelyje buvo ra
ginti tikintieji gerai pasiruošti paaiškinti 
suinteresuotiems Romos Katalikų tikėji
mo tiesas (ryšium su dabar vykstančiu Ro 
moję vyskupų ir kviestinių krikščionių su
važiavimu).

Aš gi prašyčiau nuodėmklausius per
kratyti savo amžiuje išklausytąsias išpa
žintis ir visiškai atvirai pranešti savo vys
kupams šio perkratymo rezultatus.

kurią sudarė Lietuva, Gudija, Ukraina ir 
tikroji Lenkija. Tačiau tautinė diskrimina 
cija ir lenkiškų ponų feodalinė priespauda 
privertė ukrainiečius sukilti ir atsiskirti. 
Įvyko pilietinis karas, kurio metu ukrainie 
čiai sumušė lenkus, pasiskelbė nepriklauso 
mi ir ko tik nepaėmė Varšuvos.

Lenkijos karalius sudarė slaptą sutartį 
su turkais, kitu Ukrainos priešu, kurių 

I siunčiamosios totorių ordos ėmė veržtis 
per sieną. Ukraina buvo priversta pasira
šyti karinę sąjungą su šiaurės rytų pasie
nio kaimynu — rusų karalija. O čia ir at
ėjo galas jai, kaip nepriklausomam kraš
tui, ir padėtis tokia išbuvo iki 1917 m. re-

Daug kas šiais laikais yra pasikeitę, ir 
gyvenimas yra pakankamai sunkus ir be 
jautrių žmonių sąžinių terorizavimo. Kas 
į gyvenimą ir į religiją žiūri paviršutiniš
kai, tas ramiausiai per kiekvieną išpažintį, 
kaip papūga, kartos tą pačią „mirtiną“ 
nuodėmę nė nemirktelėjęs. Kenčia tik pa
tys jautriausi ir į viską iš esmės žiūrintieji 
žmonės. Padarymas „mirtina“ nuodėme 
protingo šeimos planavimo, nekankinant 
be reikalo vedusiųjų, tikrai atneštų Romos 
Kat. tikėjiman daug šilumos ir tikinčiųjų 
dėkingumo, palengvintų tikintiesiems iš
pažinčių atlikimą savose parapijose, neat
stumtų nuo bažnyčios jaunuolių, kurie, ži-
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UŽSAKYDAMI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, JŪS 
TURĖTUMĖTE:

* susipažinti su 1963/4 metų katalogais;
* apžiūrėti, koks turtingas yra prekių 
pasirinkimas sandėliuose mūsų firmos,

pačios didžiausios, kuri verčiasi 
siuntiniais į Lietuvą —

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.
Telefonas: FRI 3175.

* Angliškos gamybos vilnonės medžiagos.
* Vokiškos gamybos medžiagos impilams 

ir abiejose pusėse raštuotos flanelės.
* Itališkos gamybos lovų užtiesalai ir megztiniai.

* JAV gamybos nailonai.
* Prancūziškos gamybos šilkai.

* šveicariškos gamybos kašmirinės skarelės.
Visas tas medžiagas firma užsakinėja tiesiog iš fabrikų.

* Mūsų firma turi taip pat didelį pasirinkimą 
standartinių maisto siuntinių iki 44 svarų svorio.

Tazab of London
47, Great Western Street
Moss Side, Manchester 16
Tel.: MOS — 4683
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nedarni negalėsią įvykdyti Kat. Bažn. rei
kalavimų, tuokiasi metrikacijos biuruose. 
Tai yra sritis, kur tik vien suinteresuotos 
šeimos sąžinė tegali būti teisėju.

Milijonai katalikų laukia išsivadavimo 
iš veidmainystės.

Drebulė

DĖL PAVARGUSIŲ MOTERŲ

Nedrįstu tvirtinti, ką vyrai galvojo, skai 
tydami p. Čekauskienės patarimus mote
rims dėl vyrų ištikimybės „E.L.“ 25 nr. 
Gal labai nesuklysiu spėdama, kad 99,9 
proc. iš skaičiusiųjų straipsnelį vyrų pavy
dėjo p. Čekauskui tokios supratingos žmo
nos...

Moterys, „kurių akys jau pavargusios 
žiūri“, bandė išskaityti iš tarp eilučių, k’ek 
p. Č. moko iš patyrimo, kiek iš teorijos. 
Neįmanoma įžvelgti į kitos moters rūpes
čius, nors ir labai gerai ir artimai ją pažin
tum. Rodos, Tolstojus savo Anos Kareni- 
nos romano pradžioje yra parašęs, kad lai
mingų šeimų gyvenimai beveik visų pana
šūs, bet nelaimingųjų kiekvienas atvejis 
yra visiškai skirtingas.

Kada moteris palūžta dvasia ir kūnu 
tiek, kad net nebepajėgia tvarkingai atro
dyti (toji, kuri anksčiau buvo tvarkinga), 
reikėtų paieškoti priežasties, kodėl taip at
sitiko. Tokiu atveju dabar medikų bando
ma susipažinti su visos šeimos gyvenimo 
būdu. Jei tokiai apsileidusiai moteriai pa
lengvinamas gyvenimas ar ji atpalaiduo
jama nuo dvasinės įtampos, greičiausia, jai 
grįžta noras vėl save prižiūrėti. Labai na
tūralu, kad mylinti šeimą ir namus mote
ris, juos bestatydama pirmon vieton, ne- 
besuspės savęs beprižiūrėti. Pamažu gali 
ateiti laikas, kad ir viskas gali jai atrodyti 
nebesvarbu ir mažiausias darbas gali truk 
ti labai ilgai atlikti. Tada jau jokie patari
mai jai nebepadės (bent tol, kol sąlygos 
pagerės).

