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Ateina vakaras, ir amžinybės pirštai 
švelniai paglosto varganą mūs kūną, 
bet tautos laisvė su mumis nemiršta, 
ir josios gyvastis kalėjimuos nežūna.

Praeina šimtmečiai, ir naujos ainių kartos 
vis neša vėliavas ir gyvą tautos vardą, 
nors jos paminklus svetimi išvarto, 
nors jos šventoves priešų rankos ardo.

Tai gyvastis tautos, kuri per rūką tirštą, 
kuri per ašarų ii- karšto kraujo klaną 
išeina Saulėn, tik karžygiai išmiršta, 
bet ji kaskart laisvės šviesoj gyvena.

Tai gyvastis tautos, kuriai tironų rankos 
širdies pulsuojančios išplėšt negali.
Nors tautos mažos, varganos ir menkos, 
bet didelės dvasia kovoj už laisvės šalį.

Ateina vakaras, ir amžinybės pirštai 
ir mums parodo tylų žvakių taką
Bet tautos laisvė su mumis nemiršta. — 
ji bočių ugnimi tautos širdyje plaka!

Septynios DIENOS
Perversmai

Libijoje karininkai nuvertė karalių ir 
sudarė kairiąją vyriausybę.

Kadangi Brazilijos prezidentas serga ir 
negali tinkamai eiti pareigų, valdžią per
ėmė irgi karinė junta.

Tarptautinis nusikaltimas
Daugiau kaip 40 JAV keleivinių lėktuvų 

vien šiais metais buvo priversti skristi į 
Kubą, iš kur jie būna išperkami, o kelei
viai paleidžiami. Kadangi JAV ir Kuba ne
turi diplomatinių ryšių, tuo viskas ir bai
giasi.

Bet palestiniečiai teroristai amerikiečių 
lėktuvą nuvarė Sirijon, jį apgadino, ir to 
krašto pareigūnai sulaikė dalį keleivių — 
Izraelio piliečių. Lėktuvą Sirijoje privertu- 
sieji nusileisti palestiniečiai nėra to krašto 
piliečiai, dėl to Sirija kaltinama, kad ji 
prisideda prie tarptautinių nusikaltimų. Ją 
pakaltino ir JAV ir Britanija.

Eilė liberalams
Oficialiais duomenimis, okupacijos su

kakties proga Čekoslovakijoje ryšium su 
demonstracijomis buvo areštuota 3.960 as
menų, kurių apie pusė paleista.

Bet Prahos radijas nurodė, kad dalis at
sakingųjų už kritišką padėtį krašte yra pa
bėgę į užsienius, o dalis arba ruošiasi pa
bėgti, arba yra apsikasę vyriausybės įstai
gose. Prieš tuos apsikasusius būsią imtasi 
prievartos.

PRIMENAMA SUTARTIS PASALUS APLINK MUS
Rugpiūčio 23 d. Lietuvos. Latvijos ir 

Estijos Laisvės Komitetų pirmininkai (V. 
Sidzikauskas, V. Hazners ir L. Vahter), 
pasirašę kaip Baltijos Valstybių Laisvės 
Taryba, pateikė JAV Prezidentui. Valsty
bės Sekretoriui, Senatoriams. Atstovi; Rū
mų nariams. Jungtinių Tautų Generali
niam Sekretoriui ir spaudai tokią Dekla
raciją dėl sovietų-nacių slaptų sandėrių 
30 metų sukakties:

Antrojo Pasaulinio karo išvakarėse So
vietų Sąjunga pasijuto esanti ypatingoje 
atsakomybės prieš žmoniją padėtyje. Jos 
galioje buvo ar palaikyti pasaulio taiką, ar 
paskandinti žmoniją į antrą pasaulinį ka
rą. Susidūręs su tokiu pasirinkimu, Krem
lius apsisprendė už karą.

Jau 1939 metų kovo mėnesį, 18-tajame 
SSSR komunistų partijos kongrese, Stali
nas pareiškė, kad esamose politinėse ap
linkybėse esąs pribrendęs laikas „perkai
noti esamuosius tarptautinius pasižadėji
mus ir susitarimus... Buržuaziniai politikai 
gerai žino, kad pirmasis imperialistinis ka
ras atnešė revoliucijos pergalę vienoje iš 
didžiausių šalių. Jie bijo, kad antrasis im
perialistinis karas gali atnešti tokį laimė
jimą vienoje ar daugelyje šalių“.

Stalino viltis dėl sandėrio su Hitleriu ir 
jo laukimas kilsiant pasaulinį karą greit 
išsipildė. Prieš 30 metų pasaulis, ir taip 
jau perimtas nelemtų nuojautų įtampos, 
buvo apstulbintas žinios, kad stalininė So
vietų Sąjunga ir hitlerinė Vokietija staiga 
apsuko savo politiką atvirkščiai ir 1939 
metų rugpiūčio 23 dieną Maskvoj sudarė 
savo tarpe nepuolimo sutartį.

Susitarimas tarp Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos nekelti ginklo prieš viena kitą iš 
tikrųjų buvo tik slapto sąmokslo priedan
ga. Prie sutarties buvo prijungtas slaptas 
protokolas, kuriuo du diktatoriai pasidali
jo tarp savęs Rytinę Vidurio Europą. So
vietų grobio dalis apėmė Suomiją. Estiją. 
Latviją. Lietuvą, rytinę Lenkijos dalį, taip 
pat Besarabiją ir šiaurinę Bukoviną.

Kremlius nesuklydo savo trumpojo ats
tumo spekuliacijose. Pasaulis tapo įstum
tas j patį baisiausią karą, ir Sovietijos va
dai neparodė jokių svyravimų, dalydamies 
su naciais pradiniais jų užkariavimais. Ne
trukus po to karas apsėmė ir pačią Sovie
tų Sąjungą.

Praėjo trys dešimtys metų nuo nelemto
jo Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašymo. 
Nacizmas tapo sunaikintas. Nugalėjusių 
Vakarų valstybių valia, iš Vokietijos buvo 
atimti visi slaptųjų Stalino-Hitlerio sandė
rių naudmenys. Tačiau ryškiai priešingai. 
Sovietų Sąjunga tebelaiko savo valdžioj be
veik visas teritorijas, ypač Estiją. Latviją 
bei Lietuvą, pasisavintas remiantis sovie
tų-nacių paktu. Ar dar ilgai pasaulio sąži
nė pakęs tokį dvejopą mastą ir leis Krem
liaus valdovams laikyt savo valioj Balti
jos valstybes?

Molotovo-Ribbentropo pakto sukakties 
proga mes, teisėti nutildytų Estijos. Latvi
jos ir Lietuvos žmonių balso reiškėjai, ska
tiname visas taiką mylinčias tautas ir jų 
vyriausybes pripažinti, kad Sovietų Sąjun
gos padėtis Europoje šiandien yra jos san-

Nėra vilties atsikratyti
Buvo vis galvojama, kad jei Čekoslovaki

ja prisiderins prie Maskvos reikalavimų, 
tai Sov. Sąjunga gali atitraukti savo ka
riuomenę.

Po Sov. Sąjungos vyr. politruko gen. Je- 
piševo kelionės į Čekoslovakiją vizituoti 
jos armijos tokios viltys palaidojamos. 
Kaip tik jo lankymosi metu atėjo žinios, 
kad susišaudė rusų ir čekoslovakų daliniai. 
Okupacijos sukakties metu dalis čekoslo
vakų karių, atsiųstų į Prahą tvarkos dary
ti, šaukė Dubčeko pavardę kartu su de
monstruojančiais civiliais ar kartu giedo
jo himną.
Lakūnų reikalavimas

Turėdama galvoje nepaprastai didelį 
skaičių atsitikimų, kai lėktuvai priverčia
mi skristi teroristų reikalaujama kryptimi, 
tarptautinė lakūnų federacija reikalauja 
prieš nusikaltusius imtis griežtų priemo
nių.

Vyriausybės turėtų pasirašyti tarptauti
nę sutartį, pagal kurią tokiems teroristams 
nebūtų teikiamas prieglobstis.

Galimas susitikimas
Buvo tikimasi, kad Ho Či Mino laidotu

vių proga bus panaudota susitikti Kinijos 
ir Sov. Sąjungos viršūnėms. Kosyginas at
skrido su visa delegacija, bet Kinijos Čou 
En-lajus. nelaukęs net laidotuvių, grįžo na
mo.

Gali būti, kad jis dar grįš. 

dėrių su nacine Vokietija vaisius; kad bet 
kokios derybos, kuriose nepasipriešinama 
sovietinei ištisų tautų aneksijai, būtų iš 
tikrųjų tik Hitlerio dvasios gaivinimas ir 
jo darbų įamžinimas; ir kad sovietinis im
perializmas — tasai demokratijos, laisvės 
ir žmogiško padorumo didysis priešas — 
tebeveikia, kaip ir prieš tris dešimtis metų, 
siekdamas savojo tikslo viešpatauti pasau
lyje.

Ištikimos savajai šimtmečių istorijai ir 
laisvės tradicijai, Baltijos tautos yra pasi
ryžusius tęsti savo kovą dėl savo kraštų 
laisvės ir nepriklausomybės atstatymo".

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas rugp. 21 dienų spaudos agentūroms ir 
daugeliui laikraščių išsiuntė tokią telegra
mą;

1969 m. rugpiūčio 23 d. sueina 30 metų, 
kaip Sovietų Sąjunga sudarė sambaudį 
(collusion) su hitlerine Vokietija, vadina
mą Ribbentropo-Molotovo paktu, kuriuo du 
diktatoriai — Stalinas-Hitleris — pasida
lijo Vidurio ir Rytų Europos erdvę vadina
momis įtakų zonomis ir sudarė dingstį (pre
tekstų) II-jam Pasauliniam karui.

Dabartiniai Sovietų Sąjungos vadovai, 
remdamiesi šiuo sambaudžiu. ir šiandien 
tebelaiko Baltijos kraštus — Lietuvą. Lat
viją ir Estiją — okupuotus, kaip ir visų ei
lę kitų Vidurio ir Rytų Europos valstybių 
savo militarinėje ir politinėje priespaudo
je.

Labai būtume dėkingi, kad šia 30 metų 
sukakties proga šis Hitlerio Vokietijos ir 
Sovietų Rusijos sambaudis būtų Tamstų 
spaudoje atitinkamai paminėtas ir komen
tuotas, pabrėžiant Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai Sovietų Rusijos padarytą tarptautinį 
nusikaltimą ir iškeliant reikalą atstatyti 
šių valstybių nepriklausomybę. (Elta)

VLIKo PIRMININKAS GRĮŽO
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, 

apie du mėnesius išbuvęs Europoje, rug
piūčio 24 d. grįžo.

Europoje būdamas, Vliko pirmininkas 
lankėsi Anglijoje, Belgijoje. Ispanijoje. 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. 
Tuose kraštuose lankydamasis, matėsi su 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos pareigū
nais (Anglijoj, Prancūzijoj ir Šveicari
joj). su lietuvių organizacijų vadovybėmis 
ir su eile tų kraštų visuomenininkų bei po
litikų. (E) 

Reichstago gaisro kaltininkai
Tarptautinė komisija, tirianti paskuti

niojo karo priežastis, ruošiasi spalio mėn. 
paskelbti, kas iš tikro kaltas už Reichstago 
gaisrą.

Komisijai pasisekę surasti visą reikalą 
žinančius liudininkus, kurie parodo, kad 
patys naciai sudegino provokaciniais su
metimais.
Karininkai baudžiami

Čekoslovakijoje nubausta apie 30 karo 
akademijos karininkų už „pavojingas poli
tines ir antisovietines pažiūras“.

Sov. Sąjungai užpuolant kraštą, jie buvo 
pasirašę atsišaukimą, reikalaudami neutra
lumo, o po to nesutiko atšaukti savo para
šų ir prisipažinti kaltes.

Mažinama kariuomenė
Spalio mėn. JAV naujokų tešauks tik 9 

tūkstančius (rugsėjo mėn. 29.000).
Tai turi ryšį su tuo, kad dalis kariuome

nės atitraukiama iš Vietnamo, o iki sekan
čių metų vidurio iš viso bus sumažinta 
150.000, taigi liks 3.300.000.

Technikinė misija
Sov. Sąjunga siunčia technikinę misiją 

Į Indoneziją tartis dėl ekonominio bendra
darbiavimo ir dėl sąlygų, kuriomis Indone
zija išmokės 800 mil. dolerių skolą.

Sov. Sąjungos tikslas taip pat esąs su
mažinti JAV įtaką tame krašte ir užmegzti 
ryšius su likučiais po perversmo sunaikin
tos komunistų partijos.

Naujas teroro būdas
Brazilijoje teroristai pagrobė JAV am

basadorių. žadėdami jį paleisti, jei Brazi
lijos vyriausybė paleis iš kalėjimo 15 poli
tinių kalinių. Vyriausybė sutiko.
Paleidžiamieji turi būti nugabenti į Al

žyrą. Čilę ar Meksiką.
Paleidžiama 11 studentų ir 4 komunistai.
Ambasadorių pagrobusieji yra Kubos ti

po komunistai.
Raketos Zambijai

Britanija pristatys Zambijai priešlėktu
vinių raketų už 6 mil. svarų.

Zambijai raketos reikalingos prieš gali
mą Rodezijos puolimą.
Mirė Ho či Minas

Mirė šiaurės Vietnamo komunistų vadas 
Ho Či Minas.

Vakarų laikraštininkus ypač stebino tai. 
kad dar nets 19 valandų po jo mirties vis 
buvo skelbiami biuleteniai apie ligos eigą.

TERORAS KOVOS VARDU

JAV ir Kuba nekariauji, o kubiečiai vis 
tiek vien tik šiais metais jau buvo privertę 
jų norima linkme pasukti net 41 amerikie
čių lėktuvą. Tuo palaikomas nuolatinis te
roras. nors toli gražu ne visais atvejais te
roristai yra protingi žmonės.

