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VEIKLA KOVOS METAIS
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 

penkiasdešimt metų sukakties minėjimų ir 
1968 Lietuvos Laisvės Kovos metų Vliko ir 
kitų veiksnių bei organizacijų numatytų 
pastangų ir jau vykdomų darbų

KALENDORIUS
1. Lietuvos Laisvės Kovos metai pradėti 

juos paskelbiant, 1967 m. spalio 21-22 d. 
Vašingtone įvykusioje veiksnių konferen
cijoje. Joje buvo priimtas ir jau paskelbtas 
Manifestas lietuvių visuomenei ir sutartas 
paruošti memorandumas svetimiesiem, ku
rį pasirašys Lietuvos Diplomatijos Šefas ir 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas.

2. 1967 m. lapkričio 7 d. Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimas New Yorke surengtoje 
akademijoje pasmerkė bolševikų revoliu
cijos 50 metų sukaktį ir tos revoliucijos 
padarinius, ypač Baltijos valstybių okupa
ciją. Šiame įvykyje ir jo rengime veikliai 
dalyvavo Lietuvos Laisvės Komitetas.

3. 1967 m. lapkričio 23-26 Chicagoje įvy
ko III JAV ir Kanados Lietuvių Bendruo
menių Kultūros Kongresas.

4. 1967 m. gruodžio 6 d. JAV prezidentū
roj — Baltuosiuose Rūmuose — buvo pri
imta Amerikos Lietuvių Tarybos delegaci
ja. JAV prezidento vardu delegaciją pri
ėmė viceprezidentas Hubert H. Humphrey. 
Delegacija rūpinosi, kad JAV vyriausybė 
išleistų pašto ženklą atžymėti Lietuvos ju
biliejui.

5. 1968 metais Vasario 16 ir birželio įvy
kių minėjimuose bus priimamos rezoliuci- 
jos-reikalavimai, kad okupantas, Sovietų 
Sąjunga, pasitrauktų iš Lietuvos ir kad 
laisvųjų kraštų vyriausybės paremtų šį 
lietuvių reikalavimą Jungtinėse Tautose 
ir kitose tarptautinėse organizacijose.

6. Visuose lietuvių gyvenamuose laisvuo-
se kraštuose 1968 metais bus rengiamos 
peticijos tų kraštų vyriausybėms tuo pačiu 
tikslu, kaip ir 5 p. minimos rezoliucijos. 
Pasirašyti tas peticijas bus kviečiami ati
tinkamų kraštų visuomenėse žymūs asme
nys. (Tokių parašų rinkimas bus gera pro
ga pasireikšti lietuvių jaunuomenei). Su 
peticijomis bei rezoliucijomis bus teikia
ma ir informacinės medžiagos apie Lietu-

Septynios DIENOS
Nubaustas už protestus

Pavelas Litvinovas atleistas iš Maskvos 
chemijos instituto dėstytojų už nepaklus
numą.

Saugumo policija buvo įspėjusi jį, kad 
neskleistų užrašų apie neseniai įvykusią 
Bukovskio bylą, bet bylos aprašymas pate
ko ir į užsienio laikraščius. Be to, jis su 
seniau nuteistojo rašytojo Danielio žmona 
pasirašė ir platino protestą po paskutinio
sios keturių bylos.

Išvalyta vyriausybė
Po savivaldybių rinkimų, kuriuose val

dančioji liaudies partija turėjo pralaimėji
mų, Austrijos kancleris Klausas pakeitė 
kitais vicekanclerį, kuriam nepasisekė pa
siekti susitarimo su Europos Ekonomine 
Bendruomene, užsienių reikalų ministerį, 
kuris nepajėgė su Italija susitarti dėl Pie
tų Tirolio, ir finansų ministerį, kurio prie
monės nepatiko žmonėms.

Graikija atitraukė dalinius
Graikija pranešė Turkijai, kad ji atitrau

kusi iš Kipro salos savo neteisėtai ten įga
bentus karinius dalinius.

Dabar J. Tautų daliniai turi patikrinti, 
ar taip iš tiesų buvo padaryta.

Graikija tikisi, kad ir Turkija atitrauks 
neteisėtai įgabentus salon savo dalinius. 
Tačiau Turkija tvirtina, kad tokių dalinių 
Kipro saloje ji neturinti.

Soldatovas Kubon
Sov. Sąjungos atstovu Kubai paskirtas 

Soldatovas, buvęs ambasadorius Britani
jai, o paskui sovietų užsienių reikalų vice- 
ministeris.

Gedulo ir liūdesio varpų aidams garsiai 
skambant mūsų ausyse, širdyse ir mintyse,

BRONIUI KAZIUI BALUČIUI mirus, 
reiškiame čia didį liūdesį, kad netekome 
Anglijos Rajone Lietuvių Skautų Sąjungos 
Garbės Nario, tėviško globėjo ir skalau
jančio jaunimo rėmėjo.

LSS Anglijos Rajono Skautų Vadija, 
Sesės ir Broliai 

vą. Tos akcijos vadovai informacinės me
džiagos gali gauti Vlike.

7. Vliko delegatūros ir kitos organizaci
jos rūpinsis, kad vyriausybių atstovai, par
lamentarai, gubernatoriai bei miestų bur
mistrai 1968 metais padarytų atitinkamų 
viešų pareiškimų Lietuvos laisvės klausi
mu ir kad tie pareiškimai būtų paskelbti 
atitinkamų kraštų ar vietovių spaudoje.

8. Bus kreipiamasi į bažnyčių hierar- 
chus, kad jie tinkamai atkreiptų tikinčiųjų 
dėmesį į Sovietų Sąjungos Lietuvai pada
rytą skriaudą.

9. Bus organizuojamos spaudos konfe
rencijos sostinėse ir kitose vietose, kur 
spaudos atstovams bus pateikiama žinių 
apie Lietuvą ir lietuvių pastangas atgauti 
Lietuvos nepriklausomybę.

10. Bus stengiamasi gauti progos bent 
trumpai Lietuvos klausimą paliesti televi
zijos ir radijo programose.

11. Bus veikiami JAV ir kitų draugingų 
valstybių parlamentarai, kad ryžtųsi įsak
miai pasmerkti prieš Lietuvą įvykdytąją 
agresiją.

12. Lietuvių profesorių, studentų bei ki
tų Lietuvos draugų pagalba bus siekiama 
skleisti per atitinkamas paskaitas bei semi
narus Lietuvos laisvės aspiracijos suprati
mą laisvojo pasaulio akademiniuose 
sluoksniuose.

13. Vlikas deda pastangas įvairiose vals
tybėse, kad būtų išleista pašto ženklų Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo 50 m. 
sukakčiai paminėti.

14. 1968 metais sukanka 25 metai nuo 
Vliko susiorganizavimo. Vliko Seimas todėl 
atitinkamai minės dvi sukaktis.

15. Lietuvos Generalinis Konsulas New 
Yorke ir Lietuvos Laisvės Komitetas 1968 
metais rengia platesnės apimties Vasario 
16 minėjimą. Bus kviečiama tarptautinės
spaudos atstovų, New Yorke reziduojančių 
konsulų ir delegatų Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje.

16. Lietuvos Laisvės Komitetas pasirū
pins, kad Lietuvos sukaktis būtų tinkamai 
paminėta Pavergtųjų Europos Tautų Sei
me.

17. Amerikos Lietuvių Taryba 1968 m. 
birželio 22-23 d. šaukia Amerikos Lietuvių

Prieš uždarus teismus
Britų komunistų laikraštis „Morning 

Star“ pasisakė prieš tokius uždarus teis
mus, kokiame Maskvoje dabar buvo nu
teisti 4 jauni žmonės. Niekas iš tiesų neži
nąs, kas teisme vyko, ir suimtieji net po 12 
mėnesių išsėdėjo kalėjime iki teismo.

Užpuolikai Guatemaloje
Guatemaloje teroristai užpuolė ir iššau

dė du amerikiečių karinius atstovus ir dar 
vieną karį.

Spėjama, kad tai padarė komunistiniai 
partizanai. Krašte įvestas karo stovis.

Drebėjimas Sicilijoje
Sicilijoje, Italijoje, jau kelis kartus dre

bėjo žemė.
Pirmojo drebėjimo metu buvo visiškai 

sunaikinti keturi miesteliai, žuvusių esą. 
daugiau kaip 300.

Ką daryti?
Britanijos vyriausybės atstovai veda pa

sitarimus su Europos Ekonominės Bend
ruomenės kraštais, aiškindamas! klausimą, 
ką dabar daryt, kai buvo atmestas jos pra
šymas įstoti į tą Bendruomenę.

Daug reikalų atidedama
Britanijos parlamentas priėmė vyriau

sybės numatomąjį taupymo planą.
Pagal tą planą bus mažiau vykdoma sta

tybų, sulaikomas naujų kelių tiesimas, su
stabdomas mokslo plėtimas, įvedamas: 
vaistų mokestis ir smarkiai susiaurinami 
kariniai įsipareigojimai.

Studentai nerimsta
Ispanijoje vėl prasideda universitetuose 

prieš režimą studentų keliamos riaušės.
Praeitais metais dėl tokių riaušių trum

pam buvo uždaryti Barcelonos ir Madrido 
universitetai.

Izraelio rūpesčiai
Izraelio min. pirm. Eškolis buvo atvykęs 

į Londoną tartis su Britanijos vyriausybe.
Izraeliui ypač rūpi ne tik padėtis Vid. 

Rytuose apskritai, bet dar ir didėjantis so
vietų veržimasis į arabų kraštus, Suezo ka
nalo uždarymas ir tai, kad britai ten maži
na savo karines pajėgas.

Kongresą Vašingtone, kaip svarbiausią šio 
krašto lietuvių demonstraciją Lietuvos 
Laisvės Kovos metais.

18. Liepos 7 d. Chicagoje JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės rengia trečią
ją lietuvių tautinių šokių ir dainų šventę.

19. Sausio gale ir vasario pradžioje Pie
tų Amerikos lietuvių jaunimas rengia stu
dijų savaitę Sao Paulo, Brazilijoje.

20. Australijos Lietuvių Bendruomenė 
drauge su latviais ir estais rengia Baltų 
Konvenciją Adelaidėj.

21. Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė 
organizuoja įrengti šv. Petro Bazilikoje, 
Romoje, koplyčią Vilniaus Mater Miseri- 
cordiae (Aušros Vartų) vardu.

22. Rugpiūčio 31 - rugsėjo 2 New Yor
ke šaukiamas Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas.

23. Vlikas leidžia naują V. Vaitiekūno 
„Lithuania“ laidą. Iliustruota brošiūra to
kiu pačiu vardu jau išleista. Taip pat ir 6 
psl. sąlanka vardu „The Supreme Commit
tee lor Liberation of Lithuania“. Visi tie 
leidiniai anglų kalba. Eltos biuleteniai bus 
leidžiami astuoniomis kalbomis.

24. Lietuvos, Latvijos ir Estijos Laisvės 
Komitetai išleis specialias „The Baltic Re
view“ laidas ir „Revista Baltica“ ispanų 
kalba.

25. JAV Lietuvių Bendruomenė rengia 
leisti lietuvių išeivijos istoriją, lietuvių 
kalbos aiškinamąjį žodyną ir anglų kalba 
lietuvių literatūros apžvalgą (Lithuanian 
Literature).

26. Lietuvos Nepriklausomybės Fondas 
rengiasi leisti dr. A. Geručio redaguotą ko
lektyvinę knygą apie XX amžiaus Lietuvą 
anglų kalba.

27. Dr. K. Griniaus Fondas Chicagoje 
rengiasi išleisti Lietuvos Istoriją 1900-1940 
m. lietuvių kalba. Redaguoja prof. P. Čepė
nas.

28. Lietuvių Enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius numato 1968 metų pavasarį iš
leisti Lietuvos Enciklopedijos anglų kalba 
I tomą (planuoja 6 tomus).

29. Lietuvos Tyrimų Institutas numato 
išleisti 1968 metais II tomą veikalo „Ma
žoji Lietuva“.

30. Eilė dailininkų, muzikų ir rašytojų 
rengia Lietuvos nepriklausomybės pen
kiasdešimtmečiui paminėti skirtų kūrinių. 
Dali. Juodis jau išleido taip pažymėtą sa
vo darbų albumą.