Skaudu moteriai, kai vyrai, nenusimany 
darni apie moters problemas, ją kaltina, 
bet dar skaudžiau, kai kitą moteris taip 
lengvai ir paprastai sprendžia tokius kom
plikuotus šeimos gyvenimo klausimus.

Morta

Pabaltiečių, lenkų ir vengrų eg- 
zilinės organizacijos spalio 6 d. 
Stockholme pasveikino ir specialiu 
posėdžiu pagerbė švedų mokslinin
ką prof. B. Nęrmaną, kuriam tą 
dieną sukako 75 metai. Lietuvių 
vardu jį pasveikino lektorius J. 
Lingis, Pabaltiečių komiteto narys. 
Prof. Birgeris Nermanas yra žymus 
švedų archeologas, Skandinavijos 
geležies amžiaus tyrinėtojas, bet. 
kartu ir nusipelnęs kovotojas už pa 
vergtųjų tautų laisvę, o ypač nuo
širdus bičiulis Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. * * *

Prof. Birger Nerman Pabaltijo klausi
mais susidomėjo dar tada, kai po Pirmojo 
Pasaulinio Karo šie kraštai iš naujo kėlėsi 
savarankiam ir nepriklausomam gyveni
mui. Tam jį paskatino jo specialybė — ar
cheologija, kurios dėka jis turėjo progų lan 
kytis Pabaltijo kraštuose ir juos geriau pa 
žinti.

1923-25 m. jis buvo pakviestas archeolo
gijos profesorium į Tartu universitetą Es
tijoj. Vėliau atliko archeologinius kasinėji 
mus Latvijoj ir Lietuvoj. Kasinėdamas 
Apuolės piliakalnį 1931-32 metais, artimai 
bendradarbiavo su Lietuvos praeities tyri
nėtojais gen. Nagevičium ir prof. Volteriu.

Kaip archeologas prof. B. Nerman ypač 
pasižymėjo Gotlando salos tyrinėjimais. 
Savo veikaluose taip pat plačiai nagrinė
jo Skandinavijos ir Pabaltijo ryšius. Iš jų 
paminėtini: Die Verbindungen zwischen 
Skandinavien ūnd Ostbaltikum ir der juen 
geren Eisenzeit, 1929 Swedish Viking colo
nies in the Baltic 1934, Die Voelkerwande- 
rungszeit Gotlands 1935, Grobina-Seeburg 
Ausgrabungen und Funde 1958.

Remdamasis savo ilgamečiais tyrinėji
mais, prof. B. Nerman mano, kad trys Pa
baltijo tautos priklauso seniausiems Eu
ropos gyventojams, kurie jų dabartinėse 
gyvenamosiose vietose užtinkami jau nuo 
akmens amžiaus. Sprendžiant iš daugelio 
archeologinių radinių, matyti, jog šios 
tautos nuo seniausių laikų priklausė Vaka
rams it į juos nuolat linko.

Už nuopelnus Lietuvai 1932 m. prof. B. 
Nerman buvo Lietuvos Respublikos prezi
dento aktu apdovanotas III laipsnio Gedi
mino ordinu.

Po Antrojo Pasaulinio karo jubiliatas 
kaip niekas kitas Švedijoj pasitarnavo Pa
baltijo tautų laisvės reikalui, jį nuolat kel 
damas spaudoj ir visuomenėj, skleisdamas 
tiesą apie sovietų okupaciją, pavergtųjų 
tautų laisvės siekimus, organizuodamas 
medžiaginę paramą Švedijon atvykusiems 
pabaltiečiams kultūrininkams. Tuo tikslu 
yra išleidęs seriją brošiūrų. Iki šiol pir
mininkauja Švedijos pabaltiečių komite
tui, kuris veikia nuo 1943 metų.

. Prof. B. Nerman yra įtakinga asmeny
bė ne tik kaip mokslininkas, bet ir kaip vi
suomenės veikėjas. Kai 1961 m. buvo iški
lęs Chruščiovo vizito Skandinavijoje klau
simas, jis sudarė ir pirmininkavo vadina
majam Rugpiūčio komitetui, kuris sukėlė 
tokią nepalankią visuomenės nuotaiką, jog 
Chruščiovui neliko nieko, kaip vizitą at
šaukti. Pastaruoju metu vėl kalbama apie 
Chruščiovo kelionę Skandinavijon. Tačiau 
„Rugpiūčio komitetas“ budi. Kaip prof. 
Nerman neseniai spaudos atstovams pa
reiškė, viskas paruošta tai dienai, jeigu 
Chruščiovas išdrįstų pasirodyti Švedijoje.

Ilgiausių metų garbingam Jubiliatui!
J.V. (ELI)

FIRMOS SKYRIAI:
Tazab of London 

39, Corporation Street 
Birmingham 2 

Tel.: MID —1526
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KEISTAS VANDUO

Ovretano ežero dugne (netoli Oslo) 
mokslininkai atrado olą su vandeniu, ku
riame nėra dujinio deguonies. Radioakty
viais metodais pavyko nustatyti, kad šio 
vandens „amžius“ siekia 7-8 tūkst. metų. 
Matyti, vanduo išliko nuo ledynų epochos.