Dabar vis dažniau palestiniečiai arabai 
tokią teroro priemonę panaudoja prieš Iz
raelio lėktuvus. Žūsta žmonių, kiti laikomi 
pagrobti. Naikinami lėktuvai, ir keleiviai 
visada turi jaustis, kad pavojinga leistis į 
kelionę.

Bet arabų teroristai pradeda nueiti tiek 
toli, kad jau ir kituose kraštuose kėsinasi 
prieš žydus ir jų turtą, štai Londone bom
ba sprogo Izraelio kelionių biure, tokios 
bombos buvo padėtos ir keliose didžiulėse 
parduotuvėse, kurių savininkai yra žydai.

Kur dar galėtų pasukti tokio teroro pa
laikytojai ir vykdytojai?

Žmogaus išradingumas neturi ribų, dėl 
to visokių teroro rūšių dar galima susilauk
ti. Bet įdomu tokio teroro atsitikimus pa
lyginti su senų laikų istorija, kai puslauki
niai užpuldinėdavo ir skersdavo vieni ki
tus. Tik smulkiau lyginant pradėtų labiau 
aiškėti, ar labiau laukiniai buvo žmonių 
santykiai anuomet, kai puslaukiniai užpul
davo, plėšdavo ir degindavo, ar dabar.

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ OKUPANTĄ

Prieš keletą metų esu skaitęs apie vieną 
Pietų Amerikos kraštą, kad ten kadaise į 
centrinį Vasario 16 minėjimą suvažiuodavo 
iš visur iki 15.000 lietuvių. Ilgainiui suva
žiuojančiųjų skaičius pastebimai mažėjo, 
kol. rodos, priėjo iki šimtų. Tie šimtai, ži
noma, tik trupinėlis anų buvusių keliolikos 
tūkstančių, bet kelias nuo tūkstančių į 
šimtus aiškiai liudija, kaip veikia žmogaus 
dvasia. Ji pamažu surambėjo, atšąla, joje 
užgęsta idealų ugnelė. Visur taip yra. ne 
vien tarp lietuvių.

Minėdami liūdnąsias sovietinės okupaci
jos metines, čekoslovakai parodė, kad juo
se per metus dar niekas neužgeso. Jiems 
buvo pasiūlyta metinių dieną nesinaudoti 
viešosiomis susisiekimo priemonėmis, val
gyklomis ir t. t., ir čekoslovakai vieningai 
tų nurodymų prisilaikė. Antirusiška ugne
lė juose dar tebėra tokia stipri, kad dešim
tys tūkstančių ne nepaklausė prašymo lai
kytis pasyvaus pasipriešinimo ir išėjo į gat
ves. buvo vaikomi ašarinėmis dujomis, van
deniu, buvo gainiojami tankų ir fotogra
fuojami vaikinų, kuriuos, švelniai kalbė
dami, pavadintume saugumiečiais (tos fo
tografijos bus jiems reikalingos surankioti 
rodžiusiems savo patriotinius jausmus gat
vėje). Tūkstančiai areštuotų, dešimtys žu
vusių. o Maskva ir Praha rėkia, kad j gat
ves buvo išėję antisocialistai ir chuliganai.

Už tokį vieningą pasyvų ir aktyvų pasi
priešinimą okupacijai, tur būt, čekoslova- 
kams pradės daugiau atlaidumo jausti ir 
tie, kurie juos iš arčiau pažinojo karui be
sibaigiant, kai jie įkaitę laukė rusų, lyg ko
kio išganymo. Rusai, kaip žinome, atėjo ir 
krašto priekyje pastatė bjauriausios rūšies 
žandarus, visiškai paklusnius Maskvai ir 
valdžiusius teroru.

Per tuos dvidešimt metų nemaža ceko-

ŠVEDŲ SUSIRŪPINIMAS

Švedų įstaigos tyrinėja, kokiu būdu ga
lėjo niekieno nepastebėta K) metrų ilgio 
jachta su penkiais sovietų jūrininkais 
įplaukti į Stockholmo uostą. Tai įvyko rug
piūčio 25 d. vakare.

Jūrininkai, kurie buvo sulaikyti rugpiū
čio 26 d. rytą, aiškinosi, kad jie atplaukė 
iš Klaipėdos, bandydami naują sportinę 
jachtą. Paklausti, kam jų jachtoje yra te
leskopiniai fotoaparatai, klausymosi prie
taisai ir sudėtingi radaro aparatai, jie at
sakė. kad tai esą navigacijos instrumentai.

įėjimas iš Baltijos jūros j Stockholmo 
uostą yra labai rūpestingai saugomas, kad 
karo atveju joks priešo laivas negalėtų pa
siekti Švedijos sostinės. Pakeliui į uostą 
įrengta visa eilė strateginių punktų, prie 
kurių prieiti niekam neleidžiama ir taikos 
metu. Tačiau sovietų jachta nebuvo paste
bėta.

Patikrinę jachtos įrengimus, švedų sau
gumo organai nutarė 5 jūrininkus ištremti, 
palydint jų laivą už teritorinių vandenų. 
Rugpiūčio 27 d. jachta buvo išleista į Balti
jos jūrą, bet vakare ji vėl grįžo į Švedijos 
teritoriją ir sustojo Sandhamo saloje, apie 
20 mylių nuo Stockholmo. Jūrininkai buvo 
vėl areštuoti, bet šį kartą jie aiškinosi, kad 
jūra esanti nerami ir jie negalėsią saugiai 
pasiekti Klaipėdos.

įtartini kaimynai taip ir liko laukti ge
resnio oro.

slovakų praėjo kalėjimus ar prievarta bu
vo nuvaryti į kapus. Tarp jų. aišku, aps
čiai buvo ir tokių, kurie karui baigiantis 
ilgėjosi ir laukė rusų, kad šie išvaduotų iš 
vokiečių. O masės turėjo nusilenkti 
terorui ir prisitaikyti prie jo. Kai tik pasi
keitė sąlygos, tada ir paaiškėjo, su kokiu 
laisvės troškimu širdyje išaugo jaunimas ir 
kiek to troškimo būta vyresniuosiuose. Net 
ir komunistų partijoje maža tebuvo tokių, 
kurie yra pardavę sielą rusams ir nori lai
kytis valdžios viršūnėse už jų pečių.

Okupuotoje Čekoslovakijoje gyvenimas 
sunkėja. Kraštas turės prisitaikyti prie 
Maskvos reikalavimų, ir tai atliks Husa- 
kas ar jo vietą užėmęs kuris nors dar di
desnis Maskvos patikėtinis. Kadangi oku
pacijos metinės parodė, kiek gyva tebėra 
ėekoslovakuose laisvės troškimo liepsna, 
tai prasidės dar tikras teroras, ir Čekoslo
vakija. jeigu nebus kitos didelės progos su
judėti, praeis tokį pat kelią kaip ir Lietuva 
ar Vengrija, kai po teroro metų truputį at
leidžiamos vadžios ir tauta gali šiek tiek 
laisviau pasirūpinti bent savo kultūros da
lykais. Žinoma, Čekoslovakiją ar Vengriją 
sunkoka lyginti su Lietuva. Mūsų kraštas, 
deja, priverstas visiškai tiesiogiai priklau
syti nuo Maskvos. Jei sovietinėms respub
likoms įsakyta auginti kukurūzus, kaip 
buvo Chruščiovo laikais, tai ir lietuvis turi 
tai daryti be jokių derybų. Jei reikia išleis
ti knygą ar laikraštį, tai ir šiuo atveju be 
Maskvos palaiminimo nieko neišeis.

PRIEMONES PASMAUGTI

PASIPRIEŠINIMUI

Beje, dėl to busimojo teroro Čekoslova
kijoje. Jis jau prasideda, nes kai tik bai
gėsi demonstracijos ryšium su okupacijos 
metinėmis, vyriausybė tuojau paskelbė tau
tinio susirinkimo (parlamento) prezidiumo 
priimtąjį „viešajai tvarkai palaikyti" įsaką.

Pagrindinė to įsako mintis — panaikina
ma asmens laisvės garantija. Jeigu polici
ja įtars žmogų, kad jis nusižengė „socia
listiniam" teisingumui ar šmeižė savą vals
tybę ar Sov. Sąjungą, tai jis galės būti įka
lintas be jokio teismo. įtariamąjį policija 
gali suimti ir tardyti nesivaržydama bent 
tris savaites prieš atiduodama teisėjui bylą 
spręsti. Per tas savaites areštuotasis netu
rės teisės su niekuo iš laisvės pasimatyti, 
net ir su advokatu.

Nubausti tokiam iš policijos nebus rei
kalaujama įrodymų.

Tasai potvarkis bus parankus policijai 
siautėti, nes pagal jį galės būti baudžiami 
visi, kurie eina tam tikras pareigas, bet ga
li būti įtariami nenoru jas tinkamai atlik
ti, ypač jei dėl to nenoro galėtų pairti tvar
ka. Jei studentas bus pripažintas kaltu, 
kad šmeižia valstybę ar Sov. Sąjungą, jis 
bus išmestas iš mokyklos be teisės kada 
nors grįžti. Tai palies mokytojus, jei jų 
mokymas nesiderins su „socialistiniais 
principais“, ir darbininkus.

Manoma, kad tas potvarkis palies dauge
lį tų. kurie pasireiškė antirusiškų nusista
tymu dar prieš okupaciją ar pirmaisiais 
okupacijos mėnesiais. Daugiau pasireišku- 
siems, aišku, neužteks pritaikyti tą naują
jį potvarkį. Bet jei visas potvarkio svoris 
nukreipiamas j tai, kad žmogus, pagal jį 
pakaltintas, išjungiamas iš viešojo gyveni
mo, tai jo gali užtekti net ir Dubčekui ar 
Smrkovskiui sulikviduoti.

Kalbant apie buvusius liberaliuosius va
dus. reikia pasakyti, kad jie gali būti ati
duodami teisman ar pašalinami iš viešu
mos. Demonstrantai, pavyzdžiui, nuolat šū
kavo Dubčeko vardą gatvėse, kai buvo mi
nimos okupacijos metinės. O laikraščiai 
jau suka į tą pusę, kad policija, betardy- 
dama suimtuosius demonstrantus, surin
kusi įdomių duomenų: girdi, organizatoriai 
išdavę, kad už visų neramumų bene bus 
stovėję Dubčekas ir Smrkovskis. Prahos 
radijas, tuo pasiremdamas, paskubėjo pa
reikšti reikalavimą, kad atsakingieji būtų 
pašalinti iš viešojo gyvenimo ir pradėta 
prieš juos kova. Be kita ko. štai ką reiškia 
tose sąlygose išėjus j gatvę neapgalvotai ir 
neatsakingai šaukti: Dubček. Dubček! To
kio bjauraus neatsakingumo pavyzdžių ma
tome ir savo lietuviškame gyvenime.

Kad ir kaip būtų keista, tą naująjį įsa- 
ką-potvarkį yra pasirašę ne tik kiti buvu
sio liberalaus režimo vadai — Husakas. 
Černikas, Svoboda, bet ir Dubčekas. Vadi
nas. gali būti, kad tuo jie pasirašė sau lyg 
ir mirties sprendimą ir dar net dvigubą. 
Žmonių akyse jie dabar bus lyg ir laisvės 
idealų išdavikai ir Maskvos tarnai, o Mask
vai jie — likviduotini Maskvos idealų iš
davikai.

S. Baltaragis

1
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VAIŽGANTO METAI
AR VAIŽGANTAS NEVERTAS MAIRONIO?

Rašo STP. VYKINTAS

1962. X. 21 (XI. 2) mūsų žymiajam tau
tos dainiui Maironiui sukako šimtas metų 
nuo jo gimimo dienos. Neatsimenu, kas ta
da tuos metus paskelbė Maironio metais. 
Ir nesvarbu, kas. bet svarbu, kad tais me
tais lietuviškoji spauda ir bendruomenė vi
sais garsais būgnijo apie Maironį. Na. ir 
džiugu, kad mes kartais mokame tinkamai 
pagerbti mūsų nusipelniusius tautos vyrus. 
Tik skaudu, kad mes dažnai nesilaikome 
objektyvumo. Juk šiemet tie patys, kurie 
buvo paskelbę Maironio metus, privalėjo 
paskelbti šiuos metus Vaižganto metais. 
Pagarba rašytojui Vyt. Alantui, dabarti
niam L. Žurnalistų Sąjungos tremtyje CV 
pirmininkui, kuris žurnalistų vardu pavė-

veikalas. tai reikia suabejoti, ar tas skaity
tojas nėra pats nuobodžiausias pasaulyje 
sutvėrimas.
Kai lyginu Vaižgantą su Maironiu, tai ne

drįstu tvirtinti, kad Maironio „Jaunoji 
Lietuva" yra svarbesnė, kaip Vaižganto 
„Pragiedruliai“, ar Maironio „Pavasario 
balsai" yra reikšmingesni, kaip Vaižganto 
„šeimos vėžiai“. Maironis, kaip lyrikas, be 
abejo, paliko mums nemirštamų dainų. Ir 
šiandien mūsų jaunimas mielai dainuoja 
„Kur bėga Šešupė", „Užtrauksim naują 
giesmę, broliai“, deklamuoja gausybę pat
riotinių Maironio eilėraščių. Betgi ir Vaiž
ganto dr. Gintautas, kun. Vizgirda, Napa
lys šešiavilkis, Taučius, Niaura mums lie-

jus, kurių darbai ir kovos mums amžinai 
švies kaip geriausias pavyzdys.

Nesiruošiu šiame straipsnyje nagrinėti 
nei Vaižganto asmenybės, nei Vaižganto 
kūrybos. Vaižgantas yra perdaug plati, ša
kota ir sudėtinga asmenybė, kad ją galima 
būtų nušviesti vieno straipsnio apimtyje, 
taip pat Vaižgantas yra tiek gausus, įvai
rus ir vertingas rašytojas, kad jį būtų gali
ma keliais bruožais nubrėžti. Tačiau, ly
ginant Vaižgantą su kitais mūsų senaisiais 
ir moderniaisiais rašytojais, tenka pabrėž
ti. kad Vaižgantas šalia Valančiaus, Že
maitės yra vienas žodingiausiųjų rašytojų. 
Jo raštų stilius ir kalba yra tikras literatū
rinis ir kalbinis lobynas. Šioje srityje jo 
nepralenkė net Putinas, kuris „Altorių še
šėly“ ir „Sukilėlius“ parašė kompoziciniu 
požiūriu tobuliausiai. Maironio su Vaiž
gantu kalbiniu atžvilgiu nėra ko net lygin
ti!

