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DIVIZIJOMS SAUGANT
Kairinių pajėgų balansas. Kai Sov. Są

junga su savo ištikimaisiais sąjunginin
kais okupavo Čekoslovakiją, pnmoji pra
bilo V. Vokietija. Jau pirmosiomis okupa
cijos dienomis pradėjo aiškėti, Kad didžiu
ma okupacinių dalinių bus suuauKia prie 
Bavarijos, Vokietijos pašonėje.

JAV prezidentas iš pradžių uk paieiŠKė 
pasibiaurėjimą okupacijos faKiu, oet vė
liau susigriebė. Vėliau adminisuacija pia- 
deda reikšti susirūpinimą, kad pasikeitė 
buvusi padėtis ir, būtent, pavojinga link
me: vidurinėje Europoje sovietai turi 
daugiau karinių pajėgų negu bet kada po
kario metu, ir tuo suardomas ligi šiol išrai
kytasis balansas. Į CekosJovaKiją suvirtę 
Varšuvos karinio pakto daliniai juk ligi 
šiol buvo išskirstyti daug toliau nuo Va
karų, nesudarė tokios tiesioginės grėsmės.

Dėl tos grėsmės yra ir kitokia pažiūra. 
Jos šalininkai sako, kad karinės linijos su
darymas šalia V. Vokietijos vargu yra 
koks nors pliusas Sov. Sąjungai, susisie
kimas dabar turi vykti per ČeKosIovakiją, 
kuri yra okupuota, vadinas, piieso kraš
tas. Be to, tie daliniai pirmoje erėje eina 
okupacines pareigas. O Čekoslovakijos ar
mija, jei būtų puolami Vakarai, jau nebė
ra patikima.

Norėdami būti atsargūs, jei net teisybė 
būtų optimistų pusėje, vakariečiai pradė
jo stiprinti Nato pajėgas.

Čekoslovakija tvarkosi. Kremlius mato 
ir žino, kas vyksta okupuotoje Čekoslova
kijoje. Kai kuris nors Čekoslovakijos va
dų žingsnis ar apskritai įvykis Kremliui 
nepatinka, tuojau didieji Maskvos laik
raščiai pradeda rėkti, kur dar kas nege
rai daroma. Taigi čekoslovakų padėtis yra 
ypatinga ir sunki. Jeigu tik kas nors ne
patinka Kremliui, tuojau atitinkamoj vie
toj sujuda tankų dalinys.

Kremliui nepriimtini čekoslovakų va
dai buvo išjungti iš vyriausybės. Įvesta 
cenzūra, ir kai kurie laikraščiai atrodo 
taip, kaip ir Novotnio stalinistiniais lai
kais. Prie laisvų sąlygų pagyvenę, kai ku
rie laikraštininkai dar sunkiai pratinasi 
prie cenzūros apynasrio, bet vis daugiau 
susiranda tokių čekoslovakų, kurie iš vi
sų jėgų stengiasi prisiderinti, prie naujųjų 
sąlygų.

Septynios DIENOS
Okupacijos kaina

Specialistai skaičiuoja, kad Sov. Sąjun
gai Čekoslovakijos okupacija kaštuos apie 
3 milijardus rublių (apie 3,5 milijardus 
dolerių).

Į tą sumą įeitų kariuomenės išlaikymas 
okupuotame krašte ir ekonominė parama 
Čekoslovakijai per penkerius metus.

Revoliucija žmonių galvose
„Sovietskaja Rossija“ rašo, kad Obnis- 

kio mieste netoli Maskvos buvo pradėti 
plačiai skleisti partijos linijai priešingi 
požiūriai. Daugumas komunistų, net par
tijos pareigūnų, o taip pat studentų laikę
si pasyviai.

Maskvos 88 rusų rašytojai pasiuntę laiš
ką Čekoslovakijai, reikšdami užuojautą ir 
gailestį, kad rusai taip padarė.

Čekoslovakijoje 250 rusų karių dalinys 
pareiškęs savo karininkams nepasitenkini
mą dėl krašto okupavimo. Jie buvę suimti 
ir tuoj išgabenti.

Nebėr iliuzijų
Prez. Tito pakartotinai pareiškė, kad 

Jugoslavija negali sutikti su dabartine 
padėtimi. Reikia čekoslovakams leisti pa
tiems spręsti savo reikalus, teikiant jiems 
tik pagalbą.

Jugoslavijos komunistų partijos sekre
torius Zupancicas įspėjo, kad po Čekoslo
vakijos užpuolimo nebėro ko turėti kokių 
nors iliuzijų. Visiems reikia būti pasiruo- 
šusiems ginti savo nepriklausomybę.

Cenzūros priemonės
Čekoslovakijos vyriausybė kritikavo sa

vo televiziją, kuri netiesiogiai ir net tie
siogiai vienoje programoje užkabinėjo 
■Okupanto kariuomenę. Todėl sugriežtintos 
cenzūros priemonės.

Kas nusižengs cenzūros taisyklėms, pir
mą kartą susilauks įspėjimo, antrą kartą 
galės susilaukti baudos iki 50.000 kronų, 
trečią kartą — konfiskuojamas leidinys, 
ketvirtą — laikinai atimamas leidimas 
spausdinti leidinį, penktą — visiškai su
stabdomas leidinys.

Kai kurie anksčiau ėjusieji laikraščiai 
dabar iš viso nebepasirodo.

Sovietams labiausiai patinka slovakų 
komunistų vadas Husakas. Nors jis žino
mas kaip aiškus slovakų nacionalistas, bet 
savo kalbose dabar ragina visus laikytis 
griežai įsakymų. Jo kalbas kartojo Mask
vos spauda. Spėjama, kad jam gali tekti 
perimti pareigas iš Dubčeko, kuris, kaip 
visos Čekoslovakijos vadas, dar vis tebe
kalba apie krašto sudemokratinimą.

Prižiūrėti Čekoslovakijos vadų ar vie
toje daryti sprendimų buvo atsiųstas Sov. 
Sąjungos užsienių reikalų ministerio pa
vaduotojas Kuznecovas. Nesėkmingas am
basadorius jau esąs atšauktas.

Neatsakomi klausimai. Kai kraštas bu
vo okupuotas, didieji vadai, išskyrus prez. 
Svobodą, buvo suimti ir laikomi kaip pa
prasčiausi nusikaltėliai. Buvo grasinama 
kraštą suskaldyti ir paskiiti okupacinę, 
tiesiogiai nuo Maskvos priklausančią val
džią.

Priėmę Maskvos diktatą, grįžę į savo pa
reigas tie vadai netrukus paskelbė, kad 
niekas nebus suimtas, jeigu nenusikalto 
piieš įstatymus, o jeigu kas bus suimtas, 
tai tik savosios valdžios organų. Vadinas, 
pirmosiomis okupacijos dienomis pradė
jęs reikštis sovietinis saugumas turėjo pa
sitraukti.

Nemaža čekoslovakų pabėgo, ypač tų, 
kurie reiškėsi kaip liberalai piieš okupa
ciją ar dalyvavo pasipriešinime jau oku
pacijos metu. Savo atsišaukime dabar Če
koslovakijos vadai kviečia juos grįžti na
mo ir nenusikaltusiems krašto įstatymams 
pažada laisvę. Atsišaukimas pasirašytas 
prez. Svobodos, partijos vado Dubčeko, 
tautinio susirinkimo pirm. Smrkovskio, 
ministerio pirm. Černiko ir slovaku parti
jos vado Husako. Čekoslovakams jie yra 
tautiečiai be dėmės, kurie iki šiol kovojo 
už krašto savarankumą. Ar jie galėtų no
rėt paviliot pabėgusius namo, o paskui su
semti ir sukišti į kalėjimus? Tokios min
ties niekas nenori prileisti. Tačiau ar vien 
nuo jų priklauso ištesėti duotąjį žodį?

Tegu ir ne visada įtikdami okupantams, 
vadai, kaip atrodo, šiandien patys tvarko 
kraštą. Patys pagal okupanto įsakymą įve
da krašte varžomąsias priemones, susiau
rindami laisves, patys ieško pinigų ekono
mijai kelti. Bet . Varšuvos pakto divizijos 
tebėra Čekoslovakijoje, ir nedaug tereikia,

Kariuomenė mažinama miestuose
Okupacinė kariuomenė atitraukiama iš 

Čekoslovakijos miestų. Manoma, kad so
vietų užs. reik, vicemin. Kuznecovas su
sidarė patenkinamą įspūdį dėl režimo su
griežtinimo ir dėl to apie pusė okupacinių 
dalinių bus sutelkta nuošalėje.

Bet nėra jokių ženklų, kad bent kiek da
linių būtų išsiunčiama iš krašto.

Šūviai pasienyje
Austrijos pasienyje čekoslovakai pasie

niečiai apšaudė tris norėjusius pabėgti as
menis. Tokių apšaudymų buvę ir kitose 
vietose.

Manoma, kad čekoslovakai, sugriežtin
dami pasienio apsaugą, nori pasirodyti 
prieš rusus, jog jie vieni pajėgia susitvar
kyti. Okupacinės pajėgos nuolat siūlan
čios savo pagalbą.

De Gaulle'io nusistatymas
Prancūzijos prezidentas de Gaulle‘is pa

smerkė Čekoslovakijos okupavimą, bet pa
reiškė, kad Prancūzijos politika Rytų Eu
ropos atžvilgiu dėl to nebus keičiama.

Nepriklausomas Swazilantlas
Britai suteikė nepriklausomybę Swazi- 

landui, esančiam šalia Pietų Afrikos ir tu
rinčiam apie 400.000 gyventojų. Valdžia 
perduota karaliui, kuris turi apie 170 žmo
nų, o ekonominis gyvenimas jau ir ligi 
buvo tvarkomas daugiausia Pietų Afrikos 
baltųjų.

Tai paskutinė buvusi Britanijos koloni
ja Afrikoje, kuri gauna nepriklausomybę, 
išskyrus Rodeziją, kurios baltųjų mažuma 
pasiėmė valdžią į savo rankas.

Kinijos reikalavimai
Kinijos vyriausybė pareiškė pakartotinį 

griežtą protestą Sov. Sąjungai dėl Čeko
slovakijos okupavimo.

Šįkart Sov. Sąjungos vyriausybei buvo 
įteikta nota, kurioje reikalaujama ati
traukti kariuomenę iš Čekoslovakijos. Be 
to, konkrečiai nurodomi atsitikimai, kaip 
sovietų kariuomenė trukdo dirbti apsup
tai Kinijos ambasadai Prahoje. 

kad tų vadi) pažadai nueitų niekais ir 
prasidėtų svetimomis rankomis vykdomas 
teroras.

Maloniausia, žinoma, kad patys savieji 
vadai nepradeda teroro, koks Čekoslovaki
joje jau yra buvęs, o taip pat ir kituose 
komunistiniuose kraštuose.

SUJUNKIME I
VLIKO PIRMININKO SVEIKINIMAS 

TREČIAJAM PLB SEIMUI

Sveikinu III PLB Seimo atstovus, atvy
kusius iš visų kontinentų į šią didingą lie
tuviško darbo manifestaciją.

Man ypatingai yra malonu sveikinti 
PLB, nes ji yra Vliko emanacija. Vlikas, 
kuris minės šiais metais savo gimtadienį, 
1949 m. birželio 14 d. paskelbė Lietuvių 
Chartą, pašaukė į gyvenimą PLB, kuri 
tos Chartos nuostatais veikia ir vykdo jo
je užbrėžtus uždavinius.

Laisvame pasaulyje yra daugiau kaip 
milijonas lietuviškos kilmės žmonių. Jie 
turi per tūkstantį gydytojų, apie pusantro 
tūkstančio inžinierių ir architektų, apie 
130 parapijų ir savo vyskupą ir keletą 
šimtų dvasiškių, per 3000 studentų kole
džuose, didelį kiekį rašytojų, menininkų, 
dailininkų, žurnalistų, mokslininkų, pro
fesorių ir gausią spaudą. Laisvo pasaulio 
lietuviai savo skaičiumi, savo kultūriniais 
turtais, savo politiška diferenciacija, savo 
kalba, savo didinga valstybine praeitimi 
sudaro galingą etninį vienetą. Mūsų dias
pora yra uola, trukdanti ir grėsminga neo- 
kolonialistiškai Sovietų imperializmo po
litikai.

Mes tapome S. Rusijos priešais ne dėl 
to, kad būtume pavojingi jų saugumui, 
bet todėl, kad norime išlaikyti tautinį ir 
kultūrinį individualumą ir politinę nepri
klausomybę. Todėl okupantai, šalia įvai
rių genocidinių priemonių, klastoja mūsų 
istoriją. Jie nori nukirst mūsų istorinio gy
venimo šaknis. ,,Kas valdo praeitį, tas val
do ateitį“... Jie atkakliai nori padaryti 
banditais dešimtis tūkstančių mūsų parti
zanų, žuvusių už gimtosios žemės laisvę. 
Tačiau okupantų smurtinės užmačios ne
galėjo net per ilgus vergovės dešimtmečius 
palaužti mūsų ir kitų pagrobtų tautų dva
sinio atsparumo. Tik nežymus gyventojų 
skaičius remia sovietiškai komunistinę 
diktatūrą. Tačiau S. Rusija neatsižvelgia 
į tas daugmilijoninių masių nuotaikas ir 
palaužia neribotu smurtu pavergtųjų tau
tų pastangas išsilaisvinti. Paskutinai įvy
kiai Čekoslovakijoje įrodo, kad S. Sąjun
ga yra nusprendusi naudoti ginkluotą 
smurtą santykiuose su kitomis tautomis. 
Gėdinga Čekoslovakijos okupacija yra 
paskutinis įspėjimas kitiems satelitams ir 
Vakarų Europai, kad r jų saugumas nėra 
užtikrintas.