Pasirodė, kad vanduo, kuriame nėra de
guonies, yra puiki konservavimo priemo
nė. Jame buvo gerai išsilaikę gyvūnų, žu
vų ir augalų likučiai, turintieji tūkstan
čius metų. Norvegų mokslininkų nuomone, 
vanduo, neturintis deguonies, gali būti 
panaudotas maisto produktams konser
vuoti.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Prof. Balčikonis ir kiti — Dabartinis L. 
Kalbos žodynas, apie 45.000 žodž. — 4.6.6.

S. Steponaitis — Tėvynėje ir pasaulyje
— 1.9.4.

Sagatas — Plauk, mano laiveli — eilės 
— 0.14.8. 

J. Grinius — Gulbės giesmė — 6 veiks, 
istorinė drama — 1.2.0.

Dr. šešplaukis — Lietuvių kalbos gra
matika — 0.18.6.

Bagdonavičius ir Narbutas —Tautos pra 
eitis, I tomo knygos 1, 2, 3 ir 4, atsk. knyga

— 1.2.0.
Panevėžys — 2.8.0.
V. Sruogienė — Lietuvos istorija — 947 

psl. — 4.6.6.
J. Daumantas — Partizanai — 1.13.0.
J. Sužiedėlis — The Battle of Grunwald 

minkšt. virš. — 1.2.0, kietu — 1.5.8.
V. Ramonas — Crosses — 1.9.4.
J. Balys — Lithuanian Narative Folk

songs — 1.5.8.
V. Bieliajus — The Evening Song — 

1.2.0.
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo 

frontas — 0.13.0.
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 1.2.0.
Ksn. Jūras — Didysis ramybės šaltinis

— mald. — 1.9.4.
Dambriūnas — Lietuvių kalbos vadovė

lis — 0.18.6.
P. Alšėnas — Tūkstantis šypsnių —1.2.0.
T. Narbutas — Marijos šventovės Ame

rikoje — 0.18.6.
P. Alšėnas — Maži žodžiai, dideli darbai

— 0.7.4.
Noreika — Trys velniai — iš Neprikl. 

kovų — 0.7.4.
P. Enskaitis — Audra eina—pynė skau

džių prisiminimų — 0.7.4.
K. Grigaitytė — Rudens sapnai —prem.

eilės — 0.14.8.
J. Narūne — Gintaro takais — Lietuvos 

vaizdai, eilės — 0.14.0.
V. Volertas — Upė teka vingiais — ro- 

* manas — 1.5.8.
V. Kavaliūnas.— Kalnų giesmė — prem. 

romanas — 0.18.6.
Rašyti: Dainora, 14, Priory Rd., Kew.

DIEVO KARALYSTĖ
(2)

Ji bus taip pat ir Kristaus karalystė — 
Dievo brangiausiojo Sūnaus karalystė, to
dėl kad Kristus, naujosios sandoros Tarpi
ninkas, bus teisėtasis Tėvo atstovas panai
kinimui pikto ir nuodėmės ir įvedimui vi
sų atpirktųjų į pilną ir nuoširdų paklusnu
mą dangiškam Tėvui ir jo įstatymams ir į 
pilną atsteigimą į dieviškąjį panašumą ir 
malonę ir į amžinąjį gyvenimą.

(3) Ji bus taip pat ir šventųjų karalystė 
ta prasme, kad jie, kaip „karališkoji kuni
gystė“ (Apreišk. 5:10), karaliaus, teis ir 
laimins pasaulį bendrai su jųjų Viešpačiu 
Jėzumi. — Romiečiams 8:17, 18.

Pati karalystės klasė susidarys iš mūsų 
Viešpaties ir jo „išrinktųjų“ Evangelijos 
amžiaus bėgyje; nes jiems jis yra pasakęs: 
„Nebijok, mažoji kaimene, nes jūsų Tėvui 
patiko duoti jums karalystę“. Apie juos 
Viešpats yra kalbėjęs per pranašą Danie
lių: „Tuomet viešpatavimas ir valdžia ir 
karalystės didybė, kuri yra po visu dangu
mi, bus atiduota Aukščiausiojo šventųjų 
tautai; jos karalystė yra amžina karalystė, 
ir visi karaliai tarnaus jam ir bus paklus
nūs“. — Danielio 7:27.

Bet reikia atsiminti, kad šita klasė bus 
„perkeista“ pirmame prisikėlime (Apreišk. 
20:4, 6; 1 Kerint. 15:42-46, 50-54; Jono 3:5, 
8), ir po to jau nebebus žmoginėmis esybė
mis, bet „dieviškosios prigimties dalinin
kai“, ir žmonių nebematom!, taip kaip Die
vas ir angelai yra nematomi. Pagarbintoji 
bažnyčia turės santykius su tais, kuriuos ji 
teis ir kels aukštyn iš nuodėmės ir mirties. 
Praeityje dvasinės esybės susisiekdavo su 
žmonėmis, pasidarydamos sau žmoginius 
kūnus. Tokiu būdu jie pasikalbėdavo su 
kai kuriais žmonėmis apie Dievo patvarky 
mus. Taip angelai pasirodė Abraomui ir 
Sarai, Lotui ir Gideonui, Danieliui, Jėzaus 
motinai Marijai ir kitiems. Tokiu pat būdu 
mūsų Viešpats pasikalbėdavo su apašta
lais po jo prisikėlimo kaip dvasine esybe. 
Mat, jie turėjo gauti kai kurių nurodymų, 
kol dar „šventoji dvasia nebuvo duota, nes 
Jėzus dar nebuvo pagarbintas“. — Jono 
7:39.