Baigdamas drįsčiau kviesti visus žurna
listus, visus rašytojus, visus tuos lietuvius, 
kurie santykiavo su Vaižgantu, pratęsti šio 
mūsų tautos rašytojo-unikumo metus iki

1970 m. rugsėjo 8 d. ir spaudoje, paskai
tose nušviesti Vaižganto asmenybę, jo vi
sokeriopą veiklą, jo rašytojo nueitą kelią 
ir jo svarbą mūsų tautos istorijoje.

TIKĖJIMAS IR NETIKĖJIMAS

„Teisusis iš tikėjimo yra gyvas“ 
(Rom. 1,17)

Kalbame apie tikėjimą dieviškomis tie
somis. Mūsų tikėjimas yra mūsų proto 
veiksmas, priimant ir pritariant dieviško
sioms tiesoms, Dievo malonės paveikti. Ši

mas, paleistuvavimas, pavydas, piktumas, 
girtuokliavimas ir tinginystė. Šių nuodė
mių pavergtas nesirūpina savo išganymu.

Rūpesčiai
Nėra gyvenimo be rūpesčių. Laimingi, 

kurie rūpinasi galimai geriau pažinti Die
vą ir jį pamilti. Jie bus amžinai su Dievu. 
Amžinojoje laimėje. Kiti saikingi rūpes
čiai gali praturtinti, pagerinti asmeninį ir 
visuomeninį gyvenimą. Bet yra ir besaikių 
rūpesčių. Jie skandina žmogų smulkmeno
se. kliudo atlikti gerus darbus gerai. O tų 
rūpesčių plotai yra dideli: savoji šeima, 
stambių turtų rikiavimas, nuolatiniai po
kyliai ir savosios garbės neprotingas troš- 
kimas bei pastangos, kad visi gerbtų ir ste
bėtųsi, padaro mus juokingus. Atsiminki
me. kad mūsų garbė nėra mumyse, bet ta
me, kuris mus gerbia.

Pavyzdžiai
Blogas gyvenimo pavyzdys, nedoras el-

luotai paskelbė šiuos metus Vaižganto at
minimui. Bet gi Vaižgantas nebuvo tik žur
nalistas, daugelio laikraščių steigėjas ir re
daktorius, gausybės pakraipų laikraščių 
nuolatinis bendradarbis, bet ir vienas iš žy
miausių rašytojų, beletristas, scenovaizdi- 
ninkas, recenzentas, visuomenininkas, kurį 
laiką net ir politikas. Taigi Vaižgantas yra 
nemažiau stambi ir vertinga asmenybė 
mūsų literatūros, o kartu ir kultūros isto
rijoje, kaip ir Maironis.

Be abejo, Vaižgantas labai skiriasi nuo 
Maironio. Maironis buvo poetas, romanti
kas, šiek tiek dramaturgas, bet jis nebuvo 
beletristas. Vaižgantas buvo iš prigimties 
apdovanotas epiko gabumais. Jis galėjo va
landų valandomis, dienų dienomis kalbėti, 
mostaguoti, vaidinti, fantazuoti, kurti. Jo 
literatūros paskaitos universitete buvo kū
ryba, jo pamokslai buvo kūryba, jo visas 
gyvenimas buvo artistinė kūryba. Todėl iš 
jo plunksnos ir susilaukėme tokius bran
džios prozos kūrinius, kaip va: „Pragied
rulius“, „Dėdes ir dėdienes“, „Šeimos vė
žius“ etc. Argi ši Vaižganto proza yra ma
žiau vertinga, kaip Maironio poezija?

Prisimenu, kad „Aušros“ gimnazijoje ne
buvau didelis Vaižganto prozos mylėtojas. 
Maironio „Pavasario balsų“ daugumą eilė
raščių buvome atmintinai išmokę. Juk 1918 
-24 m. laikotarpyje Maironis buvo vienin
telis patriotinis poetas. Putino, Sruogos. 
Binkio, kaip poetų, žvaigždės dar ne vi
siems spindėjo. Tačiau 1925-26 m., būda
mas Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuviu 
kalbos ir literatūros mokytoju, susidomė
jau Vaižganto proza. Tada man „Pragied
ruliai“ padarė didžiausią įspūdį. Juk tai 
literatūrinis šedevras, kokio niekas iki tol 
mūsų literatūroje nebuvo sukūręs. Kur tu. 
žmogau, rasi įdomesnius personažus, kaip 
dr. Gintautą, bajorą Sviestavičių. kun. Viz
girdą. Daratą Vidmantaitę, Napalį šešia- 
vilkį, valkatą Gustį. Taučių. Niaurą etc. 
Tai tik Gogolio „Mirusiose sielose“ užtinki 
tokius ryškius personažus. Jei kas skun
džiasi, kad „Pragiedruliai“ yra nuobodus

ka it geriausi pavyzdžiai, kaip pasiaukoti- 
na savo tautai ir kovotina dėl savosios kul
tūros, dėl Lietuvos žmonių laisvės, sava
rankumo ir ekonominės gerovės.

Mes dažnai skundžiamės, kad neturime 
savo tautinio epo, neturime savo tautinių 
herojų. Tiesa, mūsų poetai nesukūrė nei 
„Odisėjos“, nei „Iliados“, nei „Nybelųngų“, 
nei „Rolando giesmės". Bet Maironis sukū
rė Juozą Rainį, ir Vaižgantas sukūrė dr. 
Gintautą. Ar juos mes pažįstame, ar jie 
nėra mums brangesni herojai, negu Zyg
fridai ir Rolandai? Ir Vaižgantas yra 
mums sukūręs epochinius tautinius hero-

MIRĖ E. BARONIENĖ

Rugpjūčio 21 d. Vilniuje mirė pedagogė 
Elena Baronienė. Šių metų sausio 16 d. jai 
suėjo 86 metai amžiaus.

E. Baronienė yra buvusi mokytoja lietu
vių pradžios mokykloje Rygoje, vėliau Me- 
demrodėje, nuo 1919 m. Ukmergės gimna
zijoje, nuo 1926 m. — suaugusių kursuose 
Kaune, vėliau yra parašiusi vadovėlių. 
Bolševikmetyje iki 1955 m. buvo vidurinės 
mokyklos mokytoja Panevėžy, po to—pen
sininkė. (E)

pagalbinė malonė yra teikiama visiems, 
bet ne visi ja pasinaudoja. Dažnai žmogaus 
laisvą valią užgožia nenoras žinoti tikėji
mo tiesas, kad netektų sutvarkyti netvar
kingo gyvenimo. Palaidumas prieštarauja 
Dievo įtakai. Visokie rūpesčiai: šeimos, 
turtų, malonumų ir garbės troškimas, kaip 
kokie erškėčiai, neleidžia valiai apsispręsti 
už tikėjimo tiesas. Dar smarkiau paveikia 
blogi palaido gyvenimo pavyzdžiai ir dide
lis apsileidimas. Nestebėtina, kad žmogus, 
nesekdamas išminties nurodymų, pasidaro

gesys veikia jaunimą ir senimą labiau, ne
gu iškalbingi žodžiai, kviečią į santūrumą. 
Taip galime pastebėti blogą įtaką tų televi
zijos programų, kur artistai voliojasi lovo
se. o artistės parodo, iš kur jų kojos dygu- 
sios. Begėdžiai atima gėdos jausmą žiūro
vuose. Silpnesnieji paseka jų pavyzdžiu. 
„Vargas tam žmogui, per kurį papiktini
mas ateina“, pasakė Išganytojas (Mato 
18, 7).

Šios visos priežastys apsunkina ir naiki
na neatsargiam tikėjimą. K.A.M.

MINIMI SUKAKTININKAI
Sritis, kurioje kultūrininkai, laikrašti

ninkai ir atitinkamų įstaigų administrato
riai Lietuvoj atrodo beesą pasiekę pavydė
tino tobulumo, tai kruopščiai sudarytas ir. 
matyt, nuolat papildomas visuomeninės- 
kultūrinės reikšmės datų kalendorius. Tai 
padeda laiku paminėti labai ar net ir ne
labai svarbias sukaktis, „jubiliejinius gim
tadienius“, o šių pastarųjų progomis su
rengti ir pagerbtuvių. Vieniems viešos pa- 
gerbtuvės pradedamos rengti nuo 50 metų 
amžiaus ir paskui kartojamos kas 10 ar 
net kas 5 metai, kitiems nuo 60 ar net 70 
metų amžiaus. Minėjimų bei gerbimų ap
imtis pastaruoju metu prasiplėtė ir ėmė 
siekti net kai kuriuos politinius pabėgė
lius...

Rugpjūčio vidurio (16 d.) Lit. ir menas 
minėjo tris sukaktininkus (jei neskaitysim 
rusų teatro dekoratoriaus Lukackio). Se
niausias iš minimųjų buvo jau prieš 15 me
tų miręs muzikas Jonas Benderius, kuris 
dabar būtų 80 metų amžiaus. Daugeliui 
buvusių J. Bendoriaus bendradarbių, mo
kinių ar šiaip jį pažinojusių gali būti staig
mena skaityti apie jį. kaip apie komunistą, 
visuomenės bei muzikos veikėją... Betgi jo 
niekas nebepasiklaus ir nepatikrins, kaip 
ten iš tikrųjų buvo.

Skulptorius Napoleonas Petrulis mini
mas 60 metų amžiaus proga, irgi kaip „me- 
nininkas-komunistas“, ir ne veltui. Jis jau 
1945 metais lipdęs Leniną, po to nulipdęs 
ištisą galeriją lietuvių ir rusų bolševikų, o 
dabar parengė Kauno miestui „antrąjį so
borą“, tai yra Lenino paminklo projektą, 
kurį ateinančiais metais mano pastatydinti 
buvusioj Vienybės aikštėj, netoli nuo Vy
tauto Didžiojo muziejaus. („Antruoju so
boru" tas būsimasis paminklas vadinamas 
todėl, kad tai bus naujo rusų režimo Kau
nui primestas nepageidaujamas „papuoša
las“. Pirmąjį soborą Kaune paliko caro re
žimas. Nebuvo jis mėgiamas, bet liko ne
nugriautas tik dėl per didelio masyvumo).

Pagaliau 70 metų amžiaus sulaukusį Vil
niuje mini ir New Yorke gyvenantį rašyto
ją Juozą Petrėną — Petrą Tarulj. Jo api
būdinime nėra jokių „ideologinių“ užuomi
nų. Kalba tik, kaip apie rašytojų ir, lyg 
netyčia, įterpė du trumpus, bet tenai itin 
reikšmingus, žodelius: „Gyvena Niujorke“... 
L. ir M. atspausdino Petro Tarulio (t. y., 
J. Petrėno) apsakymą „Sidabrinis lietus“, 
pažymėjęs, kad „paimtas iš emigrantinės 
periodikos“. Ta pačia proga ir. G. kraštas 
spausdino J. P. apsakymą „Žirgeliai pa
debesiuos“. (Elta)

nebeišmintingas. Jam it nebūtų nei dieviš
kųjų tiesų, nei paties Dievo. Tryliktoji 
psalmė, bene iš Absalomo maišto laikų, tai 
išreiškia šiaip: „Neišmintingasis sako savo 
širdyje „Nėra Dievo“. Jie sugedę, darė pa
sibjaurėtinus dalykus“ (Ps. 13,1).

Protas
Mūsų protas yra it koks besaikis sandė

lis. Į tą sandėlį krauname mums patinkan
čias žinias ir tiesas. Daug žinome ir dar 
daugiau norime sužinoti. Tos pasisavinto
sios žinios ir tiesos nusako mūsų dvasios 
veidą. Kai kurie pasidaro savo srities ži
novai: inžinieriai, gydytojai, advokatai, 
teologai, astronomai, gamtininkai, ūkinin
kai. Nė vienas mokslas kitam nekenkia, tik 
gali padėti. O kas ribojasi vienu kuriuo 
mokslu ir neieško kitų, savo srity gali būti 
žinovas, o svetimoje — nenusimanėlis. Kas 
neieško, nepriima, nepasisavina dieviškųjų 
tiesų, gali būti geras ūkininkas, gydytojas, 
inžinierius, bet dieviškose tiesose bus ne
nusimanėlis, ignorantas. Su šypsena pasi
tinkame tokio asmens teigimus.

Palaidumas
Nuo pat kūdikystės žmogus yra linkęs 

daugiau į bloga; negu į gera. Pagalbon at
eina pats Dievas. Jis teikia kiekvienam 
žmogui gana savo malonės, kad tas išveng
tų nusikaltimų. Reikia prašyti. Išganytojas 
tarė apaštalams: „Melskitės, kad neįpul- 
tumėte į pagundą“ (Luko 22. 40). Ir kas
dien meldžiamės: „Ir neleisk mus gundyti, 
bet gelbėk mus nuo pikto“. Kas nesimel
džia. negali tikėtis nepaprastos Dievo pa-
ramos. Tuos dažnai apima puikybė, godu-

K. Bitikas

RAUDA

Atminki, mūs Dieve, nelaimę, 
kuri mus ištiko:

pasiėmė priešai sodybas, 
namus ir kas liko...

Našlaičiais palikom be duonos 
tarp priešo minių, 

neleidžia vandens atsigerti 
iš mūs šulinių;

nenaudėliai vilki mūs rūbais — 
kalenam dantinis,

supančioja, riša rankas, 
o tardo naktims.

palydi žvaigždėtas riebulis, 
kai alpstam iš bado:

pajungė į prievartos darbus, 
laisvus žiauriai valdo...

Dėkojam už numestą plutą: 
būt norim gyvi.

