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PO SOVIETINIU KEVALU
LIETUVIŲ TAUTOS APSISPRENDIMAS

Prieš 50 metų pasirašytasis Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo aktas yra ne
paprastos svarbos dokumentas. Jame ke
liais sakiniais nusakyta visa tai, ko reika
lauja šių laikų tarptautinė teisė, kai yra 
svarstomas klausimas dėl tautos apsi
sprendimo. Jame yra pasakyta:

„Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lie
tuvių tautos atstovybė, remdamos pripa
žintąja tautų apsisprendimo teise ir lietu
vių Vilniaus konferencijos nutarimu rug
sėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia at
statanti nepriklausomą demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis“.

Šio dokumento paskelbimo 50 metų su
kaktį atžymėjo visame pasaulyje gyveną 
lietuviai. Laisvame pasaulyje tas buvo pa
daryta viešuose susirinkimuose ir spaudo
je, o pavergtoje Lietuvoje gal tik šeimyni
niuose rateliuose. Negalėjo šios dienos pra
leisti nutylėjusi ir Vilniuje leidžiamoji 
spauda. Komunistų partijos žurnalas „Ko
munistas“ (1968 m. vasaris) atspausdino 
doc. K. Domaševičiaus straipsnį „Lietuvos 
valstybingumo klausimu“, kurio vien tik 
pavadinimas galėjo taip skambėti dėl to, 
kad Lietuva Vasario 16 dėka buvo nepri
klausoma valstybė.

Doc. K. Domaševičius nepriklausomoje 
Lietuvoje baigė teisės mokslus, ir todėl jo 
straipsnio turinys galėjo būti ir kitoks. 
Bet, kaip teisininkas, jis gerai žino, kad 
sovietų kalėjimuose dar daug yra vietos 
teisybės ieškotojams, todėl jis rašo pagal 
„His Master's Voice“. Kaip tinka dabarti
niams Lietuvos okupantams, jis užmiršta, 
kad Lietuvos nepriklausomybės lietuvių 
tauta siekė nuo pat pirmojo pavergimo. 
Lietuvių tauta buvo sukilusi prieš carinę 
Rusiją kelis kartus. Vieną tokių sukilimų 
yra aprašęs dviejų tomų romane V. Myko
laitis-Putinas. Net ir tose knygose, kurias 
rašė komunistai, yra aprašomas tautos at
gimimo laikotarpis ir lietuvių tautos kova 
dėl laisvės prieš pirmąjį pasaulinį karą.

Tiesa, Nepriklausomybės paskelbimo ak
tas buvo pasirašytas Lietuvai esant oku
puotai. Bet net ir komunistų istorikas B. 
Vaitkevičius sako, jog 1918 m. vasario 16 
dienos Lietuvos nepriklausomybės dekla
racija buvo priimta „be okupantų valdžios 
žinios ir pritarimo“ (žr. B. Vaitkevičius, 
Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918 - 19 
m., Vilnius, 1967 m., 35 psl.). Todėl nega
lima tvirtinti, kaip daro doc. Domaševi
čius, kad Lietuvos Taryba paskelbė šį aktą 
„okupantų padedama" ir todėl šio akto ne
galima esą laikyti tautos apsisprendimo 
pareiškimu.

Iš vėlesnio patyrimo žinodami, kaip tau
ta gali laisvai apsispręsti, būdama okupuo
ta svetimos kariuomenės, mes nenorime 
eiti į tolesnius ginčus. Bet atsiminkime, 
kad tame pat akte buvo dar toks sakinys:

„Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad 
Lietuvos valstybės pamatus ir jos santy
kius su kitomis valstybėmis privalo galuti
nai nustatyti kiek galima greičiau sušauk
tas steigiamasis seimas, demokratiniu bū
du visų jos gyventojų išrinktas“.

Ir visi mes žinome, kad kaip tik Lietu
vos savanoriai išvalė Lietuvos teritoriją 
nuo priešo likučių, ir 1920 m. balandžio 14- 
15 dienomis buvo pravesti rinkimai į Stei
giamąjį Seimą. Jis buvo išrinktas visuoti
niu, lygiu ir slaptu balsavimu, ir jame da
lyvavo visos lietuvių politinės partijos. To 
Seimo pirmas nutarimas buvo toks:

„Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšda
mas Lietuvos žmonių valią, proklamuoja 
esant atstatytą Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, kaip demokratinę respubliką, et
nologinėmis sienomis ir laisvą nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kito
mis valstybėmis“.

Šio dokumento, deja, „nepastebėjo“ doc. 
Domaševičius, bet gerai įsidėmėjo anuo 
metu pats V.I. Leninas. Jis nedelsdamas 
pripažino, kad tai yra lietuvių tautos apsi
sprendimas. Tai patvirtino ir ano laikotar
pio Sovietų vyriausybė, pasirašydama 1920 
m. liepos 12 dieną su Lietuva taikos sutar
tį. Tos sutarties pirmasis straipsnis sako:

„Remdamasi Rusijos Federacinės So
cialistinės Tarybų Respublikos paskelbtą
ja visų tautų teise laisvai apsispręsti ligi 
joms visiškai atsiskiriant nuo valstybės, 
kurios sudėtyje jos yra, Rusija be atodairų 
pripažįsta Lietuvos valstybės savarankiš
kumą ir nepriklausomybę su visomis iš to
kio pripažinimo einančiomis juridinėmis 
sėkmėmis ir gera valia visiems amžiams 
atsisako nuo visų Rusijos suvereniteto tei
sių, kurių ji yra turėjusi Lietuvių tautos ir 
jos teritorijos atžvilgiu.

Kad Lietuva buvo kuomet priklausiusi 
Rusijai, tas faktas neuždeda Lietuvių tau-

Auksinio jubiliejaus dienos
50-CIO MINĖJIMAS MIUNCHENE

Kad šiais metais Miunchene Nepriklau
somybės sukaktis bus minima ypatingiau, 
jau buvo matyti iš puošniau atspausdintų 
kvietimų ir prie jų pridėto mūsų veiksnių 
Vašingtone paskelbtojo manifesto.

Vasario 16 d. rytą visų mintys buvo toli 
nukeliavusios į 1918 metus. Šeimose, kam' 
nereikėjo į darbą skubėti, buvo šventiškai 
paruoštas pusryčių stalas. Geri vaikai pa
sveikino savo tėvelius. Susijaudinimas, 
liūdesys ir vilties kibirkštėlės keitėsi ne 
vieno akyse. Buvo ir tokių, kurie sveikino 
savo draugus, pasiekiamus telefonu — lie
tuviškos plokštelės garsais: „Prezidento 
Smetonos maršu“, „Kur lygūs laukai“ ar 
liaudies dainų popuri. Ir tada ilgesinga 
ašarėlė driekėsi skruostais...

7 vai. vakaro, daugiau negu bet kada, 
lietuvių skubėjo tramvajais ir automaši
nomis į „Susitikimo namus“. Čia jau žė
rėjo auksinėmis raidėmis išrašytos sukak
ties datos tarp gėlių ir vėliavų. Atvyko 
gražus būrelis ir svečių užsieniečių — vo
kiečių, ukrainiečių, lenkų, estų, latvių.

Apylinkės pirmininkas A. Brakauskas 
sveikino visus dviem kalbom. Nuskambėjo

VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪNO

KELIONĖ

Vasario 28 d. Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas išvyko į Tolimuosius Rytus, ši išvyka 
iš tikrųjų bus kelionė aplink pasaulį, nes 
dr. Valiūnas numato lankytis Filipinuose, 
Malasijoj, Indonezijoj, Australijoj, Tai- 
vane (laisv. Kinijoj), Korėjoj, Indijoj, Ira
ke, Turkijoj ir kai kuriose Vak. Europos 
valstybėse.

Šios kelionės metu Vliko pirmininkas 
numato aiškintis galimybes suorganizuoti 
peticijų Liet, reikalu įteikimą vyriausy
bėms tuose kraštuose, kur nėra apsigyve
nusių lietuvių.

Vliko pirmininko pareigas New Yorke 
šios pirmininko kelionės metu eina vice
pirmininkas dr. Bronius Nemickas. (E)

tai ir jos teritorijai jokių pareigų Rusijos 
link“.

Šios sutarties tekstas yra atspausdintas 
Sovietų Užsienio Reikalų Ministerijos lei
dinyje (Dokumenty Vnešnei Politiki SS
SR, Moskva 1959, 28-40 psl.). Ten pat pri
dėtas žemėlapis, rodąs sutartą sieną tarp 
abiejų valstybių. Patartina doc. Domaševi
čiui pasiskaityti tą knygą, nes minėtoji su
tartis kartu buvo ir Lietuvos valstybės de 
jure pripažinimas, kuris pagal tarptautinę 
teisę reikalingas valstybei. Kitos didžiosios 
valstybės, kaip teisingai sako doc. Doma
ševičius, tokį pripažinimą suteikė Lietu
vai kiek vėliau. Reikia dar pridurti, kad 
jos to pripažinimo nenutraukė ir ligšiol, 
esant tai valstybei neteisėtai įjungtai į So
vietų Sąjungą.

Doc. Domaševičius savo straipsnyje pa
minėjo nepuolimo ir neutralumo sutartis, 
kurias Sovietų Sąjunga buvo pasirašiusi 
su Lietuva ir kurioms dar tebegaliojant 
Sovietų Sąjunga pavergė sutarties partne
rį.

Tačiau straipsnio autorius nutyli Stali- 
no-Hitlerio slaptą sutartį dėl įtakos zonų 
Rytų Europoje, sutartį, kuri leido Hitleriui 
pradėti karą, o Stalinui atidarė kelią į Pa
baltijį. 1940 metų vasarą Sovietų kariuo
menei okupavus Lietuvą ir atnešus į mūsų 
tėvynę Stalino saulę, doc. Domaševičius 
vadovavo rinkimams į Liaudies Seimą. 
Tad jis gerai žino, koks „tai buvo visaliau
dinės valios išreiškimo aktas“. Bet, norė
damas išsilaikyti savo privilegijuotoje po
zicijoje, jis tvirtina, kad tai buvęs liaudies 
apsisprendimas. (Atsiminkim, kad straips
nio pradžioje jis sakė, jog apsisprendimas 
okupacinėse sąlygose negali būti pripa
žintas teisėtu).

Pagaliau jis sako, kad 1940 m. Lietuvos 
teritorijoj buvo atkurtas socialistinis vals
tybingumas. Tas tvirtinimas kiek skiriasi 
nuo kitų komunistinių rašeivų, kurie sako, 
jog Tarybų Lietuva esanti suvereninė res
publika. Belieka tik paklausti gerai iš
mokslintą teisininką: kurios valstybės (te
gul ir komunistinės) pripažįsta Tarybinę 
Lietuvą kaip nepriklausomą valstybę? O 
pats doc. Domaševičius sako, kad, pripa
žindamos naują valstybę, kaip tarptauti
nio bendravimo narį, egzistuojančios vals
tybės pareiškia, kad, jų nuomone, nauja 
valstybė atitinka valstybingumo sąlygas, 
kurias kelia tarptautinė teisė.

Lietuvių tautos apsisprendimą 1918 m. 
vasario 16 d. ir Lietuvos valstybės atstaty
mą buvo pripažinusios visos valstybės, 
įskaitant ir Sovietų Sąjungą. Todėl tai yra 
vienintelis teisėtas apsisprendimas, ir nie
kas to fakto negali nuginčyti.

J. Vilčinskas

Tautos himnas, ir dr. J. Grinius pradėjo 
paskaitą apie laisvės viltis Lietuvai. Gerai, 
kad Elta buvo paruošusi ir Kr. Valdyba iš- 
siuntinėjusi apylinkėm vokiečių atsiliepi
mus apie lietuvių geradarystes pokario 
metais Lietuvoj. Tat svečiai nenuobodžia
vo ir juos įdėmiai skaitė. Skaitė ir sukak
čiai paruoštus atsišaukimus.

Po paskaitos sveikino prasmingom, ne 
trafaretinėm kalbom: Užsienių Pabėgėlių 
Centrinės dr-jos vicepirmininkas ir drau
ge Ukrainiečių Centr. Komiteto pirminin
kas magistras A. Melnyk; Baltų-Vokiečių 
dr-jos reikalų vedėjas A. Gruenbaum, lat
vių atstovas Kraisbergs. Liėtuvių gerada
rė p-lė E. Wagner padovanojo 50 žiedų 
puokštę. Už sveikinimus ir gėles padėkojo 
Ap-kės Valdybos sekr. R. Hermanas, kuris 
toliau vadovavo meninei programai.

Jis pristatė solistę Janiną Liustikaitę su 
akompaniatorium prof. H. Blaszke. Publi
ka šiltai priėmė 8 Šimkaus, Kačanausko, 
Budri ūno, Tallat-Kelpšos, Gailevičiaus, 
Čerienės dainas ir 3 arijas iš Bohemos, 
Fausto bei Adrianos Lecouvreure.