Bet mes nemanome, kad šitoks susisieki
mo būdas tarp dvasinių valdovų ir jų pa
valdinių bus naudojamas Tūkstantmetyje. 
Dievas yra prirengęs tam reikalui žmones, 
kuriuos jis pripažino vertais padaryti tobu 
tais ir apdovanoti amžinuoju gyvenimu, ir 
šitie senovės šventieji, Tūkstantmetiniame 
amžiuje, tarnaus kaip tarpininkai tarp 
dvasinės karalystės, t.y. Evangelijos am
žiaus šventųjų ir jų pavaldinių — žmoni
jos.

(4) šitie tarpininkai, nors jie tikrąja žo
džio prasme nebus pati karalystė, tačiau 
bus tokiais atsižymėjusiais jos atstovais, 
kad žmonės pripažins juos kaip karalystę; 
mat, jie bus vieninteliais matomais jos at
stovais. Todėl mes pavadinome juos „že
miškoji karalystės vaizdomaina“, kuri bus 
žmonėms matoma. — Luko 13:28.

Šitie — „Abraomas, Izaokas ir Jokūbas 
ir visi pranašai“ bei senovės vertingieji, 
apie, kuriuos kalbėjo mūsų Viešpats ir jo 
apaštalai (Mato 8:11; Žydams 11:4-40), iš
laikę savo ištyrimą, bus pabudinti iš mir
ties tobulais, pilnai atsteigtais į žmoginį 
tobulumą. Todėl jiems nereikės prisikėli
mo „į teismą“, nusitęsiančio per ištisą 
tūkstantį metų, į kurį pateks visa likusioji 
žmonija. Ir šita tobulybė gelbės jiems tie
siogiai susisiekti su dvasiniais karaliais ir 
kunigais. Dvasinėms esybėms nebereikės 
pasidaryti sau žmoginių kūnų ir tokiu bū
du suteikti pasauliui įstatymų ir pamoky
mų. Adomas, kol buvo tobulas, pirm nusi
dėjimo, taip pat galėdavo tiesiog susisiekti 
su dangiškomis galybėmis. Panašiai galės 
susisiekti ir senovės vertieji, kai jie bus at- 
steigti į tobulumo stovį.

Tačiau šitie žemiški valdovai nebus „ka 
raliais ir kunigais“, bet didžiojo Karaliaus 
paskyrimu bus „kunigaikščiais visoje že
mėje“ — atsižymėjusiais viršaičiais, val
dytojais ir mokytojais.

(Bus daugiau)

Kas domis Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam nemoka
mai mažas knygeles ir Traktatus. Pareika
lavimus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 
E. 3rd, Str. Spring Valley, ILL. U.S.A, 
(61632).
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MUSŲ JAUNIMAS

Europos lietuviu kronikų
LONDONAS
SKOLININKAI NE VISI SUSIMOKĖJO
Buvome paskelbę, kad D. Britanijoje gy

venantieji tautiečiai Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovei dar yra skolingi gražią sumą už 
laikrašti ir knygas. Prašėme, kad skolinm- 
kai atsiteistų iki spalio mėn. pabaigos, jog 
nebereikėtų jų skolų perkėlinėti iš vienų 
buhalterinių knygų į kitas.

To prašymo, deja, paklausė tik trečda
lis. Dabar su spalio mėn. paskutine diena 
pasibaigia Bendrovės finansin'ai metai, 
bet skolos vis tiek nemirė. Dėl to prašo
me visus skolininkus ko greičiau atsilygin
ti.

GERA PRADŽIA

Naujoji Tautos Fondo Atstovybė gavo 
pirmą auką Tautos Fondui. 5 sv. sterlingų 
prisiuntė nuolatinis Fondo rėmėjas B. 
Kmieliauskas, gyv. netoli Oksfordo.

VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS

Lapkričio 1 d- Visų Šventųjų šventėje, 
Liet, bažnyčioje šv. Mišios bus ryte 7.30 
vai. ir vakare 8 vai. Jas yra privalu iš
klausyti.

Nuo Visų Šventų vidurdienio iki Vėlinių 
vidurnakčio laimima visuotiniai atlaidai 
mirusiems, kiek kartų, esant malonės sto
vyje, aplankoma bažnyčia arba kapinės 
ir sukalbama 6 poteriai.

Vėlinėse, lapkr. 2 d., kiekvienas kunigas 
laiko 3 Mišias, pradedant 7 vai. Vakare 7 
vai. egzekvijos ir Mišios už aukotojų mi
rusius, o per visą oktavą ta pačia intencija 
bus vakarais 8 vai. gedulingi mišparai ir 
kitos pamaldos, šeštadieniais ir sekmad. 
7 vai.

PARAMA LIETUVIAMS

Londono liet. mot. draugija „Da'nava“ 
šiomis dienomis išsiuntė į Lenkiją 15 siun
tinių. Tai kalėdinės dovanos Seinų krašto 
lietuviams.

PADĖKIME ARTIMIESIEMS

Londono Liet. Moterų Šalpos Draugijos 
Dainavos surengtas Rudens balius davė 
pelno 39 svarus.

Šis pelnas, kaip ir visa dainaviečių veik
la, skiriama tautiečių šalpos reikalams.

Jau pirmąją po baliaus savaitę buvo pa
siųsta 15 didelių siuntinių drabužių, avaly
nės ir kt. lietuviams, gyvenantiems už Ge
ležinės Uždangos.

VISOS TRYS KARTU
BENDROJI, ESTŲ, LATVIŲ IR LIETUVIŲ ŠVENTĖ BRADFORDE

Palei Baltijos jūrą gyvena trys sesutės: 
Lietuva, Latvija ir Estija. Jos dalijosi sa
vo džiaugsmais Nepriklausomybės metais, 
jas pavergė tas pats siaubas, ir jos neša 
tą pačią vergiją dabar.