Kas mirė, palikome tundroj — 
dabar jie laisvi;

tik audros jiem „libera“ groja 
ir sniegas apkloja

sudžiuvusį veidą, akis 
kol saulė nušvis.

Kai vergė senovėj Egiptas 
išskirtiną tautą

ar varė tremtin Babilonas, — 
nelaimė ribota:

dabartinis Sibiro Jonas 
ne žmogus — tironas.

DR. JULIUS VIDZGIRIS ■j
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NUTAUTIMO GRĖSMĖ
K. Dikšaitis pastebėjo, kad dviejų kul

tūrų susitikime kyla konfliktas tada, kai 
nepajėgiama suderinti skirtingų kultūrinių 
normų. Toks konfliktas savaime veda prie 
įvairaus nutautimo laipsnio. Kultūros ele
mentų sumaišymas pasibaigia perdėtu pri
sitaikymu, kai nutautėliai pasidaro voki.š- 
kesni už vokiečius.

Vokietijoje užaugusio mūsų jaunimo tau
tinė sąmonė, kalbėtojo nuomone, nesanti 
aukšta. Tai pati didžiausia nutautimo prie
žastis. Nesąmoningi žmonės į tautinę bend
ruomenę žiūri tik naudos akimis. Susido
mėjimas bendruomene jaunime menkas. Iš 
5-600 jaunuolių vos maža dalis dalyvau
janti bendruomeninėje veikloje.

Padaryta klaida, kad 1959 m. ir vėliau 
atvykusieji iš Lietuvos nebuvo informuo
jami apie bendruomenę, todėl jie neprisi
dėjo ir greit suvokietėjo. Dabar juos jau 
sunku bepritraukti. Kai kuriais atvejais 
veikia nemokėjimas išskirti tautybės ir ti
kybos. Kad evangelikas gali būti nebūtinai 
vokietis, bet ir lietuvis, yra didelis uždavi
nys išaiškinti ne tik evangelikų veikėjams. 
Esama ir katalikų tarpe tokio netinkamo 
požiūrio.

Nutautimo pavojų galima pristabdyti to
kiomis priemonėmis: 1) tautinės sąmonės 
ugdymas. 2) jaunimo informavimas apie 
Lietuvą, ypač to jaunimo, kuris gimęs Vo
kietijoje, nelankė liet, mokyklos ir neturi

Mokyt. Palavinskas iš Saaro krašto su- 
elementariausių žinių apie tėvų kraštą. 3) 
vokiečių informavimas apie lietuvius ir 
Liet, bendruomenę, nes vokiečių dėmesys 
paskatina ir nutautėlius pasijusti lietuviais. 

ji tikrai būtų pasiruošusi duoti konstruk
tyvių planų.

Clevelando Balfo veikėjas Steponavičius 
abejojo, ar Vokietijos lietuviai savo nesu
tarimų kėlimu protingai elgiasi. Jis pabrė
žė, kad tautinė bendruomenė (Volksge- 
4) kultūrinis bendradarbiavimas su vokie
čiais. 5) tiesioginiai ryšiai su Lietuva ir jos 
kultūra. Reikalingos visos priemonės, kad 
lietuvybė pasidarytų dorinė ir siektina 
vertybė, o būti lietuviu būtų pasididžiavi
mas.

BENDRUOMENĖS RYŠIAI SU TĖVYNE 
Teisininkas J. Lukošius savo referate 

pabrėžė bendruomenės nepolitinį pobūdį. 
Jai priklauso visi lietuviai, išskyrus komu
nistus. jeigu jie pripažįsta Lietuvos prie
vartinį įjungimą į Sov. Sąjungą.

Toliau jis apžvelgė mūsų politinių veiks
nių ir PLB seimo gaires bei nurodymus 
remti visomis priemonėmis lietuvių tau
tos kovą už laisvę. Ta prasme bendruome
nė ne tik nesmerkia santykiavimo, bet dar
gi jį skatina. Esama labai įvairių santy
kiavimo priemonių, kurios praktikuoja
mos, dėl kai kurių vyksta ginčai.

Kalbėtojas atkreipė dėmesį, jog kai ku
riuose kraštuose asmenims, keliaujantiems 
į savo kilmės kraštą, atimamos politinio 
pabėgėlio teisės (pvz.. Šveicarijoje). Tokiu 
atveju politinis emigrantas virsta papras
tu išeiviu. Ir kitokie pavojai gresia keliau
tojams. kaip rodo kai kurių atskirų asme
nį) nemaloni patirtis.

Pagaliau šiuo metu, kai tiek daug kal
bama apie ryšius su pavergtuoju kraštu, 
reikėtų neužmiršti, kokią nepaprastą drą
są pokario metais parodė tie lietuvių tau
tinio pasipriešinimo didvyriai, kurie mėgi
no sumegzti ryšius tarp kovojančio krašto 
ir Vakarų. Jų dvasios turėtų būti pilni ir 
šiandieniniai keliautojai.

Pasikeitusi komunistų taktika išeivių at
žvilgiu. viliojimas keliauti, santykiauti ir 
panašiai neturi užmigdyti mūsų elementa- 
pasisakė visi 4 simpoziumo referentai.

KITI SAVAITĖS RENGINIAI
Penktadienio vakare įvyko tradicinė Tė

vynės valandėlė. Pritaikytų minčių paskai

tė kun. Liubinas. B. Gailiūtė-Spies iš Bel- 
baila. Nevulis, akordeonu palydėjo M. Lan
das. Ypač visus sužavėjo čikagietė studen
tė Eglė Juodvalkytė, iš atminties padekla
mavusi Putino „Mortuos voco“, Mačernio 
trečiąją viziją ir Binkio „Gėlės iš šieno", 
gijos, akomponuojama V. Banaičio, padai
navo 4 dainas. Jaunimas išpildė porą tau
tinių šokių. šoko Baltuliai, Bielskutė, 
Juodvalkytė. Pauliukonytė, Gasiūnas, Ka- 
raus budrumo. Reikėtų daugiau pagalvoti, 
ko tuo siekiama.

Baigdamas J. Lukošius ragino neužmirš
ti trijų pagrindinių sąlygų, kurias savo me
tu studijų savaitėje labai gražiai suformu
lavo S. Lozoraitis jr.:

1) santykiavimas neturi vesti į Lietuvos 
Okupacijos pripažinimą, 2) turi stiprinti 
lietuvių tautos atsparumą, 3) stiprinti, ne 
silpninti laisvųjų lietuvių eiles.

KITI PASISAKYMAI
Po šių keturių pranešimų sekė plačios 

diskusijos. Dr. Kabaila, svečias iš Austra
lijos. laikinai mokslo tikslais atvykęs į Bel
giją. pabrėžė, kad bendruomenės pastan
gos rūpintis jaunimu niekada nebus per 
didelės. Abejoti galima tik dėl pasirenka
mųjų priemonių veiksmingumo.

J. Glemža papasakojo apie Vokietijoje 
įsisteigusios „Labdaros“ draugijos tikslus 
ir jos užmojus padėti seneliams. „Sene
liams reikia gerų širdžių“, sakė jis.

Mokyt. Baliulis kėlė klausimą, ar buvo 
tikslinga keisti bendruomenės statutą. Da
vė konkretų vienos apylinkės pavyzdį, kur 
šiuo metu gyvena 100 lietuvių ir nė vienas 
jų nepriklauso bendruomenei. Jis taip pat 
kėlė lietuvių kalbos vadovėlio reikalų 
tiems, kurie kalba vokiškai.

Panašiu klausimu pasisakė Hamburgo 
apyl. lietuvių veikėjas J. Valaitis. Stud. 
Šmitas palaikė opozicijos reikalingumą 
bendruomenės veikloje, bet reikalavo, kad 
meinschaft) apima visas viešojo gyvenimo 
sritis, taigi ne tik kultūrinę, socialinę, bet 
ir politinę. Negeras reiškinys yra. kad stin
ga apylinkėse dirbančių veikėjų, tarsi visa 
veikla tebūtų atliekama centre.

Kun. Liubinas abejojo, ar bendruome
nei naudinga turėti poziciją ir opoziciją. 

Tokio dalyko PLB nuostatai nenumato. 
Būtų klaida įsivaizduoti poros tūkstančių 
asmenų telkinį politiniu vienetu — valsty
be. Svarbiau būtų pabrėžti asmeninės at
sakomybės principą. Bendruomenė yra už
miršusi socialines problemas, nors jų yra. 
Abejotina mintis yra ir naujų organizacijų 
steigimas, kai daug svarbiau koordinuoti 
jau esamas. Atsiranda apsukrių asmenų, 
kurie, tuo pasinaudodami, sugeba išgauti 
paramos iš kelių organizacijų, kai kitas, la
biau paramos reikalingas, nesulaukia nė iš 
vienos.

Kun. Urdzė iškėlė mokyklos auklėjamą
ją reikšmę tautiniam sąmoningumui, 
smerkė nesirūpinimą Vargo mokyklomis, 
jų mokytojų darbo nevertinimą. Esama 
vietovių su keliais šimtais lietuvių, kur 
neveikia jokia Vargo mokykla. Susidaro 
įspūdis, jog kartais visiškai ne vietoje tau
pomi pinigai.

Dr. Grinius nurodė, kad santykiavimo 
su Lietuva klausimas labai dažnai netin
kamai dėstomas — iš kažkokių menkystės 
ir apsigynimo pozicijų, kėlė savos iniciaty
vos reikalą.

Dr. Čeginskas pastebėjo, kad diskusijos 
ir nuomonių skirtumai minėtuoju klausi
mu reiškiasi pačių sąmoningiausių lietuvių 
tarpe, todėl labai ne vietoje yra vieniems 
kitus įtarinėti patriotiškumo stoka ar davi
nėti vieni kitiems nereikalingas jo pamo
kas. Mes privalome daugiau vieni kitais 
pasitikėti, daugiau vieni kitus gerbti. Ap
lamai mūsuose kai kuriais svarbiais reika
lais per daug kalbama, per mažai daroma. 
Čia prisimintina sena prancūzų tautinės 
kovos taisyklė: niekada nekalbėti, bet visa
da apie tai galvoti.

Dar diskusijose kalbėjo Jakumaitis. Bro
nė Spies. Gintautas. Barasas. Lipšys. Ba- 
liulienė, dr. Karvelis. Pabaigoje dar kartą 
pasidalijo savo mintimis dėl „Labdaros“ 
veiklos. Mokyt. Svilas sulygino dabartinę 
Lietuvos padėtį su ta. kuri buvo carų lai
kais. Jo žodžiais, visiems nusibodusios kal
bos prieš keliones į Lietuvą.

Ketvirtadienio popietę savaitininkai at
skiru laivu plaukė Reinu.

Kitomis popietinėmis valandomis įvyko 
Vokietijos ateitininkų sendraugių ir Euro

pos Lietuvių fronto bičiulių metiniai susi
rinkimai.

Kiekvieną rytą kun. prof. Jūraitis ir 
kun. J. Urdzė rūpinosi katalikų ir evan
gelikų religiniais reikalais. Du kartu jie 
abu drauge pravedė bendras ekumenines 
pamaldas. Turiningos šiuolaikine dvasia 
perduotos dvasios vadų mintys sulaukė su
sidomėjimo ir įvertinimo net aiškaus at
eistinio nusistatymo asmenų. Ir ta prasme 
XVI Liet, studijų savaitė tikrai nusipelno 
būti vadinama pilnutinio dialogo susitiki
mu.

Dail. A. Krivickas daug pasidarbavo, kad 
savaitės aplinka būtų meniškai patraukli. 
Jo rūpesčiu veikė parodėlės, kuriose buvo 
eksponuoti Lietuvos grafikų darbai, plaka
tai. meniški leidiniai, gausūs išeivijoje lei
džiamos spaudos pavyzdžiai. Buvo parody
ti du meniniai filmai — Maironis ir Lietu
vos vitražai.

SAVAITĖS UŽDARYMAS
Sekmadienį. VII.20. po iškilmingų pa

maldų savaitininkai susirinko paskutinį 
kartą uždarymui. Kaip paprastai, dalyviai 
pasidalijo kritiškomis pastabomis apie sa
vaitės darbus. įvertino jų teigiamybes ir 
neigiamybes. Kalbėjo stud. Juodvalkytė, 
mokyt. Krivickas, dr. Grinius, prof. Ivins
kis. dr. Čeginskas, dr. Kabaila, Dikšaitis, 
kun. Rubikas. kun. Urdzė. mokyt. Baliulis, 
V. Banaitis, kun. Damijonaitis. A. Grinie
nė. stud. Šmitas.

Po to moderatorius V. Natkevičius davė 
visos savaitės paskaitų idėjinį piūvį. Jis 
daug prisidėjo prie savaitės pasisekimo. 
Nuosaikiu žodžiu, ramiu pedagogo taktu 
kiekvieną dienų rišo atskiras programos 
dalis į vieną darnią visumą, pristatydavo 
paskaitininkus, vairavo diskusijas, kad jos 
nenutoltų nuo temos ir išsilaikytų reikia
mam lygyje.

Dr. Čeginskas perskaitė savaitės dalyvių 
sveikinimą tėvynei, kuriame atsispindėjo 
būdingesnės iškilusios mintys: reikalavimas 
Lietuvai antrojo universiteto, tiesiama 
ranka kaimynams lenkams, pageidavimas 
ateityje sulaukti svečių iš tėvynės.

XVI Liet, studijų savaitė baigta Lietu
vos himnu.
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AM KNOCK HILL
Už tūkstančių mylių nuo Lietuvos. Cle- 

velando mieste. Ohio. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, lietuviai mini 40 metų sukaktį 
nuo Lietuvių Kultūrinio Darželio įsteigi
mo. Tame darželyje stovi paminklai dr. Ba
sanavičiui. dr. Kudirkai ir poetui Mairo
niui. didinga Gedimino stulpu replika ir 
kunigaikštienei Birutei prisiminti fontanas.

Ne visiems žinoma, bet tai paminklinis 
lietuvių tautai darželis, kokio kitur niekur 
pasaulyje nėra.

Darželiui projektą gamino prof. V. Du
beneckis Kaune.