Pageidaujama, kad visuose 1968 metų 
leidiniuose, oficialiuose raštuose bei laiš
kuose data būtų žymima: 1968, Lietuvos 
Laisvės Kovos metai.
__________________________(ELTA)

JP JL S JL
— Britanijos baruose jau pardavinėja

mos piliulės, kurios sutraukia alkoholį.
— Britanijoje viena pora gavo iš drau

go gražią lašišą, išdarinėjo, paruošė ją, su- 
sikvietė svečių, o kol tie suėjo, katinas vir
tuvėje užšoko ant stalo ir sudorojo keletą 
gabaliukų, ir už bausmę jis buvo išvytas 
lauk, bet svečiai suėjo, suvalgė tą žuvį, ir 
tuo metu nutarta, kad katinas jau pakan
kamai nubaustas, kad reikia jį įleisti, ta
čiau jis gulėjo lauke prie durų negyvas, ir 
ta žinia visus išgąsdino, staiga patiems šei
mininkams ir svečiams pradėjo skaudėti 
pilvus, visi atsidūrė ligoninėje, visiems bu
vo išpumpuoti pilvai, visi grįžo namo, ir 
tada prie katino lavono surastas kaimyno 
raščiukas: „Atsiprašau, aš suvažinėjau jū
sų katiną, bet nenorėjau brautis ir truk
dyti pobūvio, tai padėjau prie durų“.

— Kubos min. pirm. Castro pasiūlė pa
leisti amerikiečių pasirinktų 100 politinių 
fcalinių iš savo kalėjimų už Lotynų Ameri
kos kraštuose revoliucijas kėlusio ir žuvu
sio kubiečio Guevaros lavoną.

— Kai kuriose New South Wales vieto
vėse Australijoje smarkiai palijo po 4 me
tų ištisinės sausros.

— Iš Britanijos į Australiją nuo 1945 m. 
išvažiavo 1.463.934 asmenys (iš viso per tą 
laiką į Australiją įvažiavo 2.700.000, tarp 
jų italų 314.411).

— Atsilygindami už ištremtąjį savo ka
rinį atstovą, amerikiečiai liepė išsikraus
tyti vienam Lenkijos kariniam atstovui.

A. A.
Marijai KRIVICKIENEI-MATULAITYTEI 

mirus,
reiškiame kolegai mok. Krivickui dėl jo 

motinos mirties gilią užuojautą.
Vasario 16 gimnazijos 

Direktorius ir mokytojai

Ministerio B. K. BALUČIO palaikai Liet, bažnyčioje apeigų metu
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Mano sveikinimai jums
Viceprezidentas Hubert H. Humphrey, 

atsakydamas Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacijai jos apsilankymo metu prezi
dentūroj pr. metų gruodžio mėn., pareiškė:

„Labai, labai ačiū jums. Visų pirma tu
riu pasveikinti jus, mano geras bičiuli To
ny, ir Mary, ir kiti šios garbingos delega
cijos nariai. O ypač norėčiau jums padėko
ti už šį man šiandien pateiktą memoran
dumą ir laišką, prieš kelias dienas prane- 
šusį man apie mūsų pasimatymą. Taip pat 
norėčiau pareikšti jums p. Johnsono, Jung
tinių Valstybių Prezidento, nuoširdų įver
tinimą jūsų darbo, ir jūsų patvarumo, ir 
tvirtos paramos mūsų ir jūsų šaliai —■ šiai 
didžiai Amerikai — bei tam, ką ji stengia
si atlikti Azijoje, kaip visad tą stengiasi 
daryti ir kitose pasaulio dalyse. Jūsų para
ma mūsų politikai Vietname yra labai pa
drąsinanti ir, galiu sakyti, giliai vertina
ma. Ko mes siekiam tenai, yra tas pats, ko 
siekiam ir visam pasauly — globoti nepri
klausomybę, skatinti nepriklausomybę ir 
apsisprendimą. Mes nesiekiam teritorijų; 
mes nesiekiam įtakos erdvių; mes nesie
kiam imperijiškų valdų. Viskas, ko mes 
siekiame, tai tik padėti tiems, kas tapo 
smurto ir užpuolimo aukomis, išlaikyt lais
vę ir nepriklausomybę taip, kad jie galėtų 
kurti savo gyvenimą ir lemti savo ateitį.

„Man ypač malonu susitikti su šia gar
binga delegacija Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų sukakties išvakarė
se. Aišku, mes žinom, kad Lietuvos nepri
klausomybė I Pasaulinio karo gale buvo 
atstatyta didžio, idealistiško, energingo va
do Woodrow Wilsono pagalba, kurs taip 
uoliai kovojo už apsisprendimo teisę.
„Tokios organizacijos, kaip Amerikos Lie

tuvių Taryba, yra vaidinusios svarbų vaid
menį, kuriantis mūsų visuomenei iš įvairių 
tautinių elementų. Bet iš to žmonių įvairu
mo kyla mūsų stiprybė, ir lietuviai tikrai 
yra praturtinę Amerikos kultūrą ir pramo
nę, ir prekybą, ir šio krašto žemės ūkį, — 
darę ją stipria valstybe. Jūs prisidėjot prie 
Amerikos gyvenimo audinio praturtinimo, 
ir jūs tai padarėt, išsaugodami savąjį kul
tūrinį paveldėjimą.
„Kaip žinote, Jungtinių Valstybių vyriau

sybė patvariai atsisako pripažinti prievar
tinį Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą 
ir tebepalaiko visų Baltijos tautų apsi
sprendimo reikalą. Ryžtas ir pasišventi
mas, kuriuo lietuvių tauta namie ir svetur 
palaiko savo tautos savaimingumą didžios 
priešybės akivaizdoj, yra įkvėpimas lais
viems žmonėms visur. Tad man nebuvo 
staigmena, kad ši delegacija ir jūsų tautie
čiai stoja šalia vyriausybės jos Vietnamo 
politikoje. Jūs žinot, kad apsisprendimo 

dėsnis taikytinas visuotinai. Ir, dievaži, 
jūs irgi žinot, kas atsitinka totalinėj vi
suomenėj ir totaliniame režime.

„Iš kartaus patyrimo žinom, kad laisvės 
reikalas nedalomas visam pasauly ir kad 
žmogiškoji laisvė negali būti nei išplėtota, 
nei užtikrinta be jokios palaimą puoselė- 
jančiųjų kietos valios ir apsisprendimo au
kotis. Vadovaudamasi šiuo pagrindiniu su
pratimu ir šia dvasia, Jungtinių Valstybių 
vyriausybė ir tauta, aš pasitikiu, atliks sa
vo pareigą nerimo apimtame pasaulyje.

„Aš noriu pasakyti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kad į jūsų man įteiktajame me
morandume išdėstytus pareiškimus reikia 
atkreipti viso krašto dėmesį. Girdėdamas 
jus kalbančius apie mūsų pastangas, ku
rias mes šiandien dedame, ir apie grėsmę 
mūsų visuomenei, ir apie laisvės bylą, aš 
žinojau, kad kalbėjote ne kaip teoretikai, 
bet kaip žmonės, kurie tai pergyvenote. 
Manau, kad gyvenimas yra pats geriausias 
mokytojas.

„Taigi, p. Rudi, norėčiau jums labai, la
bai padėkoti. Aš pasirūpinsiu, kad šis raš
tas būtų pateiktas susipažinti prezidentui, 
valstybės sekretoriui ir kad jis būtų 
įtrauktas į Kongreso Užrašus“.

1967 m. gruodžio 15 dienos Kongreso Už
rašų laidoje (Illinois atstovo William T. 
Murphy pasiūlymu) ištisas Amerikos Lie
tuvių Tarybos memorandumo tekstas ir ši 
viceprezidento kalba jau yra atspausdinti, 
— A 6204 psl. (ELTA)

KAS MUS VEIKIA?
Jau daugiau kaip prieš dešimt metų į 

pirmutines rašytojų gretas iškilusi jau
nesniosios kartos poetė Lietuvoje Janina 
Degutytė apie lietuvių literatūrą sako, kad 
tarp visų „sėkmių ir pergalių“ esanti „gi
liom šaknim įaugusi į lietuvišką žemę“.

— Kad ir kokiom laisvom, moderniom 
eilėm berašytum, kad ir kokiom kosmi
nėm temom beprabiltum, mes vistiek esa
me veikiami ir Donelaičio, Strazdo, Mairo
nio, Sruogos, Salomėjos Neries, V. Myko
laičio-Putino... Ir liaudies dainų. Kokiu 
kampu besikreiptume nuo senųjų tradici
jų, mes nešiojame jas savo kraujuje.

Ir: — norisi drąsos mene. Sunkiausius 
gyvenimo atvejus reikia iškelti į šviesą, 
reikia išsiaiškinti sau ir visiems, nepriden
giant tamsiųjų pusių pasiekimais ir pro
centais...

— kai labai pasitenkinama tuo, kas yra, 
— tai jau miręs vanduo.

— Nereikia bijoti dėmių... baimė gimdo 
melą. O menas ir melas, nors ir panašiai 
skamba, — yra priešinguose poliuose.
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Min. Balučio netekus
Nebuvau vienas tų, kurie asmeniškai 

pažinojo a.a. Ministerį B. K. Balutį nepri
klausomoje Lietuvoje. Skaitydamas anais 
laikais spaudą, žinojau, kad užs. reikalų 
ministerijos viršūnėse yra toks vyras, ir 
tiek. Bet, atvykus į Londoną po antrojo pa
saulinio karo, reikėjo apsirūpinti užsienio 
pasu, tad čia ir teko pirmą kartą pažinti 
Lietuvos ministerį. Nebuvo jis greitas pa
sitikėti kiekvienu atvykėliu. Gal ir turėjo 
tam pagrindo. Tokiais laikais pasitaiko 
įvairių žmonių. Kai kas gal padarytų gėdą 
Lietuvai, nešiodamas tos valstybės pasą. 
O gerą vardą lietuvių tautai išsaugoti, 
kaip nekartą vėliau teko patirt, buvo aukš
čiausias min. Balučio siekimas.

Prisimenant ankstyvesnius mūsų pasiro
dymus, priėmimus, ruošiamus Lietuvių 
Namuose mūsų draugams kitataučiams, 
kada min. Balutis dar buvo judrus, jis vi
suomet ateidavo pirmasis tik tam, kad pa
aiškintų, kaip šeimininkai turi priiminėti 
svečius. Tai visai suprantama: mes buvom 
naujokai savo „ambasadoriavimo" parei
gose, o jis turėjo jau kelių dešimtmečių pa
tyrimą.

Pokariniam Londone politinės išeivijos 
daugumą sudarė lenkai, su kuriais teko su
sidurti visose organizacijose. Lietuviai čia

JAV STUDENTAI SVARSTO
Apie 190 lietuvių studentų dalyvavo Š. 

Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos 
(ŠALSS) visuotiniame suvažiavime, kuris 
įvyko 1967 m. gruodžio 29-31 dienomis Bal- 
timorėje. Pilnateisiais suvažiavimo dele
gatais buvo 80 dalyvių.

Suvažiavimą atidarė ŠALSS pirminin
kas K. P. Žygas. Akademinė programa tę
sėsi visas tris suvažiavimo dienas. Pagrin
dinė suvažiavime svarstytoji tema — „Ar 
išeivijai reikalinga Lietuva?“. Pažymėtina, 
kad, be vienos, visas paskaitas skaitė patys 
studentai. Visos paskaitos buvo aktualios 
ir sprendė šios dienos klausimus. M. Drun- 
ga kalbėjo tema „Kas darytina, kad būtum 
naudingas lietuvių išeivijai?“, B. Augusti- 
navičiūtė — „Okupuotos Lietuvos poezi
ja“, A. Rukšėnas — „Lietuvių rezistencija 
mūsų ir sovietų istoriografijoje“, D. Zu- 
baitė — „Apie kelionę į Lietuvą“ (paskai- 
tininkei atvykti negalėjus, jos paskaitą 
perskaitė ir diskusijas pravedė Kastytis 
Baublys), S. Makaitytė — „Lietuvis stu
dentas ir universiteto aplinka“, R. Misiū
nas — „Dvidešimtojo amžiaus atspindžiai 
Lietuvoje“.