Mūsų, laisvėje gyvenančių vienas iš pa
grindinių uždavinių yra išsaugoti savo 
tautinę sąmonę. Tačiau lietuvybė išliks gy
va, jei ji bus mūsų tarpe socialinė realy
bė. Čia likiminis vaidmuo atitenka PLB. 
Vlikas linki jai gaivalingų laimėjimų lie
tuvybės išsaugojime. Kiekvienas lietuvis 
PLB globoje ir apsaugoje teskelbia drą
siai pasauliui: „Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais norime ir būt“. Vlikas rėmė, 
bendradarbavo su PLB praeityje. Tai da
rys ir ateityje. Norėdami pasiekti mūsų di
džių tikslų, sujunkime milijono laisvųjų 
lietuvių valią į vieningą, didingą lietuvio 
valią. Tai padarius, išsilaisvins daug nau
jų galių. Jų branduolinei veržlai neatsi
spirs neokolonistiško imperializmo gimti
nė ir tvirtovė Raudonoji Maskva. Sujun
kime milijoną laisvųjų lietuviškų širdžių 
tvinksnių į vienybę. į vieningą dūžį. Jis 
bus toks galingas, kad pavergtosios Lietu
vos bažnyčių varpai pradės gausti prisikė
lusios Lietuvos laisvės simfoniją.

Į darbą tautinei vienybei išugdyti,
Į kovą tėvynei laisvę laimėti!

KVARTETAS J KAZACHIJĄ

Komjaunimo Tiesa (IX. 5) rašo, kad 
du tarptautinius konkursus laimėjęs Lie
tuvos styginis kvartetas išvyko gastro
liuoti į Kazachiją — į Karagandos, Pet
ropavlovsko ir Celinogrado miestus. Kon
certuos ir Jerevane.

Dėl
GYD. ALBERTO ARTŪRO CUCĖNO 

mirties reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą jo sesutei gyd. Liucijai 

Pašaitienei ir kartu liūdime.

J. ir V. čekauskai

PREMIJOS IR
Trisdešimt keturi asmenys Lietuvoje 

buvo apdovanoti 1968 metų respublikinė
mis premijomis už atliktuosius darbus bei 
sukurtuosius kūrinius mokslo - technikos 
ir literatūros - dailės srityse.

Premijuotieji darbai daugiausia tokio 
pobūdžio, kad, būdami gerai atlikti, galė
tų būti lygiai teigiamai įvertinti vienokios 
ar kitokios politinės ideologijos akimis 
žiūrint. Tačiau premijų komiteto pirmi
ninkas Lionginas Šepetys (LTSR kultūros 
ministras) visus tuos darbus uoliai sieja 
su komunistų partijos politika. Esą, tie 
darbai „rodo tolesnį lietuvių kultūros 
klestėjimą ir turtėjimą“ ir „Komunistų 
partijos politika literatūros ir meno srity
je užtikrina gerą, sveiką, tikrai kūrybiš
ką atmosferą, palaiko tokį klimatą, kuris 
leidžia gerai pasireikšti kūrybinių dar
buotojų individualybėms, polinkiams, ža
dina savitus meninius ieškojimus, skati
na dirbti ir suteikia moralinių jėgų dar
bui“.

Vos trims dienoms praėjus nuo tokio 
kompartijos politikos apibūdinimo, ta par
tija — jos centro komitetas Maskvoj — pa
skelbė autentiškesni už L. Šepečio primi
nimą, kaip ji supranta savo ir visų savo 
pavaldinių — taigi ir mokslininkų bei me
nininkų — uždavinius. Individualybei, po
linkiams, savitumui tie reikalavimai mažai 
palieka vietos. Ką Rusijos komunistų va
dai pabrėžia, yra štai kas:

„Politinį darbą vairuoti taip, kad tary
biniai žmonės būtų auklėjami ištikimybės 
Lenino priesakams dvasia, kad jiems būtų 
skiepijamas komunistinis įsitikinimas, ne
sitaikstymas su kapitalizmu, buržuazine 
ideologija...“

Šie priminimai paskelbti nutarime, ra
ginančiame rengtis paminėti Lenino šim
tąjį gimtadienį, kurs bus 1970 m. balan
džio mėn. Tam tikslui ir kultūros minis
terija, tarp kita ko, įpareigoja:

„numatyti geriausių dramos ir muzikos 
spektaklių konkursus - apžiūras, temines 
koncertų programas, iškilmingas šventes 
su Lenino šūkiu „Menas liaudžiai“ Mask
voje, Leningrade ir sąjunginių respublikų 
sostinėse, meno festivalius atskiruose 
miestuose, susijusiuose su V. Lenino gyve
nimu ir veikla, dailės parodų organizavi
mą“...

Apie individualių polinkių „laisvę“ kom
partijos nusiteikimas ryškiausiai išsakytas 
ypač šiose atsišaukimo pastraipose:

„Šių laikų pasaulyje vyksta nepapras
tai aštri dviejų ideologijų — sovietinės 
ir buržuazinės — kova, atspindinti prole
tariato ir buržuazijos, socializmo ir kapi
talizmo klasinių pozicijų nesutaikomumą. 
V. Leninas yra pabrėžęs, kad „mūsų už
davinys — nugalėti visą kapitalistų pasi
priešinimą. Imperialistinė buržuazija re
miasi, svarbiausia, nacionalistiniais, revi-

ČEKOSLOVAKIJOS PARODA 
VILNIUJE

Vilniuje atidaryta Čekoslovakijos medi
cininės technikos ir laboratorinių prietai
sų paroda.

Atidarydamas parodą, sveikatos apsau
gos ministras V. Kleiza nurodė, kad Lie
tuvos medikai labai domisi augančia ir to
bulėjančia Čekoslovakijos medicinine 
pramone. Daiktai esą pagaminti dailiai, 
yra patikimi, ir patogu su jais dirbti.

VIS DAR RUSAI...

Pagal Londono „The Evening News“ 
rugsėjo 13 d. pranešimą, kauniečiai gydy
tojai Česlovas ir Jūratė Norvaišos yra ru
sai.

Norvaišas pristatęs, kaip „Cheslovas 
Norvaisha and his wife, Jūrate“, atseit, 
neteisingai išrašęs vardą ir pavardę, laik
raštis aiškina, kad tai esąs pirmas atvejis, 
jog „rusų pora“ atvyko į Angliją pramo
ginių šokių studijuoti.

Lietuvos ir Sovietų Sąjungos pramogi
nių šokių čempionai J. ir Č. Norvaišos ga
vo diejų mėnesių stipendiją iš Britų ta
rybos (British Council) Londone tobulin
tis pramoginiuose šokiuose. Jie mokosi pas 
pirmaujantį Anglijos pramoginių šokių 
žinovą A. Moore ir pas kitus specialistus, 
siekdami savo šokio stilių priderintį prie 
anglų mokyklos, kuri pramoginių šo
kių srityje pasaulyje pirmauja.

Rugsėjo 13 d. Jūratė ir Česlovas Norvai
šos Anglijoje laimėjo pereinamąją pramo
ginių šokių varžybų taurę. (r)

ŠACHAS Į SOV. SĄJUNGĄ
Irano šachas rugsėjo mėn. paskutinę sa
vaitę vyksta į Sov. Sąjungą oficialaus vi
zito.

REIKALAVIMAI
zionistiniais ir kairuoliškais elementais, 
mėgina atbukinti klasinę sąmonę, susilp
ninti idėjinę - politinę socialistinių šalių 
vienybę, išskirti darbo žmones“.

„Nėra ir negali būti neutralizmo, kokių 
nors kompromisų kovoje su buržuazine 
ideologija: klasiniai principai nesutaiko
mi, jie nugali kovoje. Demaskuoti buržua
zinę ideologiją — marksistų - leniniečių 
revoliucinė pareiga“...

šiemet Lietuvoj premijuotieji mokslo 
darbai ir meno kūriniai vargu ar turi 
tiesiogio ryšio su tokiais partijos reikala
vimais. „Socialistinės - buržuazinės ideo
loginės kovos“ požiūriu tie darbai ir kū
riniai neutralūs. Pavyzdžiui, tam tikrus 
rašmenis „paskaityti mokanti“ mašina, 
dirbtinio šilko (triacetato) savybių tyri
mai, sieros ar mangano elektrocheminis 
panaudojimas, kvantinės atomo teorijos 
tyrimai kardiologijos srityje ar kurortų 
perspektyvinis planavimas. Tokie darbai, 
kaip Zinkevičiaus monografija apie lietu
vių tarmes, J. Degutytės poezija, J. Gaud
rimo lietuvių muzikinės kultūros istorija, 
R. Gibavičiaus grafikos kūrinių dalis — 
matyti ir išeivių sluoksniuose ir daugeliu 
atvejų lygiai palankiai sutikti bei verti
nami. Iš visų premijuotų kūrinių nebent 
tik vienas V. Gečo paveikslas „1919 me
tai Lietuvoje“ maždaug tiesiogiai atsilie
pia į kompartijos reikalavimus.

Iš to kyla klausimas, ar vertingi moks
lo ir meno kūriniai Lietuvoj tik komunis
tų partijos globos dėka pasirodo, ar kaip 
tik nepaisant tos „globos“. (E)

SPAUDOJE
„PAGERBKIME PROTINĮ 
PAJĖGUMĄ“

Bronys Raila „Dirvos“ rugp. 21d. laido
je, be kita ko, šitaip rašo,:

„šiandien jau ne tik „savaime supran
tama“. bet pagal visus vidinius ir išori
nius, tautinius ir tai ptautinius davinius 
bei ženklus yra žinoma — ir pagaliau tai 
yra privalomai žinotina visų lietuvių išei
vijos didžiųjų politinių sambūrių vadams, 
— kad pavergta Lietuva nebelaukia „iš 
savo politinės emigracijos tokios kovos, 
kuri pačiu trumpiausiu laiku sugrąžintų 
jai laisvę“. Nelaukia, nes nebetiki, kad po
litinių emigrantų besierzeliojanti saujelė 
iš viso galėtų tokį milžinišką užmojį kada 
atlikti — sumušti Rusiją.

„Nelaukia, kad Lietuvai padėtų grąžin
ti laisvę ir Vakarų demokratijos, ginklu 
perblokšdamos Sovietų „Sandraugą“ ir su
griaudamos tautii kalėjimo mūrą, nes ne
betiki jų Atlante nuskendusiom chartom, 
žmogaus ir tautų laisvių deklaracijom ir 
blankiais tos rūšies paguodų pažadais, be
je, vis rečiau begirdimais. Per daug būta 
kruvinų įrodymų ir iškalbingų faktų šiam 
pasitikėjimui sužlugdyti.

„Jei ko pavergta Lietuva, Latvija ir Es
tija tebelaukia ir vieną dieną kada nors 
tikisi ateisiant, tai arba staigaus pasauli
nio karo, arba lėtai bręstančių radikalių 
permainų pačios sovietinės imperijos 
struktūroje.

„Mes gal turėtume kartais kiek daugiau 
pagerbti tautos kamieno tėvynėje protini 
pajėgumą sekti tarptautinių įvykių raidą 
ir realiai juos analizuoti. Tada neįbruktu
me į jautrią tautos širdį ir dar blaivius 
smegenis tokių emigrantinių „optinių iliu
zijų“, visiškų fantazijų ir įprasto politinių 
pabėgėlių puikavimosi savo tariamu ko
vingumu...

„Ir tą visą gražią išlaisvinimo kovos 
idėją gal pamažu lavintumės formuluoti 
nors kiek blaiviau, nors truputį kukliau, 
nors grūdeliu teisingiau. Pvz., pasisakyda
mi, kad politinė emigracija ryžtasi ir 
stengsis pagal visas savo išgales veikliai 
dalyvauti mūsų bendrųjų tautinių idealų 
tarnyboje ir iš užsienio padėti tautos lais
vės kovai, ypač kai tam pribręs palankios 
tarptautinės sąlygos. Ir, be to, kad ji uo
liai stengsis padėti tautai grąžinti laisvę 
ne „pačiu trumpiausiu laiku“, — kas būtų 
visiškai bravūriškas savęs ir kitų klaidi
nimas, — bet pačiu ilgiausiu lai
ku.

„Vadinasi, tiek ilgai, kiek kantrybe ap
sišarvojus bus neišvengiamai reikalinga, 
ir paskui dar truputį po to...“ (r)

— Rytų Vokietijos kariniai daliniai, ku
rių nedaug ir tebuvę, esą visiškai atitrauk
ti iš Čekoslovakijos, nes jų wehrmachti- 
nė uniforma erzinanti gyventojus, be to, 
nemaža jų, gavę iš čekoslovakų civilinius 
drabužius, pabėgę į V. Vokietiją.