Tarpais patriotinių eilėraščių deklama
vo V. Hermanaitė. R. Pauliukevičiūtė ir J. 
Barasaitė.

Po programos vyko ilgai nusitęsęs po
būvis. (ELI)

VILTYS LIETUVAI
Lietuvos Respublikos 50 m. sukakties 

proga Miuncheno lietuviams vasario 16 d. 
„Susitikimo namuose“ dr. J. Grinius skai
tė paskaitą apie laisvės viltis Lietuvai. 
Pradžioje prelegentas pastebėjo, kad žmo
nijos istorija nevyksta nei grynai raciona- 
line, nei irracionaline kryptimi. Todėl šios 
brangios sukakties dieną, kai vieni lietu
viai yra komunistų rusinami bei bolševiki- 
nami, kiti, laisvę mylį, sensta ir miršta, o 
treti, jaunesnieji, nematydami Lietuvai 
greitos laisvės, nusigręžta nuo mūsų tau
tos interesų, reikia bent prabėgomis per
žvelgti racionaliuosius motyvus, kurie ga
li sustiprinti lietuvių laisvės viltis.

Vieną tų vilčių mums duoda pasaulio 
tautų suartėjimas ir jungimasis, kuriam 
kadaise norėjo vadovauti komunistai, bet 
kuris vyksta sparčiau laisvėj be jų. Šito 
proceso srovėj Sov. Sąjunga nebepajėgia 
pavergtų tautų išlaikyti aklinai uždarytų 
savo kalėjime, nes pro jo sienas radijo 
bangomis ir kitaip veržiasi tautų bei asme
nų apsisprendimo ir laisvės idėjos. Bet dar 
daugiau vilčių Lietuvos laisvei teikia is
torijos paliudytas vyksmas, kad visos im

perijos, pastatytos ant tautų pavergimo, 
neišvengiamai griūva ir nyksta. Seniau to
kios galingos ir baisios imperijos, kaip 
Egipto, Asirijos. Romos, Bizantijos, Čen- 
gischano ir Tamerlano, turėjo žūti. Dar 
daug kas prisimename Vokietijos, Prancū
zijos ir Anglijos imperijas, kurios sunyko 
paskiausiai. Dabar beliko tik Kinijos (se
niausia) ir Sov. Sąjungos imperijos, kurių 
priešingumai auga, nes nėra ko norėti, kad 
seniausioji pakęstų savo konkurentę.

Tačiau imperijos dažniausiai dėl išvirši
nių konkurencinių smūgių negriūva. Dar 
reikia joms vidinės dezintegracijos, arba, 
kitaip tariant, idėjinio ir moralinio puvi
mo, kad išviršiniai smūgiai sugriautų pa- 
tręšusias sienas. Sovietų Rusijoj tą pūdini- 
mo procesą atlieka privilegijuota raudo
noji klasė, kuri trukdo vidaus raidą ir te
gina savo interesus. Sovietų imperijos pi
liečiai tai mato, o „sielų inžinieriai“ rašy
tojai tuo piktinasi ir tai viešai demaskuo
ja. Jei raudonieji didžiūnai nepaklausys 
Džilo, jie gaus smūgį iš lauko. Jis bus 
jiems mirtinas, nes Sovietų imperija, kaip 
kiekvienas žmogiškas kūrinys, rodo senė
jimo ženklų. Senatvės procesą paprastai 
pradeda „eretikai“, kurie pamato sustingi
mą pirmieji. Tokiais komunistų pasauly 
yra Tito ir Maocetungas. Juk pagal šį da
bar orientuojasi Europoje barzdotas ir 
gauruotas studentų jaunimas, nors ir ne
gausus. Juk tikrą susenimą parodė nese
niai praėjusi Sovietų imperijos sukaktis. 
Jos proga iš Maskvos nebepasigirdo jokių 
idėjų, kurios jaudintų nekritiškas mases. 
Nebebuvo paskelbta nė naujų priemonių 
senoms idėjoms vykdyti. Tai kas gi belie
ka imperijai, kuri buvo sukurta dinamiš
kos ideologijos ir turėjo ją plėsti kardu ir 
ugnimi? Atominė bomba to neleidžia. Te
lieka Sovietų imperijos kalėjimui sunykti 
arba griūti. Šitam momentui reikia kaip 
galima daugiau jaunų laisvų lietuvių, ku
rie padėtų Lietuvai prisikelti iš totalisti- 
nės diktatūros ir įsijungti į demokratinę 
jungtinę Europą. (ELI)

VAINORIŲ ŠEIMAI,

Lietuvoje mirus jos mylimai mamytei ir 
jo uošvei, reiškiu kuo giliausią užuojautą 

liūdesio valandoje.
A. Navickas

Septynios DIENOS
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Kokios yra priešo pajėgos?
JAV turi Vietname daugiau kaip pusę 

milijono kariuomenės. Pietų Vietnamas 
taip pat turi savo kariuomenę, kuri kovo
ja greta amerikiečių. Kiek gi yra to Viet- 
congo, komunistinių pajėgų?

Amerikiečių žvalgybos duomenimis, 150 
tūkstančių. JAV krašto ministerijos duo
menys sako, kad jų yra apie 100 tūkst., o 
vyriausybės duomenys — kad apie 70.000- 
90.000. Vadinas, suderinus visus duomenis, 
išeitų, kad Vietcongas turi partizaninę ar
miją ne mažesnę kaip 70.000 ir ne didesnę 
kaip 150.000.

Noras prisigerinti
Egipto laikraštis „Al Ahrarn“ išsispaus

dino savo prez. Nassero pasisakymą, kad 
pernykščio karo metu nei JAV, nei Brita
nija nepadėjo Izraelio aviacijai pulti.

Toks pareiškimas buvo prezidento duo
tame pasikalbėjime amerikiečių magazi
nui „Look“. Jis reiškia Egipto vyriausybės 
norą susigerinti su JAV.

Trys pakartieji
Rodezijoje buvo pakarti 3 jau prieš po

rą metų nuteisti afrikiečiai, kurių du už
puolė ir nužudė baltąjį ūkininką, o vienas 
padėjo nužudyti afrikiečių vadą.

Kai pradėjo aiškėti, kad jiems bus vyk
doma mirties bausmė, Britanijos karalienė 
paprašė atidėti bausmę. Bet nuteistieji vis 
tiek buvo pakarti, ir įvairiuose kraštuose 
dėl to buvo pareikšta protestų. Kai kurie 
kraštai kaltina Britaniją, kad ji nesutvar
kė Rodezijos ir leido jai pasiskelbti nepri
klausoma ir dabar nesiima prieš ją griež
tų priemonių.

įsileis mėsą
Žemės ūkio ministerija priėjo išvados, 

kad Britanijoje snukio ir nagų liga bus 
prasidėjusi dėl iš Argentinos įsivežtos 
avienos.

Nuo balandžio mėn. Britanija vėl pra
dės įsivežti mėsos ir iš Argentinos.

Vokiečiai pavargsta
Apklausinėjimai rodo, kad vis didesnis 

procentas Vakarų Vokietijos gyventojų ne
betiki, jog dabar sovietiškai tvarkomos ry
tinės krašto dalys kada nors grįžtų į bend
rąją valstybę. Tokių nebetikinčių 1953 m. 
buvę 11 procentų, o dabar jau 56 proc.

Didėjąs abejingumas ir dėl sienų su Len
kija. Net ir kancleris Kiesingeris sakęs 
Prancūzijos prez. de Gaulle'iui, kad Vo
kietija pripažintų Oderio-Neissės sieną, jei 
nebijotų, kad šitoks veiksmas gali padėti 
įsigalėti krašte kraštutiniams dešiniesiem.

Po Budapešto Maskva
Sov. Sąjungos pastangomis Budapešte 

buvo sušauktas paruošiamasis komunistų 
partijų suvažiavimas svarstyti klausimui, 
ar šauktinas kitas suvažiavimas partijų 
laikysenai svarstyti.

Tokį suvažiavimą nutarta šaukti šių me
tų pabaigoje Maskvoje.

Paruošiamasis suvažiavimas praėjo su 
šiokiais tokiais nesusipratimais.

Cliffordas prisaikdintas
JAV prisaikdintas naujasis krašto ap

saugos ministeris Cliffordas.
Baigtų karą Vietname

Galimasis respublikonų kandidatas į 
JAV prezidentus Nixonas, pradėdamas 
rinkiminę propagandą, pareiškė, kad jis, 
jei būtų išrinktas, greit sutvarkytų Vietna
mo reikalą.

Turėdamas galvoj dabartinę padėtį Viet
name, jis iškėlė mintį, kad pasaulis dar 
niekada nebuvo matęs, kai šitaip neveiks
mingai naudojama tiek daug jėgos.

Be to, dabartinę JAV vyriausybę jis pa
kaltino, kad ji atsilieka ir kariškai greit 
būsianti pralenkta sovietų.
Raginama sukilti

Kenijoje platinami atsišaukimai, ku
riuose raginama kariškai sukilti ir paimti 
valdžią, kaip Nigerijoje, Ganoje, Graikijo
je, Indonezijoje.

SPAUDOJE
„MENKA RASINĖ VERTĖ“

Muencheno Dabartinės istorijos institu
to darbuotojas Helmut Heiber suredaga
vo Heinrich Himmlerio korespondencijos 
rinkinį, pavadintą „Briefe von und an 
Himmler".

Kaip žinome, Himmleris buvo vienas pa
čių artimiausių Hitlerio bendradarbių? vy
riausiasis SS, policijos, Gestapo vadas, jis 
vadovavo „moksliniams“ rasizmo tyri
mams, jo žinioje buvo kacetai ir kitos žmo
nių naikinimo stovyklos. Tuo pačiu metu 
Himmleris buvo ir savotiškai „moralin- 
gas“ miesčionis, smulkmeniškas ir perne
lyg biurokratiškas. Himmleris nusižudė 
1945 m. gegužės 23 d.

Himmlerio korespondencijos rinkinys jo 
paties žodžiais labai akivaizdžiai atsklei
džia vieno galingiausių Hitlerio Vokietijos 
vyrų būdo bruožų. Tie išryškėją bruožai 
nėra itin simpatiški, kartais juokingi, daž
niausiai pasipiktinimą sukelią. Tai išryš
kėja iš paskelbtų rimto mokslinio instituto 
autentiškų dokumentų.

Savo korespondencijoje Himmleris kar
tais paliesdavo ir lietuvius arba bent lietu
vius tiesiogiai dominančius klausimus. Kai 
kurias pastraipas čia perspausdiname iš 
„Der Spiegei“ žurnalo, kuris neseniai pa
skelbė Himmlerio korespondencijos rin
kinio ištraukas.

(Šį straipsnį renkant, išėjo ir populia
raus Londono savaitraščio „The People“ 
laida su viso puslapio rašiniu apie tuos 
Himmlerio laiškus. — Red.).

Iš 1942 m. gegužės 13 d. laiško SS grup- 
penfuehreriui Oswald Pohl, vyriausiosios 
SS ūkio valdybos viršininkui:

— Girdėjau apie išradimą, kuris suren
ka kepyklų kaminų dūmus ir iš jų gamina 
alkoholį. Kepyklos, kaip mūsiškė Dachau 
(koncentracijos stovykla, kurioje nužudy
tųjų kalinių lavonai buvo deginami — 
rem.), tokiu būdu turėtų kasdieną paga
minti nuo 100 iki 120 litrų alkoholio. Pa
sirūpinkite šituo reikalu ir...

* * *
Iš 1942 m. liepos 10 d. laiško gauleiteriui 

A. E. Frauenfeldui, numatytajam Krymo 
generaliniam komisarui:

— Dėkoju už Jūsų memorandumą apie 
pietų tiroliečių (šiaurinėje Italijoje gyve
nanti vokiškai kalbanti mažuma — rem.) 
perkeldinimą į Krymą... Esame vienos 
nuomonės, kad pietų tiroliečių perkeldini- 
mas tegalės būti įvykdytas po karo. Bur
gundijai paprasčiausiai turėsime surasti 
kitą gentį...

Iš 1942 m. liepos 30 d. laiško SS gruppen- 
fuehreriui H. Backe, maitinimo ir žemės 
ūkio ministerijos sekretoriui:

— Jūsų laišką iš VII.23 dėl maisto davi
nio padidinimo užsieniečių stovyklų pros
titutėm gavau... Jeigu bordelių neįrengsiu, 
tai šitie milijonai užsieniečių pasipils ant 
vokiečių moterų ir mergaičių. Vadinasi, 
turiu šituos įrengimus įsteigti, kad išveng
čiau dar didesnės nelaimės... Todėl, deja, 
neišvengiama šitoms įnamėms... parūpin
ti pakankamai gerą maitinimą... Psicholo
giškai būtų pavojinga joms paskirti sun
kiai dirbančiųjų davinį...