Įvadinę paskaitą „Lietuviai tarp dviejų 
kultūrų Anglijoje ir Amerikoje“ skaitė 
londoniškis Kastytis Baublys, kuris šiuo 
metu JAV dėsto filosofiją (šios paskaitos 
santrauką, autoriui maloniai sutikus, 
skelbsime Europos Lietuvyje), 

K. BARĖNAS

IŠSVAJOTOJI
Anuomet aš’turėjau devyniolika metų, Jurgis 

Matonis turėjo devyniolika metų ir dar daug vyrų 
turėjo po devyniolika metų, visi buvom įvilkti į ap- 
čiurusias žalsvas uniformas, ir vieni stumdėmės 
prie Leningrado, o kiti prie Staros Rusios. Tris 
kartus mudu su Maloniu vežėm frontan šieną, vi
sus tris kartus grįžom į užfrontę sveiki ir gyvi, nė 
viena kulka nepalietė nei vežimų, nei arklių, nei 
mūsų. O kai grįždavom sveiki ir gyvi, tai Matonis 
ilgai sėdėdavo, rūkydavo ir skaitydavo Feldpostu 
gautus naujausius merginų laiškus. Rašė nepažįs
tamos, ir šiandien nepasakytum, kad tie laiškai 
anuomet kuo nors turtingi būtų buvę, o jis skai
tydavo po kelis kartus ir, rodos, svarstydavo, ku
riame čia galėtų būti bent vienas kitas žodis, iš- 
reiškiąs širdį. Skaitydavo, šypsodavos ir leisdavo 
dūmus.

— Grįšim, tai surasiu kurią nors, — sakyda
vo jis ir sėsdavosi rašyti ir nuolat traukdavosi iš ki
šenės rūkalus ir degdavosi cigaretę nuo cigaretės.

Tada jis turėjo jau atsirinkęs kelis laiškus ir 
tuos dažniau skaitydavo, negu kitus, ir iš jų mėg
davo pakartoti vieną kitą sakinį, ir visi jie buvo ra
šyti vienos ir vis tos pačios.

Grįžti mes negrįžome, nei aš, nei Jurgis Ma- 
lonis, nei daug kitų vyrų, kurie Feldpostu gaudavo 
mergipų laiškus. Net ir su Maloniu laikinai mus 
išskyrė ketvirtasis važiavimas į frontą su pilnais 
vežimais šieno. Tuomet driūktelėjo keli artilerijos 
sviediniai, aš mačiau, kaip krito Malonio arkliai, 
aš gulėjau pakelėj prie krūmelių, ir Jurgis Malonis 
tada grįžo į užfrontę sveikas ir gyvas, ir susitikom 
mudu abu su juo ne namie, o svetur, kai visi išsi

dinio akmenų, ilgai žiūrėjo, ilgai akimis bėgiojo 
nuo vienos lazdos į kitą, paskui pažiūrėjo man į 
akis, apkabino mane, išmetė man lazdas, garsiai 
nusikvatojo ir tada tarė ir dar pakartojo:

— Keistas tu su tom lazdom... Be kojos...
Tada jisai tylom jau paėmė mano lazdas, ap- — Ar tu girdėjai, kaip ji kalba.

kabino per pečius mane, ir mes trim kojom nu
ėjom, gavom po lovą ir po čiužinį ir duonos ir ten 
sėdėjom ir gyvenom pilkom viltim. Ne, aš sėdėjau, 
o Jurgis Malonis šoko ir dainavo ir vaidino, o kar
tą net ir mane buvo padaręs artistu, kai prireikė 
žmogaus be kojos, kuris praterkši ir prakaukši laz
domis iš vieno scenos galo iki kito, ir jis vienas 
man karštai plojo.

Tai anom dienom Jurgis Malonis, kai vaka
rais pargrįždavo iš visų linksminimų ir išgerdavo 
šaltos kavos, vis dažniau atsidusdavo ir iš kuprinės 
išsitraukdavo ryšulėlį tų laiškų, rašytų jam Feld
postu anos nepažįstamos merginos. Tokiom pro
gom, būdavo, sakys:

— Būčiau grįžęs, būčiau susiradęs, būčiau 
šiandien gal jau vaikus auginęs.

Nuleidęs galvą išklausydavau tokių dejavimų. 
Ką aš, luošys, galiu sakyti ar pritarti? Mano myli
mosios, sužadėtinės ir žmonos, štai, šitos dvi me
dinės lazdos, ir jos eis su manim, bus ištikimos iki 
karsto, ir aš gyviems negaliu, rodos, patarinėti. Tik 
tasai dažnas dejavimas pradėjo pagaliau veikti ma
ne, ir kai Jurgis kartą vėl išsitraukė tuos laiškus, 
skaitinėjo juos ir atsidusęs tarė:

— Būčiau grįžęs, būčiau susiradęs... — aš 
nebesulaukiau galo, jau su pirmaisiais jo žodžiais 
griebiau lazdas, šokau iš lovos ir nustriksėjau į jį 
su protesto šauksmu lūpose.

— Dailidonio Ona? — pakartojo Jurgis Ma
lonis. — O ar tu malei jos kojas? Ar tu matei? Ko
jos kaip belgiškos kumelės!

— Rožėno Rožė, — skubu, — kuo ta prasta?
— Rožėno Rožė? — kartoja Jurgis Malonis. 

kaip ji juokiasi?
Kitapus rajono girdėti. Broli, ačiū už Rožėno 
Rožę.

— O ar tu girdėjai, kaip kalba ir kaip juokia
si ta, kurios senus laiškus tu laistai ašarom? — ker
tu aš ir pats jaučiu, kad perdedu. — Ar tu matei 
aną? Iš kur tu žinai, kad jos kojos ne kaip belgiš
kos kumelės? Iš kur tu žinai, pasakyk?

— Nežinau, — sako jis. — Ne, Gediminai, 
nežinau, tikrai nežinau.

Susikirtimas tuo ir baigėsi. Jurgis suvyniojo 
laiškus, įsidėjo kuprinėm išbaigė gerti šaltą kavą ir 
užgesino šviesą. Gulėdamas dar rūkė, bet tylėjo. 
Aš dar laikiau paruošęs sakinį ir laukiau, kad tik 
jis prasižiotų. Aš jį būčiau dar apkaltinęs atsako
mybės baime ir išsisukinėjimu, bet jis tylėjo.

Nei rytojaus, nei porylojaus dienomis mums 
jau nebeteko dėl to susiremti, o ilgainiui ir mano 
pyktis išblėso, aš jau nesijaudindamas pajėgiau gal
voti apie jo tuos atsakymus dėl moterų. Tolimos 
ugnys nei šildo, nei kaitina, o visi laužai gęsta su 
aušra, tai mano nuomonė.

Paširdžiais man dar buvo pritvinkęs kamuo
lys, kai ištekėjo Dailidonio Ona. Rodos, paliesk tą 
kamuolį, duok progos bent vienu žodžiu užkabin
ti reikalą, lai jau tada rėksiu, kaip galvijas, jaučiu 
niaurosiu ir išsakysiu visą teisybę į akis. Mergina, 
matyt, laukė nesulaukė Jurgučio, tai taip staiga 
ėmė ir ištekėjo už kito. O mano Jurgelis tom die
nom toks buvo geras, toks nematytai geras. O man 
be niekur nieko prasiveržti su savo pamoksliškom 
mintim trukdė dar toji aplinkybė, kad Jurgis jau 
niekad nebekilnojo anų Feldpostu gautų nepažįs
tamosios laiškų ir vakarais nebedūsaudavo ir nie
kad nebesakė jau:

— Būčiau grįžęs, būčiau susiradęs, būčiau 
šiandien gal jau vaikus auginęs.

(Bus (įauginu)

— Būčiau, būčiau! — sušukau. — Jaunas vy
ras, o pradedi ištežti. Ar tau maža merginų?

Pasakiau, atsiprašiau ir nustriksėjau lovon.
— Merginų? — tarė Jurgis. — Sakyk, sakyk, 

įdomu. Kur tos merginos yra?
■— Kartu šoki, kartu vaidini, — parėmęs gal-

blaškę grūdosi į krūvą. Tada jis tarpuvartėje stove- vą tariau, — o nematai. Kuo bloga Dailidonio 
jo prie kelio, kai sunkvežimis išlaipino mane, žiū- Ona? Gražiai dainuoja, gražiai vaidina, ir pati 
rėjo, kaip mano lazdos slidinėja tarp gatvės grin- mergina graži.

neskubėjo susibroliauti. Viena to priežas
tis — ilgalaikis lietuvių nepasitikėjimas 
lenkais, o antra — mūsų Pasiuntinybės, t. 
y. min. Balučio, atsargumas. Suvalkų de
rybos su lenkais 1920 metais, kur Lietuvos 
delegacijai vadovavo min. Balutis, ir po to 
sekęs Želigovskio smurtas prieš Lietuvą 
tiek jį paveikė, jog jis niekad nepasitikėjo 
lenkų politiniais veikėjais. Mūsų ruošia
muose priėmimuose man neteko matyti jo 
kalbantis su lenkais, nors jis puikiai mo
kėjo lenkų kalbą, o, be to, būtų galėjęs 
pasikalbėti ir angliškai.

Niekam nebuvo paslaptis, kad min. Ba
lutis ankstyvesniais metais priklausė tau
tininkų krypties organizacijoms. Bet tai 
nereiškia, kad jis būtų buvęs diktatūrinės 
santvarkos šalininkas. Priešingai, jis buvo 
savo laiku pasisakęs prieš gruodžio 17 die
nos perversmą, kaip žalingą jaunai valsty
bei, ieškančiai draugų demokratiniame 
pasaulyje. Ne be pagrindo jis po pervers
mo buvo išsiųstas į Vašingtoną. Tokie „pa
aukštinimai“ yra praktikuojami ne tik 
šiais laikais. Jais mokėjo pasinaudoti ir 
mūsų jaunos valstybės vadovai anais lai
kais.

Taigi priklausymas tam tikrai srovei ne
kliudė min. Balučiui būti demokratinių

Suvažiavimo pabaigoje įvyko apibendri
nantis simpoziumas, kuriame dalyvavo vi
si paskaitininkai. Čia aiškiai išryškėjo 
bendras požiūris, kad pagrindinis Lietuvos 
laisvės kovos laukas yra ne Amerikoje ar
ba kur nors kitur, bet tik pačioje Lietuvo
je, ir todėl lietuvių išeivijai, o ypačiai jos 
jaunajai kartai, reikėtų įvairiais būdais už
megzti artimesnius ryšius su Lietuva, kad 
vienokiu ar kitokiu būdu galima būtų pri
sidėti prie lietuvių tautos priešinimosi ru
sų įtakai.

Ne vieno suvažiavimo dalyvio nuomone, 
šiais metais visos paskaitos buvo ypačiai 
įdomios ir dalykiškos, perteiktos gera lie
tuvių kalba.

Kiekvieną suvažiavimo vakarą vyko šo
kiai, programoje oficialiai pavadinti „Eik- 
Eik“ vardu, nors aiškumo dėlei šitą sulie
tuvintą pavadinimą ir teko paaiškinti ang
liškai — „Go-Go“...

Iš spaudos jau išėjo Mykolo Drungos re
daguotas 1967 metų Studentų Sąjungos 
Metraštis, kuriame aprašyta Amerikos ir 
Kanados lietuvių studentų veikla ir at
spausdintos 1966 metų suvažiavimo pa
skaitos. ŠALSS nutarimu, Pietų Amerikos, 
Australijos ir Europos lietuviai studentai 
šitą Metraštį gali gauti nemokamai, kreip
damiesi šiuo adresu: K. P. Žygas, Robinson 
Hall, Graduate School of Design, Harvard 
University, Cambridge, Mass. 02138, USA. 

pažiūrų, nekliudė jam objektyviai vertinti 
kitų srovių veiklą. Todėl, pavyzdžiui, stei
giant Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungą, 
jis visa širdimi pritarė, kad ši organizaci
ja turi būti nesrovinė ir kad joje turėtų 
bendradarbiauti visų politinių pažiūrų lie
tuviai, Lietuvos nepriklausomybės šalinin
kai. Žinoma, kaip buvo anais laikais, taip 
yra ir dabar, kad vis tiek susiranda vienos 
kurios nors srovės „patriotų“, kurie norė
tų paversti tą organizaciją partiniu krūme
liu.

Didžiausią ir neužmirštamą įspūdį man 
padarė min. Balutis vieną dieną 1952 me
tais, kai jis Lietuvių Namuose priėjo prie 
manęs ir pradėjo klausinėti, kas atsitiko 
tik ką pasibaigusiam Socialistų Internacio
nalo Kongrese Milane. Ten turėjo būti 
svarstomas Baltijos valstybių socialistų 
partijų priėmimo į Soc. Internacionalą 
klausimas.

Pagal spaudos pranešimus, tas klausi
mas užkliuvo. Turėjome laukti mūsų at
stovo grįžtant iš Milano. Min. Balutis pa
prašė mane, kad tuoj painformuočiau jį, 
kai tik sužinosiu smulkmenas. Išgirdęs, 
kad Soc. Int. Tarybos posėdyje vienos įta
kingos partijos atstovas pareiškęs, jog Lie
tuva, Latvija ir Estija esančios Sov. Sąjun
gos dalis ir todėl tai yra kliūtis priimti tų 
kraštų partijas į Soc. Internacionalą, min. 
Balutis tuoj parašė notą britų užs. reikalų 
ministeriui. Rezultatų ilgai laukti neteko: 
Lietuvos Soc. Dem. partija gavo laišką, ku
riame buvo išaiškinta, kad ten įvykęs ne
susipratimas. O sekančiais metais Stock- 
holmo kongrese visos trys partijos buvo be 
jokio vargo priimtos į Soc. Internacionalą.