— Okupacijos pradžioj dingo 15 čeko
slovakų saugumo valdininkų, dabar Čeko
slovakija reikalaujanti juos grąžinti, o 
rusai tvirtiną, kad jie neturį jų.
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Rugsėjo 5 d. suėjo 70 metų amžiaus 
Lietuvių Diplomatijos Šefui Ministeriui 
Stasiui Lozoraičiui. Jubiliejus teikia gerą 
progą pažve.gti j sukaktuvininko gyveni
mą, o taip pat pamėginti apibūdinti jo 
ligšiolinę veiklą. Be abejojimo, dar per 
anksti suvesdinėti jubiliato darbų balan
są. Tam dar laikas nėra atėjęs. Jubiliatas 
tebėra pilnai darbingas ir, netenka abe
joti, dar atliks nemaža reikšmingų darbų.

Rašančiam šias eilutes teko su jubilia
tu daugiau ar mažiau glaudžiai bendra
darbiauti lygiai 40 metų. Nors, būdamas 
Kaune, buvau ir anksčiau girdėjęs apie to 
meto jauną diplomatą, gal pirmoje eilėje 
todėl, kad „Eltoje", kurioje anuomet dir
bau, dar ėjo gyvų kalbų apie tos žinių 
agentūros buvusią šaunią bendradarbę 
panelę Vincentą Matulaitytę, kuri trum
pai prieš mano atvykimą į laikinąją sosti
nę buvo ištekėjusi už Stasio Lozoraičio, — 
bet pirmą kartą su tuometiniu mūsų pa
siuntinybės patarėju suėjau į asmeninę 
pažintį 1928 metų rudenį, kai atvažiavau 
į Berlyną. Nuo to laiko mudviejų ryšiai 
jau nebenutrūko.

Berlyne iš pat pirmų dienų turėjau pro
gos pažinti vieną jubiliato būdo bruožą, 
būtent, paslaugumą santykiuose su Lietu
vos piliečiais, kurie turėjo reikalų su mū
sų pasiuntinybe. Man kaip studentui teko 
susidurti su kai kuriais formaliniais sun
kumais, pasiryžus studijuoti Berlyno uni
versitete. Jeigu nesugaišau laiko ir buvau 
į universitetą priimtas, tai čia didelė ma
no padėka tenka S. Lozoraičiui, kurio ap
dairūs patarimai ir pakartotinės interven-

Lietuvos Diplomatijos Seto sukaktis
cijos įvairiose institucijose padėjo įveik
ti visas kliūtis.

S. Lozoraičio pas.augumas ir išradingu
mas, ginant Lietuvos piliečių reikalus už
sienio įstaigose, yra savybės, kūnas teko 
patirti visiems, turėjusiems su juo tarny
binių ar privatinių reikalų. Savo krašto 
piliečiams Lozoraitis visada turėjo laiko, 
ir, tur būt, nėra žmogaus, kuris būtų iš
ėjęs iš jo darbo kabineto, nesusilaukęs iš 
jo kaip Lietuvos atstovo vienokio ar kito- 
Kio naudingo patarimo ar kitokios paslau
gos.

Jau tada galėjau stebėti kitą Lozoraičio 
būdo savybę. Neatlaidžiai gindamas savo 
krašto reikalus, Lozoraitis pasižymėjo ne
paprastu taktu ir tobulomis manieromis. 
Tos savybės buvo veiksminga atrama pasi
kalbėjimuose bei derybose su svetimai
siais. Jeigu pastaraisiais laikais diploma
tinis tonas, daugiausia maskvinio storžie
viškumo dėka, sugrubėjo, tai anais lai
kais į geras manieras buvo kreipiama 
daug dėmesio. Lozoraitis pasižymėjo sa
vybėmis, kurios būdingos „įgimtam diplo
matui“. Visose situacijose jis elgėsi natū
raliai, nesuvaržytai, bet kartu' ir elėgan- 
tiškai. Jo sugebėjimas valdytis ir „nepra
rasti veido“ yra nuostabūs. Apie Lozorai
tį Kaune buvo paleistas lakus posakis. Kai 
jis buvo užsienio reikalų ministeris ir kai 
per vieną audienciją vokiečių pasiuntinys

EUROPOS LIETUVIS

jam įkyrėjo įvairiomis nepagrįstomis pre
tenzijomis, tai Lozoraitis, kaip pasakoja
ma anekdote, „visapusiškai apsvarstęs ar
gumentus pro ir contra, nutaręs susijau
dinti". Netenka betgi užmiršti, kad už šio 
meistriško sugebėjimo susivaldyti slypi 
asmenybė, kuri pasižymi nepaprastu 
jautrumu.

Dar Berlyno laikais man krito į akis ke
li kiti Lozoraičio bruožai. Jis pasižymėjo 
aštriu kritišku protu, kuris kiekvienoje si
tuacijoje leido jam pareikšti svarią ir pa
grįstą nuomonę. Jis buvo visapusiškai ap
siskaitęs, ir buvo matyti, kad jis daug dir
ba „su savimi“, nuolat kruopščiai to- 
bulindamasis tose srityse, kurios siejosi su 
jo darbu. Tokiu būdu Lozoraitis per eilę 
metų sukaupė pasigėrėtiną žinių bagažą 
ir pasidarė asmeniu, kuris įprasta vadin
ti „enciklopedistu“, kuris visus, turėjusius 
su juo reikalų, maloniai stebino savo žinių 
gausumu ir visapusiškumu. Tai, be abejo, 
dar labiau įgalino tinkamai eiti Lietuvos 
interesų atstovavimo ir gynimo pareigas.

Būnant Berlyne, man iš vokiečių, paži
nojusių Lozoraitį, teko girdėti nuomonių, 
pranašavusių jaunam Lietuvos diploma
tui didelę ateitį. Jo patrauklios savybės ir 
visapusiškas išsilavinimas negalėjo likti 
nepastebėti valdžios viršūnių, nuo kurių 
priklausė Lozoraičio tarnybinė padėtis. 
Anais laikais visi Lietuvoje buvo jauni, 

pradedant valstybės prezidentu, baigiant 
kareivėliu savanoriu, apgynusiu tautos 
laisvę. Ir Lozoraitis priklausė prie tų 
„VVunderkindų". Vos 23 metų amžiaus jis 
buvo Ministerių Kabineto reikalų vedė
jas, 1923 m. įstojęs į užsienio reikalų mi
nisteriją ir įgijęs stažą Berlyne bei Vati
kane, Lozoraitis 1932 metais skiriamas 
centre politikos departamento direktoriu
mi, o po dviejų metų jam pavedamas už
sienio reikalų ministerio portfelis.

Lozoraitis tose pareigose išbuvo dau
giau kaip 4 metus. Nepriklausomos Lietu
vos valstybės diplomatinėje istorijoje Lo
zoraitis priklauso prie „rekordsmenų“ ta 
prasme, jog pagal išbūtąjį pareigose lai
ką jis stovi antroje vietoje (po dr. Dovo 
Zauniaus, bet prieš prof. Augustiną Vol
demarą).

Kai jam atiteko ministerio portfelis, Lo
zoraitis dar neturėjo 36 metų amžiaus. Bet 
anais laikais kažkaip ypač diplomatijoje 
iškilo jauni žmonės. Anglijos užsienio po
litikai vadovavo Edenas, tiktai vieneriais 
metais vyresnis už Lozoraitį, o Italijos už
sienio reikalų ministeris Ciano buvo 5 me
tais jaunesnis. Man 1938 m. buvo pavesta 
Ženevoje parengti priėmimą, kuriame vi
si trys to meto Baltijos valstybių užsienio 
reikalų ministerial (Lozoraitis, Munters 
ir Selter) minėjo savo 40 metų amžiaus 
sukaktį. Lietuvos valstybė tais metais mi
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nėjo 20 metų laisvo gyvenimo sukaktį. 
Tauta gyveno pavasariškoje nuotaikoje, 
ir viskas dar buvo jauna ir kupina vilčių! 
Jauni buvo ir Lietuvos valstybės vairuoto
jai.

Bet toks įžvalgus valstybės vyras ir di
plomatas kaip Lozoraitis su jo seismogra- 
finiu jautrumu negalėjo nepastebėti grės
mingų reiškinių, kurie dėjosi anais lai
kais pasaulinėje politikoje, specialiai Lie
tuvos pasienyje. Vokietijoje buvo įsigalė
jęs nacionalsocializmas. kėsinęsis į Klai-

(Nukelta į 3 psl.)

kamų būdų kilusiems nesklandumams pašalinti.
Kai pradėjau dirbti Karo ligoninėje, ten darbo 

iš karto padaugėjo dvigubai ar net trigubai ir metai 
iš metų vis daugėjo. Daugiausia darbo būdavo nau
jokų ėmimo melu. Tur būt, Karo Sanitarijos vado
vybe tatai buvo iš anksto numačiusi ir todėl mane 
pakvietė dirbti, kaip labiau patyrusią, kad sklan
džiau eitų ir būtų tiksliau atliekamas darbas.

Buvo pastatytas ir naujas galingas aparatas 
rentgeno diagnostikai, šis aparatas buvo užsakytas 
dar prieš pradedant man tenai dirbti. Buvo padidin
tas ir rentgeno kabineto personalas ligi 4 rentgeno 
technikų, be to, dar dirbdavo po dvi praktikantes.

Pradžioje dirbau majoro etate, o po 3 metų bu
vau pakelta į pik. leitenanto etatą ir nuo to laiko bu
vau jau oficialiai laikoma kabineto vedėja. Algą 
gaudavau su visais mano etatui priklausančiais ka
rinių laipsnių priedais — išeidavo ne mažiau kaip 
700 litų. O pulkininko Įeit, etate gaudavau daugiau 
kaip 800 litų, žinoma, išskaitymai iš algos čia bū
davo didesni, negu nekarinėse įstaigose: be darbo 
pajamų mokesčio, dar atskaitydavo tam tikrą nuo
šimtį karininkų ramovei. Bet turėjau dar nemokamą 
karinį II klasės bilietą važinėti Lietuvos geležinke
liais.

Be savo specialybės darbo, gen. Nagevičiaus 
patvarkymu, turėdavau kartą metuose įvykdyti sa
nitarinį slaugių apžiūrėjimą. Tam darbui būdavo 
skiriamos dvi dienos, o reikėdavo apžiūrėti ne ma
žiau kaip pusantro šimto asmenų.

Kartą metuose Karo Sanitarijos viršininkas ins
pektuodavo ligoninę. Ta diena būdavo kaip ir ne
darbo diena. Generolas su palydovais apeidavo vi
sus skyrius ir, kaip atrodė, į smulkmenas nesigilin
davo, matyt, pasitikėjo ligoninės vadovybe ir gydy
tojų stropumu. Visur jis būdavo iškilmingai sutin
kamas. Po inspekcijos dar būdavo iškilmingas posė
dis. Pirmaisiais mano tarnybos metais generolas man 
leido tame posėdyje nedalyvauti, tačiau, kai jau bu
vau pik. leitenanto etate, tai turėdavau ir aš daly
vauti.

Kol dirbau Karo ligoninėje, tai buvo suruoštos 
kelios bendros iškilmingos vakarienės. Jose dalyvau
davo ligoninės gydytojai, kapelionas ir gailestingo
sios seserys. Rodos, porą kartų dalyvavo ir Karo 
Sanitarijos viršininkas. Kokiomis progomis tai vyko 
— neatsimenu. Tose vakarienėse būdavo sakomos 
prakalbos, kalbėdavau ir aš.

Karo ligoninėje dirbau ligi 1940 metų rudens. 
Nuo 1938 metų pavasario dirbau tik Karo ligoninė
je, nes dėl tų metų pradžioje mane ištikusios ligos, 
kolegų gydytojų patariama, turėjau mažiau dirbti. 
Reikėjo atsisakyti arba ligoninės, arba privačios 
praktikos. Pasirinkau darbą ligoninėje, nes čia turė
jau apmokamas atostogas ir nustatytas darbo valan
das, kas neįmanoma privačioje praktikoje ir dar dir
bant ten, kur gyveni. Turint privačią praktiką, daž
nai kas nors atvažiuoja iš provincijos nelaiku, ar 
ateina motina, palikusi vienus vaikus namie, ir to
kius reikia atleisti ir nedarbo valandomis. O ir ap
skritai žmonės Lietuvoje buvo pratę reikalauti iš gy
dytojo patarnavimų bet kuriuo laiku, nors ir būtų 
galėję pasinaudoti priėmimui skirtomis valandomis. 
„Gydytojas — ne traukinys, nepabėgs“, pasakė man 
kartą vienas paštininkas, atėjęs pas mane gerokai po 
darbo valandų.

NERAMIOS DIENOS SU MITINGAIS

1940 m. birželio 13 d. Kaunas skendėjo vėlia
vose. Buvo apstu ne tik savų, bet ir svetimų valsty

DR. PAULINA KALVAITYTĖ- KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(14)

Rentgeno diagnostikoje daugiausia būdavo da
roma krūtinės organų peršvietimų ir nuotraukų — 
apie keturis penktadalius visų rentgeno diagnostikos 
veiksmų, antroje vietoje kaulų rentgeno nuotraukos, 
toliau virškinamojo trakto tyrimai ir koks 1 % tek
davo kitų organų rentgeno veiksmų daliai. Virški
namojo trakto tyrimai būdavo atliekami tiktai 2 kar
tus savaitėje.