Iš 1943 m. liepos 21d. laiško generalfeld- 
maršalui W. Keitei:

— Girdėjau, kad Wehrmachtas reika
lauja 24.000 sodybų, 28 ir 40 margų didu
mo, ukrainiečių ir kitų pagalbinių karių 
(originale: „Hilfswillige“ — nacių su tam 
tikra panieka naudotas žodis vokiečių uni
formas dėvintiems kitataučiams apibūdin
ti — rem.) įkurdinimui... Įsikurti norinčių 
vokiečių tautos vyrų vardu prieš šitą rei
kalavimą griežčiausiai protestuoju. Atkrei
piu dėmesį į tai, kad mes šiandieną netu
rime galimybių įkurdinti nė vieno vokie
čių fronto kario...

* * *
Iš 1943 m. rugs. 8 d. laiško SS obergrup- 

penfuereriui E. Kaltenbrunner, vyriausio
sios saugumo valdybos viršininkui:

— Pasisakau, kad lytinių santykių drau
dimas estams ir latviams, o taip pat ir su 
estais ir latviais būtų panaikintas. Pagei
dauju. kad šitas draudimas ir toliau galio
tų lietuviams ir lietuvėms. Lietuviai yra 
tauta, kuri taip blogai elgiasi ir turi tokią 
menką rasinę vertę, kad draudimo panai
kinimas nebūtų teisingas ir pateisinamas.

* ♦ *
Iš 1944 m. gegužės 11 d. laiško SS briga- 

defuehreriui Kurt Hintze:
— Iš SS obergruppenfuehrerio Jekeln 

(SS vadas Lietuvoje — rem.) sužinojau, 
kad Tamsta su lietuvišku generolu Plecha
vičium iki antros valandos ryto kartu gė
rėte ir dalyvavote, kai — prisilaikant šito 
pono slaviškų papročių — snapso taurelės 
buvo mėtomos į sieną... Todėl Tamstai iki 
1944 metų pabaigos visiškai uždraudžiu 
vartoti alkoholį. —rem.
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6000 SU LIETUVIAIS
Apie 6000 newyorkieciu dalyvavo iškil

mingose pamaldose New Yorko šv. Patri
ko katedroje vasario 18 d.

Šios pamaldos buvo pirmoji Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo sukakties iškil
mių dalis New Yorke. Iškilmingas Mišias 
laikė New Yorko vyskupas E.E. Swans- 
trom, asistavo New Yorko Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. J. Gurinskas ir 
kun. Vladas Budreckas. o pamokslą sakė 
lietuvių jėzuitų provincijolas tėvas G. Ki- 
jauskas, SJ. Pamokslas buvo ištisai susie
tas su Lietuvos sukaktine tema. Pamaldų 
gale giedota „Marija, Marija“ ir Lietuvos 
bei Amerikos himnai.

Po pamaldų iškilmių tvarkytojas prof. 
Francis X. Duffy pakvietė New Yorko A. 
Liet. Tarybos pirm. A. Ošlapą su delegaci
ja aplankyti vysk. Swanstromą, kuris de
legaciją priėmė drauge su vyskupu J. S. 
Flanelly, šv. Patriko katedros klebonu. De
legacija ta proga pareiškė jiems lietuvių 
padėką už šį lietuviams tokios svarbios su
kakties pagerbimą.

Tą pačią dieną 4 vai. p.p. Irwing mokyk
los salėje, Manhattane, buvo New Yorko 
lietuvių sukaktinis iškilmingas susirinki
mas ir koncertas. Čia kalbėjo Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūnas ir Atstovų Rūmų narys 
John J. Rooney, kuris tarp ko kita pareiš
kė:

— Šiandien, kai komunistinių valstybių 
vadai be paliovos kaltina šią šalį už vadi
namąją „imperialistinę“ politiką, visam 
pasauliui derėtų atkreipti dėmesį į SSSR, 
kuri pasireiškė aiškiais kaip diena bjau
riausio pobūdžio imperialistiniais veiks
mais, kokių pasaulis retai kada yra matęs.

— Reikia milžiniško akiplėšiškumo so
vietams ir jų pakalikams išeiti į tarptauti
nes aikštes ir kaltinti šią šalį už imperia
listinius veiksmus, kai nuo jų pačių rankų 
tebelaša kraujas nekaltų žmonių, nužudy
tų, kankintų, apiplėštų ir pavergtų betei- 
siškai pagrobiant Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių laisvę ir nepriklausomybę. Kaip 
tie apsišaukėliai „žmonijos gelbėtojai“ ir 
„demokratijos globėjai“ drįsta kaltinti 
kitus, kai jų pačių nusikaltimai taip neiš
dildomai įrašyti istorijos lapuose visos 
žmonijos akivaizdoje!

— Faktai aiškūs, tik, deja, per mažai 

K. B ARENAS

SALADŪNO MIRTIS
(2)

Pasirodo, senis buvo Birželio minėjime. Sve
čias i^Voodhamo taip gražiai kalbėjo, tokiais ug
ningais žodžiais, kad Saladūnas net apsiverkė. Kuo
ka matė ašaras.

— Aukso žodžiai! — tarė jis Kuokai po mi
nėjimo. — Matai, kaip gražiai šnekėjo? — sakė jis. 
— Būkim dori lietuviai, būkim šventi lietuviai, bet 
būkim kieti! Pirmiausia būkim kieti sau! šventi žo
džiai!

O kai Saladūnas kalbėjo Kuokai, šalimais čin- 
ga tampė už rankos svečią ir šaukė:

— Nebūk mažas, panašiai, supranti. Einam, 
einam, panašiai, po truputį.

Saladūnas sukluso. Apie svečią didėjo būrys. 
Šalia Čingos sustojo Kirvuko žmona.

— Ar tau reikia pagalbos? — tarė ji. —Imsim 
už galvos ir už kojų ir sutvarkysim svečią.

— Supranti, gerti vadinu, panašiai, lašiukas 
nepakenks.

Saladūnas tylom pasitraukė nuo Kuokos ir at
sirėmė į sieną. Akimis jis sekė vis tą būrelį. Žmonės 
išsivaikščiojo. Pamažu sudilo ir tasai likęs būrelis. 
Kai Kuoka dar grįžtelėjo į Saladūną ir šūktelėjo 
jam, tai gatvėje činga stabdė pravažiuojančius tak
sius. Svečias laukė šaligatvyje ir kalbėjosi su Kirvu
kais. Tarpais stipriau kas nors sušukdavo nuo au
tobusų sustojimo vietos. Atsišaukdavo Kirvukienė. 
Jie sustabdė ir Kuoką. Kai pro šalį ėjo Saladūnas, 
tada privažiavo taksis. Senis kelis kartus atsigrįžo, 
kol visi sulipo.

Savišalpinėje būrelis turėjo atskirą kambarį. 
Visi jau buvo įšilę, kai vidun įėjo senis. Kuoka atsi
mena, kad saulė nebestipriai jau švietė — tik mažas 
ruoželis buvo matyti pro langą, storumo kaip lenta. 
Kuoka taip pat atsimena, kad prieš Saladūnui įei
nant Kirvuko žmona tarė svečiui:

— Dabar nugersim, paskui krisim į lovą, gerai 
išprakaituosim, ir sloga praeis, — ir paskui nusi
kvatojo ir viena uždainavo: Žalias vynas ne van
duo... Dar kiti nebuvo suspėję įsijungti jai į talką, 
kai Kuoka pamatė kambary Saladūną ir įbedė į jį 
akis.

Pirmasis nuo stalo pašoko Kirvukas.
— Ko ieškai, tėvai? — paklausė jis.
— Kur čia tas svečias, kur taip gražiai kalbė

jo? — tarė senis.
— Ką, supranti, tėvas pasakysi, panašiai? — 

atšokęs iš užstalės tarė činga.

Senis Čingai nieko neatsakė. Jis pamažu kliba- 
vo pasieniu, činga pastojo jam kelią. Kai Saladūno 
dešinės pirštai atitrūko nuo sienos, tai lenkdamasis 
Čingos jis kairiąja užkliudė ant stalo lėkštę. Terkš- 
telėjimas suerzino Čingą.

— Neik, čia uždaras, panašiai, balius, — su
riko Činga.

— Aš einu pas svečią, — tarė Saladūnas.
— Neik, supranti.
Činga vėl prasistūmė pro jį ir ištiesė ranką. Sa

ladūnas praklibavo, nes činga atitraukė ranką, kai 
išgirdo už savęs svečio balsą, ir nusigrįžo.

— Kas čia? Kas čia?
— Girtas senis, supranti, laužiasi per jėgą, — 

tarė činga. — Ko nori, panašiai?

— Iš tavęs nieko, — tarė Saladūnas.
— Ar su manim tamsta norėjai pakalbėti? — 

tarė svečias ir tempė aukštyn kaklą pažiūrėti pro 
galvas, kas atsitiko su Saladūnu, kurio činga laikė 
lazdą ir ranką, Kirvukas stūmė, dar paskui Kirvuką 
parėkaudama veržėsi jo žmona, o pasieniu apie kitą 
senio šoną grūdosi dar trys vyrai, ir vienas paslau
gus atidarė duris. Pats tas pirmasis ir Činga su Sala
dūnu dingo už durų. Pro sustiprėjusį vaišių ūžimą 
už durų skardėjo dar čingos balsas. Nuo durų grįž
tantieji susidūrė su svečiu paskaitininku.

— Gal žmogus tikrai ko nors norėjo, — tarė 
svečias.

— Išgerti norėjo, —- juokdamasis tarė Kirvu
kas. Nusikvatojo Kirvuko žmona, ir visi išsiskirstė į 
savo vietas. Kai trinktelėjo durimis Činga, svečias 
jau pakėlė galvą nuo stalo. Jis kramsnojo ir sekė aki
mis artėjantį Čingą.

— Supranti, išmečiau senį, — tarė jis, o sve
čias dar tebežiūrėjo, kol jis atsisėdo. — Na, pana
šiai, Žalias vynas ne vanduo, žalias vynas ne van
duo, žalias vynas ne vanduo, o gusaras ne piemuo, 
— pastorindamas balsą užtraukė jis, atsistojo, kaire 
pakėlė stikliuką, o dešine dirigavo. Jam talkon pir
moji suklyko Kirvuko žmona. Ta taip pat kelis kar
tus mostelėjo ranka, lyg dirigentas. Čingiškoji Žalio 
vyno gaida išjudino daugumą balsų. Svečias taip pat 
dirigavo ir pakramtydamas kąsnį skiemeniavo su ki
tais vis tą patį posmą. Pamatęs svečią įsijungus į 
dainą, činga atsisėdo.

Kai temo, blaivo jau nebebuvo nė vieno. Kelis 
kartus buvo uždegta elektra, bet Činga vis šūktelė
davo užgesinti, nes svečias buvo susižavėjęs prie
blanda. Dainos sprogdavo ir nutildavo. Pro garsius 
pašnekesius ir juoką prasimušdavo patys stipriau
sieji balsai. Primirštas ir apsunkęs jau svečias pasu
ko galvą į langą. Pro stogus ir kaminus iš kitapus 
gatvės geltonavo nublyškęs saulėlydis, šiauriau stūk
sojo iškarpytais kraštais tamsaus debesio galas. Sve
čias sujudėjo, kai į jo kėdės atramą abiem rankom

tų naujų suvereninėn padėtin iškylančių 
tautų pasinaudoja proga pažvelgti į tuos 
faktus. Per dažnai jų vadai, o taip pat jų 
neapsišvietęs ir nevadovaujamas jaunimas 
susižavi pasaulinių propagandos meistrų 
sirenų giesmėmis. Bet ir tai tokio pobū
džio pavergimas, kaip Lietuvai primesta
sis. kurį komunistai vylėsi išplėsią visam 
pasaulyje, tesusilaukė ribotos sėkmės. Tik 
gaila, kad net komunistų viešpatavimo ne
pasiektieji kraštai yra linkę pamiršti ar 
nematyti užpuolikiškų sovietinių veiksmų, 
atliktų jūsų tautoj ir tėvynėj.