Sunkiai jos kovojo dėl savo laisvės, gra
žiai kūrėsi ir su didžia viltimi žiūrėjo į 
ateitį.

Kas vakarą jos bėgo į jūrą nusiplauti 
kojų, anksti atsikėlusios vėl bėgdavo į tą 
pat jūrą nusiprausti užmiegotų savo aku
čių ir suvilgyti gintaro jūros vandeniu sa
vo plaukų.

Po audrų sesutės bėgdavo į pajūrį pa
ieškoti gintaro gabalėlių ir puošdavo savo 
kaklą, suvėrusios juos ant siūlelio. Mat, 
ir jos norėjo švitėti, kaip ir tie gražučiai 
gintaro gabalėliai.

Tačiau jos labai trumpai džiaugėsi savo 
laisvomis, jaunomis ir gražiomis dienomis. 
Kada jau, rodos, galėjo žydėte žydėti, 
džiaugtis savo gyvenimu, su šypsniu žiūrė
ti į ateitį ir laukti karalaičio atjojant, jas 
užpuolė sovietinis siaubas komunizmas, 
sukaustė ir pavergė.

Jų vaikai, tiek sūnūs, tiek dukros, kovo
jo ir blaškėsi, kai neviltis ir siaubas žvel
gė į akis. Dalis jų žuvo Tėvynės laukuose, 
dalis kenčia skurdą ir vargą Sibiro taigo
se, dalis neša vergiją ir baudžiavą savo 
tėvų žemėje, o kita dalis paspruko į lais
vę. Visur dabar jų galima rasti: ir Ameri
koj, ir tolimoj Australijoj, ir karštoj Afri
koj. Ir nedidelė dalelė yra susispietusi čia 
— Bradforde.

Tautinių švenčių proga dažnai jie prisi
mena nelaimingųjų likimą atskirai. O pra
eitą šeštadienį visi, net ir iš tolimesniųjų 
apylinkių, susirinko prisiminti sesučių: 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Ta proga jie 
surengė puikų savo dvasinių turtų kon
certą vienoje gražiausių Viktoria salėje 
Shipley, netoli Bradfordo. Jų chorai dai
navo estiškas, latviškas ir lietuviškas dai
nas. Jų šokių grupės šoko tautinius šo
kius. Pilnutėlė salė žmonių, tiek savų, tiek 
šio krašto gyventojų, gėrėjosi tuo retu ir 
gražiu pabaltiečių pasirodymu.

Jie visi, ir publika, ir programos daly
viai, dirba tą pat kasdieninį darbą fabri
kuose ar įmonėse, kad sau ir savo šeimai 
pelnytus: duonos kąsnį. Dažnas jų dirba 
ne savo profesijoje, kokią turėjo savo tė

Tenka pastebėti ypač gražų lietuvio A. 
Petrausko iš Stratford-on-Avon dosnumo 
pavyzdį, kuris supirko įvairių daiktų ir at
siuntė juos persiuntimui reikalingiems pa
ramos. Ačiū jam tų vardu, kurie turės 
džiaugsmo tokį jo siuntinį gavę.

Ačiū taip pat V. Ribokui, K, Makūnui, K. 
Plukui, kurie Rudens baliui paaukojo tin
kamų loterijai fantų.

Artėjant Kalėdoms, kaip ir kiekvienais 
metais, taip ir šįmet, dainavietės pasiryžu- 
sios sušelpti varge atsidūrusius tautiečius, 
senelius, ligonius.

PROGA JAUNIMUI

Profsąjungiečiai, susitarę su britų trade- 
unionistais, ruošia vienos savaitės kursus, 
kuriuose kiekvienai tautai yra skiriama po 
dvi vietas. Kursai įvyks Margate vasarvie
tėje. Dalyviams bus nemokamas pragyve
nimas ir atlygintos kelionės išlaidos. Kur
sų pradžia gruodžio 8 d., pabaiga — gruo
džio 15 d.
Lietuviai jaunuoliai, (iki 35 m. amžiaus), 

norintieji užsirašyti, prašomi kreiptis laiš
ku į . Darbininkų Balso“ redakciją, 2, Lad- 
broke Gardens, London, W.ll.

KALĖDŲ BAZARAS

Tradicinis Kalėdų Bazaras įvyksta lap
kričio 29, .30 ir gruodžio 1 dienomis. Baza- 
rui reikalinga surinkti įvairių fantų lote
rijai. Ypač pageidaujama tautiškų dalykė
lių, rankdarbių ir panašiai. „Kas turėtų 
Bazarui parduoti tinkamų dalykų, taip pat 
prašoma atsiųsti dainavietėms. Už parduo
tus atsiskaitomas nedidelis komisas.

Bazarui skirtus daiktus, aukas ir siunti
niams dėvėtus drabužius prašoma siųsti 
šiuo adresu:

DAINAVA, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.ll.

Vis’ems iš anksto dėkojame.
LLM šalpos Dr-jos Dainavos Valdyba

MUSŲ TURISTAI

Rašytojas Algirdas Landsbergis, nuolat 
gyvenąs New Yorke, prieš kelias dienas 
lankėsi Londone, kur dalyvavo PEN Klu
bo posėdyje, ir Paryžiuje.

Žurnalistė Narkeliūnaitė, grįždama iš 
Vilniaus į New Yorką, buvo vienai dienai 
sustojusi Londone.