Kaip sužinojau iš šalies, pradžioje oficialiai ne
buvau laikoma rentgeno kabineto vedėja. Oficialu
sis vedėjas buvo dr. Stasiūnas, o aš jo padėjėja. Ta
čiau faktiškai savo darbe buvau nepriklausoma. 
Man darbo čia niekas netrukdė. Oficialusis vedėjas 
ne tik niekada neduodavo man nurodymų, bet ir ne
pasirodydavo kabinete. Dėl to ilgą laiką net nejau
čiau, kad ne aš, o kas kitas yra kabineto vedėju.

Ligoninės viršininkas buvo ne tik prieinamas, 
bet tikrai malonus ir gerai suprantąs reikalus žmo
gus. Su juo visada buvo galima atvirai ir nuoširdžiai 
išsiaiškinti visus su kabinetu susijusius reikalus. Ge
ras buvo ir viršininko padėjėjas pik. dr. Marcinkus. 
Jis, kaip ir viršininkas, buvo malonus žmogus, nuo
statų dvasios, o ne raidės vykdytojas. Vėliau jį pa
keitęs pik. dr. Matukas griežčiau žiūrėjo raidės. Su 
kitais kolegomis ligoninės gydytojais buvome taipgi 
geruose santykiuose. Taigi to mano bijotojo „širšių 
lizdo“ Karo ligoninėje neradau. Radau čia geras 
darbo sąlygas ir žmoniškus santykius.

Gen. Nagevičiaus iš karto negalėjau suprasti. 
Po tokių komplimentų, kokius jis man buvo sakęs, 
kviesdamas dirbti į Karo ligoninę, ir po pirmųjų su
sitikimų man atrodė, kad jis mane vertino ir gal net 
gerbė. Tačiau greit turėjau progos įsitikinti, kad vie
šoje vietoje, pvz., teatre, jis manęs „nematydavo“ ir, 
atrodo, nenorėjo, kad aš jį „matyčiau“. Taigi buvau 
per maža viešoje vietoje sveikintis ar kalbėtis su ge
nerolu. Gal būt, tai pagarbos laipsniui išdava...

Laipsnių gerbimas ir garbinimas buvo vienas 
stipriai į akis krintančių bruožų ligoninės tarnauto
jų tarpusavio santykiuose. Gydytojai čia buvo šau
kiami ne pagal jų mokslą ir einamąsias ligoninėje 
pareigas, o pagal karinius laipsnius: čia jie buvo va
dinami pulkininkais, kapitonais, majorais ir t.t. Net 
ir vidutiniojo personalo tarpe šis bruožas buvo įlei
dęs šaknis. Kartą viena gailestingoji sesuo, ištekėju
si už karininko, bardama sanitarę, pasakė: „Atsi
mink, su kuo kalbi: aš karininko žmona!“ O ta sa
nitarė buvo ištekėjusi už kareivio.

Su gailestingosiomis seserimis iš kitų skyrių re
tai tekdavo susitikti. Kilus nesklandumams tarp ma
no personalo ir kitų skyrių gailestingųjų seserų, tek
davo tartis su vyresniąja seserimi. Vyresnioji sesuo 
Baltutienė buvo jau vyresnio amžiaus moteris; ji bu
vo švelnaus būdo, tačiau ne lepšė ir tikrai protinga 
moteris; ji be reikalo nesiginčydavo nei bardavosi, o 
kai reikėdavo, tai sugebėdavo rimtų pastabų pada
ryti. Taigi nesunku būdavo su ja tartis ir rasti tin

bių vėliavų prie jų pasiuntinybių. Tiktai prie Sovie
tų pasiuntinybės vėliava ligi pietų nebuvo iškelta. 
Tai buvo padaryta valstybės prezidentui Antanui 
Smetonai pagerbti. Tai buvo ir priešpaskutinė Lie
tuvos nepriklausomybės diena. Tur būt, bolševikai 
tai žinojo, o ligi po pietų neiškeldami vėliavos jie 
bus parodę, kad Lietuvos nebelaiko jau laisvu su
vereniniu kraštu.

Nežiūrint tų iškilmingai plazdančių vėliavų, gy
ventojų nuotaika buvo prislėgta. Ji buvo prislėgta 
dėl to nežinomo rytojaus, ryšium su bolševikų prie
kabėmis ir Maskvoje vykstančiomis „derybomis“. 
Tą vakarą per radiją buvo liaupsinamas prezidentas 
Smetona, kaip dar niekada. Vienas kalbėtojų sakė, 
kad jis esąs vienintelis žmogus, kuris tvirtai stovįs 
už Lietuvos nepriklausomybę.

šeštadienį, birželio 14 d., Karo ligoninėje pa
sklido gandas, kad gen. Raštikis vėl būsiąs paskirtas 
kariuomenės vadu ir ministerių pirmininku, tačiau 
tas gandas greitai išblėso. Tą dieną popietiniu grei
tuoju traukiniu vykau į Palangą. Stotyje nusipirkau 
tik išėjusį „XX Amžių“. Laikraštyje nebuvo jokių 
ypatingų naujienų. II klasės vagone atsisėdau, kaip 
man atrodė, šalia užsieniečio. Jis visą laiką tylėjo. 
Mėginau užkalbinti jį prancūziškai, bet jis nieko 
neatsakė. Ant priešingo suolo tarp lietuvių sėdėjo 
kitas tylus užsienietis. Pagaliau anas prabilo rusiš
kai, klausdamas laikraštį skaitantį žmogų, kas šian
dien nauja. Jam buvo atsakyta, kad nieko ypatinga. 
Tuomet, žvilgterėjęs pro vagono langą ir pamatęs 
žmogų važiuojant vienu arkliu, jis ėmė įrodinėti, 
kad Sov. Sąjungoje, kur klesti kolektyvinis ūkis, to
kių kuinų nepamatysi. Sakė dar, kad Sov. Sąjunga 
yra didelė taikos mylėtoja, kad vaikai auklėjami tai
kos dvasioje, nes jiems neduodama žaisti peiliais, 
kaip Vokietijoje ar Suomijoje. Tvirtino, kad sovieti
nis žmogus turi visišką religijos laisvę, tiktai jie ne
mėgsta dvasiškių. Vyrai su juo ginčijosi, o mes, mo
terys, tylėjome. Tylėjo ir šalia manęs sėdėjęs ko
munistas.

Palangoje, vakare pasidžiaugę tyru pajūrio oru, 
nuėjome gana anksti poilsio. Rytą dar išėjau į sodelį 
pasidžiaugti šviežiai pasodintomis daržovėmis. Ste
ponas užsisuko radiją. Greitai atbėgęs, jis pranešė, 
kad Kaune jau šeimininkauja komunistai. Pietų me
tu ir Palangoje jau vyko komunistų mitingas. Su
gniaužtais kumščiais jie jau grūmojo iššluosią visus 
„liaudies priešus“. Pranešta, kad prezidentas Smeto
na pabėgęs. Vakare grįžom į Kauną autobusu. Ma
tėme padangėmis sklandančius sovietų lėktuvus, o 
prie Dubysos ir Nevėžio tiltų stovėjo kulkosvaidžiais 
ginkluota stipri karinė sargyba. Kaune sužinojom, 
kad sovietų kariuomenė įžygiavo šeštadienį popiet.

Pirmadienį ėjau į ligoninę prislėgta. Kitus irgi 
radau prislėgtus. Kas dabar bus? Mano darbo rašti
nėje dar tebekabėjo buvusio prezidento portretas. 
Sanitarei liepiau jį nukabinti ir pastatyti prie sienos. 
Buvo be galo liūdna, kad tas žmogus, kuris dar už
vakar buvo liaupsinamas, kaip vienintelis Lietuvos 
laisvės gynėjas, palikęs tautą, kaip piemuo avis vil
ko malonei, dabar pabėgo. Gal tas jausmas buvo 
klaidingas, gal jis buvo egoistiškas. Tautai nebūtų 
buvę lengviau, jeigu jis būtų pasilikęs: vis tiek nebū
tų galėjęs nei sulaikyti, nei sušvelninti komunistų 
smurto. Tačiau anuo metu jo pasitraukimas buvo 
didelis smūgis daugeliui savo šalį mylinčių žmonių. 
Po kokio pusvalandžio ligoninės viršininkas įsakė 
nukabinti nuo sienų buv. tautos vado portretus ir 
nunešti į sandėlį.

(Bus daugiau)

AMNESTIJA
Dalinis ar pilnas bausmės dovanojimas 

yra vadinamas amnestija. Valstybės galva 
ar jo įgalioti teisėjai, prisilaikydami val
stybės įstatymų, už gerą pasmerktųjų el
gesį, nepaprastus patarnavimus, didvyriš
ką darbą, kai kada visiškai dovanoja pa
smerktiesiems bausmę ar sutrumpina 
bausmės laiką. Ir tai yra įprasta vadinti 
amnestija.

Kristaus įkurtoje Bažnyčioje taip pat 
yra laikinųjų bausmių dovanojimas. Tas 
atleidimas nuo laikinosios bausmės vadi
nasi atlaidai. Tą galią iš Kristaus gavo 
šv. Petras ir jo įpėdiniai: „Tau aš duosiu 
dangaus karalystės raktus; ką tu suriši 
žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tu 
atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“ (Ma
to 16, 19).

Šiais 1968 m. liepos 29 d. Actą Aposto- 
licae Sedis Nr. 7, p. 413 - 419, paskelbtas 
atlaidų reikalu dekretas, padalytas į 36 
straipsnelius. Noriu supažindinti su pa
grindinėmis to dekreto mintimis.
Kas yra atlaidai?

Kiekvienas nusikaltimas žinomai Dievo 
valiai yra nuodėmė. Kaltę seka bausmė. 
Sunkią arba mirtinąją nuodėmę seka am
žinoji bausmė. Iš jos išsigelbėti galima tik 
tikruoju gailesčiu, grįžimu prie Dievo. Tai 
paprastai įvyksta Išganytojo paliktame 
Atgailos Sakramente. Ten gaunamas kal
tės atleidimas. Pasilieka laikinoji baus
mė. Juo buvo daugiau padaryta nuodėmių, 
tuo ir bausmių kiekis bei dydis pagausė
ja. Visišką ar bent dalinį laikinųjų baus
mių atleidimą galima gauti, įvykdžius at
laidams gauti sąlygas. Tarp jų yra, kad 
atgailautojas nebūtų pašalintas iš tikin
čiųjų katalikų tarpo, iš Bažnyčios, kad ne
būtų ekskomunikuotas ir kad jis norėtų 
pelnyti laikinųjų bausmių atleidimą. Vi
suotiniams atlaidams pelnyti reikia ge
rai atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją 
ir pasimelsti šv. Tėvo intencijomis, sukal
bant bent Tėve mūsų ir Tikiu. Visuotinius 
atlaidus galima pelnyti tik vieną kartą 
dienoje. Visi kiti atlaidai tą dieną bus da
liniai.

Pelnytąjį visišką laikinųjų bausmių do
vanojimą galima yra pavesti mirusiųjų 
naudai, bet negalima atlaidų pavesti gy
viesiems: jie patys sau turi pelnyti atlai
dus.
Daliniai atlaidai

Būdami Dievo malonės padėtyje, gali
me kasdien ir daug kartų pelnyti dalinius 
atlaidus. Jie daugiau nebeskirstom! į me
tus, Gavėnias, dienas, kaip buvo prieš Vi
suotinį Vatikano II Suvažiavimą.

Kiekvienas geras artimo naudai dar
bas, ar jo kūnui, ar jo sielai, kiekvienas 
geras pareigų ėjimas, kiekviena minties 
ar lūpų malda, giesmė, jei tik esame Die
vo malonės padėtyje ir norime pelnyti at
laidus, — juos pelnome.

Kadangi atlaidai nesmulkėja, ar mes 
juos vienam mirusiam pavešim, ar ke
liems, ar kelioms dešimtims ir net šim
tams, verta savo gailestinga akimi apimti 
kiek galint daugiau jų, net visus esančius 
skaistykloje ir kenčiančius laikinąsias 
bausmes.

Palaiminti gailestingieji, nes jie laimės 
gailestingumo. K. A. M.
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A l LUTES PERSPEKTYVOS LIETUVIŲ 
LITERATŪRAI

Tokia tema VII.9 rytą skaitė žinomas 
liteiaturos Kritikas ir visuomenminsas dr. 
Jonas Grinius (Muenchenas). rradzioje 
jis apibudino dabaitmę krizę, Kurion se
nąją literatūrą atvede naujoji gyvenimo 
realybė. Paskaitininkas kėlė krausimus: 
Kas sukėlė krizę? Kaip ji atsispindi at
skiruose žanruose? Ko reikia jai pergalė
ti?

Dr. Grinius pabrėžė, kad lietuviškosios 
literatūros krizė negali būti izoliuota nuo 
panašių reiškinių pasaulyje. Taip pat ne
galima sutikti su galutiniu laisvųjų ir pa
vergtųjų lietuvių literatūros issKynmu. 
Tai viena tos pačios tautos literatūra, ne
žiūrint jos prieštaringo dvilypumo, nes 
jas riša bendras lietuviškas žoais, o ir skir
tingai nušviečiamos problemos, kylančios 
tų pačių nūdienos veiksnių poveikyje.