— šis kraštas niekad nepripažino sovie
tinės agresijos teisėta. ...Ši valstybė nepri
valo leisti, kad laikas aptemdytų jos at
mintį dėl Sov. Sąjungos niekšiškų veiks
mų prieš Baltijos valstybes. Mes nepriva
lome leistis, kad raminantieji draugingu
mo bei taikingo sambūvio siūlymai suma
žintų mūsų pasibiaurėjimą, kurį visada 
jautėme plėšikiškiems komunistų veiks
mams. Ligi jūsų giminės ir draugai — visa 
lietuvių tauta ir kitos Baltijos tautos—ne
išsilaisvins iš sovietinio viešpatavimo, kol 
Maskvos kontroliuojamos marionetės ir 
pastumdėliai nebus pakeisti laisvai žmo
nių išrinktais vadais ir kol atitinkami

DEANO RUSKO LAIŠKAS

— Savo ilgos ir pasididžiuotinos istori
jos būvyje lietuvių tauta tvirtai atlaikė 
daugelį išbandymo ir svetimo valdymo 
tarpų, — rašė JAV Valstybės Sekretorius 
Dean Rusk Lietuvos atstovui Washingtone 
1968 m. vasario 8 d., artėjant Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 50 metų sukak
ties dienai. Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybės vardu Valstybės sekretorius 
pareiškė:

— Deja, mūsų laikais, vos po 22 metų 
nuo Lietuvos kaip nepriklausomos valsty
bės atkūrimo, įvyko prievartinis jos įjun
gimas į Sovietų Sąjungą. Lietuvių tauta 
jau eilė metų atsako į šią padėtį nenuolai- 
džiu narsumu ir neblėstančia laisvės bei 
valstybinės nepriklausomybės viltim. Tvir
tas pasiryžimas, kuriuo lietuviai namie ir 
svetur kovoja dėl savo valstybinės tradi
cijos išlaikymo, yra geriausias jos kaip 
valstybės išlikimo laidas. 

nuostolių atlyginimai bei žalos atitaisymai 
nebus Sovietų Sąjungos atlikti, tol kiek
vieno amerikiečio atsakomybė yra daryti 
viską, kad suverenumas būtų grąžintas 
mūsų draugams, kurie to taip godžiai sie
kia ir kurie jo verti.

Prie atstovo Rooney pareiškimo prisijun
gė ir atst. T. Kupferman, atstovas iš tos 
miesto dalies, kurioje vyko susirinkimas. 
Buvo paskelbta miesto galvos J. Lindsay 
proklamacija Lietuvos sukakties proga, 
gubernatoriaus N. Rockefellerio, senato
riaus Javits ir senatoriaus R. Kennedžio 
sveikinimai ir linkėjimai, taip pat daug ki
tų sveikinimų.

V. Jonuškaitė ir H. Kačinskas perteikė 
patriotinės poezijos pynę „Kai Lietuva 
prabyla“, o St. Baro solo koncertas (ak. A. 
Kepalaitė) iškilmę išpuošė pasigėrėjimu 
ir pasididžiavimu — taip Lietuva dainuo
ja, net ir iš tėvynės išstumtoji. (E)

MIRĖ V. LINDERIS

Vasario 21 d. Berne mirė Voldemaras 
Linderis, Šveicarijos lietuvių bendruome
nės narys. Velionis, susilaukęs 66 metų 
amžiaus, buvo šveicaras. Nepriklausomy
bės laikais apie 20 metų išgyveno Lietuvo
je, kur buvo įsigijęs bei nuomojo Raudo
nės dvarą ir Gystos vienkiemį prie Ve
liuonos. Pavyzdingai ūkius tvarkė ir buvo 
įrengęs stambią sūrinę.

V. Linderis buvo vedęs lietuvaitę Oną 
Mintautiškaitę ir išaugino lietuvišką šei
mą. Velionis buvo giliai suaugęs su Lietu
va ir pasirinko ją savo antrąja tėvyne.

Bolševikams okupavus Lietuvą, V. Lin
deris su šeima iš pradžių išsikėlė Lenki
jon, o po karo atvyko Šveicarijon, apsigy
vendamas Berne. Dirbo užsienio reikalų 
ministerijoje iki pat mirties.

Velionis su šeima priklausė lietuvių 
bendruomenei ir uoliai dalyvavo lietuviš
kame gyvenime, neapleidęs nei vieno su
sirinkimo bei kitokio pobūvio.

Šio pavyzdingo lietuvių bendruomenės 
nario gedi visi Šveicarijos lietuviai. Velio- 
nies laidotuvėse dalyvavo gausus lietuvių 
būrys, padėjęs ant karsto vainikų ir gė
lių. Taip pat Šveicarijos politikos depar
tamentas padėjo ant velionies karsto vai
niką, o laidotuvėse atstovavęs ambasado
riaus rango viršininkas apibūdino velionį 
kaip stropų ir pavyzdingą valdininką.

Kalbos Kongrese
Šimtas atstovų ir senatorių JAV Kong

rese ryškiais pareiškimais pažymėjo ir pa
gerbė Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo 50 m. sukaktį. 78 atstovai bei senato
riai Lietuvos reikalu kalbėjo vasario 20 d., 
kuri buvo iš anksto tam paskirta. Tą die
ną. lygiai 12 vai.. Senato ir Atstovų Rūmų 
posėdžiai buvo pradėti malda už Lietuvą. 
Senate maldą kalbėjo kun. A. Trakis, At
stovų Rūmuose — vysk. V. Brizgys. 22 at
stovai bei senatoriai kalbas Lietuvos rei
kalu pasakė (arba pateikė į Kongreso Už
rašus įtraukti savo pareiškimus) vasario 
14. 15, 16, 19 ir 21 d. posėdžiuose. Vasario 
20 d. pasakytų pareiškimų tekstai užima 
daugiau kaip 25 puslapius tos dienos 
Kongreso Užrašuose.

Visi kalbėtojai pabrėžė, kad lietuvių tau
ta nepriklausomų Europos valstybių šei
moje ne tik ne naujokė, bet šimtmečius 
yra buvusi viena iš reikšmingiausių Euro
pos valstybių; kad prieš 50 metų Lietuva 
atstatė tik laikinai buvusią prarastą ne
priklausomybę. kurią tačiau dabartinė Ru
sija — vadinamoji Sovietų Sąjunga — vėl 
užgniaužė, klastingai susimokiusi su to me
to hitlerine-nacine Vokietijos valdžia.

Visi tą padėtį apgailestavo, visi reiškė 
linkėjimus ir viltį, kad ji būtų atitaisyta, 
o daugumas kalbėtojų, priminę Kongreso 
1965-1966 metais vieningai priimtąją re
zoliuciją Baltijos valstybių reikalu, įsak
miai reikalavo, kad prezidentas ir vyriau
sybė imtų vykdyti jos raginimą visomis 
įmanomomis priemonėmis kelti valstybi
nės nepriklausomybės grąžinimo Lietuvai 
reikalą Jungtinėse Tautose ir santykiuose 
su Sovietų Sąjunga.

Tas Lietuvos viltį gaivinančias mintis 
Jungtinių Valstybių Kongrese pareiškė at
stovai bei senatoriai iš 24 valstijų. Kai ku
rie ir iš tų valstijų, kur, kaip jie patys pa
žymėjo, net beveik nėra lietuvių kilmės pi
liečių. Ne paskirų piliečių interesą, o ob
jektyvaus teisingumo reikalą gindami jie 
užstoja Lietuvos teisę į laisvę ir nepriklau
somybę. Jiems visiems priklauso nuošir
dus jų mosto įvertinimas ir plačiausiu 
mastu išreikština padėka. (Elta)

įsikabino senis Saladūnas. Dar jis net ir krūptelėjo, 
kai senio lazda suterškėjo į kėdę.

— Gražią tamsta prakalbą pasakei, — pasi
lenkęs tarė senis, ir šypsena, lyg saulutė, nubėgo ra
miu jo veidu. — Kieti sau, kieti sau, kieti sau, — iš 
lėto kartojo jis, dairydamasis vietos sėstis. Jo lazda 
terškėjo į grindis. Gal činga išgirdo tą terškinimą, 
gal šiaip pasuko galvą svečio pusėn, bet jis šoko iš 
užstalės ir skubėjo artyn.

— Prašom sėstis šičia, — tarė atsikėlęs nuo kė
dės svečias.

— Saladūnai, supranti, von! — suriko čia pat 
jau činga ir stumtelėjo senį. Saladūnas susverdėjo, 
bet svečias sugriebė jo ranką.

— Tegu būna, pakalbėsim, — tarė svečias.
— Maža mano kalba, — tarė senis. — Kietas 

sau, kietas sau, kietas sau, kalbam, kalbam, o, va, 
koks minkštymas. Tokią dieną...

— Eik, seni, supranti, pro duris, — griebė jį 
Činga, o svečias paleido ranką.

Į duris greit būrys pasistūmė kelis pirmuosius 
žingsnius.

— Gėda, — dar tarė senis, ir Kuoka prisipa
žįsta, kad ir jis tada nuleidęs akis. Tada būrelis pa
lydovų prasiskyrė. Atšoko visi nuo senio, lyg nuo 
mirties. Saladūnas aukštielninkas gulėjo grindyse, 
palenkęs sprandą, galvą atrėmęs į sieną. Jis buvo 
dar gyvas, nes ranka čiupinėjosi viršugalvį. Kuoka 
tvirtina, kad ranka judėjusi.

Sumišimas išvaikė visus gėrėjus. Dingo ir sve
čias. Činga iškvietė greitąją pagalbą, činga taip pat 
leido žinią per žmones, kad senis Saladūnas slyste
lėjo girtas ir susitrenkęs galvą. Kuokai jis tvirtino, 
kad Kirvukas pastūmė. Kirvukas plaunasi rankas: 
Čingos, girdi, kaltybė.

Pasiklausau aš paukščių čirškėjimo ir žiūriu 
Kuokai į veidą. Gal ir tas stumdė Saladūną? Jei ne
kaltas būtų, tai ar išsipažinėtų čia?

— Nemanyk, kad aš čia kaltas,—sako Kuoka.
— Iš kur aš galiu žinoti, — sakau jam, trūk

telėjęs pečiais. — Aš nebuvau.
Keliuos ir pamažu imu šokuoti namo. Kuoka 

pasiveja mane. Jis kalba apie šios dienos gražumų. 
Aš tyliu. Aš galvoju apie senį Saladūną, jo mirtį ir 
pomirtinį paniekinimą.

Kai mes pasiekiame gatvių susikryžiavimą, kur 
Kuokai reikia skirtis, tai aš smarkiau sušokuoju ir 
neatsigrįždamas nueinu, sumurmėjęs atsisveikini
mą. Tikrai aš nenoriu paduoti jam rankos. Aš no
riu jį nors šituo paniekinti. Gal jis ir nekaltas, bet 
prakeikimas krinta tegu visiems namams, ant visų 
galvų. Aš taip pat jaučiu sunkų prakeikimą, kai gal
voju apie Saladūno mirtį.

DIEVO ŽODIS
Kartą Išganytojas pasakė klausytojams: 

„Kas turi ausis klausyti, tas teklauso“. At
rodo, kad jo klausytojų dalis nekreipė dė
mesio, ką kalba Išganytojas, o gal net bu
vo apsnūdę.

V. Jėzaus žodis yra Dievo žodis, tartas 
žmogiškais žodžiais. Dievas kalbėjo žmo
nėms per savo Sūnų. Jo žodis yra tiesa; jis 
turi visą gėrį ir visa, kas kilnu, dora, šven
ta. Tokių žodžių beklausydami, turtėjame 
tiesoje, gerume ir grožyje. Deja, ne visų 
yra lygus klausimas. Kai kurie nekreipia 
deramo dėmesio nei į dvasines vertybes, 
nei į Dievo skelbtąją tiesą.

Dvasios pirmenybė
Miami Universiteto ekonomijos mokslų 

profesorius Juozas Mayer pareiškė Ameri
kos Mokslų Draugijos suvažiavime Berk
ley. Calif., kad laikas yra mokslininkams 
aiškiai ir viešai pripažinti dvasines verty
bes, idant lengviau galėtume suprasti ir iš
aiškinti medžiaginio pasaulio paslaptis.

— Daug mokslininkų, — sakė jis, —pri
pažįsta nematomą ir nepalytimą atomo su
dėtį, jo struktūrą, o dvasinius minties ir 
sielos reiškinius — taip pat nematomus ir 
nepalytimus — nukelia į neatsakingo mis
ticizmo sritį. Tuo tarpu pastangos, besie- 
kant geresnių dalykų — pagarbos, meilės, 
mokslo alkis, grožio ir gerumo pasiilgimas 
— yra pagrindiniai žmonių gyvenime reiš
kiniai. Visata nėra didelis kiekis elektronų 
ir protonų: visatoje yra aiškiai pastebimas 
tikslingumas. Ir žmogus yra visatos tikslų 
dalis.

Motinos žodis
Kiekvienas kūdikis yra labai imlus ži

nioms. Visa nori jis žinoti, nuolat klausi
nėja. Pirmoji jo mokytoja yra motina. Ir 
motinos žodis pasilieka ilgiems metams 
vaikelio širdyje. Tie jos žodžiai dažnai pa
kreipia suaugusį sūnų į gera, į išganymo 
kelią. Bet mūsų laikais pastebima, jog jau
nos motinos retai kada pamoko vaikučius 
poterėlių, mažai kalba apie Dievą ir palie
ka jų protelį tuščią. Tai atšalusių tikėji
mui tėvų elgesys.