Inž. A. Vilčinskas išvyko kelioms sa
vaitėms atostogų į JAV-bes. Ketina pabu
voti New Yorke, Čikagoje ir kituose Ame
rikos miestuose.

vų žemėje, o poilsio metu lankė gausias 
repeticijas, kad aną šeštadienį galėtų pa
rodyti, kokie dvasiniai lobiai puošia jų 
tėviškes, kokius dvasinius turtus jie puo
selėja ir čia, tremtyje. Iš tikrųjų tai buvo 
gražus pasirodymas, lyg ir vienos didelės 
šeimos šventė, į kurią susirinko ne tik 
vietiniai, bet ir Manchesterio, ir Notting- 
hamo, ir Rochdalės, ir Halifakso, ir Hud- 
dersfieldo, ir kitų vietų pabaltiečiai.

Šventę pradėjo kunigas A. Taul gražia 
kalba. Tarp kitko jis pasakė, kad jei reikia 
čia ambasadorių, tai mes būkime mažutės 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ambasado
riais.

Programą pradėjo estų mišrus choras 
„Kungla“. Jis padainavo tris daineles, ku
rių viena man ypač krito į širdį: M. Ludi- 
go „Laevnik“. Ši daina priminė man žalią
sias pievas, jose ramiai siūbuojančias smil 
gas ir kai kurias lietuvių dainų melodijas. 
Chorui dirigavo E. Luuk.

Ir latvių vyrų choras „Dauguva“ padai
navo tris daineles. Chorui dirigavo R. 
Freimanis.

Lietuviškasis „Atžalynas“, kuriam va
dovauja T. Burokas, padainavo V. Palta
navičiaus „Nemuną“. Labai negausus tas 
„Atžalynas—tik 6 jų: Kupstys, Rudys, Pet
rauskas, Padvoiskis, Jakimavičius ir Mu
rauskas. O ir tie patys baigia į „kelmyną“ 
išeiti, nes bemaž visi sukūrė gražias šei
mas ir gražiai bujoja jų pačių atžalynas. 
Moterų dar mažiau. Jų tik ketvertas: Kar- 
nauskienė, Pilkauskienė ir seserys šnely- 
tės. Jos padainavo dvi lengvesnio turinio 
daineles: „Bėga dienos“, žodžiai A. Bučio, 
o muzika T. Buroko, ir „Išraizgyta“, žo
džiai, rodos, Inčiūros, o muzika T. Buroko. 
Dainelės nuskambėjo gražiai. Daineles 
pianinu palydėjo T. Burokas.

Estų vyrų choras padainavo dvi daine
les. Chorui dirigavo E. Ottam.

Ypač gražiai ir galingai užsirekomenda
vo estų „Koit“ ir latvių „Dauguva“ jung
tinis choras. Aš (manau, ir visa publika) 
norėčiau išgirsti ne dvi daineles, dainuo
jamas šio jungtinio choro, bet ištisą dainų 
koncertą. Jungtiniam chorui dirigavo E. 
Ottan ir R. Freimanis.

Antroje programos dalyje estai, latviai 
ir lietuviai pašoko po du tautiniu šokiu. 
Estų šokėjams vadovavo L. Leppik, latvių

Jau kuris laikas protarpiais turime pro
gos pasigėrėti savo laikraštyje Aleksandro 
Napoleono Dičpetrio darbais, Kas gi jis 
yra?

Kaip atsimename, kartą jis pats raštu 
bandė nupiešti savo portretą, barzdoto vy
ro, kuris moka pajuokauti. Šįkart mes jį 
pristatome tokį pat barzdotą su žiupsniu 
duomenų apie jį.

Aleksandras Napoleonas Dičpetris gimė 
1933 m. birželio 13 d. Kaune. Kai iš Rytų į 
Vakarus slinko paskutiniojo karo frontas, 
jis buvo jau pradėjęs Eržvilke eiti gimna
zijos mokslus. Pasitraukęs su tėvais į Vo
kietiją, mokėsi Blomberge. Jau gyvenda
mas Anglijoje, buvo nuvažiavęs 1956 m. į 
Vasario 16 Gimnaziją Huettenfelde, bet ir 
iš jos pabuvęs grįžo.

Dar prieš išvažiuodamas į Huettenfeldą 
jis nuo 1948 m. praėjo visą eilę įvairiausių 
profesijų, nuo metalinių dėžučių fabriko 
šlavėjo iki teismo vertėjo. Bet toliau leis
kime kalbėti jam pačiam, o jis apie save 
rašo:

„1952 m. Bradfordo mieste buvau apdo
vanotas už kūninę „ekscelenciją“ pasidab
ruotos blėkos taure, bronzos medaliu ir pi
giu stikliniu vaisių indu (kuris, deja, se
niai sudužęs).

— K. Uskalis ir lietuvių — O. Peleckienė.
Lietuviškojo „Atžalyno“ mergaitės pa

šoko „Kepurinę“. Visi šokiai susilaukė 
publikos simpatijų ir gausių katučių, ypač 
lietuviškasis „Lenciūgėlis“, kurį šoko El- 
vikis, Balčiūnaitė, Dičpetrytė, Gudaitė ir 
Katriutė Leach. Ši pastaroji yra šio krašto 
dukra: šviesiaplaukė ir mėlynakė. Ji mie
lai šoka mūsų tautinius šokius ir velkasi 
tautinį rūbelį. Būtų tikra lietuvaitė, jei 
Katriutę papuoštume gintaro karoliais ir 
įsegtume į jos gražias garbanas rūtos ša
kelę. Kitus šokius padėjo šokti Anužytė, 
Murauskaitė ir Puleikis.