Tuo priėmimu, be abejo, rūpinosi pačių 
partijų vadovybės. Palaikydamas tuo lai
ku nuolatinį ryšį su LSDP užs. delegatūra, 
žinau, kiek ji yra padariusi šioje svarbio
je byloje. Bet, grįžęs iš Stockholmo kong
reso, pirmoje eilėje aplankiau min. Balu
tį ir nuoširdžiai padėkojau jam. Esu tik
ras, kad jo nota turėjo lemiamos reikšmės. 
Jis, be abejo, džiaugėsi mūsų laimėjimu 
ne mažiau negu partijos vadovybė. Ir tam 
džiaugsmui buvo pagrindo: pasaulinė so
cialistų sąjūdžio organizacija, priimdama 
Lietuvą, Latviją ir Estiją į savo narius, 
kartu pareiškė, kad tų kraštų įjungimas į 
Sov. Sąjungą yra neteisėtas.

Vėlesniais laikais nekartą teko įvairiais 
reikalais lankytis Lietuvos Pasiuntinybėje 
ir tartis su min. Balučiu. Neturint anksty
vesnio patyrimo politiniame darbe, min. 
Balučio patarimai buvo neįkainojami.

Min. Balutis labai domėjosi D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos veikla. Ankstyvesniais 
metais jis atvykdavo į S-gos suvažiavimus 
ir pasakydavo sveikinimo kalbą. Vėliau jis 
atsiųsdavo sveikinimą paštu. Paskutinį to
kį sveikinimą atsiuntė prieš metus, para
šęs jį lovoje, nes tuo laiku jau sirgo. Jis 
džiaugėsi, kai organizacijos reikalai gerai 
klostosi, ir susirūpindavo, kai blogai ėjosi. 

Lietuvių Namų Bendrovės krizė prieš de
šimt metų pridėjo jam nevieną žilą plau
ką. Vėliau, kai reikalai pradėjo eiti geryn, 
jis ne tik nepašykštėjo šiltų žodžių nauja
jai bendrovės vadovybei, bet ir prisiuntė 
100 svarų piniginės paramos.

Lygiai prieš metus min. Balučio sveika
ta labai sušlubavo. Tuo pat laiku susirgo 
ir vienintelis jo padėjėjas Patarėjas V. Ba- 
lickas. Sunkiai galėdamas kvėpuoti, min. 
Balutis, gulėdamas lovoje, tarėsi su savo 
kolegomis — Latvijos ir Estijos ministe- 
riais —Baltijos respublikų gyvybiniais rei
kalais. Keliais atvejais teko ir man su juo 
kalbėtis, kai atrodė, kad kritišku laiku ir 
visuomenės organizacijos turi suvaidinti 
tam tikrą vaidmenį. Ligonis negalėjo išlai
kyti kartais neatsikėlęs iš lovos ir nepara
šęs būtiniausio rašto.

Britanijos lietuvių spontaniškas atsilie
pimas į kvietimą aukoti „Puslapio fondui“, 
jų vieningumas kritišku laikotarpiu buvo 
didelis pasitenkinimas sergančiam Minis
teriui. Atsimenu, su kokiu džiaugsmu jis 
skaitė tik ką iš spaustuvės atneštą „E. Lie
tuvį", kuriame buvo rašoma, kas vyksta 
Londone ir provincijoje, kai kas nors ban
do užgauti mūsų interesus.

Teko tartis su min. Balučiu ir kiek vė
liau, kai mūsų „Puslapio fondas“ pasiekė 
700-800 svarų sumą, o pats reikalas spaus
dinti politinį skelbimą pasidarė mažiau 
aktualus. Jis tada sakė, kad išleisti pinigus 
brangiam skelbimui dabar nevertėtų. Pini
gus reikėtų pasaugoti ateičiai, kuri yra to
kia netikra. Lietuvos bylai ginti jie gali 
būti reikalingi staiga ir netikėtai.

Artėjant 1967 m. suvažiavimui, su min. 
Balučiu teko kalbėtis ir apie mūsų pasiū
lymą sujungti abi bendrines liet, organiza
cijas D. Britanijoje: DBLS ir Liet. Bend
ruomenę. Jis tai minčiai pritarė, bet buvo 
tos nuomonės, kad sujungtos organizacijos 
vardas turėtų likti D. Britanijos Lietuvių 
Sąjunga. Jis buvo tos nuomonės, kad DB
LS, dirbdama sutartinai su Liet. Namų fi
ve, atlieka didelį darbą ne tik D. Britani
jos lietuvių tarpe, bet ir toli už šios salos 
ribų.

A.a. Min. Balutis visą savo gyvenimą 
dirbo, kad lietuvių tauta būtų laisva ir 
kad turėtų savo nepriklausomą valstybę. 
D. Britanijos lietuviai, daugiau nei 30 me
tų su juo bendravę, gražiausiai pagerbs 
Velionį, vieningai siekdami tų pačių aukš
tų tikslų. J. Vilčinskas

ATSILIEPIMAS APIE DONELAITĮ
Aleksys Churginas, vienas iš daugiausia 

pasižymėjusių vertėjų Lietuvoj, gruodžio 
16 d. Tiesoj plačiau atsiliepė apie Nado 
Rastenio K. Donelaičio Metų vertimą į 
anglų kalbą. Iš esmės gerai įvertinęs leidi
nį ir vertimą, Churginas nurodė eilę verti
mo vietų, kurias jis laiko nepakankamai 
nusisekusiomis. Nesutinka vietomis ir su 
prof. R. Sealey Donelaičio bei N. Rastenio 
vertimo įvertinimais, bet sutinka, kad tuo 
vertimu atliktas didelis ir svarbus darbas 
— prasiveržimas ir geras pagrindas ateity 
Donelaičio parodymą angliškai skaitan
tiesiems toliau tobulinti. (E)

IŠVADUOTOJAS

Pamilo Dievas žmogų. Sukūrė jį laisvą, 
protingą ir apdovanojo gausiomis prigim
tinėmis galiomis ir savybėmis. Nuo pat 
pradžių Dievas paskyrė žmogui amžinosios 
laimės dangų. Tos laimės siekia žmogus 
visą savo gyvenimą. Ir kitaip negali būti. 
Žmogui yra įdiegtas laimės troškimas: visi 
siekiame savo laimės.

Deja, pačioje žmonijos pradžioje įvyko 
nelaimė: savo laisvos valios veiksmu ne
pakluso Dievui, nepatikėjo Dievo žodžiui, 
o patikėjo piktosios dvasios melui ir pasi
darė piktosios dvasios ir nuodėmės vergas, 
žmogus atsiskyrė nuo Dievo, neteko teisės 
į skirtąją dangaus laimę.

Neišsakytu savo gerumu Dievas davė 
žmogui vilties, kad bus išvaduotas iš nuo
dėmės vergijos, kad ateis Išvaduotojas, 
Kristus Viešpats. Tąjį pažadą pakartojo 
Dievas patriarchų lūpomis. Vėliau pašau
kė į artimesnę vienybę Abraomą, iš kurio 
ainijos sudarė Viešpats sau patikimą tau
tą. Per du tūkstančius metų ją globojo, 
glaudė ir už neištikimybę baudė. Tautai 
duotieji pranašai paskelbė Išvaduotojo sa
vybes, išvaizdą ir veiklos bendrus bruo
žus. Išvaduotojas bus Dievo Sūnus, pri- 
ėmusis žmogaus prigimtį be jo asmens. 
Kūnu kils iš karaliaus Dovydo palikuonių; 
jis bus Kristaus Viešpats.

Atėjus Dievo skirtajam laikui, Amžina
sis žodis, Dievo Sūnus, viskuo lygus Tėvui 
ir Šventajai Dvasiai, įsikūnijo, tapo žmo
gum, gyveno, veikė, mokė gyvenimu ir gy
vu žodžiu dieviškųjų tiesų, paremdamas 
savo mokslą stambiais stebuklais. Ir jis pa
aukojo dangaus Tėvui savo gyvybę kaip 
išperkamąją kainą, mirė prikaltas prie 
kryžiaus, bet trečiąją dieną, kaip buvo ža
dėjęs, prisikėlė iš mirusių ir per 40 die
nų protarpiais bendravo su Apaštalais, 
juos mokė, įgaliodamas vadovaut jo sukur
tajai tikinčiųjų bendruomenei, pirminei 
Bažnyčiai. Šia atpirkimo tiesa tikėjo šv. 
Petras apaštalas. Jis rašė: „Jūs esate at
pirkti... ne gendančiais auksu ir sidabru, 
bet brangiu krauju Kristaus“, 1 Petro 1,18.

Tikėjimu, meile ir krikštu įsijungiame į 
Kristaus Bažnyčią. Jo paliktais šv. Sakra
mentais augame dvasioje iki tobulybei. 
Kiekvienas laikykimės Kristaus, o su juo 
ir per jį ir jame pasieksime mums Dievo 
skirtąją dangaus laimę.

K. A. M.

BIULETENIS PRANCŪZŲ KALBA

Paryžiuj jau išleistas pirmasis Vliko El
tos biuletenio prancūzų kalba numeris. Re
daguoja Birutė Venckuvienė. Turiny do
kumentai ir informacijos. Biuletenis išeis 
kas trys mėnesiai.

Tai jau septintas svetimomis kalbomis 
leidžiamas Eltos Informacijų biuletenis. 
Dabar jų yra anglų, arabų, ispanų, italų, 
portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Tų biuletenių leidimą finansuoti vis dau
giau padeda gausėjantieji ypatingieji Tau
tos Fondo rėmėjai (kuriems už tą pagalbą 
siuntinėjamas Eltos Informacijų biuletenis 
lietuvių kalba), šiomis dienomis ypatingų
jų rėmėjų gretos ir vėl pailgėjo. (E)

NAUJIEMS METAMS —

NAUJOS KNYGOS

R. Skipitis — Nepriklausoma Lietuva. 
Žymaus veikėjo istoriniai atsiminimai nuo 
pat pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės 
užuomazgos dienų. Kietais apdarais. 477 p. 
Kaina 2.19.0.

Owen J. C. Norem—Timeless Lithuania. 
Lietuvos istorija anglų kalba. Tinkama do
vana anglams, o dar geresnė lietuvių tėvų 
vaikams, norintiems susipažinti su savo 
tėvų žemės praeitimi. 300 puslapių, didelio 
formato. Kaina 35 šil.

Paulius Augius. Žinomo menininko kūri
nių rinkinys. Milžiniško formato. Kietais 
apdarais, 284 psl. Kaina 7.10.0.

Renė Rasa —Meilė trikampy. Beskaitant 
rasos akys, nes tai daugiau kaip 200 psl. 
intriguojantis romanas. Kaina 1.5.6.

G. šimukonienė — Su daina. Apie 400 
dainų rinkinys, patogaus formato, 350 psl. 
Būtinas neišmokusiems mūsų dainų, o dar 
būtinesnis tiems, kurie jau pamiršome dai
nų žodžius, o „žodžio iš dainos neišmesi“... 
Kaina 400 dainų tik 18 šil.

V. šlaito — 34 Eilėraščiai — 13 šil.
Ilgo grojimo plokštelės: „Linksmų Kalė

dų" (visos kalėdinės giesmės); „Senos ir 
naujos dainos". Plokštelės kaina su per
siuntimu — 2 sv. 15 šil.