Stojantieji į pradžios mokyklą Ameriko
je. pvz., kaip sako kun. B. Roll, OFM, 65 
proc. vaikų nemoka persižegnoti, nei Tėve 
mūsų sukalbėti. Mokykime vaikučius Die
vo žodžių.

K.A.M.

NAUJO VYSKUPO KONSEKRAVIMAS
Jau esame paskelbę, kad Telšių vysku

pu įšventintas Pletkus.
O vilniškė „Tiesa“ vasario 27 d. išsi

spausdino tokią Eltos iš Telšių vasario 26 
d. atsiųstąją žinią:

„Vakar Telšių katedroje vyskupu kon
sekruotas Telšių vyskupijos valdytojas 
monsinjoras Juozapas Pletkus. Konsekra
vimą atliko Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos valdytojas vyskupas 
Juozapas Matulaitis-Labukas. Jam asista
vo Rygos arkivyskupijos ir Liepojos vys
kupijos valdytojas vyskupas Julijonas 
Vaivuodas ir Telšių vyskupijos kapitulos 
pirmininkas prelatas Rapolas Kuodis.

Naujojo vyskupo konsekravimo iškilmė
se dalyvavo Telšių vyskupijos kapitulos 
nariai, dekanai, taip pat dvasininkai iš ki
tų vyskupijų, jų tarpe — Vilniaus arkivys
kupijos valdytojas monsinjoras Česlovas 
Krivaitis ir Panevėžio bei Kaišiadorių vys
kupijų valdytojas monsinjoras Povilas 
Bakšys“.

DABAR BŪTŲ 60 M. K. JAKUBĖNUI...

„Šiandien poetui Kaziui Jakubėnui būtų 
60 metų“, parašyta Vilniuj, valdinėj „Tie
soj“ sausio 28 dieną. „Būtų“, kaip dažnai 
esame priversti ištarti šį nelemtą mūsų 
epochos kelių dešimtmečių literatūros žo
dį“, toliau rašo vadinamos „Tiesos“ bend
radarbis (Juozas Kirkilą). Ir, priaimana- 
vęs apie Kazio Jakubėno nesėkmes „ne
lemtos epochos" laikais, nesiryžo (ar nega
vo Zimano leidimo) pasakyti tiesą apie tai, 
kas gi atsitiko poetui Kaziui Jakubėnui 
„lemtosios epochos“ metu. Tada jis reika
lavęs, kad literatūroje būtų daugiau dar
bininkų. Bet — „Deja, tokiu darbininku 
poetui jau nebuvo lemta tapti. Jis mirė 
1950 metų pradžioje“... Ir tiek.

Apie poeto K. Jakubėno mirties aplinky
bes ir priežastį yra įvairių versijų. „Tie
sa“ turėtų žinoti tiesą. Bet vengia prasitar
ti. Iš lūpų į lūpas perduodama, kad Jaku- 
bėnas buvo pasidaręs „naujosios epochos“ 
didžiūnams nebepatogus: perdaug atvirai 
ėmęs sakyti tiesą į akis apie tai, ką jie 
Lietuvai daro. Tas ir nulėmė, kad (čekistų 
pagalba) „Jis mirė 1950 metų pradžioje“. 
Versijos nesutampa tik dėl vietos: ar tas 
lėmimas įvyko kažkur tolimoj šiaurėj, ar 
Lietuvoj... Bet „Tiesa“ vietoj tiesos papy
lė tik krokodiliškų ašarų srovelę, prisimin
dama, kad dabar „būtų 60 metų“. (E)
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Chicagoje
(2)

Nesusipratimas tarp Anglijos lietuvių 
Chicagoje kilo dėl kelių priežasčių. Viena, 
Chicagoje apsigyveno energingų Anglijos 
lietuvių, kurie, niekur kitur nepritapdami, 
o dar iš Anglijos laikų įpratę „veikti“, pa
noro steigti organizaciją „kaip reikia“, su 
nario knygelėmis, įstatais, narių mokes
čiais, dažnais susirinkimais, piknikais, mi
nėjimais ir kita veikla. Paskutiniame savo 
straipsnyje naujojo klubo pirmininkas L. 
Venckus rašo „Laisvoje Lietuvoje“: „Nau
joji valdyba plačiai atidarė klubo duris: 
dabar šio klubo nariais gali būti ne tik D. 
Britanijoj gyvenę lietuviai, bet ir buvu
sieji Vokietijos britų okupuotos zonos, 
Australijos, N. Zelandijos, Kanados ir kitų 
britų valdžioje buv. kraštų lietuviai“.

Kaip matote, naujasis klubas plačiai ati
darė ne tik duris, bet ir burną. Netrukus 
klube gali būti daugiau narių, kaip visoje 
Amerikos Lietuvių Bendruomenėje...

Nors tas senasis klubas per eilę metų 
jau irgi išaugo iki 28 asmenų, tačiau veik
los plėsti jis nenorėjo. Čia reikia atsiminti, 
kad, sakykime, šių metų Liet. Bendruome
nės susirinkimai Chicagoj parodė, jog nie
kas nenori kandidatuoti į valdybas. Taip 
buvo East Chicago apylinkėj, Cicero mies
te ir didžiajame Chicagos Marquette Par
ke. šioje šviesoje tenka žiūrėti ir į Angli
jos Lietuvių Klubo nenorą plėsti veiklos. 
Chicagoje, kas nori dirbti, gali sau darbo 
susirasti. Nuolatinis tų įvairių klubelių 
steigimas jau seniai tapo visų bendrinių 
darbų rykšte ir bausme. Senasis klubas ir 
toliau norėjo likti tik metinių vakarienių 
organizatorium. Kiti, kaip minėjau, geiste 
geidė veikti. Žymieji to antrojo klubo va
dai — L. Venckus, B. Sebastijonas — buvo 
kviesti į senąjį klubą ir jame dirbo viene
rius metus. Vėliau jie, kaip demokratams 
netinka, iš klubo pasitraukė ir nutarė per
tvarkyti klubą ne likdami jo viduje, bet iš 
šalies, prievartos būdu.

Kita priežastis buvo nelemtos B. Braz
džionio korespondencijos. Jis trejis metus 
buvo klubo pirmininku, todėl gal pateisi
nama, kad norėjo pasigirti ir rašydamas

Algirdas Pužauskas

du klubai
apie veiklą „vietoj pajamų parašė pelną“. 
Kaip minėjau, visiems aišku, kad ypač 
prekybininkai čia neturėtų daryti klaidų, 
kad „apyvarta“ ir „pelnas“ nėra tas pat. 
Pavyzdžiui, paskutinis klubo balius už 
įėjimo bilietus, už parduotąsias gėles, už 
gėrimus davė pajamų 1.305 dolerius, ta
čiau, sumokėjus už salę, orkestrą, gėrimus, 
maistą, virėjui, už gėles, skelbimus, pelno 
liko 407 dol.

Žmonės, prisiskaitę išpūstų Brazdžionio 
skaitmenų, spaudoje gal nė nepastebėdami 
skelbiamųjų klubo apyskaitų, nusprendė, 
kaip lietuvių tarpe neretai pasitaiko: „vel
niai, vagia!..“ Tūlas Northamptono veikė
jas, prisifotografavęs B.B. straipsnių iš
traukų. po barus, po piknikus ėmė žmones 
kurstyti prieš klubą, prieš jo veikėjus, pri
kišdamas nesąžiningumą. Prasidėjo skun
dų rašymas net į DBLS centrą Londone, 
Klubo valdyba pradėjo gauti laiškų, reika
lavimų, grasinimų. Klubas 1965 metais, 
pirmininkaujant B. Paliuliui, gavo laišką, 
pasirašytą 13 asmenų. Trys jų šiandien 
yra naujojo klubo valdyboje. Laiške reika
laujama sušaukti visų Anglijoje gyvenusių 
lietuvių susirinkimą. Laiške sakoma, kad 
Klubas tvarkomas netvarkingai, netinka
mai, jo valdybą sudaro „keletas asmenų, 
tarp savęs pasiskirstę pareigomis“. Sako: 
reikalas pribrendęs sutvarkyti Klubą taip, 
kaip tvarkomi kiti klubai. Iš tos pačios 
grupės susilaukta dar kelių laiškų. Jie vis 
įžeidžią. Sušaukiamas pagaliau susirinki
mas. Jame — aštrūs žodžiai, reikalavimai, 
nepasitikėjimas. Tie Klubo veikėjai, kurie 
spyrėsi turėti tik nedidelę grupę žmonių 
(aš jų tarpe niekad nebuvau), dar sukieti
no savo užsispyrimą. Sako: matote, kas bū
tų, jei būtų daugiau žmonių, — nesutari
mai, rietenos, peštynės!

Tie įtarinėjimai ir įžeidinėjimai Klubo 
veikėjams buvo tuo nemalonesni, kad Klu
bas savo nedidelę veiklą tvarkė tikrai gra
žiai. Visi susirinkimai būdavo pravedami 
įprastomis taisyklėmis, valdybos renka
mos slaptu balsavimu. Iždininkas K. Ro- 
žanskas Chicagoje jau pagarsėjęs ilgame
tėmis pareigomis Bendruomenėje, Kultu-

ros Fonde ir kitur. Jo vedamosios knygos 
ir pateisinamieji dokumentai gali būti pa
vyzdžiu ne vienai organizacijai. Apie bet 
kokį nesąžiningumą, mano giliausiu įsiti
kinimu, negali būti jokios kalbos, o jei to
kių kalbų yra, tai jos absoliučiai neteisin
gos.

Energingųjų tautiečių reikalavimai ir 
dėl to atrodė keisti, kad jau pats žodis 
„klubas“ rodo, jog čia kalbama apie ribo
tą, uždarą vienetą. Anglijos Lietuvių Klu
bas niekada nepretendavo būti sąjunga 
plačia šio žodžio prasme ar draugija visų 
pro Angliją ar jos dominijas pravažiavu
sių tautiečių.

(Bus daugiau)

MALDA KORĖJIEČIŲ KALBA
Pagarsėjusi Sibiro lietuvaičių malda iš

leista ir Korėjoj. Tai yra jau septyniolik
tas tos maldos vertimas į svetimas kalbas. 
Korėjos leidinyje yra ir įvadas — paaiški
nimas apie Lietuvą, kuriame nurodoma, 
kur Lietuva yra, kokia jos kalbos kilmė, 
paminėta Lietuvos valstybės reikšmė Euro-
poj vėlyvaisiais viduramžiais, Lietuvos 
sostinė, universitetas, sovietų užpuolimas, 
trėmimai į Sibirą ir maldos kilmė.

Maldos laida korėjiečių kalba New Yor
ke gauta ką tik mirus kun. L. Jankui. Jis 
yra daug prisidėjęs prie tos maldos išpopu
liarinimo ir išleidimo įvairiomis kalbomis.

(E)

JAUNIMUI
Jau praėjo šešios savaitės, kai mes pra

dėjome spausdinti šį skyrelį. Daugumas iš 
jūsų sakot, kad tai geras dalykas, bet nori
te, kad kas nors kitas rašytų. Jeigu norite, 
kad išsilaikytume, tai būtinai reikalinga 
jūsų talka. Siųskit savo sumanymus, kri
tikuokite. Mums reikalingi jūsų laiškai.

Žinom, kad kai kurie ar net daugumas 
mūsų nemokame gerai lietuviškai rašyti. 
Tai rašykit angliškai, o mes išversim. Bet 
kuriuo atveju jūsų laiškai laukiami ir bus 
su džiaugsmu priimti.

Lietuvių Jaunimo Centras nėra sukurtas 
vien tik jums informuoti, bet ir jums pa
gelbėti. Jei jums kyla kokių nors klausi
mų, kur manot, kad mes galim padėti, tai 
rašykite mums, ir mes stengsimės pagelbė
ti, kuo tik galėdami.

Kaip jau būsite pastebėję, Jaunimo Sky
rius yra vien jaunimui, šios dienos jauni
mui ir apie jaunimą.

priėmė Šv. Komuniją. Sakramentą suteikė 
Westminsterio vyskupas Casey.

Po Mišių Londono Sporto ir Socialinio 
Klubo salėje buvo suruošti pietūs paminė
ti kun. K.A. Matulaičio, MIC, 50 metų ku
nigystės jubiliejui ir šv. Kazimiero dienai. 
Pietuose dalyvavo vysk. P.J. Casey, kun. J. 
P. Vilutis. MIC, ir C. Sipovič (B.p.).

Po pietų buvo programa, ir ją išpildė K. 
Kusta, labai gražiai paskambindamas pia
ninu, J. Parulis ir jo sūnus Petras smuiku 
ir akordeonu pagrojo gražių melodijų, o 
pabaigai Londono Jaunimo Tautinių šokių 
Grupė pašoko keletą tautinių šokių. Gru
pei vadovauja J. Kinkienė ir muzikantas 
P. Parulis. J.G.