Paskaitininkas ypač pabrėžė vykstan
čios technologinės revoliucijos reikšmę ir 
jos poveikyje iškilusį antihuma- 
n i z m ą , kuris nebereiškia pagalbos 
žmogui, gėdinasi užuojautos nuskriausta
jam. Savo metu šitą pavojų yra aiškiai 
pamatęs Adomas Jakštas, o musų laikais 
V. Mykolaitis-Putinas nepasidavė techno
logijos nešamam antihumanizmui, ke,ė 
žmogaus būties reikalą.

Dr. Grinius išnagrinėjo atskilų autorių 
kūrybą, kaip jie šiandien pasiduoda ar at
sispiria antihumanizmo pagundai. Ekspe
rimentinius formalinių prašmatnybių ieš
kojimus dabarties literatūroje paskaiti
ninkas aiškino kaip vidinės tuštumos ženk
lą — rašytojas neranda problemų patogu
mais mintančioje visuomenėje.

Paskaitininkas, išnagrinėjęs Vakaruose 
ir Lietuvoje gyvenančių rašytojų kūrybą, 
rado, kad mūsų rašytojai seka bendrą da
barties literatūros kryptį. Skelbdamas 
reikalą kovoti su įsigalinčiu konformizmu 
ir pasipriešinti antihumanistinei tenden
cijai, dr. Grinius iškėlė krikščioniškojo 
humanizmo reikšmę. „Be krikščioniškojo 
pagrindo“, sakė jis, „humanizmas tampa 
iliuzija“.

Dėl paskaitos minčių diskusijose pasi-

Dr. JULIUS VIDZGIRIS (ELI)

sakė dr. Čeginskas, mok. Krivickas, rašyt 
Spalis, dr. Karvelis, kun. Stanaitis, kun. 
Dėdinas, rašyt. Cinzas, V. Natkevičius.

Savo atsakyme dr. Grinius pastebėjo, 
kad, iškeldamas krikščioniškojo idealizmo 
idealą, jis anaiptol jo niekam nebruka, bet 
tik jį skelbia ir kviečia prie jo, nes jis la
biausiai artimas krikščioniškai lietuvių 
tautai.

VIII. 10 kalbėjo Pasiuntinybės prie Šv. 
Sosto patarėjas Stasys Lozoraitis, jr., te
ma

OKUPUOTOSIOS LIETUVOS 
PROBLEMOS.

Paskaitininkas priminė, kad tuo metu, 
kai mes minime Lietuvos Nepriklausomy
bės 50-tį, tiek pat metų sukako sovieti
niam nelaisvės pastatui. Per tą laiką so
vietai neatnešė jokio kultūrinio indėlio į 
žmonijos lobyną, o savo viduje neišspren
dė jokios politinės ir socialinės problemos. 
Reikalas suderinti žmonijos ir tautų lais
vę su, socialiniu teisingumu drebina so
vietinės vergijos pamatus.

Tuo tarpu Lietuvos padėtis palieka sun
ki ir sustingusi. Kiekvienas laisvėjimo 
procesas komunistinėje sferoje tuojau su
kelia Maskvos baimę ir naują pagriežtėji- 
mo bangą Lietuvoje.

Užsienio lietuviai galį džiaugtis krašto 
laimėjimais. Jie nesutinka su principu 
„kuo blogiau, tuo geriau“. Vis dėlto Lie
tuvos padėtis, lyginant ją su satelitiniais 
kraštais, yra žymiai sunkesnė: ji politiškai 
pavergta ir ūkiškai išnaudojama visas res
publikas dominuojančios Rusijos. Slegian
ti Maskvos ranka lygiai jaučiama kultū
ros srityje: varžoma švietimo politika, 
žmonių judėjimas, veikia griežtesnė cen
zūra, negu carinio spaudos draudimo lai
kais.

Nelengva pavaizduoti visas tas sąlygas, 
kuriomis lietuviai šiandien priešinasi ir 
kuria pavergtame krašte. Lietuvybė pra
siveržianti iki pat kompartijos eilių, net 
pačioje „Tiesoje“ pasirodą straipsniai su 
labai plonu „šydu“. Esama ir atvirų opo
zicinių reiškinių, kuriuos kelti viešumon 
šiuo metu nebūtų naudinga.

Iš kitos pusės būtų nerealu — pastebė
jo S. Lozoraitis, j r. — manyti, kad nėra 
neigiamų reiškinių. Nuolatinės propagan

DIPLOMATIJOS ŠEFO SUKAKTIS

(Atkelta iš 2 psl.)

pėdos kraštą. Lozoraičio laikais Lietuva 
išdrįso, iškelti baudžiamąją bylą Hitlerio 
pakalikams. Berlynas to Lozoraičiui ne
dovanojo. Kai, jam atsistatydinus iš už
sienio reikalų ministerio pareigų, kilo su
manymas Lozoraitį paskirti Lietuvos pa
siuntiniu Vokietijoje, Berlynas jo kandi
datūros nepriėmė. To pasėkoje Lozoraitis 
1939 m. pradžioje gavo paskyrimą pasiun
tiniu į Romą prie italų vyriausybės (Kvi- 
rinalo).

O iš užsienio reikalų ministerio pareigų 
Lozoraitis pasitraukė po lenkų ultimatu
mo. Lozoraičio politinį akylumą bei apdai
rumą rodo tas faktas, kad jo ministeria- 
vimo laikais ypač nuosekliai ieškota būdų 
su Lenkija suiasti išeitį, nes jis nusivokė, 
kad Lietuva negalės atlaikyti dvigubo 
spaudimo iš Vokietijos ir Lenkijos. Hitle
rinės giesmės akivaizdoje Lietuvai reikė
jo ieškoti vienokio ar kitokio išsilyginimo 
su Varšuva, tuo labiau, kad Maskvos ta
riamasis „draugingumas“ Lietuvai buvo 
apgaulingas, ką tolesni įvykiai tiktai pa
tvirtino. Kai 1934m. rudenį kaip Klaipėdos 
krašto spaudos patarėjas lankiausi Lenki
joje, Lozoraitis ir man pavedė pazonduoti 
dirvą lenkų politiniuose sluoksniuose. Lo
zoraitis 1935 m. Ženevoje slaptai susitiko 
su Lenkijos užsienio reikalų ministeriu 
Becku, tačiau, deja, dėl lenkų pulkininko 
didybės manijos susitikimas nepravėrė 
naujų perspektyvų.

Neramiu laiku Lozoraitis 1939 m. pra
džioje atvyko į „amžinąjį miestą“. Netru
kus kilo antrasis pasaulinis karas, o po to 
mūsų tėvynei sekė viena nelaimė po ki
tos. Susilaukus ultimatumų iš lenkų ir 
vokiečių, Lietuvos valstybei atsirado dar 
naujas mirštamas pavojus, bolševikinei 
Maskvai susitarus su nacionalsocialistiniu 
Berlynu. Nacių palaiminti, sovietai okupa
vo Lietuvą.

Jeigu, retrospektyviškai žiūrint, mūsų 
vyriausybė toli gražu ne viską atliko, kas 
reikėjo padaryti sovietų pavojaus akivaiz
doje, Lietuvos diplomatinė tarnyba užsie
nyje dar laiku buvo įspėta ir buvo padėti 
pagrindai tolesnei jos veiklai sovietų oku
pacijos atveju. Turime omenyje užs. reik, 
ministerio Juozo Urbšio 1940 m. birželio 
2 d. telegramą, kuria Lietuvos nelaimės 
atveju Stasys Lozoraitis buvo paskirtas 
Diplomatinės Tarnybos Šefu. Tas parei
gas jis eina dar ir šiandien.

Jeigu iki to laiko Lozoraitis buvo ėjęs 
įvairias svarbias ir atsakingas pareigas, 
tai nuo to momento, kai jam reikėjo — 
galima pridurti deja, — pradėti eiti nau
jas Diplomatinės Tarnybos Šefo pareigas, 
Lozoraičiui atiteko išimtinė mi'ija. Lietu
vą ištikusi nelaimė buvo tokia pasibaisė

dos slėgis veda vienus į pesimizmą ir abuo
jumą, kitus — paskatina nekęsti tuščių 
frazių, ieškoti šviesos. Kyla diskusijos 
apie egzistencijos prasmę. Jaudina dide
lis tikinčiųjų skaičius.

Nepriklausomybės paskelbimas buvo ir 
lieka šviesiausia diena naujausioje Lietu
vos istorijoje. Neatšaukiamoje tautos va
lioj būti laisva matome kelrodį, kuris švie
čia nevilty ir abejonėse. Priminęs lietuvių 
sudėtąsias aukas per praėjusį pusšimtį 
metų, paskaitininkas baigė šūkiu: neuž
mirškime Lietuvos ir padėkime jai!

Paskaita sužadino plačias diskusijas, 
kuriose dalyvavo V. Gegeckas, dr. Karve
lis, stud. Hermanas, kun. Keleris, dr. J. 
Norkaitis, jr., mokyt. Krivickas, dr. Gri
nius, dr. Čeginskas, kun. Dėdinas.

S. Lozoraitis, jr., atsakinėjo į paklausi
mus ir kritiką su jam būdingu diplomato 
lankstumu ir inteligencija.

Paskutinę savaitės paskaitą uždarymo 
dieną skaitė kun. Augustinas Rubikas 
(Arnsdorfas, Vokietija) tema 
LIETUVIŲ KATALIKŲ RŪPESČIAI PO 

VATIKANO II SUSIRINKIMO.
Paskaitininkas apsiribojo tik vienu pa

grindiniu rūpesčiu, kuris kyla iš nūdienio 
siekimo sudemokratinti arba sukoopera- 
tlnti Bažnyčios gyvenimą. Tuo reikalu Va
tikano II susirinkimas, anot paskaitinin
ko, „daug ir nieko nepadarė“. Laiko ir 
erdvės sąlygojama Bažnyčia, kintant žmo
nijos struktūrai, šiandien jaučia turinti 
reikalą su kitais žmonėmis. Krizės sąmonę 
sukėlė ne kokie dogmatiniai sunkumai, 
bet pats gyvenimas.

Norėdamas pavaizduoti įvykusių pasi
keitimų reikšmę, kun. Rubikas apžvelgė 
pasauliečių vaidmenį nuo Nicėjos susirin
kimo iki Vatikano II ir parodė glaudų jo 
ryšį su tam tikru socaliniu procesu. Pa
skaitininko nuomone, feodalinės visuome
nės piramidė savo metu vertė statyti ku
nigijos „piramidę“ Bažnyčioje. Siekimas 
sustiprinti savo padėtį prieš pasaulietinę 
valdžią stiprino tendenciją visas galias 
koncentruoti viršūnėje. Bažnyčia pati ne
sukūrė feodalinės santvarkos, bet ji turėjo 
toje santvarkoje veikti.

Prancūzijos didžioji revoliucija nugrio
vė pasaulietinę piramidę. 1793 m. buvo 
nukirsta galva ne tik Prancūzijos kara
liui, bet drauge ir pasaulietinei galvai 
Bažnyčioje, nes su juo dingo tas pasaulie
čio vaidmuo, kuris iki tol ilgus amžius 
vedė dialogą Bažnyčios viduje.

Toliau paskaitininkas mėgino aiškinti 
priežastis, kodėl Bažnyčios gyvenime nu- 
feodalinimas lėtai vyko. Vakaruose tai 
sunkino politika ir hierarchijos nelengvi 
ryšiai su revo.iucinėmis masėmis.

Nuo tada, kai nutilo pasaulietinis balsas 
Bažnyčioje, hierarchija neteko savo anti
podo ir partnerio dialogui. -Tai tada, anot 
paskaitininko, ir prasidėjusi toji krizė 
Bažnyčioje. Tokiu būdu kunigijos kritika 
virsdavo Bažnyčios ir krikščionybės kri
tika ir baigdavosi Dievo neigimu.

Religinės sociologijos požiūriu Vatikano 
II susirinkimas stovėjo ant ribos: baigė 
vieną ir pradėjo kitą erą. Iškilo naujų san
tykių Bažnyčioje reikalas: pasauliečiai ir 
kunigija turi bendrai veikti bendrajam la
bui. Vieni negali vyrauti prieš kitus, kad 
visi galėtų atlikti savo vaidmenį Bažny
čios gerovei.

(Bus daugiau)

tina, jog reikėjo ūmai, nepaprasto meto 
sąlygomis, susivokti naujojoje būklėje, 
skubiai priimti reikiamus sprendimus ir 
juos neatidėliojant vykdyti.