Du biustai — Basanavičiaus ir Kudir
kos — buvo gauti dovanų iš Lietuvos, nu
liedinti iš modelių tų biustų, kurie stovėjo 
Karo Muziejaus sodelyje Kaune. Maironio 
biustas dirbdintas Kanadoje.

Tą paminklinį darželį, kurio pradžia sie
kia 1929 metus, nepriklausomybės laikais 
lankė daugelis žymių žmonių, atvažiavę iš 
Lietuvos. Įvairių švenčių progomis lanky
davo Lietuvos konsulai ir ministrai Ame
rikoje — B.K. Balutis, dr. M. Bagdonas, 
mjr. Povilas žadeikis.

Lankė ir Amerikos lietuviams įspūdin
gai skelbęs apie Lietuvos nelaimę į Ame
riką 1941 metais atvykęs Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona.

SUIMTAS SOCIALDEMOKRATAS

Liepos 9 d. Rygoje buvo suimtas buv. 
Latvijos socialdemokratų partijos lyderis 
Fricis Menders, kuriam dabar jau 84 m. 
amžiaus. Latvių komunistų dienraščiai „Ci
ną" ir „Sovietskaja Latvija“ kaltina F. 
Mendersą sovietų santvarkos šmeižimu. 
Liepos 25 d. apie suėmimą pranešė ir Mask
vos „Pravda“. Iš to galima spėti, kad F. 
Mendersui bus iškelta byla už ryšių palai
kymą su užsieniu.

O reikalas prasidėjo šitaip. Latvijos so
cialdemokratų lyderį buvo aplankęs Ame
rikoje gyvenąs latvis Paulis Lazda, kuris 
rinko medžiagą savo moksliniam darbui 
apie 1905 m. revoliuciją Latvijoje. Jis yra 
Wisconsino universiteto lektorius ir Lat
vijoje lankėsi atostogų metu. Pakeliui į 
namus jis buvo suimtas Taline, kai jau va
žiavo iš Sov. Sąjungos. Kartu buvo suimta 
ir jo žmona, kuri buvo užrašiusi pasikalbė
jimą su F. Mendersu. Vėliau jiems abierns 
buvo leista grįžti į Ameriką.

Francis Menders, kuriam dabar gresia 
kalėjimas nuo 3 mėn. iki metų, buvo so
cialdemokratas nuo jaunų dienų. Jis akty
viai pasireiškė 1905 m. revoliucijoje, už ką 
buvo ištremtas į Sibirą. 1917 m. jis dalyva
vo revoliucijoje savo tėvynėje, bet kai bol
ševikai įsiveržė į Latviją, jis kartu su ki
tais draugais nutraukė santykius su kai
riaisiais socialistais ir įsteigė Socialde
mokratų partiją, kurios tikslas buvo kovo
ti dėl Latvijos nepriklausomybės. Po II 
pasaulinio karo F. Mendersas buvo suim
tas ir išvežtas į koncentracijos stovyklą 
Rusijoje, o paleistas 1955 m., po garsaus 
ginčo tarp George Brown ir Chruščiovo 
Londone.

Šiomis dienomis Socialistų Internaciona
las pasiuntė telegramą Sovietų Ambasa
doriui Londone, prašydamas tuoj paleisti 
F. Mendersą.

(V.)

Slapti pardavinėjimai
Šiemet sukanka 30 m., kai nacinė Vokie

tija ir komunistinė Rusija pradėjo vesti 
slaptas derybas dėl Lietuvos ir kitų kai
myninių valstybių pasidalijimo. Tose de
rybose daug buvo išgerta vodkos už Hitle
rį, Staliną ir už amžiną Vokietijos ir S. 
Rusijos draugiškumą. Bet neilgai trukus 
ta šlykšti draugystė baigėsi tuo, kad Hitle
ris 1941 m. birželio 22 d. užpuolė S. Rusiją. 
Vokietija buvo nugalėta ir paversta griu
vėsiais, o S. Rusija dar ir šiandien laiko 
pavergusi pusę Europos.

1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokietija ir S. 
Rusija pasirašė slaptą protokolą, pasida- 
lydamos Pabaltijį ir Lenkiją. Latvija ir 
Estija paliktos S. Rusijos, o Lietuva Vokie
tijos įtakų sferoje. Vokiečiai pripažino ru
sų pretenzijas į Suomiją ir Besarabiją, taip 
pat rytinė Lenkijos dalis (Ukraina, Gudi
ja) iki Narevo, Vislos ir Sano upių pažadė
ta S. Rusijai.
Rugsėjo 1 d. prasidėjo vokiečių-lenkų ka

ras. Nepavykus greitai užimti Varšuvos, 
vokiečiai Lietuvos Brastos kryptimi pradė
jo staigų lenkų kariuomenės supimo ma
nevrą. S. Rusija, pastebėjusi, kad vokiečiai 
gali užimti visą Lenkiją ir kad tada jį ne
galėtų gauti jai pažadėtosios rytinės da
lies, rugsėjo 17 d. pasiuntė raudonąją ar
miją, kuri pradėjo veržtis į Lenkijos gilu
mą. Užmaskuoti savo grobuoniškiems tiks
lams S. Rusija skelbė pasauliui, kad ji ei
nanti „gelbėti“ ukrainiečių. Įsibėgėjusi vo
kiečių kariuomenė užėmė daugiau Lenki
jos, negu buvo numatyta rugpiūčio 23 d. 
slaptame posėdyje. Bet kai vokiečiai nesu
tiko pasitraukti iš užimtųjų plotų, tai S. 
Rusija pareikalavo, kad tų plotų sąskaiton 
jai būtų perleista Lietuva. Vėl prasidėjo 
slaptos derybos. Rugsėjo 28 d. Vokietija 
ir S. Rusija pasirašė antrąjį slaptą proto

Suvažiavimų progomis Clevelande lietu
viai visada lankydavo šį darželį, tai daro 
ir dabar.

Kultūrinių darželių istorija
Tautinių kultūrinių darželių istorija sie

kia 1916 metus. Minint garsaus anglų ra
šytojo Šekspyro 300 metų mirties sukaktį, 
miesto parke buvo pastatytas jam pamink
las tam reikalui paskirtame sklype, kuris 
pavadintas Šekspyro darželiu.

Po dešimt metų, 1926 metais, Clevelando 
žydų organizacijos pasiryžo gaut tame par
ke sklypą ir pastatyti paminklus šešetui 
žymių žydų —pasaulinio masto filosofų. 
Kadangi tie jų filosofai buvo gyvenę ir mi
rę ne kurioje nors vienoje šalyje ir jų įta
ka pasaulinė, tai žydai pakvietė ir kitų tau
tų veikėjus ir supažindino juos su savo 
sumanymu, tikėdamiesi gauti paramos.

Bet iš daugelio kviestųjų atsilankė tik 
keli, tarp jų ir lietuvių atstovas — Cleve
lando savaitraščio Dirvos redaktorius Ka
zys S. Karpius. Jam kilo mintis: kodėl lie
tuviai negalėtų turėti kultūrinio darželio? 
Su žydų veikėjais kalbantis, sumanymas 
dar išplėstas: kodėl ir kitos tautybės nega
lėtų turėti? Miesto taryba buvo paprašyta 
duoti parke žemės toms tautinėms gru
pėms, kurios tik norėtų savo darželius 
steigti. Kadangi miesto taryboje buvo įvai
rių tautybių atstovų, sumanymas buvo pa
lankiai priimtas. Tačiau nusistatyta, kad 
paminklai bus statomi tik kultūrininkams, 
ne kokiems nors kariautojams didvyriams.

Dirva, paskelbdama sumanymą, pirmoji 
padovanojo dešimt dolerių lietuvių kultū
rinio darželio fondui. Pradėta ir plačiai 
rinkti aukas, vis laukiant, kol miesto tary
ba formaliai užgirs darželių idėją ir pradės 
leisti tautybėms pasirinkti savo darželiams 
sklypus. Lietuviams rūpėjo gauti sklypą 
ko toliausia nuo lenkų darželio. Tai pavy
ko.

Dar praėjo metai, kol miesto taryba pra
vedė nutarimą.

Paminklai — dovana iš Lietuvos
Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjunga 

įsteigta 1929 m. spalio 5 d. Valdybą ir or
ganizaciją sudarė katalikiškų ir tautininkų 
draugijų atstovai ir atskiri veikėjai. Kokie 
paminklai bus statomi, greit išsiaiškinta 
tarpusavyje: dr. Basanavičiui, dr. Kudir
kai ir Maironiui.

Lietuvių darželiui pritarė plati Amerikos 
lietuvių visuomenė ir organizacijos, pradė
damos siųsti aukas. Du Susivienijimai — 
tautininkų ir katalikų — paskyrė stambias 
aukas, taigi tam įamžinti jų 50 metų su
kakties proga darželyje pasodinta po ąžuo
lą. Bet organizatoriams vis rūpėjo, iš kur 
ir kaip sudaryti tuos dešimtis tūkstančių 
dolerių pačiam darželiui ir paminklams.

K. S. Karpius 1928 metais lankėsi Lietu
voje. Jo pažintys su žymiais Lietuvos as
menimis išėjo darželiui į naudą. Genero
las Nagevičius ir majoras A. Ardickas, 
Darželio Sąjungos sekretoriaus Karpiaus 
laiškais supažindinti su visu reikalu, prisi
dėjo į talką, nors jie neturėjo nė mažiau
sio supratimo, kas iš tikro bus tas darže
lis. Paprašytas darželiui plano, gen. Nage
vičius juos gavo be atlyginimo iš prof. V. 
Dubeneckio Kaune. Lietuvos Šaulių Sąjun
ga buvo paprašyta padovanoti dr. Basana- 

kolą, kuriuo Lietuva, išskyrus dalį Suval
kijos, perleidžiama S. Rusijai.

1940 m. birželio 15 d., S. Rusija, oku
puodama Lietuvą, užėmė ir tą dalį Suval
kijos, kuri pagal sutartį buvo palikta Vo
kietijai. Mat, rusai jau buvo pasimokę, iš 
vokiečių, kad pirma užimk ginklu, o pas
kiau sėsk prie derybų stalo. 1940 m. pa
baigoje dėl tos Suvalkijos dalies, kuri 
1939 m. rugsėjo 28 d. slaptame protokole 
pavadinta „Lietuvos teritorijos juosta“, 
vėl prasidėjo slaptos derybos. Po karštų ir 
kietų derybų 1941 m. sausio 10 d. buvo pa
sirašytas slaptas protokolas, kad Vokietija 
atsisako jai priklausančios teritorinės 
juostos. S. Rusija už tą Suvalkijos dalį su
mokėjo Vokietijai 7 ir pusę milijono auk
so dolerių. Vokietija mielai tą atlyginimą 
priėmė, nes jau slapta ruošėsi pulti Rusiją.

Kai vyko paskutinės Lietuvos išpardavi
mo derybos, komunistų spauda rašė, kad 
vyksta sėkmingi Vokietijos ir S. Rusijos 
prekybiniai susitarimai.

Ar Lietuvos vyriausybė ką nors žinojo 
apie tų dclrybų eigą? Taip, dalinai žinojo, 
bet netikėjo, kad taip gali būti. Tai šven
tos ramybės vardan nieko ir neskelbė. Apie 
derybų eigą vyriausybei buvo pranešęs 
pik. K. Škirpa. Be to, tų derybų eigą Lie
tuvos delegacijai smulkiai nupa:akojo Sta
linas, kai buvo sprendžiamas Vilniaus grą
žinimo klausimas. Net parodė ir žemėlapį, 
kuriame buvo pažymėtos „Lietuvos terito- 
irinės juostos“ ribos. Tuojau Lietuvos vy
riausybė paprašė Vokietijos atstovą dr. 
Zechliną paaiškinti, ar tai tiesa, ką kalbė
jo Stalinas. Vokietijos atstovas atsakė, kad 
žinia yra teisinga. Tai sužinojusi, Vokieti
ja buvo labai nepatenkinta, kad Stalinas 
išdavė visas paslaptis.

V. Vytenietis 

vičiaus biustą, nes amerikiečiai labai gau
siai aukomis rėmė Šaulių Sąjungą. Sąjun
ga sutiko.

Nors darželis dar nebuvo kaip reikiant 
įrengtas, tik sklypą turėjome, bet lietuviai 
skubėjo pastatyti jame dr. Basanavičiaus 
paminklą, kad lietuvių vardas būtų iška
bintas „Lithuanian Cultural Garden“. Bius
tas buvo nuliedintas iš to modelio, kuris 
stovėjo Karo Muziejaus sodelyje.

Paminklo atidengimas buvo numatytas 
1933 m. birželio 11 d. Biustas gautas laiku, 
ir suspėta iki iškilmių padaryti jam čia 
pjedestalą.

Kaip tais dalykais džiaugėsi ir talkinin
kai Kaune, parodo šie žodžiai mjr. Ardic
ko laiško, rašyto 1933 m. vasario 8 d.: „Ma
tot, ponas Karpius, mūsų svajonės ir už
manymai jau išsipildė ir mūsų patriarko 
Dr. Basanavičiaus biustas jau yra Cleve
lande. Bet kiek reikėjo įkalbėti, vaikštinė
ti, tai tik aš vienas galiu tai žinoti, nes prie 
šio darbo ne viena diena ir mėnesis buvo 
sugaišta, bet vis tik ką norėjom, tai ir pa
siekėm“.

Paminklo atidengimo iškilmėje dalyvavo 
Lietuvos ministras Vašingtone B. K. Balu
tis, miesto valdininkai ir didžiausia minia 
lietuvių.

Lietuvių darželiui apskritai sekėsi. Tais 
laikais Amerikoje siautė ekonominė krizė. 
Būtų buvę sunku gauti pakankamai lėšų 
darželiui įrengti. Tačiau krašto valdžia bu
vo suorganizavusi viešuosius darbus be
darbiams šelpti. Tie kultūriniai darželiai 
buvo pripažinti tokių viešųjų darbų ob
jektu. ir krašto valdžios pinigais lietuvių 
kultūrinis darželis buvo pradėtas rengti 
pirmiausia. Norint, kad toks darbas būtų 
įjungtas į programą, reikėjo turėti tam tik
rų įnašą. Lietuvių komitetas jau turėjo 
surinkęs pinigu, tačiau tai buvo dar toli 
iki reikalingų $50.009.