P A n UL1ARIOSIOS
I U r SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

— Veda: Jonas Grupiljonas —

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!

PROPAGANDINIS SOVIETŲ 
TAIKINGUMAS

Sovietų Sąjungos U. R. Komisaro M. M. 
Litvinovo 1934 m. balandžio 4 d. kalba, So
vietų Sąjungos su Lietuva, Latvija ir Esti
ja nepuolimo paktų pratęsimą Maskvoje 
pasirašius.

Ponai Pasiuntiniai,

Šiandien mes su jumis pasirūpinome to
limesniu likimu paktų, kurių terminas bai
giasi tik po pusantrų metų. Prieš terminą 
sumokėtas vekselis liudija tiek gerą vekse
lio davėjo valią, tiek puikų finansinį stovį, 
šiuo atveju mūsų vyriausybių priešlaiki
nis rūpestis terminais paktų, turinčių dar 
ilgoką galiojimą, liudija mūsų vyriausybių 
gerą valią ir taikos meilės gausias atsar
gas. Tai liudija ir diplomatijos istorijoj ne
turįs pavyzdžio veiklumas, sovietų vyriau
sybės iniciatyvą paverčiant faktu. Tik ko
vo 20 d. mūsų buvo pasiūlyta Jūsų vyriau
sybėms pratęsti paktus. Per keletą dienų 
Jūsų vyriausybės atsakė, atsakė tiesiai, be 
sąlygų ir teigiamai, šiandien, praėjus 
dviems savaitėms, dalykas apipavidalin
tas. Ši aplinkybė taip pat rodo tarp mūsų 
valstybių pasitikėjimo ir savitarpinio susi
pratimo didžiausią augimą.

Šia proga aš naudojuos pareikšti Jūsų 
vyriausybėms dėkingumą už jų taip apdai
rų nusistatymą mūsų pasiūlymo atžvilgiu. 
Žinoma, kitaip ir neturi būti. Atsakymai į 
pasiūlymus, tarnaujančius taikos sustipri
nimui, turi savo pilną vertę ir demonstra
tyvią galią tik tuo atveju, kai jie duodami 
greitai, be ilgų galvojimų, be užpakalinių 
minčių, be jokių sąlygų. Tikrieji taikos 
šalininkai negali ilgai dėl panašių pasiūly
mų galvoti. Pats taikos stiprinimas yra 
toks neabejotinas gėris, kad su juo paly
gintos betkurios sąlygos, nuo kurių galėtų 
priklausyti atsakymai į taikingus pasiūly
mus, teturi menkiausios reikšmės.

Veikiantieji tarp mūsų valstybių paktai 
nuo šiol pratęsti daugiau kaip 10 metų. 
Tai yra terminas, kurio šio pabūdžio įsipa
reigojimai dar nėra prašokę. Pas mus bu
vo mintis pasiūlyti neterminuotus paktus. 
Bet neterminuotumas yra abstrakcija, fi
losofinė samprata. Ir mes privengėm, kad 
panašus pasiūlymas gali pasirodyti dekla
racinis, ogi mes turėjom galvoj konkretų 
veiksmą (M. p. Red.). Kiekvienu atveju 
visas pasaulis turi matyti, kad mūsų pa
siūlymas nėra laikinio pobūdžo, nėra iš
šauktas atsitiktinių konjunktūrinių aplin
kybių, o yra išraiška mūsų pastovios, ne
terminuotos taikos politikos, kurios esmi
nis elementas yra Jūsų atstovaujamų jau

nų valstybių nepriklausomybės išsaugoji
mas (M. p. Red.).

Mūsų su Jumis bendra akcija, pradėta 
ir baigta diena iš dienos aštrėjančios tarp
tautinės padėties fone. Diena iš dienos kal
bama ir rašoma apie pakibusią virš visų 
penkių pasaulio dalių karo grėsmę, bet 
veik nieko negirdėti apie galimybes ii- prie
mones šiai besiartinančiai žmonijos ka
tastrofai nukreipti. Vyriausybės, valstybių 
vyrai į ją žiūri su kažkokiu fatalizmu, 
kaip į kažką būtinai neišvengiamą. Vienin
telis dalykas, apie kurį jie gali galvoti — 
tai visuotinis apsiginklavimas, ginklavi
mosi lenktynės, kurios praeityje ne tik ne
sulaikė karų, bet juos akstino. Tegu tad 
mūsų šiandien pasirašytas kuklus aktas 
primena pasauliui, kad yra valstybių, ku
rios savo tarpe tautinius uždavinius mato 
taikos stiprinime arba taikos stiprinime 
bent toje erdvėje, kurioje tatai iš dalies jų 
priklauso. Aš sakau — iš dalies, nes šalia 
šiandien pasirašyto protokolo dar pasilie
ka valstybės, kurių politika taip pat gali 
veikti taikos išlaikymą šioje erdvėje. So
vietinės valstybės politika ir ateity bus 
kreipiama į tai, kad anos valstybės prisi
jungtų prie taikos išsaugojimo bylos.

Politinis nerimas ir karo grėsmė Euro
poje šiuo metu kyla iš kaimyninių valsty
bių tarpusavinių ginčų ryšium su perėji
mu atskirų provincijų ar teritorijos dalių 
iš vienų valstybių kitoms, ryšium su tose 
teritorijose naujų politinių organizmų su
sidarymu, ryšium su nepasitenkinimu 
šiuos teritorinius pasikeitimus apipavida
linusiomis sutartimis. Sovietinė valstybė 
tokių ginčų nežino. Ji veikiančiųjų sutar
čių revizijos niekada nereikalavo ir nenu- 
sistačiusi reikalauti. Sovietinė valstybė, 
kuriai šovinizmas, nacionalizmas, rasiniai 
ir tautiniai prietarai yra svetimi, savo 
valstybinius uždavinius mato ne užkaria
vimuose, ne ekspansijoje, ne teritorijos iš
plėtime (M. p. Red.), tautos garbę mato ne 
jos auklėjime militarizmo dvasia ir kraujo 
troškimu, bet tik įvykdyme to idealo, var
dan kurio ji sukurta ir kuriame ji mato 
visą savo buvimo prasmę, būtent — socia
listinės visuomenės statyboje. Šiam darbui 
sovietinė valstybė, jeigu jai nesukliudys, 
nusistačiusi skirti visas savo valstybines 
jėgas, ir tai yra jos taikos politikos neiš
senkanti versmė. Šaukiant taikos išsaugo
jimu ir stiprinimu suinteresuotas valsty
bes, ji visada atsiliepia: „ESU“. Tas suti
kimas, kuriuo Jūsų atstovaujamos valsty
bės atsakė į šios dienos protokolu įvykdy
tą mūsų pasiūlymą, yra patikinimas, kad 
panašiuos tarptautiniuos iššaukimuos jos 
unisonu su sovietine vyriausybe bus visa
da pasirengusios atsiliepti: „ESU“.

Apskritai kalbant, šitas skyrius sudary
tas jaunimo ir jaunimui į talką kviesti.

Red. V. J. ir pavad. S. M.
* * *

Sekmadienį, kovo 3 d., Londono Lietu
vių bažnyčioje septyni jaunuoliai priėmė 
Sutvirtinimo sakramentą. Taip pat vienas

BRITO
Duodami nepriklausomybę, daugelyje 

kraštų — buvusių savo kolonijų britai pa
rodė gerą širdį. Tų kraštų gyventojams jie 
leido pasirinkti: arba priimkite nepriklau
somybę gavusio krašto pilietybę, arba pa- 
silikte britišką pasą, vadinas, britų piliety
bę. Toks pasirinkimas ypač reikšmingas 
buvo atitinkamų kraštų tautinėms mažu
moms. Pavyzdžiui, nepriklausomybę gavu
siuose Afrikos kraštuose gyvena dar šiek 
tiek baltųjų ir ypač daug indų. Dalis jų 
priėmė tų kraštų pilietybę, ir su jais galės 
būti tik nebent rasinių nesusipratimų. O 
nepriklausomybę gavusieji kraštai pir
miausia rūpinasi savo piliečiais. Žmonių 
jie turi pakankamai, o nepriklausomybės 
sąlygos leido jau paruošti pakankamai 
žmonių tiems darbams ir pareigoms užim
ti, kur ligi šiol dirbo tų pilietybės nepri
ėmusių tautybių atstovai. Vadinas, piliety
bės nepriėmusios mažumos darosi nebe
reikalingos. Kadangi tos nepiliečių mažu
mos atstovai daugiausia buvo krašto grie
tinėlė — inteligentinių profesijų žmonės, 
prekybininkai, tarnautojai, tai supranta
ma, kad tų kraštų vyriausybių pirmaeilis 
rūpestis yra atsikratyti jais, jų vietoje pa
statyti savo žmones, valstybę padaryti tau
tinę, duoti saviesiems progų prasimušti, iš
kilti, geriau uždirbti. Pabuvusios po keletą 
metų nepriklausomos, . tos valstybės jau 
būna pajėgios daug kur pastatyti savo 
žmones. Be to, tie pilietybės nepriėmusieji 
kolonijiniais laikais daugiausia naudojosi 
savo padėtim turtėti ar iškilti, tai nėra ko 
stebėtis, kad ten prieš juos jaučiama tam 
tikro kartėlio.

Valstybės reikalas surasti laiką, kada 
atsikratyti tais nepiliečiais. Šitaip pradė
jo elgtis Kenija — britų piliečiams ten ne
bėra darbo, jie net pradedami persekioti. 
Jų ten yra apie 167.000, ir daugumą jų su
daro indai, jau seniai įsikūrę ir prasigyve
nę. Dėl to iš pradžių šimtais, o pastarosio
mis savaitėmis tūkstančiais jie pasuko į 
Britaniją, jausdami, kad ir čia gali būti už
darytas kelias. Britanija jau turi apie mi
lijoną spalvotųjų, ir dideli imigrantų kie
kiai jai sunku būtų suvirškinti, ypač kai 
jie susigrūda tam tikruose centruose. Be 
kita ko, net ir indai iš Afrikos kraštų ne
linkę kraustytis į savo tėvų ar protėvių 
kraštą —Indiją. Jie turi visiškai kitokį gy
venimo būdą, negu Indijos indai, artimes
nį britams, jie buvo už britus kolonijiniais 
laikais. Aišku, kad ir gyvenimo lygis Bri
tanijoje yra daug aukštesnis, negu Indijo
je, dėl to žmonės ir naudojasi paso teikia
momis teisėmis.

Pradžioje sakėme, kad plati, didelė britų 
širdis paliko buvusiose Britanijos koloni
jose milijonams žmonių britų pilietybę ir 
pasus. Bet širdim viską aiškinti būtų per
daug romantiška. Greičiau atitinkamo me
to britų vyriausybės kuris nors ministeris 
neapsižiūrėjo arba norėjo papolitikuoti. 
Nepriklausomybė buvusioms kolonijoms 
juk duota ne visada iš geros širdies. Daž
nai tų naujųjų valstybių vadai išėjo iš bri
tų kalėjimų ir perėmė valdžią. Vadinas, 
viskas įvyko aistroms tebeveikiant, ir ati
tinkami britų sluoksniai galėjo tebesine- 
šioti plačiose širdyse užslėptą aistrą: oi, 
kaip malonu ir saldu bus, jei šituos dabar 
jau nepriklausomus velnius imsi ir pa
spaus! už kokį nors neklusnumą — saky
sim. atšauksi visus sau ištikimus žmones, 
kurie turi britų pasus! Tiems iš kalėjimų 
išėjusiems vadams toks atvejis būtų daug 
žiauresnis, negu pakankamai liberalus bri
tų kalėjimas.

Deja, dabar ta klaidų politika pradeda 
nešti gąsdinančius vaisius, ir britams ten
ka imtis nemalonių priemonių — varžyti 
įvažiavimą savo piliečių. Britų piliečio pa
sas ligi šiol visur pasaulyje buvo didžiai

PASAS
gerbiamas dokumentas. O dabar daug to
kius pasus turinčių žmonių nebegalės apsi
gyventi juos išdavusiame krašte. Tai yra 
smūgis Britanijai. Ji reikalavo iš tų sve
tur gyvenančių savo piliečių lojalumo, o 
pati nusiplauna rankas. Britanijos vyriau
sybės kritikai naująjį, įvažiavimą varžan
tį įstatymą vadina rasizmu.