Knygos ir viso pasaulio periodika gau
namos: Dainora, 14. Priory Rd., Kew, 
Surrey. Tel. 940-63-77.
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PERSPĖKSkaitai knygas — stebina proto jėga ir išmintis; vartai laikraščių puslapius ■—stebina melas, klasta ir smurtas; vaikštinėji gatvėmis — stebina kvailumas; eini namo— jauti, pasigedai meilės žmogaus žmogui; namie susimąstai — į kur žmogus žengia? Galvoji.Pastarųjų dvidešimties metų būvyje žmogaus pasaulis žemėje tapo įvairiausių (politinių, socialinių ir mokslinių) bandymų objektu. Daugelyje žmogaus gyvenimo sričių įvyko ir tebevyksta revoliucinio pobūdžio kitimai. Jie tokie radikalūs ir savo įtakingumo galia tokie pajėgūs, kad dažnai atrodo, tartum kažkas sąmoningai bandytų žmogų, ar jis atsispirs, ar desperatiškai pasiduos ir žlugs.Žmogus gyvena ne suderintame įvairių jėgų veiksme, bet jų nuolat kintančioje įtampoje. Toji įtampa, laikui skriejant, ne mažėja, bet didėja, o paprastas žmogus gatvėje ar namuos darosi vis mažiau pajėgesnis ir vis mažiau vertingesnis.Žvelgiant iš dabarties į ateitį, atrodo, kad svarbiausi tos įtampos šaltiniai yra du— mokslo pažanga ir žmonių pasibaisėtinai augantis gausumas.Ne tiek seniai, tik prieš 50 metų, žmonių visame pasaulyje buvo tik kiek daugiau kaip pusantro milijardo, o šiandien jau daugiau kaip trys, o po 30 metų būsią daugiau kaip 4 milijardai, žmonių prieauglis artimiausioj ateity kasmet apskaičiuojamas apie 50 milijonų, t.y. kasmet užgims nauja didelė valstybė.Remdamiesi esamais duomenimis, mokslininkai jau skaičiuoja, kad 2301 metais žmogui bus tik tiek vietos, kiek jam reikia stačiam; atsigulti vietos jau nebus. O yra dar ir kitaip galvojąs mokslininkas, kuris skaičiuoja, kad dviem milijardam žmonių suguldyti, kaip sardines, pakaktų vienos kubinės mylios dydžio dėžės. Pastūmus tokią dėžę į jūrą, galima būtų pradėti viską iš naujo; po to didžiausias sunkumas būtų: kur surasti Adomą ir Ievą...Kaip ten bebūtų, bet ir dabartinis žmonių prieauglis kelia daug naujų sunkiai išsprendžiamų problemų —kur jiems gyventi, ką valgyti, ką dirbti, kaip transportuoti ir t.t. Galima būt argumentuoti, kad žemėje yra dar milžiniški neapgyventi plotai. Žinoma, kad yra; bet tuo pačiu tai irgi reikštų, kad tie nauji 50 milijonų žmonių turėtų veržtis į kažkokius naujus žemės plotus.Tas dalinai ir vyksta — Azija darosi labai agresyvi. Kraštai gi, valdantieji tuščius plotus, savo ruožtu darosi neramūs, baimindamiesi naujagimių įsiveržimo.Šią įtampą dar padidina nacionalizmas. Buvo manyta, kad agresyvusis nacionalizmas po antrojo pasaulinio karo nuvargin- toj Europoj ir apskritai pasaulyje išnyks. Europoje jis žlugo, bet atgimė ir pradėjo bujoti naujai atbundančiose tautose—Azijoje, įskaitant Rusiją, ir Afrikoje, ypač arabuose. Išdava — Azijos žemyne vyksta nepertraukiami karai, o prie Europos slenksčio -— Sov. Rusijos invazija į Viduržemio jūrą ir arabų pasaulio karas prieš pasaulio žydus.1967 metų būvyje Jungtinių Tautų posėdžiuose jų generalinis sekretorius U Than- tas bene tris kartus yra garsiai pasakęs, jog pasaulis rieda Trečiojo pasaulinio karo
PASLAPTINGIEJI

SKRAIDINIAIVadinamųjų skraidančiųjų lėkščių klausimas Vakarų pasaulyje jau senas. Pamažu jis aprimsta, niekas tų lėkščių nebemato, o paskui ir vėl užeina lyg kokia epidemija, pradeda laikraščiai ir žurnalai duoti liudininkų parodymus ir rašyti įvairius aiškinimus, kas tai yra, iš kur.Ligi šiol, rodos, dar niekas šioje mūsų žemėje nėra tokios lėkštės savo rankom pačiupinėjęs. Vadinas, galima visaip fantazuoti apie dalykus, kurių nesi čiupinėjęs. Dėl to kai kas į tas lėkštes žiūri, kaip į rimtą reikalą ar net grėsmę žemei, kaip į
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!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.Atstovas Manchesteryje:

L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 
Manchester.

TYVOSlinkui ir Jungtinės Tautos nėra pakankamai pajėgios tą riedėjimą sustabdyti.Mokslas savo ruožtu pila gausiai alyvos į politikierių aistras. Jis atvėrė žmogui tokios milžiniškos jėgos versmes, kad paprastas žmogus, lyg stabo ištiktas, išsigando, o politikieriai pradėjo naudotis tuo, lyg nauju įrankiu tautų likimams spręsti. Išsigandęs žmogus atsidūrė mokslo nelaisvėje ir politikų grėsmėje. Žmogus -— europietis, kuris davė kultūrą ir civilizaciją visam pasauliui, pradėjo jaustis netikras dėl savęs ir savo ateities. Ar jam teks švęsti savo kūrybos 2000 metų jubiliejų — pasidarė abejotina.Naujoviškasis mokslas išmetė žmogų iš tų vėžių, kuriomis jis keliavo 20 šimtmečių, keliaudamas pasitikėjimo savimi, savo darbu ir visuomet matė prieš save aušrą. Dabar gi politikai, išnaudodami mokslą, pasakė: o gal aušros daugiau ir nebebus.Panikos apimtas žmogus skubiai pradėjo ieškoti naujų gyvenimo vertybių. Paskubomis naujų nesuradęs, jis pradėjo atsisakinėti senų. Paneigęs, kas buvo, jis nudva- sino save. Užsiauginęs plaukus ir barzdą,
ČEKISTO DIENAGruodžio 20 d. visoj Sovietijoj buvo metinė čekistų pagarbinimo diena. Ši tikroji ir svarbiausioji bolševikinės valdžios atrama, neprilygstamu teroru išlaikiusi bolševikus valdžios soste 50 metų, visaip kaitaliojusi savo vardus ir dabar besivadinanti „civilizuotu“ valstybės saugumo komiteto vardu, šventės proga visada grįžta prie savo tikrojo originalaus čekistų vardo.Lietuvoj čekistai irgi šventė savo šventę ir nesislėpdami gyrėsi, kaip jie — Maskvoje Dzeržinskio kadaise sukurta Rusijos Čeką (ypatingoji komisija), — saugo taip pat ir šio krašto „suverenumą“...Gruodžio 19 d. Tiesoj apie čekistų vaidmenį Rusijoj ir Lietuvoj straipsnį parašė dabartinis vyriausias čekistas Lietuvoje J. Petkevičius, kuriame ir vėl atskleidė visą, tiesa, seniai pažįstamą, bet jokiose aplinkybėse nepamirštamą čekistinį mentalitetą.Jis rašo:— Lietuvos TSR čekistai (kurių bent 90 ar daugiau nuošimčių visada Maskvos Lietuvai „padovanoti“) turėjo atkakliai, pasiaukodami kovoti su ginkluotomis nacionalistinio pogrindžio gaujomis, kurias sukūrė hitlerinės žvalgybos agentūra, o vėliau perėmė JAV ir Anglijos žvalgybos.Arba toliau:— Rinkti šnipinėjimo informacijai ir vykdyti ideologinėms diversijoms priešo žvalgybos siunčia į mūsų šalį kadrinius žvalgus ir agentus, įtraukdamos juos į įvairių delegacijų ir turistinių grupių sudėtį...Štai kokiomis akimis čekistai žiūri į kiekvieną, net ir geruoju įsileistą, net į prašyte prisiprašytą savo krašto lankytoją... O jei kas būtų pamanęs, kad laisvėje esantieji ir netylintieji išeiviai nieko nereiškia, tai tam čekistas Petkevičius irgi aiškiai atsakė:— Vykdydami ideologines diversijas, 

kažkokį gamtos reiškinį ar žvalgus iš kitų planetų, o kiti juokiasi. Vis dėlto atitinkamų kraštų įstaigos renka apie jas medžiagą ir stengiasi išsiaiškinti, kaip čia iš tikro yra.Sovietiniuose kraštuose į tas lėkštes ligi šiol vis būdavo numojama ranka. Net „Pravda“ savo metu rašė, kad tai yra pasakos. Tačiau pastaruoju metu kariniai ir civiliniai lakūnai vis dažniau jas pradeda matyti. Tuo susirūpino įstaigos ir paskyrė mokslininkų ir lakūnų komisiją tam reiškiniui aiškinti. Naujai medžiagai rinkti paskirtas bent tūkstantis stebėtojų.Kai jau leidžiama į skraidančias lėkštes žiūrėti nebe kaip į pasakas, tai ir spauda pradeda dažniau atžymėti visokius retesnius atvejus. Štai ties Ukraina skridęs kažkoks degantis piautuvas. Lėktuvas pradėjęs vytis, bet tas skraidinys vis sugebėjęs atsilenkti, pasukti į šalį. Jau didžiuliai šviečiantieji kūnai skraidė ties Sofija Bulgarijoje, ties Bratislava Čekoslovakijoje, taip pat Lenkijoje ir Jugoslavijoje.Neseniai Maskvos televizija dar pagąsdino savo žiūrovus. Girdi, gal tai yra kokie regėjimo sutrikimai, gal gamtos reiškiniai, o gal ir svečiai iš kito pasaulio...Abejingieji ir sovietuose sako, girdi, dabar tiek daug žmonių vartoja visokius narkotikus, todėl nebėra ko stebėtis, jei jie tiki, kad ateina Marso gyventojai.Abejingiausi esą lenkai. Kai lėkštės ėmė skraidyti, tai jie net anekdotą susikūrė. Jiems trūksta mėsos. Girdi, kaip gaila, kad tos skraidančios lėkštės yra tokios pat tuščios, kaip ir tos žemėje! 

nukirpęs sijonus, jis pradėjo vaizduoti naujovišką žmogų. Pastebėjęs net jam pačiam nepakenčiamą dvasios tuštumą, jis pradėjo ryti narkotikus ir tuo būdu gyventi haliucinacijomis.Mokslas gi tuo pačiu metu plėšia naujus dirvonus, o politikai sėja naujų piktžolių grūdus.Taip besamprotaujant, kyla rimtai svarstytinas klausimas: ar naujoviškas žmogus netampa perintelektualintu barbaru?Nieko naujo. Prieš 1500 metų įvairių tautybių barbarai (hunai, gotai, vandalai, vėliau totoriai) veržėsi į Europą, plėšė, degino, naikino ir sutrynė į pelenus tokias dideles valstybes, kaip antai galingą Romos imperiją. Dvidešimt pirmojo amžiaus, atrodo, laukia panašios perspektyvos, jeigu žmogus žengs ir toliau tuo nusidvasinimo keliu, kuriuo jis pažengė pastarųjų dvidešimties metų būvyje, jeigu žmogus ir toliau baiminsis realybės ir ieškos sau prieglaudos haliucinacijų pasauly. Skubiai reikalingos naujos kūrybingos idėjos, kurios įšvirkštų naujo gyvenimo troškulio jėgų į jau pusiau ištuštėjusią banalią realybę smurto šešėlyje. Tik nuo to priklausys eu- ropietiškos kultūros žmogaus ateitis.
Stasys Kuzminskas

mūsų priešai naudojasi įvairiomis priemonėmis. Ypatingas viltis jie deda į radijo propagandą, tarybinei liaudžiai priešišką literatūrą, kino filmą.— Savo ardomajame darbe prieš mūsų respubliką imperialistinės žvalgybos aktyviai naudoja ir Lietuvos reakcinę emigraciją. Užsienyje gyveną lietuviškieji nacionalistai ligšiol puoselėja viltį, kad su imperialistinių valstybių pagalba bus atkurta buržuazinė santvarka Lietuvoje. Todėl jie siekia padėti imperialistams ir mėgina trukdyti mūsų žengimui komunizmo statybos keliu.Prisimenant priežodį, kad akys didėja nuo baimės, aišku, kad čekistai Lietuvoje, nors ir didelį užnugarį turi, tebėra apimti baimės. (E)
SUSTIRUSIOS RANKOS IR SALDOS