Darželio statyba buvo baigta 1936 metų 
rudenį, o spalio 11 d. įvyko labai iškilmin
gas atidarymas. Iškilmėje dalyvavo kon
sulai. miesto valdyba ir Lietuvos minist
ras iš Vašingtono, dr. M. Bagdonas.

Dr. Basanavičiaus paminklas stovi pa
čioje centrinėje dalyje, o už jo krantinėje 
išstatyta didingų Gedimino stulpų replika. 
Toje aikštėje iškilmių metu gali sutilpti 
trys šimtai žmonių.

Kudirkos ir Maironio paminklai
Dr. Kudirkai ir Maironiui paminklai sto

vi aukštutinėje darželio dalyje, vienas vie
noje Birutės fontano pusėje, kitas kitoje.

K. S. Karpius vėl lankėsi Lietuvoje 1935 
metais, atnaujindamas ankstesnes pažintis 
ir sudarydamas naujų.

Clevelande esančiai dr. Vinco Kudirkos 
draugijai, kurios nariai rėmė darželio stei
gimą. pasiūlyta pasidaryti sau garbę, kai 
draugija šventė 30 metų sukaktį, ir pasta
tyti dr. Vinco Kudirkos paminklą — apmo
kėti paminklo atidengimo iškilmių išlaidas. 
Patį biustą Karpius buvo išprašęs kaip 
Karininkų Ramovės dovaną iš Kauno. Ra- 
movėnai ne tik biustą davė nuliedinti ir 
padovanojo jį, bet atidengimo iškilmėse 
dalyvauti įgaliojo mjr. Simą Narušį, kaip 
savo atstovą. Vėl buvo didelės iškilmės 
Clevelande 1968 metų spalio 2 d„ dalyvau
jant miesto valdybos nariams ir Lietuvos 
atstovams.

Su Maironio biustu išėjo kiek kitokia 
istorija. Tą paminklą buvo pasiryžę pasta
tyti Clevelando katalikai veikėjai savo pa
stangomis. Neaišku, kodėl jie neįsidrąsino 
paprašyti kokios katalikiškos organizaci
jos Kaune padovanoti Maironio biustą. Jie 
sugaišo net 30 metų, iki su naujųjų ateivių 
talka iškilmingai pastatė Maironio pa
minklą 1961 metais. Biustą dirbdino lietu
vė skulptorė Elena Docius Toronte. Kana
doje.

Maironio biustas buvo paskutinis — tre
čiasis paminklas darželyje. Tai paminkli
nis kultūrinis darželis Lietuvai, kokio ki
to nėra niekur pasaulyje.

Iš pačios pirmosios Liet. Kult. Darželio 
Sąjungos valdybos gyvųjų tarpe tėra tik 
vienas Karpius ir keliolika šiaip veikėjų 
iš tų pirmutinių dienų.

Tautos, turinčios darželius (apie 20 jų), 
sudarė Kultūrinių Darželių Federaciją 
darželiams globoti. Priežiūra yra miesto 
parkų žinioje.

Kazys S. Karpius

VANDENTIEKIS IR KANALIZACIJA
Rugpiūčio 23 d. „Tiesoj“ papasakota, kad 

1965 metais dar tik 9 Lietuvos miestai tu
rėję vandentiekį ir tik 17 kanalizaciją. Per 
ketverius metus pasikeitimas tiesiog ne
paprastas: jau 55 miestai turį vandentiekį 
ir 52 kanalizaciją... Žinoma, kai miestų 
skaičius prašoksta 50, tai Lietuvoj tas reiš
kia, kad čia įskaityti ir labai nedideli mies
tukai. Antra, remiantis kitais šaltiniais, 
yra pagrindo manyti, kad į vandentiekį bei 
kanalizaciją jau turinčių miestų skaičių 
čia įskaityti ir tie miesteliai, kuriuose pa
staruoju metu atsirado tų dalykų bent 
užuomazgos.

Ten pat pažymėta, kad Lietuvoje tik 59 
viešbučiai, iš kurių tik 15 tinkamų. Daugu
ma viešbučių esą nuostolingi, nes įsikūrę 
nepritaikytose patalpose, aptarnavimas 
juose išeinąs žymiai brangiau, nei gauna
ma pajamų. (E)

Kalnai, tur būt, auga. Atsimenu, kai bu
vau jaunesnis, šis kalnas nebuvo toks 
aukštas, beveik bėgte užbėgdavau. Dabar 
reikia bent porą kartų pailsėti. Bet kai ap
žvelgi pasaulį nuo kalno viršaus, tai ne
gaila ir tų pastangų.

Ramiai teka Forth. Prasidėjusi mažu 
upeliu, dabar ji išsiplėtusi, prie Queens- 
ferry dviem milžiniškais tiltais perjuosta. 
Neperšoksi, kaip vaikystėje per Žybalę šo- 
kinėdavom. Nykščiais užkišdavome ausis, 
dviem pirštais užspausdavom nosį ir ner- 
davom. o pasturgalis taip ir likdavo van
dens neapsemtas.

Kitoj pusėj Forth melsvo rūko apsupto
mis viršūnėmis tolumoje dunkso Ochils 
kalnai, aukštesni negu mūsų Vilko Pakau
šis, nuo kurio net keturis kaimus galima 
buvo matyti.

šitoj pusėj Bo‘ness, prieš paskutinįjį ka
rą žymus miško medžiagos importo uostas. 
Tai čia medžiai iš mūsų Joskaudės ir Med- 
valakės atplaukdavo. Matydavau juos 
kraunant į laivus Klaipėdoje, o nė į galvą 
neatėjo, kad kada nors ir aš pats čia at
plauksiu.

Prie Bo‘ness yra Kinneil, kur James 
Watt pirmąją savo garo mašiną į darbą pa
leido. Kaimo mokykloje girdėjau, kad garo 
mašiną išrado anglas Džemsas Vatas. Jis 
stebėjo, kaip, vandeniui užvirus, garas kil
noja dangtį, ir tada jam atėjo mintis garo 
jėgą pritaikyti darbui. Kažin ką tas „Džem
sas Vatas“ būtų pasakęs, išgirdęs jį anglu 
vadinant? Tur būt, būtų pasakęs keletą žo
džių, kurie rašte nerašomi ir spaudoje ne
spausdinami. Ak, ir mus visaip pavadina, 
o kai pasisakome, kas esame, tai paklau
sia, kur ta Lietuva yra.

Toliau j kairę — Grangemouth, didelės 
naftos valyklos ir jos produktų fabrikai, 
didelis prekybinis uostas, visą prekybą iš 
Bo‘ness uosto perėmęs. O dar toliau — se
nas Stirling su pilim ant stačios uolos.

Prie Stirling — Bonnockburn, mūšio 
laukas, kur 1314 metų birželyje škotai su
mušė anglus. Kasmet važiuoju su Skotais į 
Bonnockburn rally paminėti škotų perga
lės prieš anglus. Gera buvo anais laikais 
kariauti. Kirviu per galvą, ir jau vienu 
anglu mažiau! Dabar tanko su kirviu ne- 
pramuši. Sualdabijo tasgaties Robert the 
Bruce su savo vyrais anglus, o kai kaimo 
vyrai su mėšlinėmis šakėmis prisidėjo, ang
lų nė aigaros Škotijoje neliko! Renkamės 
kiekvieną birželį į Stirling, peržygiuojam 
miestu į Bonnockburn, ten patriotinės kal
bos, padedame vainikus prie Robert the 
Bruce paminklo, sugiedame Scots Wha 
Hae ir mažomis grupelėmis traukiame at
gal į miestą. O ten karčiamų durys, plačiai 
atidarytos, laukia narsių karžygių iš di
džios pergalės sugrįžtant. Kol suieškome 
viens kitą — dažnai ir ieškomasis ieškan
čiojo vėl ieškoti eina, — jau, žiūrėk, ir va
karas. Autobuse vėl dainos ir raginimai šo
feriui. Pirmasis sustojimas — Carlisle. Ka
žin kodėl vis Carlisle, niekuomet Newcast
le.
Dainuodavome ir jaunystėje „Mes be Vil

niaus nenurimsim“. Vieni dainuodavo Die 
Strasse frei, S A marschieren, kiti Jescze 
Polska nezginela, treti Išalkusi minia, pir
myn!, o mes vis be Vilniaus nurimti nega
lėjome. Bijojau, kad Vilniaus išvadavimas 
pergreit neįvyktų, kad palauktų, kol aš pa
augsiu, kad galėčiau tame išvadavime da
lyvauti. Buvo tasgaties jaunys'ėje Mes be 
Vilniaus nenurimsim, o senatvėje Scots 
Wha Hae. Och aye, laddie, kuprotą tik 
grabas ištiesins!..

Arčiau Linlithgow, kur Mary, Queen of 
Scots, gimė. Jai gimus, jos tėvas Stuartų 
šeimos likimą išpranašavo: It began with 
a lass and it will go with a lass. Ir kaip tas 
pranašavimas išsipildė! Pilies tik sienos 
stovi ir liudija praėjusią Stuartų galybę. 
Mary, praleidusi savo audringą gyvenimą, 
Anglijoj galvos neteko. Jos sūnus pasidarė 
James the 6th of Scotland, first of Eng
land. Po to Union of Crowns, vėliau Union 
of Parliaments. Kaip visa tai panašu į Jo
gailą ir Liubliną! Ir ėjo škotai kariauti už 
karalių ir kraštą ir sukūrė anglišką impe
riją. kurioje saulė nenusileidžia. Kryme 
škotų „reta raudona linija“ prieš rusus ka
riavo, paėmė į nelaisvę lietuvių, tarnavu
sių caro armijoje, parvežė juos į Škotiją, 
tie daugiau tautiečių iš Lietuvos atsikvie
tė. taip ir atsirado Škotijoj vietų, kur „kas 
antros durys lietuviškos“.

O Stuartai vėliau neteko karūnos, ang
lai kitą karalių į sostą pasodino. Paskuti
nis mėginimas sugrįžti buvo prieš du šim
tu metų, kai Bonnie Prince Charly atvyko 
į Scotiją iš Prancūzijos, sukėlė Highlande- 
rius ir, po pergalės prie Prestonpans, žy
giavo į Angliją. Bet anglų jėgos buvo per 
didelės negausiems Skotams, o ir jų pačių 
vadovybėje pradėjo iškilti nesutikimų, ir 
jie turėjo trauktis. Paskutinis mūšis įvyko 
Culloden laukuose, kur škotai buvo nuga
lėti. Pats Bonnie Prince Charly turėjo 
slapstytis, kol atplaukęs prancūzų laivas jį 
paėmė. Įdomu, kad jo besislapstančio nie
kas neišdavė, nors už išdavimą buvo pa
skirta didelė suma pinigų. Ir iki šios dienos 
Skotai su ilgesiu dainuoja: Will ye no‘ co
me back again?

Dar arčiau Torphichen. Mažas tai kaime
lis, bet garsus jau anais laikais, kai riteriai 
vardan Kristaus pagonims galvas kapoda

vo. Labai puikiai išsilaikę mūrai, kur buvo 
įsikūrę The Knights of st. John of Jerusa
lem. Traukdavo jie iš čia į kryžiaus karus. 
Ar neatvykdavo jie retkarčiais ir į mūsų 
kraštą kryžiuočiams į talką pagonių lietu
vių mušti? Įsivaizduoju juos išsikraunan
čius Karaliaučiuje iš laivo, paskui pama
riais jojančius į Žemaitiją. Kažin, ką jie 
šaukė puldami į kovą? Gal „Hail, Caledo
nia!" o gal „Aš jums... vardan Kristaus vi
siems galvas suskaldysiu!“

Dar pasisuk į kairę, ir priešais tave bus 
Cairnpapple. Kalva kaip kalva, niekas į ją 
būtų dėmesio nekreipęs, jei jos viršūnėj 
žolė nebūtų buvusi žalesnė kaip kitur. Pra
dėjo kasti ir atrado piktų (piets) laidojimo 
vietų. Daugiau kaip du tūkstančius metų 
jų pelenai ramiai išgulėjo. Dabar ten du
rys įdėtos, žmonės vaikšto po vidų, apžiūri 
indus su pelenais. Kiek tos kalvos, pagal
voji, per tūkstančius metų numindžiotos! 
Buvo piets, paskui škotai užplūdo, plėši
kaudami iš Skandinavijos užklysdavo vi
kingai, iš Anglijos kartais atsikeldavo sak- 
sonai, retkarčiais normanai. Ką gi, pa
trauksiu ir aš per kalvas savo žemaitiškom 
kojom.

Tarp kalvų senų kasyklų liekanos, kur 
vienuoliai kasdavo sidabrą.

Už Cairnpapple tęsiasi ilgas platus slė
nis, lyguma, visai kaip Žemaitijos dirvos. 
Kaip būtų gražu, jei vienas tų ūkių būtų 
mano! Vasara jau baigias, nuimtum der
lių. paskui išeitum su plūgu ražienų aparti, 
virsta tik juodas dirvožemis, kaip duonos 
riekės...

Toliau akys sustoja prie Armadale. Pa
lyginti, nesena tai gyvenvietė, dar tik per
nai atšventė šimto metų sukaktį, kai gavo 
miesto teises. Buvo tušti laukai, kai lordas 
Armadale pastatė užeigos namus, kad ke
leiviai iš Glasgow į Edinburgh važiuodami 
turėtų kur pailsėti ir arklius pailsinti. Nuo 
to ir miestas išaugo.

Bathgate — miestas čia pat po tavo ko
jom. Tai čia Stuart dinastija prasidėjo. 
Walter, High Steward of Scotland, kuris 
čia savo pilį turėjo, vedė Marjory, Robert 
the Bruce's dukterį. Och aye, laddie, it be
gan with a lass and it went with a lass...