1. Cinderella - Rockefella,
Esther & Abi O f arini

2. Legend of Xanadu,
Dave Dee etc.

3. Fire Brigade,
Move

4. Mighty Quinn,
Manfred Mann

5. Rosie,
Don Partridge

6. Jennifer Juniper,
Donovan

7. She wears my ring,
Solomon King

8. Pictures of Matchstick men,
Status Quo

9. Green Tamborine,
Lemon Pipers

10. Bend me, shape me,
Amen Corner

Bet, lordų rūmuose svarstant įstatymą, 
lordas Gardineris pateikė duomenų, kiek 
tokių su pasais galėtų įvažiuoti. Britų pa
sus turi Ugandoje apie 13.000, Tanzanijoje 
20.000, Malavyje 6.000, Kenijoje 167.000,
Jamaikoje. 3.000, Kipre 4.000, Trinidade ir 
Tobage 40.000, Singapūre 55.000, Sabahe 
ir Sarawake 10.000, Ceilone 600.000, Malai- 
sijoje 100.000, Hongkonge 1 milijonas ir 
1.1. Kai tūkstančiai pasų savininkų pradėjo 
skubėti, tur būt, vyriausybę apėmė pani
ka. Tas pats lordas Gardineris davė su- 
sprasti, kad tie jo pateiktieji skaitmenys 
dar nėra pilni. Yra dar nemaža tokių, ku
rie neturi pasų, bet turi teisę į juos. Kas 
bus, sakė jis, jei rytoj milijonas kiniečių 
iš Malaisijos panorės įvažiuoti? Iš tiesų 
jiems reikėtų butų, darbo, mokyklų ir mo
kytojų, ligoninių, gydytojų. O visa tai nėra 
lengvai sprendžiami dalykai.

Du dainininkai labai išgarsėjo Anglijo
je. Tai Esther ir Abi Ofarim. Jų nauja 
plokštelė pasiekė I vietą. Greitu laiku šie 
dainininkai pasirodys Royal Albert Hall, 
Top of the Pops. Time for Blackburn ir 
Manchester Palace.

Dave Dee & Co. su plokštele Legend of 
Xanadu kyla labai greit. Tai keista, bet 
gera plokštelė ir, manau, turėtų pasiekti I 
vietą. Ši grupė visuomet duoda gerus da
lykus, pvz., Hold tight, Bend it, O.K.

Dave Clark grupės plokštelė No-one can 
break a heart like you yra labai panaši į 
jų Everybody knows. Nemanau, kad šį 
kartą ji pasieks pirmąjį dešimtuką. Jų sti
lius dabar visai pasikeitė, palyginus su 
ankstesnėm plokštelėm.

Mick Jagger ir Keith Richard parašė ke
letą plokštelių. Jie galvoja išleisti naują 
(single) plokštelę apie kovo 15 d.

J.G. & V.Č.

MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS

Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos 
siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.

Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas 
pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.

Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų 
ypač naudingi jūsų giminėms:

VASARINIS 1968. 1:

Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3'< jardo vilnonės ang
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 34 jardo vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš
kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.

Kaina £25.0.0.

VASARINIS 1968. 2:

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 34 jardo 
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba 
nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.

Kaina £27.10.0.
Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis 

siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 
kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:

Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš
kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai
loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

BALTIC STOBES LTD
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos 
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 

kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių 
supirktuosius siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income 
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais 

Income Tax klausimais.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas. 31 Milton St., Eccles, Manchester.
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ANGLIŠKAME LAIKRAŠTYJE

Vasario 26 d. „Coventry Evening Tele
graph“ aprašė lietuvių suruoštąjį Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 50 m. 
sukakties minėjimą.

Nurodyta, kad buvo susirinkę apie 200, 
kad programą atliko bradfordiškiai, visa 
programa vyko vėliavomis papuoštoje sce
noje, o pravedė pirm. J. Dimša.

Paduota ir ištrauka DBLS skyr. garbės 
nario J. Johnstono kalbos: „Jūs su pagrin
du didžiuojatės savo istorija, savo būdu, 
savo tradicijomis ir labiausiai savo kalba“.

Suminėtas ir priimtųjų rezoliucijų turi
nys ir kam jos pasiųstos.

„GLASGOW HERALD" APIE 
LIETUVIUS IR LIETUVĄ

Vasario 26 d. „Glasgow Herald“ išsi
spausdino po antrašte „50 metų sukakties 
minėjimai“ tokią žinią:

„Škotijos lietuvių bendruomenė, savo 
susirinkimuose Glasgowe ir Bellshiliyje, 
Lanarkshire, minėjo penkiasdešimt metų 
sukaktį nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir kreipėsi į Britaniją, kad ji 
keltų Jungtinėse Tautose reikalavimą, 
idant Sovietų Rusija atitrauktų iš Lietu
vos savo karines pajėgas ir administracinį 
aparatą“.

„Vakar Škotijos Lietuvių Tarybos atsto
vė Joana Sarapinaitė pareiškė: „Britanijo
je mes turime tūkstančius lietuviškos kil
mės žmonių, ir mes norime, kad lietuvių 
tauta turėtų savarankią teisę apsispręsti“.

PEN KLUBAS
Rašytojų klubui egzilėje priklauso be

veik visų Rytų Europos tautų rašytojai, 
dėl politinių sąlygų pasitraukę iš savo tė
vynių. Tik nedaugelis tų rašytojų rašo 
svetimomis kalbomis, todėl nevisi jų yra 
žinomi kitoms tautoms.

Kovo 1 d. Londono PEN Klubo nariai 
buvo susirinkę pagerbti anglų knygų lei
dyklos savininką Sir Stanley Unwin, kuris 
dar nuo Pirmojo pasaulinio karo laikų bu
vo pradėjęs leisti egzilinių rašytojų kūri
nius. Jo kataloge galima užtikti knygų 
apie visas Europos tautas, įskaitant ir lie
tuvių, ir tų tautų rašytojų kūrinius.

Garbės svečias Sir Stanley papasakojo 
apie savo pažintis su tokiais egzilais, kaip 
Benešąs ir Masarykas, kurie vėliau tapo 
nepriklausomų valstybių vadovais. Dėko
damas už egzilų rašytojų knygas, kuriąs 
išleido jo leidykla, A. Dargas pažymėjo, 
jog tos knygos daug prisidėjo prie Rytų 
Europos tautų išsilaisvinimo po Pirmojo 
pasaulinio karo. Šiuo metu jos skleidžia 
laisvės idėjas, kurios sparčiai sklinda pa
vergtose tautose.

LONDONAS
DBLS SUVAŽIAVIMO APRAŠYMAS

DBLS Suvažiavimas kovo 9-10 d.d. pra
ėjo gražiai.

Nenorėdami suvėlinti laikraščio, plates
nį aprašymą pateiksime tik kitame nume
ryje.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVE

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

LAS SUSIRINKIMAS

LAS Londono skyrius šaukia metinį na
rių susirinkimą Parapijos salėje, Victoria 
Park. Rd., kovo 29 d., penktadienį, 8 v.v.

Nariams dalyvavimas būtinas, svečiai ir 
prijaučiantieji laukiami.

Valdyba

LEIQH
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba šaukia 
narių susirinkimą kovo 23 d., šeštadienį, 6 
vai. p.p.. Railway Hotel, Bond Street.

Susirinkime bus svarstoma: Skyriaus at
eities gairės, bandoma suorganizuoti bend
ras vasaros atostogas Lietuvių Sodyboje ir 
tvirtinama apyskaita Vasario 16 d. minėji
mo, kuris įvyko vasario 3 d. Athertone.

Visus narius ir apylinkių lietuvius ma
loniai kviečiame susirinkime gausiai da
lyvauti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
DR. J. BASANAVIČIAUS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyrius Socialinio 
Klubo patalpose kovo 30 d., šeštd., ruošia 
„Aušros“ steigėjo ir Nepriklausomybės ak
to signataro dr. Jono Basanavičiaus minė
jimą.

Paskaitą skaitys svečias iš Bradfordo 
Al. Dičpetris.

Minėjimo pradžia 6 vai. vakare.

LIET. SODYBA
ŠOKIAI LIETUVIŲ SODYBOJE

Šaudymo Sekcija Sodyboje kovo 23 d. 
ruošia šokius.

Gros sugebąs visus patenkinti orkestras, 
veiks loterija ir baras.

Įėjimas tik 5 šil., įskaitant užkandžius.
Lietuviai kviečiami dalyvauti ir tuo pa

remti šaulius ir Sodybos klubą.
Nakvynes galima užsisakyti iš anksto.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

DERBY — kovo 17 d., 11 vai., metinių re
kolekcijų pamaldos.

BIRMINGHAM — kovo 24 d.. 11 vai., me
tinės rekolekcijos.

NOTTINGHAM — kovo 17 d., 11 vai. Jau
nimo Židinyje.

NOTTINGHAM — kovo 24 d., 11 vai., Jau
nimo Židinyje. Šv. Mišios už a.a. B. K. 
Balutį, užprašytos Mansfieldo lietuvių.

GLOUCESTER — kovo 30 d., 12 vai., meti
nės rekolekcijos.

STROUD — kovo 31 d., 12 vai., Beeches 
Green. Metinių rekolekcijų pamaldos.

MANCHESTER — rekolekcijos kovo 23 d., 
šeštadienį, 4.30 vai., St. Chad's baž. Ko
vo 24 d., 11 vai., Notre Dame seselių vie
nuolyne (Bignor St.. Manchester 8). Ve
dėjas kun. J. Kuzmickis.

LEIGH — rekolekcijos kovo 31 d„ 4 vai., 
St. Joseph's bažn. (Chapel St.).

BRADFORD — kovo 17 d., 12.30 vai.
PRESTON — kovo 17 d„ 12.15 vai., St. Ig

natius bažn., Meadow St.

KNYGOS

KONTRŽVALGYBA LIETUVOJE
Tai Jono Budrio, ilgamečio Lietuvos ge

neralinio konsulo New Yorke atsiminimai. 
Knygos kaina 22 šil.

J. Audėnas — Paskutinis posėdis — Lie
tuvos Žemės Ūkio ministerio atsiminimai. 
Didelio formato, 277 psl. Kaina 35 šil.

Jurgis Jankus — Peilio ašmenimis — 3- 
jų veiksmų drama. Skirta Lietuvos valsty
bės 50 m. atstatymo sukakčiai. Kaina 35 š.

40 PAMOKŲ IŠMOKTI LIETUVIŠKAI
Introduction to Modern Lithuanian, stam

bus leidinys, kietais apdarais, lietuvių kal
bai pramokti. Gramatika, žodynas, pasi
skaitymai. Kaina 62 šil.

Juozas Girnius — Idealas ir laikas — 
žvilgsnis į dabarties ateitininkiją ir lietu
viškąją išeiviją. 230 psl. Kaina 35 šil.

DAINŲ SŪKURYJE
Kišeninio formato, populiarių ir šokių 

dainų leidinėlis. Apie pusantro šimto dai
nų. Naudinga tiems, kurie mėgsta dainas. 
Surinko Gražina Šimukonienė. Kaina 9 š. 
Pirmas šios srities lietuvių kalba leidinė
lis.

Knygos gaunamos: Dainora, 14 Priory 
Rd., Kew, Surrey.

VOKIETIJA
— Prel. dr. J. Avižai atsisakius iš parei

gų, KV paskyrė savo įgaliotiniu prie Ba
varijos valdžios p. E. Rugienienę, Muen- 
chen.

— Balandžio 11-15 d.d. Bad Godesberge. 
Annabergo pilyje, vyksta buvusių Vasario 
16 gimnazijos evangelikų moksleivių susi
rinkimas.

— Spalio 31 - lapkričio 3 d.d. numato
mas surengti pabaltiečių evangelikų jau
nimo suvažiavimas Annabergo pilyje.

Smulkesnes žinias šių suvažiavimų rei
kalu teikia jų organizatorius kun. J. Urd- 
zė, 552 Bad Godesberg, Schloss Annaberg.

— Stasys Motuzas, skulptorius-drožėjas, 
sulaukė 70 metų. Jis yra šviesus sąmonin
gas lietuvis, savanoris, Lietuvos patriotas. 
Tremtyje dirbo visuomeninį darbą stovyk
lose. o paskiau ir senelių prieglaudoje. Nu
tarė laisvalaikius sunaudoti drožinėjimui. 
Iš jo rankų išėjo gražių kryžių, figūrų, pa
puošalų tautiniais motyvais. Jo kūrinių 
turi didieji šių laikų politikai ir žymieji 
žmonės. Už tai jis gavęs gražių laiškų su 
pagyrimais bei padėkomis.

Kiel ir Hamburg televizijos atstovai ap
lankė mūsų tautietį ir nufilmavo jį su vi
sais drožiniais. Ta proga susuko filmą apie 
senelių prieglaudą Vechtoje.

— Sausio 18 d. Geesthacht mirė Jonas 
Blekertas, gim. 1883 m. Vilkaviškio apsk.

— Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Hamburge įvyko vasario 17 d.. 
Hamburgo muzikos salėje. Minėjimą atida
rė L. Narkus, apyl. valdybos' vicepirm. Iš
kilmės prasidėjo Lietuvos himnu. Sveiki
nimo žodį tarė Hamburgo vyskupas J. von 
Rudloff. Pagrindinę kalbą pasakė vokiškai 
dr. P. Karvelis. Kun. Šarka paskaitė porą 
raštiškų sveikinimų ir pakvietė kitus gy
vu žodžiu sveikinti.
Solistė Marija Panse padainavo tris liau

dies dainas. Artistė Aldona Eretaitė savo 
deklamacijomis užbūrė publiką ir perkėlė 
į Lietuvą.