LEDAISkaitytojas iš šaltojo Altajaus užkampio Sibire laiške Pravdai skundžiasi, kad jau kelios žiemos, kaip niekur nebegalima nusipirkti jokių pirštinių.Kitas to paties didžiulio laikraščio skaitytojas skundžiasi, kad Maskvos užeiginių kioskai užsidaro labai anksti ir vienintelis užkandis šaltomis naktimis tėra ledai.„Jeigu važiuotum anksti rytą traukiniu iš Riazanės į Maskvą“, tas pats skaitytojas toliau rašo, „tai Riazanės stoty tegautum tik šalto limonado, nors yra 25 laipsniai šalčio. O traukiny tu tegauni tik ledų“.Atsakingieji darbuotojai per tą pačią Pravdą paaiškino, kad nepavyko įvykdyti užsimotąjį planą pagaminti 120 milijonų porų pirštinių. Praeitais metais buvo pagaminta tik 48 milijonai porų visam kraštui. O kai dėl karštos arbatos ar šiltų užkandžių kioskuose ar bufetuose, tai paaiškino, kad daugiau pelno atneša ledai ir limonadas.
SUSISIEKIMAS IR JO KAINOSKeliauti Sovietijos susisiekimo priemonėmis, palyginti, nebrangu. Tos priemonės ir Lietuvoje yra „visasąjunginė“ nuosavybė, o tomis nebrangiomis jų naudojimo kainomis daugiausia naudojasi „naujoji klasė“ — administracijos, partijos ir valdinės pramonės biurokratija. Ne kam kitam, o biurokratams tarp Vilniaus ir Maskvos kasdien skrenda ten ir atgal penki lėktuvai, Leningradan — du kasdien, į visą eilę kitų miestų po 3-4 kas savaitę. Kainos: Maskvon 16 rublių, Leningradan 14, Kije- van 14, Doneckan 23, Krasnodaran 30 ir t.t. Beje, Rygon 9, Talinan 13, Klaipėdon ar Palangon 6.50, o Kaunan tik 2 rubliai.Geležinkeliu iš Vilniaus Kaunan dabar tik 1 rublis 12 kapeikų. Bet yra ir keistumų. Iš Kauno Marijampolėn bilieto kaina 53 kapeikos. Bet iš Vilniaus pro Kauną Marijampolėn tiesioginis bilietas — 2 rb. 80 kp. Jei nori nuvažiuoti tą patį kelią už 1 rb. 65 kp„ tai turi Vilniuj pirkti bilietą tik Kaunan, Kaune iššokti iš traukinio ir suspėti nusipirkti kitą bilietą Marijampolėn už 53 kapeikas. Jei suspėsi...Tokia tvarka stebisi net Tiesos redakcija (lapkr. 28 d.). Bet nutyli dar nuostabesnį reiškinį. Būtent, jei turistas, ypač iš Amerikos, ir gauna leidimą važiuot Kaunan, tai tik ne traukiniu. Nori, kad samdytų automobilį už 30 dolerių. Dažnas, pasipiktinęs tokiu kainų skirtumu, iš viso atsisako kelionės. (E)

Senovėje dzūkai javų saiką vadino mier- ka. Ji sudarė 9 gorčius. Skysčių matai: gorčius, kvorta, kvatirka, puskvatirkis ir kriukelis. Gorčiaus talpumas: 4 kvortos, kvorta — 4 kvatirkos, puskvatirkis — 2 kriukeliai.

Lietuvio kataliko vaidmuo
VOKIETIJOS ATEITININKŲ STUDIJINIS SUVAŽIAVIMAS1967 metus Vokietijos ateitininkai sendraugiai gali pavadinti darbščiais. Net tris kartus turėjo progos susibėgti draugėn. Paskutinis susitikimas įvyko gruodžio 26- 29 dienomis Bad Woerishofene, iš dalies vietinės parapijos klebonijoje, kur klebonauja kun. Antanas Bunga, sendraugių valdybos iždininkas, iš dalies Europos lietuvių pastoraciniam centrui pramatytuose namuose, kurie, vysk. Braziui taip staigiai mirus, taip ir nesuspėjo tapti tikru centru, o dabar yra uoliai saugojami tėv. Klemenso Žalalio, OFM, ir Alinos Grinienės, sendraugių valdybos sekretorės, kol atsiras naujas vyskupas. Šis kalėdiniu vadinamas suvažiavimas nebuvo organizuojamas vien sendraugių, bet kartu ir studentų, kviečiant dalyvauti taip pat vyresniųjų klasių moksleivius. Visos trys ateitininkų sąjungos ir faktiškai buvo atstovaujamos. Daugiau kaip 30 suvažiavusiųjų kiekviename žingsnyje jautė svetingą klebono Antano Bungos globą. Senesnieji rado progos prisiminti gražiąsias vaišingųjų lietuviškų klebonijų tradicijas, jaunesniesiems tai buvo naujiena.Suvažiavimo rengėjai buvo pramatę simpoziumą apie katalikų reikšmę dabarties gyvenime. Paskaitų tikrąja to žodžio prasme nebuvo, o tema buvo suskaldyta į 6 dalis, kurių kiekvienai buvo pakviestas atskiras pranešėjas, diskusijų vadovas.

Katalikybės reikšmė Lietuvos praeityje. Po sendraugių pirmininko direktoriaus V. Natkevičiaus atidaromojo žodžio pirmąjį pranešimą darė prof. dr. Z. Ivinskis. Žymusis istorikas nupiešė katalikybės kelią Lietuvon, pabrėždamas, kad tikėjimas priimtas iš priešų. Su krikščionybe buvusi atnešta tikroji kultūra lietuvių tautai, kuri prieš tai neturėjusi net savo rašto. Aiškinamai nušvietė, kaip klaidinga yra Bažnyčią vadinti lietuvių tautos lenkintoją. Ne krikščionybė, o Horodlės aktas, tai yra politika, padėjo pagrindą lenkinimui, kai lietuvių šeimos buvo priimtos į „šliachtos“ eiles. Valstybė buvo luominė, o jos aukščiausias luomas lenkiškas: Bažnyčia buvo kaip tik toji institucija, kuri bent truputį rūpinosi lietuvių kalba. Tiktai bažnyčioje lietuvis galėjo išgirsti lietuvišką žodį. Bajorai gi net išeidavo iš bažnyčios, kai kunigas prabildavo lietuviškai. Klaidingas taip pat teigimas, kad protestantai specialiai rūpinęsi lietuvių kalba. Iš tikro nei Radvilos, nei kiti reformatoriai neatnešė nieko lietuviška. Kitaip, žinoma, buvo Mažojoje Lietuvoje. Taip pat klaida tvirtinti, kad socialdemokratai pirmieji iškėlę kovos prieš carą mintį. Pirmieji kovojo kunigai už lietuvišką raštą maldom, o iš to buvo pereita į politinę kovą. Vyskupijų centrai, Seinai ir Kaunas, virto didžiausiais spaudos centrais.Nepriklausomybės kūrimo laikais ne kas kitas, o krikščionys demokratai, grynai katalikiška partija, turėjo daugumą ir formavo politiką. Iki 1922 metų jie sudarinėjo koalicines vyriausybes, tuo parodydami savo pažiūrų platumą, bet daugumą turėjo jie. Ir valiutos sutvarkymas ir Klaipėdos krašto atgavimas vis tų vyriausybių nuopelnai. Nepriklausomo gyvenimo kultūrinėje srityje suminėtini prof. Šalkauskio nuopelnai.Diskusijose, kuriose daugiausia buVb papildoma katalikų veikla nepriklausomybės laikais, dalyvavo kun. dr. Bačinskas, dr. Grinius, stud. Landas, mok. Laukaitis, kun. Liubinas, dipl. teis. Lukošius, dir. Natkevičius, kun. Riaubūnas ir kun. Senkus.
Enciklika „Progressio populoruni — tau

tų pažanga“. Referavo dr. Jonas Norkaitis, kuris, būdamas filosofas ir ekonomistas kartu, įžvalgiai sklaidė enciklikos mintis, rasdamas, kad Bažnyčios praktikoje jos lėtai teįgyvendinamos. Enciklika apima principus žmogaus santykyje su kultūra ir ūkiu, o taip pat tautų tarpusavio santykius ir išsivystymą. Joje ryški socialinė dinamika — visi atsakingi už visų išsivystymą.Nuosavybė nėra absoliuti teisė, bet ji turi tarnauti bendrajam gėriui. Pelno siekimas kaip toks pasmerkiamas, bet jis gali būti reikalingas įmonei išlaikyti. Skatinama įkurti bendrą fondą tautų tarpe.Diskusijos dalinai pasuko į labai specialius klausimus, kur ekonomistai—pats referentas ir stud. A. Lingė — parodė smulkmenišką savo srities pažinimą. Mėgino diskutuoti suminėtieji prie prof. Ivinskio referato, ir dar kun. Bunga, prof. Ivinskis ir kun. dr. Petraitis.
Australijos lietuviai katalikai. Vėlyvą vakarą kun. dr. Petras Bačinskas referavo apie Australijos lietuvio kataliko sąvoką, apibūdindamas to krašto sąlygas, komplikacijas, lietuvių nesutarimus ir jų susitaikymą. Ten buvusi dvejopa lietuvio kataliko sąvoka. Pradžioj kataliku buvo laikomas tas, kas dalyvavo katalikų akcijoje, o susitaikius kataliko vardas skiriamas kiekvienam, kas savo noru išpažįsta katalikų tikėjimo tiesas ir yra pasiruošęs jas praktikuoti.Prie pranešimo klausimus kėlė prof. Z. 

Ivinskis, mok. Laukaitis ir dr. Norkaitis.
Katalikai Vokietijoje. Gimnazijos direktorius Vincas Natkevičius, M.A., pateikė diskusijų punktus apie katalikų reikšmę Vokietijoje. Pradžioje pabrėžta, kad po antrojo pasaulinio karo Vokietijos katalikai sugebėjo išeiti iš politinio getho, įkurdami bendrą politinę partiją kartu su protestantais. Politinės katalikybės simboliu tapo Adenaueris. Toliau buvo suminėti iškilieji teologai, kaip Kueng ir Rahner, ir plačiau panagrinėtos katalikų socialinės pastangos.Diskusijose J. Lukošius išryškino moralinį momentą Vokietijos pokario politikoje, iškeldamas visą eilę moralės apraiškų, kaip tai milijardiniai išmokėjimai Izraelio valstybei, pensijos ispanam, kariavusiem kartu su vokiečiais, kai tuo tarpu, pvz., anglai nuo savo sąjungininkų lenkų atsiskyrė kitu būdu. Taip pat parama kultūrinei svetimšalių veiklai, įgalinanti lietuvius, latvius ir vengrus išlaikyti net pilnas savo gimnazijas. Tolesnėse diskusijose dalyvavo kun. Bunga, dr. Grinius, prof. Ivinskis, dr. Norkaitis ir kun. Riaubūnas.
Katalikai lietuvių emigracijoje ir tremtyje. Referavo kun. Bronius Liubinas. Kalbėdamas apie emigraciją, suminėjo Angliją, Prancūziją, Vokietiją, tačiau daugiausia dėmesio skyrė JAV lietuviams, kur jie pradėjo keliauti jau prieš 100 metų, čia pažymėjo katalikų parapijas, jų organizacijas ir spaudą. Iškelta vienuolynų reikšmė. Pasigesta žymesnės lietuvių įtakos į krašto Bažnyčios ir valstybės gyvenimą. Pvz., tik vienas lietuvis dvasiškis JAV-se pasiekė vyskupo poaukščio, ir tai tik pa- gelbininko laipsnyje. Kalbėdamas apie tremtį, su skaudžiu jumoru suminėjo kovas dėl „valdžios", įvairias susitaikymo dorybes ir pan., kas buvo vadinama politika ir kur katalikai irgi suvaidino savo vaidmenį. Žymi ir pozityvi katalikų įtaka iškelta bendruomeninėje srityje, švietime, kultūros kūrime, moksle, kur katalikai turi net atgaivinę savo akademiją, socialinėje srityje, kur Balfo veikla neatskiriamai surišta su prel. Končiaus, kun. Jankaus, kun. Martinkaus ir daugelio kitų katalikų vardais. Suminėtas religinis paminklas Vašingtone, planavimas panašaus dalyko Romoje. Pabrėžta, kad tik tremties metais pavyko įkurti lietuvių kolegiją Romoje. Iškelta reikšmė lietuviškos spaudos — periodika ir knygos. Pasidžiaugta, kad visa eilė lietuvių katalikų dirba mokymo darbą įvairių kraštų universitetuose ir kitokiose mokyklose. Užtenka tik prisiminti pavardes, kaip Maceina, Ivinskis, Kakarie- ka, Bieliauskas, Pikūnas, Vardys ir daug kitų. Nepraeita nesuminėjus Lietuvių Enciklopedijos ir Lietuvių Fondo, kuriuose katalikai vaidino ir tebevaidina didžiulį vaidmenį.Diskusijose buvo iškeltas reikalas katalikų reikšmę palyginti su lietuviškojo gyvenimo visuma emigracijoje ir tremtyje, kas, žinoma, būtų pareikalavę dar poros dienų. Diskusijose dalyvavo kun. Bunga, kun. Damijonaitis, dr. Grinius, prof. Ivinskis, mok. Laukaitis, dir. Natkevičius, dr. Norkaitis ir kun. dr. Petraitis.
Katalikybė dabartinėje Lietuvoje. Dipl. teisininkas Justinas Lukošius sutrauktai pažėrė punktus apie katalikybės padėtį komunistinėje Lietuvoje, kurios visumą galima apibūdinti kaip kovą prieš Dievą Lietuvoje. Referentas tačiau sugeba matyti ir tautos pasipriešinimą kovai prieš religiją, tad jo nupieštasis vaizdas nėra beviltiškas.Diskusijose kalbėjo kun. Damijonaitis, stud. Landas, mok. Laukaitis, kun. Liubinas, dr. Norkaitis, kun. Rubikas ir kun. Senkus.
Žvilgsnis į ateitį. Paskutinį studijinio pobūdžio referatą skaitė dr. Jonas Grinius. Jo tema — žvilgsnis į ateitį. Pasirinko kelis konkrečius punktus: ateitininkų sendraugių talka moksleiviams, PLB aktualieji reikalai, politinis veiksnių perorganizavimas, įnašas į jubiliejinius metus.Diskusijose, kuriose pasisakė daugelis, buvo išryškinta eilė visai konkrečių artimos ateities uždavinių.
Pasauliečių kongresas Romoje ir suvažiavimo pabaiga. Baigiant suvažiavimą, A. Grinienė. A. Lingė ir kun. A. Rubikas painformavo apie pasauliečių kongresą Romoje, kuriame jiems nelauktai tėko dalyvauti, nes užsiregistravusieji dalyviai neatvyko. Grinienė ir Lingė dalyvavo svetimomis pavardėmis, o Rubikas vargais negalais savo iniciatyva įsiveržė į spaudos atstovų tarpą. Iš pranešimų išryškėjo lietuvių neorganizuotumas ir kongreso gyvumas.Suvažiavimo uždaromąjį žodį tarė Vokietijos ateitininkų sendraugių pirmininkas dir. V. Natkevičius.