Pabaigai visų trijų tautybių šokėjai pa
šoko mūsų Kalvelį, estų — Jautrais paris 
ir latvių— Gige ja vasemba.

Kai choras dainas išdainavo ir šokėjai 
pašoko, buvo iškilmingai atneštos Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Didžiosios Britanijos 
vėliavos. O sugiedojus visų keturių tauty
bių himnus, baigėsi ir programa.

Reikia pasakyti, tai pirmas toks bandy
mas Bradforde ir labai pavykęs.

J. Vaidutis

YPATINGAS PASIŪLYMAS !

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

Seniausioji Anglijoje lietuvių prekybos įmonė, turinti 
krautuvių tinklą Londone ir veikianti nuo 1938 metų, 

išimtinai Kalėdų švenčių proga
pasiųs visiems savo nuolatiniams, o taip pat ir 

naujiems klijentams
dovanų siuntinius į Lietuvą be jokių pasiuntimo, muito, 

supokavimo, licenzijos ir draudimo mokesčių, 
jei kiekvieno pagal šį pasiūlymą siunčiamojo siuntinio 

vertė bus ne mažesnė kaip 30 svarų ir siuntinys bus 
sudarytas pagal mūsų katalogą.

Šis ypatingas pasiūlymas galioja tik iki 
1963 m. gruodžio 1 d.

Mes tikimės, kad visi mūsų tautiečiai, siunčiantieji 
siuntinius į Lietuvą, nepraleis šios geros progos 

sutaupyti brangias pasiuntimo išlaidas, o mes, kaip ir 
visuomet, patarnausime greitai ir sąžiningai.

Katalogus ir medžiagų pavyzdžius siunčiame nemokamai.
Mūsų skyrius yra Manchesterio Lietuvių Klube

121, Middleton Rd., Manchester 8.

Nuotykinga jaunystė
Jūrininkystę (estų, o vėliau skandinavų 

prekiniam laivyne) pirma pamėginau 1953 
m. Tokiu būdu per maždaug 6 metus įsigi
jau dyzelio motorų mechaniko amatą. Lais 
valaikiu, šalia įprastų jūrininkiškumų, pla 
čiau susipažinau su filosofijos bei psicholo 
gijos principais.

1957 m. vedžiau lietuvaitę dailininkę - 
tapytoją Mirdzą Leščiovaitę (gim. 1938. 
IV. 5 Rygoj). Maždaug tuo laiku ėmiau do
mėtis vizualiniu menu ir pats ėmiau tapy
ti tempera.

Eiles, kurių, berods, keletas buvo spaus
dinta J. Kuzmickio red. Žibinte, rašau nuo 
1950 m. Prozą nuo 1958 m. (Nors, tiesą pa
sakius, dar Vokietijoj būdamas — gal 
1946 ar 1947 m. — parašiau 30.000 žodžių 
nuotykių romaną. Rankraštis kažkur užsi
metė. O tas romanas „Prakeiktieji didvy
riai“ (katastrofiškos vienakojo partizano 
ir jo kiek laimingesnių draugų keršto ko
vos).

Kai stengiuosi arba išgeriu, galiu susi
kalbėti 14 kalbų, šiaip, šalia lietuvių, prak
tiškai dar vartoju estų, vokiečių, anglų ir 
ispanų kalbas.

Literatūros darbą dirbu lietuvių ir anglų 
kalbom, bet iš anglų tiek prisirinkau at
metimo lapelių, kad nutariau kurį laiką 
nebesiuntinėti.

1960 m. griebiausi iš medžio pjaustyti ir 
kalti daugiau erdvės užimančius pavida
lus.

Mano ir žmonos tapinių ir keletas mano 
skulptūrų yra -privatinėse kolekcijose 
Stockholme, Gothenburge, Venecijoj, La
gos ir Cardiffe.

1962 m. pradžioj Bradfordo mieste mėgi
nau padaryti kažką panašaus į Arnold 
Weskers „Centre 42“. Suorganizavau gru
pę apylinkės menininkų, parinkau vieną iš 
miesto „prastesnių“ karčiamų, ir ėmėm 
darbuotis. Karčiamą kiek pavalėm, pade- 
koravom ir pirmoj trijų mėnesių parodoj 
iškabinom apie 50 tapinių, išstatėm apie 
10 statulų. Laišku kreipiaus į nemažą skai 
čių asmenybių, kaip, pvz., lord Harewood, 
John Braine ir kitus, aiškindamas, ką da
rau, ir siūlydamas bent moraliai prisidėti. 
Visi dėl įvairiausių priežasčių mandagiai 
tarė: „Ne". Tai ėmiau sekmadienių popie
tėm su kartais dviejų, kartais trijų džiazo 
muzikantų pagalba skaityti savo ir kitų 
įdomesnius platesnei visuomenei supranta
mus eilėraščius. Ilgainiui susirado vis dau
giau tokių, kurie aktyviai ėmė jungtis į šį 
darbą. Vienas Leeds universiteto paskaiti
ninkas pasisiūlė skaityti socializmą aiški
nančias paskaitas. Sekmadienių popietinis 
eilėraščių skaitymas išvirto į kartais iki su 
temos užsitęsiančias diskusijas.

Pradėjo rinktis paprasčiausi žmonės pa
siklausyti, pasižiūrėti, pakritikuoti. Trečia 
dienių vakarais įdomesnės mano paties 
rinktos knygos ėjo iš rankų į rankas; be
veik kiekvienas, kad ir visiškai įsilinksmi
nęs, žmogus ėmė drįsti garsiai paskaityti 
eilutę, o kartais ir visą posmelį.