Izabelė šrederienė padainavo dvi links
mas dainas. Pianistas J. Weidler abi mūsų 
solistes gražiai palydėjo. Visiems patiko 
dainos, mūsų liaudies melodijos, o ir dai
nininkės, pasipuošusios tautiniais drabu
žiais, visus žavėjo. Televizijos reporteriai 
jas mielai filmavo.

Vakare Muzikos salėje susirinko muzi
kos mėgėjai ir išklausė pianisto A. Smeto
nos koncerto.

— Lebenstedto lietuviai susirinko pami
nėti Nepriklausomybės šventės vasario 18 
d. Parapijos salėje. Išklausė dr. P. Karve
lio kalbos, sveikinimų — Hamburgo liet, 
pirm. J. Valaičio ir savo liet, veikėjų: J. 
Rupkalvio ir K. Masiliūno, o paskiau visi 
pasivaišino alučiu bei pašoko. Nutarta su
šaukti visuotinį susirinkimą ir išsirinkti 
naują apylinkės valdybą.

Lebenstedto liet, parapijos komitetą su
daro dr. A. Šilinienė, A. Kairys ir K. Pet
raitis.

— Antanas Smetona su didžiausiu pasi
sekimu koncertavo Hannoverio Stadthalle 
— Beethoveno salėje.

PAMINĖTA SUKAKTIS

Vechtos senelių prieglaudoje gyvena 18 
lietuvių, kurie Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 50 m. sukaktį paminėjo vasario 
11 d. Mišiomis už žuvusius dėl tėvynės 
laisvės, kurias atnašavo kun. P. Girčius, o 
vasario 16 d. vakare kukliu paminėjimu.

St. Motuzas trumpu žodžiu atidarė mi
nėjimą ir pravedė jį. Perskaitytas Vasario 
16 Aktas ir Vliko pirmininko žodis. Pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos laisvės, su
giedotas Lietuvos himnas, prie užkandų 
šeimyniškai pabendrauta, klausantis lietu
viškos plokštelių muzikos ir dainų. M. 
Beinorienė paskaitė poezijos. Pasidalyta 
mintimis su tėvyne susijusiomis temomis.

Sukakties proga atvykęs domininkonų 
provinciolas perdavė sveikinimus savųjų 
vardu ir palinkėjo Lietuvai laisvės.

Seneliai čia visuomet būna jautrūs lie
tuviškiems reikalams ir labai dažnai pa
remia lietuviškas institucijas — suaukojo 
Tautos Fondui DM 659, Vasario 16 gimna
zijai DM 300 ir Vokietijos lietuvių jauni
mo leidžiamam laikraščiui paremti DM100.

Vokiečių Nordwest Zeitung, Oldenburgi- 
sche Volkszeitung ir Lietuvos vokiečių 
Heimatstimme, paminėdami sukaktį, išsi
spausdino St. Motuzo drožinių nuotraukas: 
Laisvės statulą, komunizmo pavergtų tau
tų, žmogaus ir kryžiuojamos Lietuvos sim
bolį, ir jo išleistą jubiliejinę atvirutę (Hei- 
matstimme). S. M.

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.

INSTRUKCIJA
DĖL PETICIJŲ LAISVOJO PASAULIO

VALSTYBIŲ VYRIAUSYBĖMS

1. Peticijų tikslas — paskatinti laisvojo 
pasaulio valstybių vyriausybes imtis žy
gių, kad būtų panaikinta Sovietų Sąjun
gos agresijos prieš Lietuvą sudarytoji pa
dėtis ir būtų atstatyta nepriklausoma Lie
tuva.

2. Peticijų paruošimo ir jų įteikimo or
ganizavimui vadovauja Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas. Kiekviename 
lietuvių gyvenamame krašte peticijos pa
ruošimu ir įteikimu rūpintis Vlikas įgalio
ja atitinkamą lietuvių organizaciją.

3. Peticijų tekstus anglų ir ispanų kalbo
mis parūpina Vlikas. Kraštuose, kur vals
tybinė kalba kita, peticijos tekstą j tą kal
bą išverčia ir vietos sąlygoms pritaiko Vli
ko įgaliotoji organizacija (2 str.). Ji at
spausdina ir reikalingą peticijos lapų kie
kį.

4. Peticija adresuojama valstybės vy
riausybės galvai ir įteikiama atitinkama
me krašte galiojančia tvarka.

5. Peticiją pasirašyti kviečiami atitinka
mo krašto visuomenėje autoritetingi bei 
įtakingi asmenys: parlamentarai, aukštie
ji dvasininkai, provincijų gubernatoriai, 
burmistrai, mokslininkai, kultūrininkai, 
žurnalistai, stambūs verslininkai, žymiųjų 
profesinių organizacijų vadovai, plačiai ži
nomi visuomenininkai ir kt.

6. Kvietėjus — parašų rinkėjus sutelkia 
ir parašų rinkimui vadovauja įgaliotoji or
ganizacija. Ji nustato ir vietos papročius 
bei sąlygas geriausiai atitinkančius parašų 
rinkimo metodus: asmeniškai pas kviečia
muosius lankantis, kreipiantis į juos laiš
kais ar naudojantis atsitiktinėmis arba su
darytomis progomis.

7. Peticiją pasirašyti kviečiamiesiems 
asmenims pateikiama informacinės me
džiagos apie Lietuvą ir dabartinę jos padė
tį. Įgaliotąsias organizacijas tąja medžia
ga aprūpina Vlikas.

8. Kiekvienam peticiją pasirašyti kvie
čiamam asmeniui pateikiami du peticijos 
teksto egzemplioriai. Pasirašytasis egzem
pliorius (viename lape — vienas parašas 
su titulu ir adresu) perduodamas įgaliota- 
jai organizacijai, antrasis egzempliorius 
paliekamas pasirašiusiajam.

9. Baigusi rinkti parašus, įgaliotoji or
ganizacija:

a) sudaro pasirašiusiųjų sąrašą, kurio 
vieną egzempliorių siunčia Vlikui,

b) pasirašytų peticijos tekstų rinkinį 
dailiai įriša knygos pavidalu,

c) suorganizuoja peticijai įteikti deramą 
delegaciją ir atlieka kitus reikalingus žy
gius, kad peticija būtų įteikta oriai, įspū
dingai ir kad peticijos įteikimas bei tiks
las taptų viešai žinomas.

10. Stengiamasi, kad peticijos būtų įteik
tos 1968 Lietuvos Laisvės Kovos Metais, 
ligi rugpiūčio 1 dienos.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

1968 m. vasario 21 d.

DARBAMS REIKALINGI PINIGAI

Vasario 24 d. posėdžiavo Vliko taryba. 
Remdamasi pirm. dr. J.K. Valiūno ir vice
pirm. J. Audėno pateiktais pranešimais, 
taryba apsvarstė peticijų laisvojo pasaulio 
valstybių vyriausybėms pobūdį ir jų orga
nizavimo gaires.

Buvo pareikšta eilė pastabų bei pasiūly
mų ir dėl kitų šių metų veiklos programo
je numatytų darbų vykdymo, ypač dėl 
Jungtinio Finansų Komiteto veikimo, apie 
kurį tarybą informavo komiteto pirminin
kas prel. J. Balkūnas. Jungtinio Finansų 
Komiteto uždavinys yra —surinkti šių me
tų programai finansuoti bent 100.000 dole
rių. Tai sąlyga, kurios nesant, tam tikra 
dalis svarbių užsimojimų liktų neįvykdy
tų gerų sumanymų sąraše. Todėl visose 
lietuvių visuomeninėse organizacijose — 
centruose ir padaliniuose — ir spaudoje 
aktualiausias dienotvarkės rūpestis yra 
pagreitinti ko plačiausių visuomenės 
sluoksnių prisidėjimą prie sudarymo būti
nosios finansinės atramos atlikti šiais Lie
tuvos Laisvės Kovos Metais numatytiems 
darbams.

Šiame Vliko tarybos posėdyje dalyvavo 
PLB ryšininkai V. Volertas ir K. Miklas. 
Posėdžiui pirmininkavo LRS atst. Bronius 
Bieliukas, sekretoriavo ŪS atst. Alg. Ve- 
deckas. (E)

PRANCŪZIJA
Yra žinių apie Baltijos kraštus

Vasario mėnesį Paryžiuje išleista knyga 
L'opposition en URSS, 1917-1967 (Opozici
ja Sovietų Sąjungoje). Autorius Roland 
Gaucher. Knygoje daug informacijos apie 
rezistenciją Baltijos kraštuose, ypač Lie
tuvoje. Nurodyta 10 įvairių informacinių 
leidinių apie Lietuvą. (E)

MUZIKININKŲ INVAZIJA

Kovo mėn. rengiama rusų menininkų 
invazija į Lietuvą. Per dešimtį dienų vi
suose didesniuose Lietuvos miestuose bus 
apie šimtas rusų orkestrų, kapelų, chorų ir 
ansamblių koncertų. Be to, atvyks grupės 
rusų rašytojų, dailininkų ir kinematografi
ninkų. Bus parodos — dailės, taikomosios 
dailės, istorijos ir kultūros paminklų, gro
žinės ir politinės literatūros knygų, foto
grafijų. (E)

PROF. P. MORKŪNO SUKAKTIS

Vilniaus V. D. gimnazijos 1927 metų abi
turientas Pranas Morkūnas, 1934 metais 
baigęs medicinos fakultetą Vilniaus uni
versitete. šių metų vasario 1 d. susilaukė 
60 metų amžiaus, būdamas dabartinio me
dicinos fakulteto Vilniaus universitete 
profesorius, hospitalinės chirurgijos kated
ros vedėjas, pagarsėjęs, pagerbtas gydyto
jas ir premijuotas mokslininkas.

Profesorius Pr. Morkūnas tikras vilnie
tis. gimęs Vilniaus apskrities Marijampo
lės kaime (Rudaminos valsčiuje). Lenkų 
laikais, mokslą baigęs, gavo tik chirurgo 
stažuotojo arba asistento vietą Lydoj, vė
liau Baranovičiuose — be algos, tik už 
maistą ir pastogę... Po šešerių metų tos 
praktikos į Vilnių pateko tik pirmojo bol
ševikmečio pradžioj ir čia pasiliko nebesi
traukdamas nuo besikeičiančių valdžių. 
Plačiai pagarsėjęs Lietuvoj gabumu ir pa
sišventimu medicinos praktikoj ir moksle, 
Pr. Morkūnas šiandien Vilniuje yra vienas 
iš tų. prieš kuriuos ir partijos bei val
džios viršūnės lenkiasi pagarbos ir įverti
nimų pareiškimais, kukliai pamiršdami 
net užsiminti apie partijos bilietą ar ko
kius nors tiesioginius nuopelnus partijai. 
„Partija ir vyriausybė“ tokiais atvejais 
niekad nepamiršta pasigirti savo gerumu 
tiems, su kuriais negali susilyginti viduji
ne verte. (E)

PASAULYJE
— JAV sugautasis ir į nuteistąjį lakūną 

Powers iškeistasis sovietų šnipų vadas 
pik. Abelis esąs pakeltas į generolus majo
rus ir atsiųstas į Rytų Vokietijos armijos 
štabą Leipcige.

— JAV nutarė vėl pradėti tiekti ginklus 
Jordanui (tiekimas buvo sustabdytas nuo 
karo su Izraeliu meto).

— Jugoslavijos komunistų partija paša
lino iš narių du žymius žurnalistus, kurie 
savo straipsniuose nusižengę partijos poli
tikai esminiais socialiniais klausimais.

— Kielyje, Vokietijoje, paleistas į jūras 
dabar baigtasis statyti Europoje didžiau
sias tanklaivis — 209.000 tonų, ir jį buvo 
užsakiusi britų firma.

— Sov. Sąjungos vyriausybė patvarkė, 
kad papildomai būtų pagaminta apie už 
460 mil. svarų batų, skalbimo mašinų ir ki
tokių buitinių dalykų.

— Prancūzijoje parduota iš varžytynių 
tarptautinio garso prieglauda, kurią įstei
gė ir išlaikė savo metu išgarsėjusi kino ar
tistė Josephine Baker, bet gaunamoji su
ma nepadengia skolų.

— JAV vyrauja įsitikinimas, kad šių 
metų vasarą reikia laukti didelių rasinių 
riaušių, ir joms malšinti jau numatyti 15 
tūkstančių karių.

— Missouryje, JAV, buvęs kalinys su
pyko ant restorano savininko, kad jį išme
tė. dėl to padegė restoraną, ir gaisro metu 
žuvo 12 žmonių.

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.
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