Išskyrus trumpą laiką, kai, Italiją už
ėmus vokiečiams, Diplomatijos Šefo pa
reigas ėjo jo pirmasis pavaduotojas, mi
nisteris Šveicarijoje dr. Jurgis Šaulys, ju
biliatas vadovauja Lietuvos diplomatų ir 
konsulų veiklai jau 28 metai. Tas vadova
vimas trunka ilgiau, nekaip Lietuva išbu
vo nepriklausoma valstybė. Tačiau Lietu
vos Diplomatinė Tarnyba su jos šefu prie
šakyje vis dar atstovauja Lietuvos valsty
bei ir simbolizuoja jos tęstinumą. Ilgoje 
diplomatinėje istorijoje Lietuvos ir kitų 
dviejų Baltijos valstybių diplomatinių ir 
konsularinių atstovų statusas neturi pre
cedento. Metų bėgyje mūsų atstovų būklė 
kaitaliojosi. Tai parėjo nuo vyriausybės, 
prie kurios jie buvo akredituoti, politinės 
laikysenos Sovietų Sąjungos atžvilgiu. Bet 
visumoje Lietuvos Diplomatinė Tarnyba 
išsilaikė savo pirmykštėse pozicijose. Vi
soje eilėje valstybių Tarnybos Šefas galė
jo paskirti naujus atstovus, kai ligi tol bu
vusieji atstovai pasitraukė iš gyvųjų tar
po. Tokiu būdu Tarnyba pajėgė atsinau
jinti. Naujieji atstovai gavo pripažinimą, 
Lietuvos valstybės atstovavimas nenutrū
ko. Toji aplinkybė sudaro reikšmingą fak
torių kovoje už nepriklausomybės atgavi
mą ir, be abejo, sąlygoja laisvės viltį oku
puotos Lietuvos gyventojuose.

Sukaktininko pareigos reikalauja dide
lio jėgų įtempimo. Tenka susidurti su ne
maža kliūčių, — ne tik iš priešingosios 
pusės, bet ir neretai, ypač dar taip netoli
moje praeityje, ir iš kai kurių savo tau
tiečių pusės. Bet sukaktininkas, nieko ne
paisydamas, pareigingai ėjo ir tebeina pa
sirinktu keliu. Jo kaip valstybininko sa
vybės išryškėjo kaip tik dabartinėse są
lygose. Jis nesidairo į šalis ir neieško po
puliarumo. nesitaikstė ir nevengė plaukti 
prieš srovę, jeigu buvo įsitikinęs, kad to 
reikalauja teisingai suprasti Lietuvos in
teresai. Jis išnaudojo kiekvieną progą pri
minti pasauliui Lietuvai padarytą didžią 
skriaudą ir reikalavo laisvės savo tautai.

šiandien Lietuvos Diplomatijos šefui 
sueina 70 metų amžiaus, bet galime pasi
džiaugti, kad metų našta nėra sukaktinin
ko prislėgusi. Ir fiziškai ir dvasiškai ju
biliatas laikosi aukštumoje. Vargu ar kas 
drįstu pranašauti, kaip ilgai dar truks, kol 
bus susilaukta Lietuvos valstybės išlais
vinimo iš maskvinio okupanto. Galime su 
pasitenkinimu konstatuoti, kad diploma
tiniame šios laisvės kovos sektoriuje vai
rą savo rankose laiko toks prityręs vai
rininkas. Iš visos širdies palinkėsime, kad 
jam būtų leista susilaukti tos laimingos 
dienos, kai Lietuvos valstybei išmuš lais
vės valanda.

A. Gerutis

SAKŲ KIEKIAI
Terpentinui gaminti naudojami sakai. 

O šiemet, kaip rašo Tiesa, esanti dėkinga 
vasara sakintojams. Vien per rugpiūčio 
mėn. surinkta 5 tonos sakų. Sakintojai A. 
Pačėsa ir P. Martynaitis šįmet jau surin
kę po 4 tonas sakų.

Sakintojai numatą surinkti ir perduoti 
Alytaus chemijos gamyklai šįmet apie 28 
tonas sakų.

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO 
SĄSKAITA 

duoda pelningas ir reguliaras pajamas. 
BALTIC STORES 

INVESTMENTS LTD., 
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 

Tel. SHO 8734 
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.,
12 ALBEMARLE RD., 
BECKENHAM, KENT

moka 7% (grynais) 
už investacijas 5 metams ir ilgiau 

ir
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.
SUDAROME TESTAMENTUS, 

ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ 
IR SUTVARKOME

VISUS PALIKIMO REIKALUS.

Dėl smulkių informacijų rašykite: 
Z. JURAS,

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

ANGLUOS RAJONO SKAUTŲ IŠVYKA
VOKIETIJOJE

Į LSS 5 TAUTINĘ STOVYKLĄ

Derbio geležinkelio stotyje susitinkame 
skautus iš Štoko, Manchesterio, Notting- 
hamo ir kt., o taip pat tėvus, svečius, or
ganizacijų atstovus, anglų skautininkus J- 
Booth, T. Roome. DBLS Derbio sk. pirm. 
J. Levinskas taria žodį. Korespondentai 
fotografuoja ir aprašo mūsų išvyką (apra
šymas su nuotrauka buvo Derbio Evening 
Telegraph). Rajono vadas padėkoja, ir au
tobusas rugp. 3 d. pajuda Londono link.

Londono Lietuvių Namuose mus pasi
tinka DBLS ir LNB sekr. A. Pranskūnas, 
skautų tėvai ir svečiai. A. Pranskūno lydi
mi, pasiekiam Lietuvos pasiuntinybę. Pa
sitinka mus ministeris V. Balickas. Minis- 
terį skautų vardu pasveikina mažasis V. 
Zinkus ir sesė I. Matukaitė, o Rajono va
das įteikia LSS 50 metų paminėti išleistą 
ženklą, o Balickienei gėlių puokštę.

Grįžę į Liet. Namus, susitinkame LNB 
pirm. S. Nenortą su žmona ir daug londo- 
niškių. Skautai pavaišinami, numalšina 
troškulį, apžiūri Liet. Namus ir spaustu
vę.

Šv. Kazimiero bažnyčioj mus pasitinka 
klebonas kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. 
Jis aprodo bažnyčią ir jos papuošimus. 
Pasimeldžiame ir kun. dr. Matulaičiui įtei
kiame dovanėlę.

Sporto ir Socialiniame Klube mus pa
sitinka to klubo ir DBLB pirm. S. Kaspa
ras, LAS Anglijos v-jos pirm. P. Mašalai- 
tis, kun. J. Vilutis, seimo atstovas J. Al
kis, organizacijų atstovai, tėvai ir jauni
mas. Po S. Kasparo žodžio, kuris paprašo 
stalą palaiminti kun. dr. Matulaitį, ska
niai pavakarieniaujame. Padėkos žodį ta
ria Br. Zinkus. Viršutinėje salėje suruo- 
šiamas gražus lauželis.

Doverį pasiekiame tvarkingai ir draus
mingai. Sėdame į belgišką laivą. Sekma
dienio rytą mes Ostende. Keliaujame ly
giais Belgijos keliais. Pro Briuselį pasie
kiame Vokietiją. Koelne nakvojame jau
nimo hostelyje. Sutinka mus Koelne K. 
Kužauskas ir kiti lietuviai. Gražiojoj Koel- 
no katedroj išklausom pamaldų. Apžiūrė
ję miestą, rytojaus dieną keliaujame to
liau pareiniui. Stebime pilis, vynuogynus,

JAUNIMUI
ST. PAULS RENGINYS ARTĖJA

Londono jaunimo tautinių šokių grupė 
Grandis - uoliai ruošiasi jaunimo festiva
liui, kuris įvyks St. Pauls katedroje spa
lio 30 d. Grandžiai tame renginyje teks 
užpildyti 30 minučių programos.

LAIMĖTOJAI
Pirmasis gavęs Lietuvių Namų Bendro

vės 10 svarų premiją už G. C. E. lietuvių 
kalbos egzamino sėkmingą išlaikymą bu
vo P. Viržintas iš Nottinghamo. Po poros 
dienų savo egzaminų duomenis atsiuntė ir 
premiją laimėjo A. Vitkauskas iš Brad
ford© ir A. Pukštytė iš Londono. Sveikina
me!

Premijos jau išsiųstos, o jei turime dau
giau jaunuolių, šiais metais išlaikiusių 
lietuvių kalbos egzaminus — laukiame jų 
atsiliepiant!

NAUJOJI GRUPĖ
Neseniai R. Namajuškos ir J. Balčiūno 

įkurtoji grupė „The Long and Short of It“ 
neseniai turėjo progos pirmą kartą viešai 
pasirodyti: jie grojo senoje angliškoje 
smuklėje — pub‘e. Jie ten dainavo tris sa
vo pačių sukurtas dainas.

DĖL PREMIJŲ
Pakartotinai paskelbėte, kad šiemet iš

laikiusieji liet, kalbos egzaminą (Ordina
ry Level) atsiųtų savo duomenis šiam sky
riui dėl DBLS 10 svarų premijos.

Tačiau premijas juk paskyrė ne skyrius 
„Jaunimui“, bet DBLS centro valdyba. 
Taigi duomenys siunčiami ir premijos lau
kiamos iš premijas žadėjusių.

Iš šio skyriaus skelbimo nematyti, kad 
minėtojo centrinio organo premijinės tei
sės ir pareigos yra pervestos „Jaunimo“ 
skyriui.

S. Budreika

Jaunimo sk. redakcijos pastaba: Šiame, 
S. Budreikos pasirašytame laiške yra ne
tikslumų. Premijas už lietuvių kalbos eg
zaminų sėkmingą išlaikymą skiria ne 
DBLS centro valdyba, kaip kad tvirtina 
laiško autorius, bet Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovės valdyba. Atrodo natūralu, kad 
patį jaunimą tiesiogiai liepiantieji daly
kai skelbiami Jaunimo skyriuje, o ne, sa
kykime, 2-me puslapyje, kurio daugumas 
jaunimo, kiek pastebėjome, visiškai neat
siverčia. Galime laiško autorių užtikrinti, 
kad šias premijas tebeskiria ir atsiųstuo
sius duomenis patikrina LNB vadovybė. 
Jaunimo skyriaus redakcija tesistengia 
jaunimą informuoti ir padėti jam susi
siekti.

Reino laivus. Vakare pasiekiame Vasario 
16 gimnaziją. PLB Vokietijos Krašto Val
dybos pirm. kpt. inž. J. K. Valiūnas lydi 
mus iki stovyklavietės už 25 km. Oden- 
walde. Čia mus pasitinka broliai ir sesės 
iš Vokietijos.

Stovyklavietė graži. Deja, nelemtas lie
tus mus palydėjo į palapines. Rytojaus 
dieną posėdžiauja vadovybė. Skaučių Per
kūno pastovyklei vadovauja G. Valterytė, 
pavaduotoja I. Jakubaitytė, adjutante A. 
Damaševičiūtė. Skautų Merkinės Pilies 
pastovyklei vadovauja M. Dres'.eris, pava
duotojas R. čerbauskas, adjutantas V. Ma- 
čionis.

Stovyklą dvasiškai globoja kun. J. Dė
dinas. Maitinimą tvarko B. Zinkus, jo pa
vaduotojai M. šiušelis ir P. Navulis. Vy
resniųjų skaučių ir pirmosios pagalbos va
dovė G. Zinkienė. Anglijos rajono pinigi
nius reikalus tvarko A. Jakimavičius. 
Technikinių reikalų vadovas A. Veršelis, 
programos — J. Maslauskas.

Atvyksta svečiai: DBLS pirm. inž. J. 
Vilčinskas su žmona, kun. dr. S. Matulis, 
prof. kun. J. Duoba, kun. V. Damijonaitis, 
kun. J. Dėdinas, Gegeckas su žmona (iš 
Šveicarijos), gyd. Pečiulionytė, kuri ma
žuosius apdovanoja saldumynais, F. Skė
rys, rašyt. R. Spalis ir daug kitų. Stovykla 
atidaroma. A. Veršelis ir J. Maslauskas 
stovyklautojus sveikina. Jie primena pra
eitį, skautų įsisteigimą Lietuvoje ir skau
tiškos idėjos nemarumą tarp lietuvių.

Pirmasis laužas, kuris jungia mus pa
šnekesiu, dainomis, pasirodymais, šūkiais 
ir malda. Rytą kun. V. Damijonaitis atlai
ko pamaldas. Gražus pamokslas, vėliavos 
pakėlimas ir pagerbimai.

Dangus debesuotas, saulėtų valandų pa
sigendama, bet stovyklautojų veiduose 
skaidri skautiška šypsena.

G. Zinkienė praveda vyr. skaučių kan
didačių programinius pašnekesius, po to 
įžodis, kurį duoda I. Jakubaitytė, N. Lip- 
kevičiūtė. A. Valterytė, A. Damaševičiūtė 
ir N. Kutkutė.

Lankomės Vasario 16 gimnazijoje, kur
(Nukelta į 4 psl.)

NOTTINGIIAMIETĖS VIS DAR 
DIRBA!

Praeitą savaitę Jaunimo skyruje.buvo 
pranešta, kad išsiskirstė nottinghamietės 
ir kad tautinių šokių grupės Nottinghame 
nebėra, ši žinutė neatitinka tikrovės:

Mūsų grupės mergaitės dirba ir ruošia
si naujiems pasirodymams tiek lietuvių, 
tiek anglų publikai. Grupė neseniai daly
vavo Nottinghamo universitete tarptauti
niame šokių festivalyje. Artimoje ateityje 
grupė pasirodys Nottinghamo kooperaty
vo ruošiamame vakare. Grupės narių skai
čius šiuo metu yra padidėjęs. Tikimės atei
tyje sulaukti ir berniukų. Tautinių šokių 
grupę veda ir moko Janina Vainoriūtė.