Atspaudžiau 2.000 kortelių (Woostap- 
lers Inn Group of Artists), kurių daviau 
kiekvienam, kuris parodoj išstatė savo ta
pimus ar skulptūras, kad išdalytų savo 
nuožiūra visuomenei. Kas du trys mėn. 
rodomieji darbai buvo keičiami naujais.

Savo darbui sklandžiau vykdyti išsinuo
mojau didoką namą, įrengiau patogią stu
diją, kurioje netrūko nei dažų, nei drobės, 
nei Plaster of Paris, nei net visiškai gar
bingo dydžio medžio gabalų. Visuomenė 
buvo viešai kviečiama bendrauti literatū
ros vakaruos ar įsijungti į konkrečias dis
kusijas. Tada dar atspaudžiau 3.000 korte
lių (Workshop of The North), bet įvyko ne 

laimė: užpuolė mane ir visą dirbtuvę jau
ni žmonės, kuriems lietuvių kalboj tiks
laus žodžio nerandu (latviškai — vienal- 
dzigie, angliškai — beatniks).

Literatūros popietės išvirto į „puotas“, 
kuriose svarbiausia tema buvo lytis, studi
ja pavirto į nakvynės pastogę įvairių tau
tybių benamiams. Nekartą tekdavo pabus
ti antrą ar trečią vai. ryto — visuose kam
bariuose pilna alkoholio ar gal kitaip apsi
svaiginusių pamišusių jaunuolių. Nenuga
limi jaunieji žmonės po ilgų derybų pasi- 
traukdavo, bet pirma viską valgomo su
valgę. Kartais net arbatos puoduko namie 
nebegalėjau išgerti, nes nebebūdavo iš ko. 
Rakinau duris ir spynas keičiau, bet jie 
pro langus vidun lipo. Kartais tuščius užra 
kintus namus palikęs, grįžęs rasdavau 
puotas, ir ne kartą atsitiko, kad manęs net 
vidun mėgino neįsileisti. Girdi, bumams 
negalima, bilietas — vyno butelis.

1962 m. gale supokavau porą lagaminų 
ir, palikęs per 300 rinktinių knygų, pabė
gau su žmona ir vaikais į Jersey. Čia dir
bu elektros jėgainėj, turiu nedidelę neko
mercinio meno studiją. Mano ir žmonos 
darbai buvo išstatyti Guernsey salos Fo
cus galerijos Sąsiaurio Salų Dailininkų pa 
vasario parodoj ir St. Helier miesto salėj 
vykusioj vasaros parodoj.

Saloj pasisekė parduoti du tapinius, du 
medžio darbus, vieną jų (iš balto medžio 
iškaltą raumeningą sulenktą ranką) įsigi
jo tamsiaodis Hon. F.U. Mbakogu, M.P. 
(Parliamentary Sec., Federal ministry of 
economic development, Nigeria).

Laisvalaikiu skulptuoju, studijuoju mo
derniškąją pasaulinę literatūrą, valo rašy
tojo John Cowper Powys mėgintą aiškinti 
elementalizmo filosofiją, kartais parašau 
ką nors vakarais Europos Lietuviui ir ap
skritai ruošiuos mėginti prasigraužti pro 
įvairias asmeniškas ir kitokias užtvaras į 
žmonijos galvų erdves.

Šiaip myliu: paprastus pasaulio žmones, 
ožius, J. Tysliavos eilėraščius, savo žmoną, 
modernišką džiazą, grybus ir bulvinius 
blynus.

Užsimojimas: šalia literatūros žingsnių, 
norėčiau apkeliauti visą Europą asiliuku. 
Juntu, kad asilas ir aš galėtumėm vienas 
kitam gražiai padėti. Asilas man — užsi
spyrimu neskubėti, o aš jam — savo ilgom, 
net iki žemės siekiančiom, kojom“.

PASAULY
— Perėmusi miegamųjų tablečių, nusi

nuodijo vyriausioji Churchiliių duktė Dia
na.

— Vakarų Berlyno paštininkai išsikvie
tė mokantį su bombomis susitvarkyti poli
cijos dalinį, kai išgirdo, kad siuntinyje kaž 
kas tiksi, o siuntinį atidarius buvo rastas 
elektrinis baterijinis dantų šepetukas.

— Italija per pirmuosius 8 šių metų mė
nesius pagamino 758.482 automobilius, 28. 
18 procentų daugiau negu praeitais metais, 
ir 203.361 jų pardavė užsieniuose.

— Vakarų Vokietija steigia savo kariuo
menei tiekimo ir apmokymo bazes Portu
galijoje.

— Komunistinio bloko kraštų ekonomi
nės pagalbos taryba nutarė steigti tarptau
tiniam bendradarbiavimui tarptautinį ban 
ką.

— Šiaurės Švedijoje aštuoniolikamečiui 
ūkininkaičiui JAV mirusi teta paliko 2 
mil. dolerių.

— V. Vokietijoje praeitais metais 8 mo
terys iš 10 pirkosi naujus paltus, o vyrai 
kas trečias.

— Nežinomas plėšikas Vienoje. Austri
joje, įsilaužęs pavogė 21.000 rankinių laik
rodėlių.

PAIEŠKOJIMAI
DIDŽIŪNAITIENĖ (Sinkevičiūtė) Vik

torija, duktė Jono, gimusi 1906 m. Lietu
voje. ir DIDŽIŪNAITIS Antanas, sūnus 
Juozo, gimęs 1898 m. Lietuvoje, patys arba 
žinantieji apie juos prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.
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