Už miesto British Leyland Corporation 
fabrikai. Čia ir aš sau duoną kasdieninę 
pelnausi. Darbas paprastas, nesudėtingas, 
nereikia jokio išmanymo nė supratimo. 
Paimi du gabalus plieno, įdedi į mašiną ir 
sulieji į vieną. Taip kaip kaimo kalvis, tik 
nereikia dumplių dumpliuoti ir kūjo kilno
ti. Ir kibirkštys iš karšto plieno taip kaip 
kaimo kalvėj lekia, ir mašina kaip kalvio 
kūjis dunksnoja, nors ne taip melodingai. 
Ak, ta kaimo kalvė!.. Šaltomis žiemos die
nomis kiek ten kalbų iškalbėta, kiek pa
saulio problemų išspręsta! Jei pasaulio val
džios būtų klausiusios mūsų patarimų, pa
saulis dabar nebūtų tokioj beviltiškoj pa
dėtyje.

Toliau keletas mažų miestelių, o pačia
me akiračio pakraštyje vos užmatomi 
Pentlands kelia kupras į dangų. Žvilgsnis 
bėga išilgai kalvų virtinės iki Edinburgh. 
Didelis tai miestas. Kai prasideda nuo 
Corstorphine, tai vis mūrai ir mūrai, kaip 
Telšiuos, nė galo nėra. Gražu pereiti Prin
ces Street, pasukti pro G. P. O. į Royal Mi
le, pro St. Gile's iki pilies, nuo pilies laip
tais žemyn, skersai Grass Market, laiptais 
aukštyn per Vennel palei senąją miesto 
sieną, apsukus ratą sugrįžti į Royal Mile, 
tada žemyn iki Holyrood Palace. Rodos, il
gų amžių istoriją jauste jauti.

Jei dar senos kojos neša, gali nueiti į 
Leith — didžiausias Škotijos uostas ryti
niame pakraštyje. Tai iš čia Torphichen ri
teriai plaukdavo į pasaulį pagonių mušti ir 
atlaidų pelnyti. Gal jie pro čia, pro Knock 
Hill, savo šarvuotais arkliais jodavo į 
Leith, ten sėsdavo j laivą, išilgai Forth, per 
Šiaurės jūrą į Baltiją iki Karaliaučiaus 
plaukdavo.

Na, užteks to sapnavimo. Ochils viršū
nės dar labiau patamsėjo, panašu į lietų. 
Laikas eiti namo.

Taigi — namo... O kur tie mano namai? 
Nuo Knock Hill jų neužmatysi. Argi ne 
ten, kur tie burlaiviai su švento Jono ri
teriais nužėgliavo? Kur čia dabar sapna
vimas, kur tikrovė?

Virš Ochils toks navėkšlus žaibas sužai
bavo. Neaiškus toks, apsiblausęs, lyg jam 
elektros trūktų. Griaustinis dar valandėlę 
lyg paabejojo, ar trenkti, ar tylėti, ir tik po 
to lyg prievarta, lyg nenorėdamas sugru
mėjo. Ai- tokie žaibai, ar tokie griaustiniai 
mūsų jaunystėje būdavo? Žaibas, būdavo, 
nutvieskia visą apylinkę, net akys raibsta, 
griausmas žemę drebina. Viską sutranky
davo, sudegindavo, kas tik Verbų kada
giais neapkaišyta, švęstu vandeniu neap- 
šlakstyta. Ir išdaigų kokių iškrėsdavo! Ug
nies kamuolys, pro kaminą įlėkęs, Padroš- 
tienei padalkus pradegino ir, nuriedėjęs į 
pasuolį, dingo kairiajame klumpyje. Po to 
kairysis klumpis visą laiką pustoniu aukš
čiau skambėdavo. Klip-klop, klip-klop, ir 
nematydamas, vien iš klumpių garso žinai, 
kad ten Padroštis eina. Sensta viskas — 
ir žmonės ir perkūnai...

Och aye, laddie, kol nusileisime į Bath
gate, bus jau ir karčiamos atidarytos. Prie 
alaus gal duosis aiškiau regėti, kur sapna
vimas, kur tikrovė.
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Europos lietuviu kronika VECHTOS TRYLIKA KALBA
LONDONAS

RUDENS ŠOKIAI
Šv. Onos Moterų Draugija rugsėjo 20 d., 

šeštadienį. Lietuvių Sporto ir Socialiniam 
Klube '

(345A Victoria Park Rd., London, E. 9) 
rengia

Šauniuosius rudens šokius.
Pradžia 7.30 vai. Pabaiga 11.30 vai.
Gros The Volcano Cousins.
įėjimas 7.6 šil., įskaitant gaivinamuosius 

gėrimus. Veiks baras.

LIETUVIŠKI PARENGIMAI LONDONE
Rugsėjo mėn. paskutinį sekmadienį pra- 

matoma išvyka į Marijos šventovę Ayles- 
forde, Kente.

Spalio 18 d. Parapijos rudens šokiai 
York Hali.

Spalio 19 d. Lietuvių Bažnyčioje bus 
švenčiama kun. dr. Matulaičio 75 metų su
kaktis. Tikimasi, kad bus rengiamas jo 
gimtadienio paminėjimas ir Sporto ir So
cialinio klubo salėje.

Moterų šv. Onos Draugija numato su
rengti ekskursiją į Coventrį, kur Moterų 
draugija „Gražina“, atrodo, žada pasirody
ti su vaidinimu.

SVEČIAI LIETUVIŲ KLEBONIJOJE
Paskutinėmis rugpjūčio mėnesio dieno

mis ilgesnį laiką viešėjo muzikas kun. Bro
nius Jurkšas iš Toronto Kanadoje.

Pravažiuodami apsilankė Cibai iš Chica- 
gos ir klierikas Edvardas Mickus iš New 
Yorko.

BRADFORDAS
VAIŽGANTO MINĖJIMAS

Prieš 100 metų Svėdasų parapijoje gimė 
kunigas, rašytojas, tautinio atgimimo puo
selėtojas ir visuomenės veikėjas

Juozas Tumas-Vaižgantas.
Rugsėjo 20 d., 7 vai., Vyties klubo salėje 

rengiamas to didžiojo lietuvio paminėji
mas.

Programoje kun. A. Putcės paskaita, o 
E. Navickienė paskaitys Vaižganto ir savo 
rašinių.

Kviečiame visus lietuvius šiame minėji
me dalyvauti.

Vyties Klubo Valdyba

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba rug
sėjo 13 d., 6 vai. vak., Lenkų atsargos ka
rių klubo salėje, Whitefriars Lane, Covent
ry, rengia

Tautos šventės Minėjimą.
Tai dienai pritaikytą paskaitą skaitys 

kun. A. Geryba. Po oficialiosios dalies šo
kiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno kape
la. Baras su įvairiais gėrimais ir užkandinė 
veiks iki 11.45 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais prašom gausiai 
atsilankyti.

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth bažnyčioje bus laikomos pamal
dos, į kurias visus vietos tautiečius prašom 
atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

TIK GAUTA
Lietuviškos lengvos muzikos plokštelė — 

„Lauksiu tavęs“.
NAUJAUSIOS KNYGOS:

„Tautos praeitis“ Tomas 2.
Liet. Katalikų Mokslo Akademija — 

„Suvažiavimo darbai“.
J. Gliaudą — „Delfino ženkle“. Prem. 

rom.
Alė Rūta — „Vieniši pasauliai“ rom.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Road, 

KEW — SURREY.

TURTINGI VISADA DAROSI 
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok j Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co.,
421 Hackney Rd., London, E.2, 

England.
Tel. 01 739 8734

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo 

reikalus.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

Jis buvo kviečiamas rugpjūčio 30 d. Nors 
atostogų metas, bet susirinko gerokas bū
rys parapijiečių pasidalyti mintimis su 
naujuoju bažnyčios rektorium kun. dr. J. 
Sakevičium.

KUN. V. ŠARKOS PADĖKA
D. B. Lietuvių Bendruomenės Valdybos 

pirmininkas gavo kun. V. Šarkos raštą, ku
riame rašoma:

„Šia proga noriu padėkoti Jums asme
niškai, visiems Anglijos lietuvių skautams 
bei visai Anglijos Lietuvių Bendruomenei 
už svetingumą, gerą gražaus organizuotu
mo pavyzdį tremtyje, einant lietuvišku ke
liu. Dėkoju už gerą širdį, puikią nuotaiką, 
sveiką bei giedrią galvoseną, tvirtą tikėji
mą ir šviesią viltį“.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 13 d., 6 vai. vakare, Lietuvių So
cialinio klubo patalpose rengia

Tautos šventės Minėjimą.
Paskaitą skaitys svečias J. Zokas iš Der

bio.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra

šome kuo gausiau į minėjimą atsilankyti 
ir keletą valandų praleisti lietuvių klube, 
o vietos bus visiems, tiek jauniems, tiek 
seniems.

Minėjimo programą pranešime vėliau.
Skyriaus Valdyba

KLUBO DVIDEŠIMTMETIS
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 

rugsėjo 27 d., šeštadienį, 6 vai. p. p., Che- 
etham Town Hall salėje rengia savo dvi
dešimties metų sukakties minėjimą.

Į šį minėjimą atsilankys Lietuvos Atsto
vas V. Balickas.

Programoje: garbės prezidiumo kvieti
mas, svečių sveikinimai ir buvusių pirmi
ninkų pranešimai.

Meninę dalį sudarys šiupinys: vietos or
ganizacijų chorai, dainos, tautiniai šokiai, 
įvairi muzika ir satyra. Programą išpildys 
Manchesterio ir apylinkės kolonijų senos, 
patyrusios ir naujos jėgos.

Po to bus šokiai iki 11.30 vai., bufetas 
su užkandžiais veiks iki 11 vai.

Manchesterio ir kitų kolonijų lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti, nes tokia su
kaktis retai tepasitaiko.

Tad visi tą dieną į Manchesterį!
Sukakties Rengimo Komitetas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

COVENTRY — rugsėjo 14 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth.

BRADFORD — rugsėjo 21 d., 12.30 v.
NOTTINGHAM — rugsėjo 14 d., 12.30 v.

St. Patrick's bažn.
NOTTINGHAM — rugsėjo 21 d., 11.45 vai., 

Židinyje.
DERBY — rugsėjo 21 d., 11 vai.. Bridge 

Gate.
STOKE-on-TRENT — rugsėjo 28 d., 12.15 

vai., Tunstall.
NOTTINGHAM — rugsėjo 28 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
NOTTINGHAM — rugsėjo 14 d., 12.30 v.. 

St. Patrick's bažn. Pamaldų metu Zuz. 
Bedulskytė priims Pirm. Komuniją.

BRADFORD — rugsėjo 21 d„ 12.30 vai., su 
Pirm. Komunijos iškilmėmis.

HALIFAX — rugsėjo 28 d., 12 vai., St. Co- 
lumcille bažnyčioje.

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
Rugsėjo 14 d., kaip buvo skelbta, lietu

viškos pamaldos negalės įvykti, nes tą sek
madienį yra seselių vienuolių rekolekcijos 
su švenčiausio adoracija. Lietuviškos pa
maldos St. John's Square pramatytos spa
lio 5 d., 11 vai. Po pamaldų gretimos sese
lių mokyklos salėje bus parodytas gražus 
lietuviškas filmas. Tai tiks artimos Tautos 
šventės dvasiai.

PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu rugsėjo 21 d„ 17 vai.. Bradforde. Vo
kiečių bažnyčioje (29 Grt. Horton Rd.).

Kun. Aldonis Putcė

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynertos ■— pokelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ —

2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd.,

London, E.2.

„Europos Lietuvio“ Nr. 34 (rugpiūčio 
19) išspausdinta korespondencija apie Lie
tuvių dieną Vechtoje. Mes, Vechtos gyven
tojai, irgi norėtumėm pasisakyti prabėgu
sios Dienos proga.

Vechta — šiaurės Vokietijos apskrities 
miestas, kuriame prieš 10 metų šv. Jadvy
gos vardo prieglaudoje buvo apgyvendinta 
30 lietuvių senelių. Per tą laiką daug tų 
pirmųjų išmirė. Paliekančios tuščios vietos 
būdavo užpildomos dek. V. Šarkos pastan
gomis. Bet pagaliau ir jam, po plačias apy
linkes ieškant, pritrūko kandidatų. Šiuo 
metu prieglaudoje gyvena 13 lietuvių. Per 
dešimtmetį 32 mirė, 4 išvyko privačiai gy
venti.

Užsilikusi ta maža senelių grupė panoro 
atitinkamai atžymėti prieglaudinio gyveni
mo dešimtmetį ir 25 m. egzilinio gyvenimo 
Vokietijoje sukaktį ir ta proga pareikšti 
mus globojančioms įstaigoms dėkingumą. 
Kad minėjimas kiek galima labiau pasi
sektų ir nebūtų gėda pasirodyti prieš kita
taučius. teko ieškoti tvirtos talkos, ir jos 
buvo susilaukta iš kun. P. Girčiaus, o ypač 
iš dek. V. Šarkos, kuris didžiąją organiza
vimo naštą pasiėmė ant savo pečių.

Minėjimas suruoštas per Petrines, ir į jį, 
be vokiečių, atsilankė apie 100 tautiečių. 
Nuoširdžiai pritardama ruošiamajam mi
nėjimui. prieglaudos seselė viršininkė kuo 
galėdama pagelbėjo. Ji atvykusius lietu
vius pavaišino pietumis, tuo lyg atsilygin
dama už jai asmeniškai padovanotąjį lie
tuvišką kryžių ir už didelį kryžių — dova
ną jos vadovaujamai prieglaudai, na, ir. 
žinoma, už dek. V. šarkos visoms seselėms 
atvežtąsias dovanas.

Kun. Petras Girčius, kuris šioje prieglau
doje dvasiškai aptarnauja lietuvius, atžy
mėdamas savo vardines, aukštuosius vo
kiečius svečius pavaišino pietumis, o vė
liau kavute. Seselėms už tai atsilygino.