Žinutėje taip pat rašoma, kad grupę glo
bojo E. Vainorienė. Argi grupę reikia glo
boti? Aš sakyčiau, kad ne globoti, bet mo
kyti ir auklėti savo jaunimą lietuviškoje 
dvasioje. Tereikia pasiryžimo ir gerų no
rų. Jaunoji karta išmoks ir tęs pradėtąjį 
darbą toliau.

Manau, kad anoje žinutėje Jaunimo gru
pė buvo sumaišyta su Nottinghamo skau
čių grupe, su kuria aš nieko bendra netu
rėjau. Elena Vafinoricnė

Jaunimo sk. redakcijos pastaba: Iš tiesų 
sumaišėme Nottinghamo Jaunimo ir skau
čių tautinių šokių grupes. Savo klaidą ap
gailestaujame ir atsiprašome! Tačiau tuo 
pačiu ir džiaugiamės, kad E. Vainorienė 
savo laiške mus kiek plačiau painformavo 
apie Jaunimo grupės darbus ir planus. Juk 
neturime, deja, savo nuolatinių korespon
dentų lietuvių kolonijose, o todėl kartais 
ir apsirinkame. Todėl būtume tikrai nuo
širdžiai dėkingi E. Vainorienei, jei ji pa
ragintų Nottinghamo jaunimą mums daž
niau parašyti apie savo veiklą.

DA D U MARIOSIOS r U r s A V A IT ĖS PLOKŠTELĖS

1. Hey Jude — Beatles
2. I Gotta Get A Message To You

— Bee Gees
3. Do It Again — Beach Boys
4. Hold Me Tight — John Nash

*5. I Say A Little Prayer
— Aretha Franklin

6. High In The Sky — Amen Corner
7. Thi Guys In Love — Herb Alpert
8. Those Were the Days — Mary Hopkins
9. Help Yourself — Tom Jones

10. On The Road Again — Canned Heat

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

/.Jesamine — Casuals
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LONDONAS
BALTIEČIŲ KONCERTAS

Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 4 vai. po
piet, Westminster Cathedral Hall, Lon
done, Baltų Taryba ruošia lietuviams 
ir kitataučiams didelį koncertą.

ŠV. ONOS DRAUGUOS ŠOKIAI

Šv. Onos draugijos rudens šokiai ren
giami rugsėjo 21 d. (šeštadienį) Sp. ir Soc. 
Klubo patalpose (345A Victoria Park Rd., 
E9). Pradžia 7.30 vai. vakaro.

KASTYČIO BAUBLIO VESTUVĖS

Kastytis Baublys rugsėjo 14 d. Fulhame, 
Londone, susituokė su Celia A. King.

Jaunoji pora rugsėjo 16 d. išvyko apsi
gyventi į Morecambe, Lancs. Kastytis 
Baublys Lancasterio universitete dėstys 
filosofiją. Celia Baublienė taip pat yra fi
losofė ir šiuo metu baigia ruošti savo di
sertaciją.

Praeitais mokslo metais Kastytis Baub
lys filosofiją dėstė Wesleian universitete 
JAV. (r)

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS

DBLS Coventrio sk. Valdyba rugsėjo 
21 d., 6 vai., lenkų klubo salėje, White
friars Lane, Coventry, rengia Tautos šven
tės minėjimą.

Programoje numatyta paskaita, šokiai 
ir kiti įvairumai. Baras ir užkandinė veiks 
iki 11.45 vai. Šokiams gros iki 1 vai. ryto 
E. Dragūno vadovaujama kapela.

Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom gausiai atsi
lankyti.

Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAM AS
JAUNIMO ŽIDINYS 

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

GIMTOJI KALBA
Židiniečiai Petras Viržintas ir Albinas 

Vitkauskas anglų mokykloje laikė ir labai 
gerai išlaikė lietuvių kalbos (Ordinary Le
vel) egzaminus. Pirmasis išlaikė aukščiau
siu (.first grade) laipsniu, o antrasis labai 
gerai — antru laipsniu (second grade). 
Pažymėtina, kad O. L. yra išlaikoma, kai 
gaunama 3, 4, 5 ir 6-tą laipsnį.

Išlaikiusiems turėtų tekti DBLS cent
ro valdybos žadėtosios premijos po 10 sva
rų.

Stovyklavimo dienos
(Atkelta iš 3 psl.)

vyksta Studijų Savaitė. Sutinkame jauni
mo vadovę A. Grinienę, dir. V. Natkevi
čių, t. P. Urbaitį, St. Lozoraitį, kun. V. 
Šarką, O. Bartusevičienę, V. Bartusevičių 
ir kt. Pasiklausome paskaitų, o paskui įsi
jungiame į Tėvynės valandėlę. Vakare su- 
ruošiame laužą Studijų savaitės daly
viams. Mūsų laužas penkių žvakučių su
dėties, simbolizuojantis 5 Tautinę Skautų 
stovyklą (1 įvyko 1928 m. Panemunėje, 2 
1938 m. berniukams Panemunėje, o mer
gaitėms Pažaislyje, 3 1948 m. Alpėse, 4 
1958 m. JAV ir 5 1958 m. — pagrindinė 
J AV ir Europoje Anglijos ir Vokietijos ra
jonų). Po A. Veršelio žodžio, J. Maslaus- 
kas žvakutes uždegti kviečia St. Lozorai
tį, jr. (Roma), kun. dr. S. Matulį (Angli
ja), dir. V. Natkevičių (Vokietija), inž. 
Kriaučiūną (Švedija) ir A. Grinienę (Vo
kietija).

įpusėjusią stovyklą tenka pertraukti 
dėl lietingų dienų. Kpt. inž. K. J. Valiūnas 
su savo kuopos vyrais ir mašinomis mus 
su visa manta nuveža į Vasario 16 gimna
ziją, kur mes jau laukiami. Pasijutome, 
kad esame lyg pas mamas šiltame kamba
ryje ir prie maistu apkrauto stalo su šilta 
kavute... Gimnazijos aikštelėje, kuopos vy
rų pastangomis, vėl išdygsta palapinės, 
skautiški vartai ir skautiškas stalas. Veik
lusis B. Zinkus kuopos vyrus pavaišina 
skautišku maistu ir kavute. Mes dėkingi, 
kad buvome išvežti iš lietingos stovykla
vietės, tačiau ir gimnazijos aikštelėje bu
vo apsiniaukę...

Abiejų rajonų vadovybių posėdyje pa
sitarta dėl sekančių metų stovyklos. Tiki
masi, kad abiejų rajonų skautai vėl sto
vyklaus Anglijoje. Tėvynės sueigos metu 
įžodį duoda V. Zinkus ir R. Alkis. Kakla
raiščius jiems užriša rašyt. R. Spalis.

Artėja stovyklos pabaiga. Rytą kun. V. 
Šarka atlaiko pamaldas. Vakare rikiuoja
mės gimnazijos aikštėje kartu su svečiais. 
Stovyklos vadovybė dėkoja visiems, o ypač

BRADFORDAS
VĖJAI BRADFORDO ŠALELĖJ

Mūsų čia nebedaug: senieji išmiršta ar
ba nuo gyvenimo nastos pavargsta, nebe- 
teKdami atsineštosios iš Tėvynės energi
jos bei jėgų; jaunesnieji baigia svetimos 
šalies mokyklas, nebeklauso savo senolių 
pasakų apie samanotas bakūžes, pripildo 
jaunas savo sielas vietiniais skanumynais 
bei naujom idėjom, susikuria pusiau sve
timus lizdus ir dainuoja naujas dainas...

Tad mūsų čia tikrai nebedaug — nebe
daug lietuvių, latvių ir estų Bradfordo ša
lelėj. Tačiau kol tų likučių širdyse dar 
neapdulkėjusios žėri Tėvynės, Tautos ir 
Laisvės brangenybės, mes nenusimenam, 
nepasiduodam svetimų blizgučių migdan
čiam žėrėjimui: mes kasmet, kartais kas 
antri metai, susibūrę į pabaltiečių — lie
tuvių, latvių, estų — tautų draugystę, ban
dome Bradforde pajudinti žemę, kaip sa
viem tautiečiam, taip ir svetimiem čiabu
viam: pagal savas jėgas mes kalbam ir to
li likusiai tėvynei ir plačiam pasauly išsi- 
blaškiusiem tautiečiam, jog mes mylim ir 
viena ir kita, jog mes nieko nepamirštam, 
jog mes pagal savas jėgas budime jų sar
gyboje. Taip ir šiais metais: atžymėti ko
vos dėl laisvės metams, atžymėti 50 metų 
sukakčiai nuo laisvės atgavimo bei 25 me
tų sukakčiai nuo tos trumpos laisvės ne
tekimo pabaltiečių draugystės sąjunga 
Bradforde ruošia iškilmingą pobūvį.

Jis įvyks spalio 12 d. Victoria salėja 
(Victoria Hall, Saltaire), 5.30 vaE popiet. 
Pobūvyje dalyvaus visų trijų Baltijos 
valstybių įgalioti ministerial Anglijai. 
Taigi mūsų tautai čia atstovaus Lietuvos 
įgadoto Ministeįio pareigas einąs V. Ba
ilokas su žmona ir lietuvių vardu tars žo
dį visoms tautybėms. Ilgesniu žodžiu į mus 
kalbės estų įgaliotas ministeris, taip pat 
sveikinimo žodį tars ir broliškosios lat
vių tautos Įgaliotasis Ministeris.

O gėlėm ir visų trijų tautų tautinėm vė
liavom papuoštoj scenoj mums tėvynės 
dvasią primins lietuvių, latvių bei estų 
chorai ir tautinių šokių grupės.

Lietuvių programa bus atliekama T. 
Buroko vadovaujamo „Sūkurio“ ir J. Bal
čiūnaitės vadovaujamo „Atžalyno“. Spe
cialiam kambary bus parengta ir visų tri
jų tautinių grupių meno kūrinių bei rank
darbių parodėlė.

Po pobūvio sekančią dieną Vyties klube 
bus suruoštas Lietuvos Įgalioto Ministe- 
rio pareigas einančiam V. Balickui pri
ėmimas.

Tikimasi, jog visi tautiečiai iš šiaurinės, 
vidurinės bei pietinės Anglijos pasinau
dos šia proga dalyvauti kaip bendrame po
būvyje, taip ir mūsų Įgalioto Ministerio 
priėmime. Visi yra labai nuoširdžiai kvie
čiami atvykti ir dalyvauti, o Bradfordas 
yra pasiruošęs visus mielai priimti. ad 

kpt. inž. J. K. Valiūnui, kpt. J. Venckui, 
mjr. Petkūnui, kuopos vyrams, DBLS ir 
LNB, LSS Pirmijai, gimnazijos vadovy
bei. Rėmėjai pagerbiami kukliomis dova
nėlėmis ir skautų ženklais.

Stovyklautojus LSS Pirmijos vardu 
sveikino P. Molis, PLB Anglijoje raštu S. 
Kasparas, Budėkime vardu mok. V. Ignai- 
tis, Seimo atstovas J. Alkis, iš Amerikos Č. 
Kiliulis, P. Veršelis ir kt. Nuskamba him
nas, nuleidžiama trispalvė.

Paskutinis laužas. Degančias žvakutes 
laikydami rankose, po dainų, deklamacijų, 
pasirodymų ir šūkių, tyliai žiūrėdami į 
laužų liepsneles, ryžtamės ilgus metus bū
ti ištvermingais savo idealams. Vėliau 
skautų vyčių kandidatų įvedimo apeigos. 
Kandidatais tampa M. Dresleris ir V. Ma- 
čionis.

Rytojaus dieną po pusryčių atsisveiki
nam ir paliekam gimnazijos rūmus. Vyks
tame per Liuksemburgą, riedame Prancū
zijos keliais ir sustojome Reimse nakvy
nės. Čia dar apžiūrėjome garsiąją kated
rą ir dar neatstatytą miestą. Toliau paju
dėję pasiekiam Verduną, kur 1914-1918 
m. žuvo tūkstančiai karių, ir Iper, kur 
1914 - 1918 m. žuvo daug anglų. Ostendė- 
je vakarieniaujame, apžiūrime uostą, ap
sirūpiname dovanėlėmis ir sėdame į bel
gišką lavą.

Saulei kylant pasiekiame Doverį ir sku
bame į Londono Lietuvių Namus. Čia vėl 
susitinkame su būriu lietuvių, užkandę at
sidėkojame, pagerbdami organizacijų va
dovybes dovanėlėmis ir rėmėjų ženklais 
ir pasukame į Nottinghamą. į Jaunimo 
Židinį, kur mus sutinka kun. dr. S. Matu
lis, K. Bivainis, E. Zaveckienė, J. Damoše- 
vičius ir kt. Liet. Moterų draugijos pastan
gomis jau paruošta mums užkandis ir ar
batėlė. Pasistiprinę keliaujame į Derbį jau 
paskutiniai, čia gyvenantieji vadovai, iš
krauti šlapių palapinių ir juodų puodų, 
kurie lauks sekančios stovyklos.

J. Maslauskas

LEIQH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

i.BLS Leigh Skyriaus-Valdyba šaukia 
narių susirinkimą rugsėjo 28 d., šeštadie
nį, 6 vai. p.p., Railway Hotel, Bond Street, 
Leigh.

Susirinkime bus svarstomi svarbūs sky
riaus reikalai.