ELI1930 m. gegužės 11-12 dienomis įvykusiame Savanorių Sąjungos atstovų suvažiavime paaiškėjo, kad iki to laiko Savanorių medalį jau buvo gavę 5.121 savanoris. Spėliojamai skaičiuojant, tuo laiku iš viso buvo daugiau kaip 7.000 savanorių.
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Europos lietuviu kronikų

LONDONAS
GEDULINGOS PAMALDOS

Pranešame, kad Londono Vaidilos už
prašytos pamaldos-ekzekvijos už a.a. Mi
nister! B. K. Balutį bus laikomos vasario 
3 d., šeštadienį, Londono lietuvių bažny
čioje. Pradžia 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti ir ta 
intencija pasimelsti.

Londono Vaidilos Valdyba

BRADFORDAS
KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

Bradfordo Lietuvių Vyties klubo valdy
ba skelbia, kad vasario 11 d., 3 vai., klubo 
patalpose šaukiamas klubo narių metinis 
susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkėje numatyta:
Valdybos ir revizijos komisijos praneši

mai;
Diskusijos dėl pranešimų;
Valdybos ir rev. komisijos rinkimai;
Einamieji reikalai.
Jei 3 vai. nesusirinks pagal klubo įstatus 

numatytas narių skaičius, tai susirinkimas 
bus šaukiamas 4 vai. ir bus teisėtas, nežiū
rint to, kiek klubo narių susirinks.

EKSKURSIJA Į MINĖJIMĄ
Bradfordo Vyties Klubo valdyba vasario 

3 d. rengia ekskursiją į šiaurinės Anglijos 
lietuvių rengiamąjį Vasario 16 minėjimą, 
kuris įvyks Athertone, netoli Mancheste- 
rio.

Kaina tik 10 šil. Klubo nariai moka tik 
pusę kainos. Į ekskursiją prašoma užsira
šyti iki sausio 28 d. klube pas J. Paulaus
ką.

STASYS MOTUZAS, 
2848 Vechta, Landwehrst 1, 

St, Hedwigstift, W. Germany,
yra atspausdinęs atviručių 1918-1968 Lie
tuvos nepriklausomybės 50 m. sukakčiai 
paminėti.

Norintieji įsigyti, gali kreiptis tiesiai į jį.

m

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
Informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDS, W.ll,

SAUSIO 27 D., ŠEŠTADIENĮ, 

RUOŠIAMAS TRADICINIS

Visi kviečiami dalyvauti * Gros gera muzika *
Veiks baras * Puikus bufetas

Šokiai iki 1 vai. ryto * Pradžia 7 vai. vakaro

Staliukus patartina iš anksto užsisakyti tel. 727-2470

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NORTHAMPTON—sausio 28 d., katedroj.
NOTTINGHAM — sausio 28 d., Židinyje.
WOLVERHAMPTON — vasario 4 d.
NOTTINGHAM — vasario 4 d., Židinyje.
STOKE-on-TRENT — vasario 11 d., Tun

stall.
ROCHDALE — sausio 28 d., 12 vai.
MANCHESTER — sausio 28 d., 11 vai.

LEIQH
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
DBLS Leigh skyriaus valdyba, talkina

ma Šiaurinės Anglijos lietuvių Koordina
cinio Komiteto, vasario 3 d., šeštadienį, 
Farm by Hall Atherton rengia 50 metų ne
priklausomybės sukakties minėjimų.

Programoje: dr. S. Kuzminsko paskaita, 
o meninę dalį išpildys T. Buroko vadovau
jamas Bradfordo „Sūkurys“.

Prašome kuo gausiau šiame minėjime 
dalyvauti. Laukiama lietuvių iš tolimes
nių vietovių — visiems užteks vietos. Po 
minėjimo veiks puikus baras su alučiu ir 
užkandžiais, ir, kas norės, galės smagiai 
pasišokti.

Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Wolverhamptono Skyriaus Valdy
ba vasario 17 d., šeštadienį, 7 vai. p.p., 
George Hotel salėje rengia

Tautos šventės minėjimą.
Po minėjimo šokiai ir alutis. Visus tau

tiečius iš arti ir toli maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
50 METŲ 

NEPRIKLAUSOMYĖS PASKELBIMO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Vokietijos Krašto Valdybos pirmininkas 
Jonas K. Valiūnas sutarė su estų ir latvių 
bendruomenių atstovais dėl bendro visų 3 
Baltijos valstybių 50 m. nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėjimo.

Sutarta bendrą minėjimą rengti 1968 m. 
gegužės 4 d. Duesseldorfe. Didžiąją meni
nės programos dalį sudarytų estų solistų, 
latvių choro ir lietuvių tautinių šokių pasi
rodymai. Minėjimo paruošimo koordinato
rium numatytas muzikas W. Banaitis, ku
ris neseniai iš Miuncheno persikėlė į Bon- 
ną.

VASARIO 16 MINĖJIMAS MANNIIEIME
Šalia jungtinio 50 m. nepriklausomybės 

paskelbimo sukakties minėjimo su latviais 
ir estais, Krašto Valdyba pramato sureng
ti didesnį Vasario 16 minėjimą Mannhei- 
me kovo 2 d.
Atskirose apylinkėse taip pat numato su

rengti didesnio masto minėjimus, ypač 
Miuncheno, Hamburgo, Stuttgarto ir Bon- 
nos-Koelno apylinkės.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Bendrabučio remontas

Vokietijos Krašto Valdyba yra labai su
sirūpinusi Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio reikalais. Dabartinis bendrabutis — 
sena Rennhofo pilis — yra labai blogame 
stovyje tiek technišku, tiek sanitariniu at
žvilgiu.

Kr. Valdyba turėjo leisti pradėti mer
gaičių ir berniukų prausyklų bei tualetų 
remonto darbus. Šie darbai buvo neatidė
liojami dėl pavojaus, kad lubos gali įkris
ti. Taip pat buvo reikalinga padidint prau
syklų ir tualetų skaičių ir įvesti šiltą van
denį. Šie darbai, tik nedidelė dalis reika
lingo remonto, kainuos apie DM 60.000. 
Todėl KV jaučiasi priversta rimtai galvoti 
apie naujo bendrabučio statymą.

Pasitarus su architektu, paaiškėjo, kad 
bendrabutis su 150 lovų, butais bendrabu
čio vedėjams, sporto bei parengimų sale ir

LIETUVIŠKASIS JAUNIME,

Naudojamės proga ,,Europos Lietuvy" įsivesti savo skyrių, o jei seksis, tai gal pereisime ir į savo atskirą 
laikraštėlį. Kad viskas kaip reikiant eitųsi, būtina visų bendra talka. Pirmiausia reikia turėti tam mūsų 
skyriui medžiagos. Todėl visi kviečiami ateiti į talką ir parašyti tam mūsų skyriui. Parašykite mums 
įdomių dalykų — rimtų, juokingų ar liūdnų, kas atsitiko jums patiems ar jūsų draugams. Rašykite, 
kas jums rūpi, ko norite ir trokštate, ir siųskit mums.
Rašydami prašome pažymėti savo vardų, pavardę ir adresą. Mūsų skyriui medžiagą būtų gera gauti iki 
vasario mėn., nes tada norėtume pasirodyti.

LIETUVIŲ JAUNIMO CENTRAS
2 Ladbroke Gardens, London, W.l I

Tarp vilties ir nusivylimo
VKV ižd. J. Baraso mintys, pareikštos 

PLB Vokietijos Krašto apylinkių pirmi
ninkų suvažiavime.

Vienokio ar kitokio pobūdžio prievarti
nis gyvenimas svetimame krašte visuomet 
tampa sunkia našta. Ir kuo ilgiau nenor
mali padėtis tęsiasi, tuo daugiau ir dau
giau sunkėja benamio dalia, jo jėgos mažė
ja, pasiryžimai silpnėja. Šita būklė daugelį 
pastato prieš įvairius kraštutinumus ir rei
kalauja aiškaus apsisprendimo. Telkia pa
dėtis šiuo metu tiesiogiai paliečia ir mus, 
emigracijoje gyvenančius lietuvius. Vos 
prieš 23 metus prievarta tapę benamiais, 
jutome, kad mūsų pečius užgulė didelė naš
ta. Tačiau tada buvome kupini jėgų ir ne- 
stokojom pasiryžimo. Greito grįžimo viltis 
dar labiau stiprino esamas fizines bei dva
sines jėgas ir didino ryžtą. Todėl labai re
tas mūsų rado reikalą žvelgti į ateitį ir 
svarstyti, kokioje padėtyje atsidursime po 
dvidešimtmečio. Ir štai dabar patirtis ro
do, kad nebuvo išnaudotos visos galimybės 
pasiruošti ilgos distancijos veiklai. Nebu
vo kreiptas dėmesys į emigracijoje atsidū
rusį jaunimą, nepasirūpinta, kad jaunieji 
taptų sąmoningais politiniais emigrantais 
ir kad būtų pasiruošę perimti politinės 
veiklos uždavinius ir tautiškai kultūrinės 
veiklos darbą. Svarbiausiu metu, emigra
cijos pradžioje, sustojome vietoje, kaip 
tvenkinio vanduo. Todėl apkerpėjome ir 
apsinešėme žalumu. Jauno ir gilaus van
dens nebeįsiliejo. Prasidėjo rūgimas, tad 
tapome negardus patys sau ir kitiems.

Dėl susidariusios padėties nesame kalti 
pavieniai, nėra kaltos mūsų politinės insti
tucijos, be kaltės ir Bendruomenės organi
zacija. Tokį merdėjimo laikotarpį pergy
venti tenka kiekvienai emigrantų grupei, 
jei jai lemta ilgesnį laiką gyventi benamio 
gyvenimą. Juk niekas ir niekuomet prie
vartos emigracijai nesiruošia. Nebuvome 
pasiruošę ir mes. Emigrantų veiklos orga
nizavimas visuomet prasideda pasikeitu
siose sąlygose, svetimoje aplinkoje ir, la
bai dažnu atveju, beviltiškoje padėtyje. Ir 
mes esame netekę visų normalių veiklos 
sąlygų, bet kasdien gausėja uždaviniai ir 
sunkėja pareigos. Netekome namų ir arti
mųjų, bet liko mus graužiantis rūpestis 
dėl jų likimo. Atsivežėme čia savo lietu
višką prigimtį, savo papročius, savo kalbą, 
bet juntame, kad ir šitas kultūros kapita
las palengva, bet sistemingai slysta iš mū
sų rankų ir tuo pačiu dar labiau didina 
mūsų likimo naštos rūpesčius. Turime sa
vą, čia gimusį jaunimą. Bet ir tai neteikia 
mums džiaugsmo, nes esame kasdieniniai 
liudininkai tos audros, kuri blaško mūsų 
bendruomenės laivelį didelėje svetimos ap
linkos jūroje. Bangavimas graso apversti 
jį ir nuolat tai vieną, tai kitą nuplauna ir 
nugramzdina aplinkos gelmėse.
Kartais beviltiškai atrodanti padėtis mus 

gąsdina, stumia į pesimizmą ir reikalauja 
aiškaus ir greito mūsų apsisprendimo. Gai
la. šituo svarbiu apsisprendimo momentu 

su priedinėmis patalpomis kainuotų netoli 
DM 1.250.000.