Garbės prezidiuman pakviestiems vokie
čių svečiams: vyskupo vietininkui pralotu: 
H. Grafenhorst, Vechtos miesto direktoriui 
H. Bee, Karite direktoriui H. Watermann,

KAS DAR BUS PROGRAMOJE?
Anglijos Lietuvių Klubas Chicagoje lap

kričio 9 d. ruošia literatūros vakarą, kurio 
programos atlikti kviečiami rašytojai iš 
Anglijos. Sutiko važiuoti V. Šlaitas ir kun. 
J. Kuzmickis-Gailius.

To vakaro programoje numatyta ir mu
zikinė dalis. Kaip „Anglikonas“ rašo, mu
zikinės programos atlikti pakviestos gabios 
kanklininkės Bilitavičiūtės. gyvenusios ka
daise Anglijoje, o dabar gyvenančios Chi
cagoje.

STUDIJUOS LITUANISTIKĄ

šių metų pradžioje Chicagos Anglijos 
Lietuvių Klubas nutarė skirti Anglijoje 
gyvenantiems trims lietuviams stipendijas 
išeiti neakivaizdiniu būdu lituanistikos 
mokslus Pedagoginiame Lituanistikos Ins
titute Chicagoje.

Dabar to Klubo informacinis biuletenis 
„Anglikonas“ praneša, kad norą tuos 
mokslus išeiti pareiškė solistė Vanda Gal- 
buogytė. gyvenanti Bradforde. Klubo pir
mininkas sutvarkė Institute visus reikalin
gus formalumus.

Kol kas dar trūksta dviejų kandidatų, 
kurie norėtų pasinaudoti kitomis stipendi
jomis išeiti tiems mokslams. Kaip jau 
anksčiau buvo skelbta, norintieji studijuo
ti kreipiasi į DBLS Valdybą.

DERBY
PADĖKA

Ryšium su staigia ir netikėta mano myli
mo vyro ir mūsų švogerio

a. a. Vlado Strakšio mirtimi, 
visiems tautiečiams ir draugams, mūsų liū
desio valandoje pareiškusiems mums už
uojautą bei palydėjusiems į jo amžiną po
ilsio vietą, taip pat už gausius vainikus bei 
gėles, gerb. kun. S. Matuliui ir kun. A. Ge- 
rybai už atlaikytas gedulingas pamaldas 
Švč. Marijos bažnyčioje bei religines apei
gas kapinėse,—visiems mūsų nuoširdžiau
sias lietuviškas ačiū.

K. Strakšienė ir Urbonavičių šeima

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

LONDON, VV.3. 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester

seselei viršininkei Christetai ir varduvi
ninkui kun. P. Girčiui. dek. V. Šarka įteikė 
po ilgo grojimo lietuvišką plokštelę. Vech
tos miestui ir prieglaudai buvo įteikti 1 
metro aukščio kryžiai, perjuosti lietuviška 
trispalve su Vytimi, su simboliu pavergtos 
Lietuvos (žr. nuotr. 1 psl.). Jie įteikti kaip 
padėka ne tik miestui ir prieglaudai, bet ir 
vokiečių vyriausybei ir tautai. Kryžiai, 
nors asmeninė drožinėtojo St. Motuzo do
vana, bet padovanoti lietuvių vardu ir turi 
išpjaustytus atitinkamus įrašus. Tie kry
žiai — simbolis pavergtos mūsų tėvynės. 
Viešai išstatyti, jie primins vokiečiams pa
vergtą Lietuvą, ir jiems bus aišku, kodėl 
mes čia atsiradome ir sudarome jiems naš
tą mus išlaikyti.

Dek. V. Šarka savo vokiškai pasakytoje 
ilgoje kalboje nukėlė ir į Lietuvą — sumi
nėjo Molotovo-Ribentropo klastingą sutar
tį. raudonųjų ir rudųjų okupacijas, ilgai 
užsitęsusias partizanines kovas ir apie sa
vo vargus atvykstant Vokietijon.

Minėjimo uždaromąjį bei padėkos žodį 
tarė kleb. kun. P. Girčius.

Jauni, bet šaunūs dainininkai klausyto
jus maloniai nuteikė, o prieglaudos senu
kus, kuriems mielos lietuviškos dainos, la
bai seniai begirdėtos, prisiminimais nukėlė 
į gimtąsias sodybas, žaliuosius miškus bei 
laukus, o kai kam ir ašarą išspaudė. Malo
nu ir džiugu, kad dainininkai, daugiausia 
gimę už tėvynės ribų, nenutauto (gaila, 
kad ne visas toks jaunimas), eina savo tė
velių pramintu keliu — dainuodami ne tik 
linksmina, bet ir kitiems priduoda stipry
bės išlikti tautai ir pavergtai tėvynei są
moningais lietuviais. Jiem priklauso didelė 
garbė ir didelis dėkingumas. Dėkingumo 
ženklan dainininkėms buvo įteiktos gėlių 
puokštės, perjuostos lietuviška trispalve su 
Vytimi. Atsilankiusiems tautiečiams ir sve
čiams vokiečiams šventiškai nuteikti salė 
buvo išpuošta tautiniais simboliais ir at
žymėta sukaktuvinėm datom.

šia proga visiems menininkams, išpil- 
džiusiems programą, reiškiame nuoširdų 
dėkingumą: Iz. Šrederienei, Alfredui Šal
čiui, Astai Šaloiūtei-Fabianienei, kvarte
tui iš Wupertalio, vadovaujamam mokyt. 
Lemkio, — broliams Jasiulaičiams. Bartu- 
laičiui ir Rotkiui. ir linkime ateityje čiul
bėti tėvynės ilgesio dainas. Nuoširdiems 
talkininkams, prisidėjusiems prie minėji
mo pasisekimo, ir visiems tautiečiams, ku
rie savo atsilankymu įrodė kitataučiams, 
kad tarp lietuvių vienybė tebežydi, nuošir
džiai dėkojame.

Tenka pripažinti, kad minėjimo proga 
nebuvo išnaudotos visos galimybės šven
tės prasmei ir Lietuvos vardui plačiau iš
populiarinti. Gaila, kad vadinamajam šven
tei ruošti komitetui trūko susidainavimo.

Vokiečių 2 dienraščiai, išsispausdindami 
Motuzo drožinių nuotraukas ir kryžiaus 
įteikimą, parašė prieš minėjimą, o po mi
nėjimo dar plačiau.

Vechtos lietuviai

Redakcijos prierašas. Mūsų gautomis ži
niomis, čia spausdinamoji nuotrauka su S. 
Motuzo pagamintu kryžium yra smarkiai 
išpopuliarėjusi. Tą nuotrauką išsispausdi-

SPAUDOJE
LAIKRAŠTIS IR BIULETENIAI

įvairiuose Europos kraštuose lietuviškų 
bendruomenių vadovybės leidžia biulete
nius jau seniai. Keletą kartų buvo stengta
si susitarti, kad biuletenių leidimas būtų 
sustabdytas, o visa informacija eitų per 
„Europos Lietuvį“. Bet biuletenių leidė
jams tokia išeitis buvo nepriimtina.

Kai kuriuose kraštuose, pavyzdžiui, Vo
kietijoje, tokių biuletenių pastaraisiais 
metais dar žymiai padaugėjo — juos pra
dėjo leisti kai kurios apylinkės ir parapi
jos.

Bet Stuttgarto apylinkės valdybos lei
džiamosios informacijos „Savi" Nr. 6(16), 
svarstydamos spaudos būtinumo klausimą, 
rašo:

„Londone leidžiama savaitraštis „Euro
pos Lietuvis". Tai Europos lietuvių laik
raštis. kuris yra visapusiškai neutralus ir 
galėtų patenkinti taip pat Vokietijos lietu
vių reikalavimus. Tačiau mes per mažai 
kreipiame dėmesio, kad jis čia būtų visų 
skaitomas.

„Metų pabaigoje, prasidėjus spaudos 
platinimo akcijai, kiekviena grupė perša 
savos srovės laikraščius, daugiausia iš už
jūrio. Tie laikraščiai pasiekia skaitytoją 
pigiu paštu kartais po poros mėnesių. Pa
sidaro neįdomūs ir tik atpratina tautietį 
nuo domėjimosi lietuvišku laikraščiu. To
kiu būdu, jeigu ir dauguma mūsų tautiečių 
skaito lietuviškus laikraščius, neturime 
vieno bendro laikraščio.
„Europos Lietuvis" galėtų būti, kaip neut

ralus, mūsų visų bendras laikraštis. Todėl 
reikalinga, kad mūsų veiksniai, pradedant 
apylinkėmis ir baigiant centru, atkreiptų 
dėmesį į’reikalingumą bendro laikraščio 
VL Bendruomenėje ir, jeigu patys negali
me jo leisti, tai vesti akciją, kad būtų pre
numeruojamas „E.L.“, ir tik tada nebus 
reikalo leisti visokie rotatoriniai biulete
niai“. 

no jau keli vokiečių laikraščiai, ji buvo pa
imta panaudoti viename tarptautiniame lei
dinyje, ją panaudojo vokiečių katalikų re
liginis žurnalas, ja buvo papuošti Liubeko 
pabaltiečių kvietimai į tremtinių minėji
mus. Sovietinį kryžių nešančiojo fotogra
fija daug kartų buvo spausdinta lietuvių 
ir vokiečių laikraščiuose ir Eltos biulete
niuose svetimomis kalbomis.

To kryžiaus apačioje, kuris spausdina
mas 1 puslapyje, yra toks įrašas vokiečių 
kalba: „Prisiminti 10 metų gyvenimo sve
tingame Vechtos mieste. Lietuviai iš šv. 
Jadvygos prieglaudos. 1969 m. birželio 
18 d.“

KAUNIETIS VLADIMIRAS
Raudonomis raidėmis Vilniaus Sportas 

(rugp. 21 d.) paskelbė, kad kaunietis V. 
Dudinas — pasaulio rekordininkas. Tikrai 
jis Kijeve 3000 metrų su kliūtimis nubėgo 
per 8 min. 22.2 sek. Kas jis? — Vladimiras 
Dudinas, iš Riazanės, Lietuvoj (nepasaky
ta kodėl) atsiradęs prieš ketvertą metų, su 
šeima. Jam 27 metai. Kijeve įvykusiose 
varžybose dalyvavo su užrašu ant krūti
nės „LIETUVA“. ... (Elta)

MINISTERIJOS SKUNDAS

Lietuvos sveikatos ministerio pavaduo
tojas M. Zaikauskas per Tiesą skundžiasi 
spauda ir radiju.

Pasirodo, kad kai spauda ar radijas pra
deda skelbti kokius ypatingesnius vaistus, 
tai žmonės ieško jų vaistinėse, o neradę 
skundžiasi ministerijai ir jos įstaigoms.

Norėdama apsiginti nuo tų paieškančių- 
jų, ministerija prašo prieš ką nors rašant 
apie naujus vaistus, pirma išsiaiškinti, ar 
tokių yra Lietuvoje.

SODAI IR JŲ TVOROS
Sodų Lietuvoje dabar esą 45 tūkstančiai 

hektarų, iš kurių 21 tūkstantis esą „visuo
meniniai“, tai yra kolchozų-sovchozų so
dai (ir uogynai). o 26 tūkstančiai tebėra 
„sklypeliuose“, daugiausia sodybose.

„Plotai atrodytų nemaži, bet parduotu
vėse vaisių vis dar stinga, ypač žiemą“, 
pažymi Tiesa (rugp. 10 d.), ir pasakoja 
sodininkystės tresto sumanymus, kaip bū
sią stengiamasi sodų reikalus taisyti. Pri
pažįsta, kad sodus reikia, tarp kita ko, ir 
aptverti (nors šiaip į tvoras partijos ideo
logai žiūri kreivai, kaip į privačiasavinin- 
kiškumo požymį..•)■ Bet, sako, dabar mums 
skiriama tik apie du procentus sodams ap
tverti reikalingo vielos tinklo"... Tiesa, tas 
tinklas esąs be reikalo per tankus, sodams 
pakaktų ir retesnio, taigi iš tos pačios vie
los išeitų daug daugiau tinklo, bet retesnis 
tinklas planuose nenumatytas... Žinoma, 
kai tik du nuošimčiai sodų aptverti, tai ne
lengva juos apsaugoti nuo kiškių. Mede
lynuose esą bandomos žemaūgių vaisme
džių veislės, bet, esą. kokia prasmė sodin
ti naujus sodus, jei nėra kuo jų iš anksto 
aptverti: po žiemos kiškiai paliks tik sta
garus... (Elta)

AUGALAI IR MUZIKA
Dar neseniai mokslininkai skeptiškai 

žiūrėjo į indų botanikų teigimą, esą, muzi
ka skatina augalų augimą. Otavos univer
siteto prof. dr. Vainbergo bandymai pa
tvirtino šiuos spėjimus.

5 tūkst. hercų dažnumo garso bangos pa
didina ne tik augalų daigumą ir gyvybin
gumą. Pasirodo, kad „įgarsinti“ javai už
auga daug aukštesni už kontrolinius auga
lus. Be to, iš kiekvieno grūdo išdygsta 
daugiau stiebų, sugebančių duoti varpas. 
Įdomu tai, kad, esant kitam dažnumui, 
efektas yra kur kas menkesnis.

Kanados mokslininkai mano, jog garso 
bangų rezonansas paspartina ląstelėse fo
tosintezės procesą ir medžiagų apykaitą.

(M. ir G.)

ŠIMTAKOJAI IR ŠIRDIS
Baltymų junginys, gautas iš nepatrauk

laus gyvūno — Alpių šimtakojo — labai 
gerai išplečia kraujo indus. Šveicarų gydy
tojai. pagaminę iš jo vaistus nuo širdies - 
kraujagyslių ligų, tvirtina, kad pasaulinėje 
praktikoje nėra efektyvesnių vaistų. Netu
ri minėtasis preparatas sau lygių ir pagal 
kainą. Tai brangiausias vaistas. Jo žaliava 
labai deficitinė, nes juos sunku surasti.
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