Atrodo, kad naujo bendrabučio statybos 
reikalo nebūtų galima perdaug atidėlioti, 
nes sename bendrabutyje nenumatomas 
remontų galas, kas sudarytų dideles nuo
latines išlaidas.

MIRUSIEJI
Pranas Šimaitis, gim. 1903 m. Šiauliuose, 

mirė gruodžio 15 d. Frankfurte. Palaido
tas Dieburge. Lietuvoje tarnavo policijoje 
ir Lietuvos banke kaip šoferis ir mechani
kas. Nuo 1953 m. iki 1956 m. dirbo Vasario 
16 gimnazijoje kaip šoferis, o vėliau lietu
vių darbo kuopose.

Ona Marija Šredersienė-Šneiderytė, gim. 
1888 m. Kryme, mirė lapkričio 23 d. Vech- 
toje.

Magdelena Valaitytė, gim. 1886 m. Bal
bieriškyje, mirė spalio 5 d. Schwaebisch- 
Gmuende.

Jonas Sabaliauskas, 88 m., mirė lapkri
čio 29 d. Stuttgarte.

EVANGELIKŲ JAUNIMO RATELIO 
ADVENTO ŠVENTĖ

Pereitais metais gruodžio 3 d. Vasario 16 
gimnazijos Evangelikų Jaunimo Ratelis tu
rėjo Advento šventę. Ratelio vadovas Fr. 
Skėrys atidarė ją ir apžvelgė, kas praėju
siais metais nuveikta. Kalbėjo kun. J. Urd- 
zė. Mokiniai pasakė eilėraščių ir pasistip
rino kavute ir pyragais. Užbaigos žodį tarė 
Fr. Skėrys. 

mes dažnai pradedame išsiskirti. Vieni pa
sukame pesimizmo ir egoizmo keliu ir pra
dedame rūpintis tik savimi. Kiti pasisako 
altruistiškai ir stoja gelbėti benamių laivą 
ir jo keleivius, kad šie laimingai pasiektų 
namų pakrantę ir galėtų būti naudingi sa
vo tėvynei ir tautai.

Kiekvienas turėtų žinoti, kad mūsų pa
dėtyje nėra kito pasirinkimo, kaip kova už 
išlikimą. Bet tokiu momentu pasikliauti 
kiekvienam savo jėgomis reiškia žuvimą. 
Išsigelbėti galima pasitikint ir prisidedant 
prie bendro darbo.

Audringai jūrai yra būdinga tamsa. Ir 
tikrai daug tamsių momentų supa mūsų 
kelią. Netekę savo tėvynės, esame nuolat 
gundomi susirasti naują „tėvynę“ ii- susi
kurti sau naują „namų“ aplinką. Būdami 
apsupti svetimo pasaulio, prie kurio sunku 
priprasti, juntame norą apsiriboti namais 
ir rūpintis savimi. Tokiu būdu daugelis 
atitrūksta nuo Bendruomenės, užsidaro 
savyje, pradeda kerpėti ir aprūgti. Štai čia 
ir glūdi jų tragedija. Jie savo laikysena 
atsiskiria nuo bendros pareigos, pasiduoda 
pesimizmui. Jie nori ramybės, todėl atsisa
ko kovos. Bet vienuma jų nenuramina. Ji 
tik išskiria juos iš realaus gyvenimo sro
vės ir veda į nykimą bei žuvimą. Jie pa
miršta, kad tamsa tai praeinanti apraiška, 
kad tik bendras darbas tiesia kelią į namų 
pastogę. Tik tvirtos valios keleiviai nepa
lūžta tikėti tamsos laikinumu ir nepasiduo
da gundymui pasitikėti vien tik savo pačių 
jėgomis. Todėl visų mūsų pareiga šiuo 
svarbiu momentu yra suglausti savo eiles, 
aktyviai įsijungti į Bendruomenės organi
zacinį gyvenimą ir palikti egoizmo kiautą.

Gal vienintelis mūsų džiaugsmas, kad 
tas pilnas baimės ir nevilties benamio ke
lias išryškina pasiryžėlius, vilties nepra
randančius ir tvirtai vairą laikančius. Jie 
kaip žvaigždės sužiba tamsoje ir padeda 
orientuotis pavargusiems keleiviams. Jų 
balsas nuaidi kaip atgimimo laikotarpio 
Kudirkos „Varpas“ ir neleidžia snūstan- 
tiems užmigti, nors daug kas to norėtų. Ši
tie pasiryžėliai paskleidžia vis naujus švys
telėjimus, kurie ištrykšta kultūriškai tau
tinio darbo atskirais deimantėliais arba 
suskamba laisvės siekimo politiniais de-

EVANGELIKAI SVARSTO REIKALUS
Pasaulio Liuteronų Tarnybos vokiečių 

vyriausias komitetas Liuteronų Bažnyčių 
išeivijoje kunigams ir bažnyčių darbuoto
jams teologinio pasiruošimo suvažiavimą 
1967 m. suruošė Vokietijoje, Baden-Wuer- 
ttemberge, Monbachtal kurhauze gruodžio 
4-8 dienomis.

Suvažiavimo tema buvo: sielų aprūpini
mas arba pastoracija. Suvažiavimui vado
vavo bažnyčios tarėjas kun. dr. E. Eber
hard iš Stuttgarto, dalyvavo daugiau kaip 
40 kunigų ir bažnyčių darbuotojų estų, lat
vių, lietuvių, lenkų ir vengrų. Lietuvių da
lyvavo: kunigai A. Keleris, J. Urdzė, J. Sta
naitis ir A. Gelžinius ir bažnyčios darbuo
tojai Fr. šlenteris, mok. F. Skėrys, dr. 
med. A. Gintautas, M. Lendraitienė ir 
stud. J. Jakumaitis. Paskutinieji du yra 
prieš 7 metus atvykę iš Lietuvos. Iš lietu
vių diskusijose gyvai dalyvavo neurologas 
dr. med. Algimantas Gintautas. Pamaldas 
pakaitomis laikydavo visų penkių tautybių 
kunigai ir bažnyčios darbuotojai ir dr. E. 
Eberhard. Iš lietuvių jas laikė kun. J. Sta
naitis ir mok. F. Skėrys. Pirmąją dieną 
biblijos darbą pravedė kun. P. Urdzė.

Lietuviai savo pasitarimuose svarstė ku
nigų prieauglio klausimą, lietuvių evange
likų jaunimo reikalus, konferencijų ir su
važiavimų 1968 m., finansinius, evangeliš- 
kos spaudos platinimo, Vasario 16 gimna
zijos prieauglio ir kitus reikalus. Ypač su
sirūpinta kunigų prieaugliu, nes dabarti
niai lietuviai evangelikai kunigai jau yra 
pasiekę apie 60 metų ir daugiau.

Vakarai buvo skirti pranešimams ir po
kalbiams. Vieną vakarą mok. F. Skėrys pa
darė platų pranešimą apie Liet. Evangeli
kų Liuteronų Tėviškės parapiją Chicagoje. 
Po to jis parodė iš tos parapijos veikimo 
filmą, kurį susuko Vilius Trumpjonas. Du 
vakarai buvo skirti pranešimams iš para
pijų veiklos. Senjoras kun. A. Keleris pa
darė pranešimą apie Sinodą, kuris įvyko 
1967 m. balandžio mėn., ir apie savo para
pijas Š. Vokietijoje, kun. J. Urdzė apie jo 
organizuojamus suvažiavimus Bad Godes- 
berge ir lietuviškas parapijas Nordrhein- 
Westfalen. Paskutiniu laiku įsisteigė net 
kelios naujos parapijos kun. J. Urdzės dė

maršais. Tiesa, jų gretos nėra didelės, bet 
jie pavelka mūsų kultūrinės ir politinės 
veiklos vežimą, nors čia jiems dažnai kai
šiojami stabdantys pagaliai. Nežiūrint 
trukdymų ir labai negausaus pasiryžėlių 
būrio, jų darbas yra apčiuopiamai ryškus 
ir efektingas. Aišku, neviskas padaroma, ir 
labai daug darbo dar laukia. Daug ką ga
lima atlikti geriau. Bet dėl to nėra reika
lo pulti į pesimizmą.

Mes visi žinome, kad mūsų lietuviškoji 
išeivija yra labai įvairi savo visuomenine 
sąranga, savo socialine padėtimi, įvairi 
kasdieninėmis nuotaikomis ir net savo 
tautinio susipratimo atžvilgiu. Todėl 
mums turi būti aišku, kodėl mūsų organi
zacijos, t.y. Bendruomenės, kelias yra la
bai vingiuotas ir atsiekiami rezultatai daž
nai daugiau ar mažiau kampuoti. Tas kar
tais ir optimistus labai pesimistiškai nu
teikia. Atsižvelgiant į esamą padėtį, mums 
nėra reikalo norėti, kad mūsų organizaci
jos darbo vaisiai būtų kaip patyrusio 
meistro standartiškai pakepti pyragaičiai. 
Juk ir Aušros gadynės veikėjai nebuvo pa
tyrę, ir nepriklausomybės atkūrimo sava
noriai nebuvo išlavinti kariautojai, tačiau 
jų pasiryžimas ir tvirta valia atnešė gerus 
rezultatus. Ir mes nesame veiklos meist
rai, bet daugiau ryžtingi mėgėjai, neturin
tys veiklai reikalingų sąlygų ir priemonių. 
Bet galime būti tikri, kad užteks ir to, jei 
Bendruomenės stiprinimas bus vedamas 
geros valios pastangomis ir nuoširdaus įsi
tikinimo nuotaikomis. Bendruomenės dar
bo organizavimui yra reikalinga visų lie
tuvių talka. Darbo dirva labai didelė, tad 
kiekvienas pagal savo išgales privalome, 
turime progą ir pareigą reikštis. Kiekvie
nas darbas, kurį atliksime Bendruomenės 
ugdymui ir stiprinimui, visuomet bus vie
nodai reikšmingas mūsų bendram tikslui. 
Tad labai svarbu, kad mūsų organizacinis 
darbas būtų gerai, atsakingai ir visu nuo
širdumu dirbamas. Visi esame reikalingi. 
Reikalingi pavieniai, reikalingos organiza
cijos, reikalingos mūsų politinės veiklos 
institucijos, nes jos neleidžia užmiršti mū
sų valstybei ir tautai padarytas ir tebeda
romas skriaudas.

ka. Kun. J. Stanaitis referavo apie savo 
parapijėles Pietų Vokietijoje, o garbės sen
joras kun. A. Gelžinius apie vieną didžiųjų 
parapijų Salzgitter-Lebenstedt. Kun. Gel
žinius turi vokišką parapiją Braunschwei- 
ge, o lietuvius aptarnauja laisvu laiku, be 
to, dar skaito lietuviškas paskaitas ir da
lyvauja lietuviškuose suvažiavimuose.

Kun. dr. E. Eberhard ir vyriausias baž
nyčių tarėjas kun. G. Klapper darė prane
šimus apie Pasaulio Liuteronų Sąjungos 
veiklą ir ateities gaires. J. Urdzė dalyvavo 
kaip Lietuvių Ev. Liuteronų Bažnyčios iš
eivijoje atstovas penktojoj Europos Baž
nyčių Konferencijoj 1967 m. rugsėjo 29 d. 
- spalio 5 d. Austrijoj.

Vieną vakarą visi dalyviai autobusu pa
važiavo į Bad Liebenzell ir aplankė pilį. 
Žymaus CVJM veikėjo kun. dr. Gedaičio 
rūpesčiu ten įsteigtas susitikimo centras 
jaunimui. Apie savo didelius atliktus dar
bus papasakojo pats šeimininkas. Pats dr. 
Gedaitis yra kilimo iš Rytprūsių, iš Jelus- 
kio kaimo.

Paskutinės dienos ryte buvo atsisveiki
nimo pamaldos su Šventa Vakariene.

Fr. Sk.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 

Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Frl. R. Kumfert, 5 Koeln-Kalk, Dieselstr. 
40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.
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