Visus narius ir apylinkių lietuvius ma
loniai prašome kuo gausiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
VIS JUDAME, KRUTAME

Jubiliejinių metų proga visuomeninis 
darbas tęsiamas visu pilnumu. Kiekvie
nas organizacinis vienetas įjungtas Į dar
bą. štai keletas vasaros antrosios pusės 
veiklos žirnelių.

Lietuvių Namai išpuošė savo didįjį sve
čių kambarį ir vėl parėmė finansais, kas 
buvo reikalingas. Suorganizavo ekskursi
ją į Nottinghamo lietuvių sąskrydį ir prie 
meninės programos (Navickienė, Damaus
kas) prisidėjo. DBLS skyrius suruošė Vy
dūno minėjimą, kuriame kun. A. Putcė 
skaitė paskaitą ir joje išryškino to didžio
jo Lietuvos vyro reikšmę tautai. Tautos 
dienai paminėti pasikvietė pirmą sykį į 
Manchesterį J. G. Johnstonus. Mums buvo 
tikras netikėtumas ir pasididžiavimas 
klausytis aukšto inteligento anglo, taip 
gražiai lietuviškai kalbančio apie mūsų 
tautos didybę, apie mūsų kalbos gražumą 
ir raginančio likti amžinai lietuviais. Tai 
jo žmonos, dailininkės, vertėjos ir moky
tojos, nuopelnas. Gausūs dalyviai ir jų ka
tutės buvo moralinis atpildas skyriaus val
dybai už dirbamąjį darbą.

Ramovėnai su suruoštąja pavergtųjų 
tautų demonstracija gražiai atstovavo lie
tuvių bendruomenei. Vėliavos, plakatai, 
mergaitės tautiniais rūbais paryškino de
monstraciją. Skautai, išvykę Vokietijon į 
tautinę stovyklą, užsirekomendavo kaip 
drausmingas vienetas, o skautės parvažia
vusios vėl savo švelniomis patriotiškomis 
dainomis susibūrimuose žavėjo mus. Vie
tos jaunimo skyrius suruošė labai nusise
kusią ekskursiją Į Valiją. Jaunimui tai 
buvo ypatinga proga pasidžiaugti jaunys
te. Bendruomenės sporto klubas, nors ne
seniai įsikūręs, spėjo surengti didesnio 
masto krepšinio rungtynes ir vėliau spor
tiškai pabendrauti.

Mūsų Namų moterys visur prisidėjo, jų 
visur buvo pilna, o savo pareigūnę O. Ra
monienę net buvo išleidusios į skautų sto
vyklą Vokietijoje gauti patyrimo visuome
niniame darbe.

Turėjome rūpesčių, nesusipratimų, gal 
net nereikalingos įtampos, bet tikimės, 
kad laikas žaizdas užgydys.

Baigėm vasarėlę, o rudeniui jau ruošia
ma vėl eilė darbų. D. Dainutis

LIET. SODYBA
TRADICINIS ALUTIS

Lietuvių Sodyboje lapkričio 16 d. ruo
šiamas tradicinis sezono pabaigos alutis.

Būtų labai malonu, kad lietuviai tą die
ną kitur nieko neruoštų ir visi, kas tik ga
li, suplauktų į savo Sodybą pasigėrėti ru
denėjančia spalvinga gamta ir pasigimi- 
niuoti prie alučio.

SU D. BRITANIJOS LIETUVIAIS

ATSISVEIKINANT

Mėnesį galėjau pasidžiaugti daugelio 
tautiečių širdingu vaišingumu ir grįžtu 
prie savo studijų, atgaivintas kūnu ir dva
sia.

Ačiū jums visiems, brangūs lietuviai, 
kurie taip dosniai mane priėmėte ir parė
mėte Saleziečių darbus. Norėčiau čia ap
rašyti smulkiau, kiek puikių įspūdžių su
sirinkau lankydamasis jūsų tarpe, bet ta
tai padarysiu per Saleziečių Balsą.

Noriu čia tik pažymėti, kad jūsų pasi
aukojusi ištikimybė tėyynei man yra su
teikusi didelį akstiną dirbti ir aukotis vi
somis jėgomis už mūsų Lietuvos geresnę 
ateitį. Ačiū ir už šitą jūsų gerą pavyzdį.

Diakonas Hermanas Jonas Šulcas
P.za Ateneo Salesiano 1 

00139 Roma, Italy

H. J. Šulcas yra gimęs 1939. X. 29 Klai
pėdoje. Lankė Vasario 16 gimnaziją Vo
kietijoje ir Saleziečių Italijoje. Torine at
liko filosofijos ir pedagogikos studijas ir 
2 metus dirbo Castelnuovo Don Bosco 
įstaigoje kaip bendrabučio auklėtojas ir 
mokytojas. Nuo 1964 m. studijuoja Ro
moje teologiją ir kunigystės šventinimus 
gaus gruodžio 22 d.

Lankė dabar Škotijos ir Anglijos lietu
vius, norėdamas susipažinti su jų gyveni
mu ir daug kam asmeniškai padėkoti, kad 
tiek metų rėmė mokyklą, kurioje jam te
ko mokytis. Nottinghamo sąskrydžio me
tu buvo surengęs buvusiųjų Italijoje sa
leziečių auklėtinių susitikimą, kuriame da
lyvavo apie 13 buv. auklėtinių.

PO PARODOS
Raudonoji sovietinė vėliaza jau senokai 

nusileido nuo Earls Court'o halės stogo, 
pro mėnulį kažkur į dausas skriejančioji 
raudonoji strėlė nuimta nuo pastato fron
to, plastikiniai sputnikai nukabinėti nuo 
lubų, ir... demonstrantai anglai jau nebe- 
stovinėja prie parodos vartų, nebedegina 
raudonų vėliavų, nebeperspėjinėja retų 
lankytojų, kad „nedera remti rusų paro
dos, kai tie patys rusai Prahoje šaudo į 
čekus“... Atsiduso, matyt, ir Londono po
licijos pareigūnai, kurių pusšimtis pasku
tiniosiomis parodos dienomis šią Sovietų 
prekybos ir pramonės parodą saugojo nuo 
demonstrantų.

Sovietai, atrodo, nesigailėjo pastangų ir 
milijoninių lėšų, kad paroda anglų visuo
menėje paliktų kuo geresnį įspūdį. Nekal
bant jau apie komunistinį Londono dien
raštį „Morning Star“, kuriame ši paroda 
buvo visaip reklamuojama, sovietinės 
įstaigos nusipirko keletą puslapių ir kapi
talistiniame Anglijos dienraštyje, kuria
me parodos proga visą Sovietų Sąjungą 
pristatė rožinėmis spalvomis. Nebuvo tuo
se reklaminiuose „The Financial Times“ 
puslapiuose pamiršta nė Lietuva, kuri bu
vo labai vienpusiškai ir, žinoma, prosovie- 
tiškai aprašyta.

Nežiūrint visų šitų pastangų, parodos 
lankytojų skaičius buvo nuostabiai men
kas, tame pačiame Earls Court'e rengia
mose šunų parodose jų paprastai būdavo 
daugiau, o neapmokėtieji britų spaudos 
straipsniai apie parodą dažnai buvo pilni 
pašaipos ir paprasčiausio nusistebėjimo, 
kad rusai taip naiviai prisistato britų vi
suomenei. Ir be Prahos įvykių ši paroda 
nebūtų pasisekusi.

Lietuva, Latvija ir Estija šioje parodo
je turėjo savo atskirus skyrius. Jokia kita 
sovietinė respublika savo atskiro skyriaus 
neturėjo, vadinas, Baltijos tautoms buvo 
suteikta kaip ir privilegija. Tai primena 
baltiečių savotišką lepinimą, ypač prisi
minus, kad lietuviams, latviams ir estams 
parodos metu buvo suteikta išskirtinė vie
ta, kad buvo ruošiami specialūs baltiečių 
parengimai, organizuojamos Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos dienos, kad spaudos kon
ferencijose ir diskusijų popietėse Lietu
vai, Latvijai ir Estijai buvo, palyginti, tur 
būt. daugiausia vietos skiriama.

D. Britanija, kaip žinome, nepripažįsta 
Baltijos respublikų prijungimo prie Sov. 
Sąjungos, ir toks tų respublikų pabrėži
mas, be abejo, kaip tik ir buvo nukreip
tas į šitą klausimą. Tai pagaliau pripažįs
ta ir Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto mokslo ir kultūros skyriaus ve
dėjas A. Rimkus. „Tiesoje“ rašydamas, 
kad D. Britanijos premjeras H. Wilsonas 
parodos atidarymo proga užsuko į Lietu
vos skyrių. A. Rimkus daro išvadą, jog 
premjero vizitas buvęs Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos „tarybinių respublikų savotiš
kas pripažinimas“. A. Rimkui šiuo atveju 
teprimintina, kad H. Wilsono kone rekordi
nio greičio prabėgimą pro lietuviškąjį 
parodos skyrių vertinti kaip „savotišką 
pripažinimą“ iš tikrųjų tėra savotiškas 
svajojimas, nieko bendra neturintis ir ne
galintis turėti su Lietuvos aneksijos de 
jure pripažinimu.

Lietuviškasis parodos skyrius daugumai 
lankytojų, tikriausia, paliko teigiamą įs
pūdį, nors ypatingai kuo nustebinti ir ne-' 
galėjo. Skoningai įrengtas Lietuvos sky
rius buvo jaukus po karingų ir jau seniai 
visiems nusibodusių sputnikų, nors, pa
vyzdžiui, Vilniuje gamintosios tekinimo 
staklės pramoningosios Anglijos gyvento
jams negalėjo padaryti didesnio įspūdžio, 
o skoningi ir modernūs lietuviški baldai 
taip pat vargu ar galėjo nustebinti anglus, 
kurių parduotuvės yra perpildytos įvai
riausio pasirinkimo baldais. Didesnio dė
mesio susilaukė gal tik didelis ir moder
nus A. Stoškaus vitražas „Vilnius — Lie
tuvos sostinė“, kurį ir „The Times“ tei
giamai įvertino.

Lietuviškąjį parodos skyrių aplankė ne
mažas skaičius lietuvių išeivių. Jie su pa
garba žiūrėjo į lietuvių darbštumo ir kū
rybingumo vaisius. Daugelis apsilankiu
siųjų išeivių pirmą kartą parodoje 
susitiko su lietuviais iš dabartinės Lietu
vos. O jų, palyginti, buvo nemaža.

Susitikimai tarp lietuvių iš Lietuvos ir 
išeivių visuomet buvo mandagūs, net ma
lonūs. kartais draugiški, bet tie susitiki-
STSISISISISISISISISISISISISISI

NAUJAUSIOS KNYGOS 

A. Budreckis — The Lithuanian Natio
nal Revolt of 1940. Kaina 35 šil.

O. Nendrė —■ Aidas tarp dangoraižių. 
Romanas. 43 šil. 6 penai.

V. Vo’.ertas —• Sąmokslas. Premijuotas 
romanas. 32 šil.

J. Jankus — Peilio ašmenimis. Drama. 
35 šilingai.

P. Žilys — Suomių - Sovietų karas. 32 š.
Dambriūnas ir kiti —• Introduction to 

Modern Lithuanian. 40 pamokų išmokti 
angliškai skaitantiems, lietuvių kalbos 
gramatika. 66 šilingai.

žemėlapiai, gintaras, plokštelės.
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 

Surrey.
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mai paprastai palikdavo tam tikrą tarpą. 
Tvirtai įsitikinę lietuvių tautos teise į 
valstybinę nepriklausomybę, išeiviai nega
lėjo suprasti vilniškių susigyvenimo su 
dabartine Lietuvos padėtimi, kartais net 
pabrėžtino Lietuvos priklausomybės Mask
vai gynimo, dargi rodomo pasididžiavimo 
savo tarybiškumu ir neigimo to, ką isto
rijos faktai ir dokumentai yra nesugriau
namai įrodę.

Ir vis dėlto toli siekiančios išvados iš ši
tų susitikimų nedarytinos. Be pačios pa
rodos pareigūnų, Londone lankėsi ir paro
doje koncertavo vilniečiai menininkai, ry
šium su paroda Londone viešėjo Lietuvoj 
aukštas pareigas einančių žmonių. Tai ne 
liaudies atstovai, bet atsakingi ir gal net 
tikrai įtakingi komunistinio Lietuvos re
žimo žmonės. Ir patys parodos techniški 
darbuotojai, matyt, buvo parinkti, gal 
net atsijoti, ir jų ištikimybė režimui užsi
tikrinta. Visi turi geras tarnybas ir apla
mai yra priskirtini tai privilegijuotajai 
Lietuvos visuomenės dalelei, kuria reži
mas laikosi. Pagaliau jaunesnieji, jau so
vietinėje santvarkoje išmokslintieji neiš
vengiamai yra pripratinti prie tarybinių 
šūkių.

Susitikimai su ta maža Lietuvos dalele 
išeiviams ne kartą tikriausiai buvo malo
nūs, bet su tikru dabartinės Lietuvos vi
suomenės skerspiūviu susitikti taip, deja, 
jr neturėjome progos. A. Pranskūnas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — rugsėjo 22 d., 11 

vai., St. John's Square, Convent of Mer
cy.

NOTTINGHAM — rugsėjo 22 d., 11 val., 
Židinyje.

NOTTINGHAM — rugsėjo 29 d., 11 val., 
židinyje.,

LEICESTER — rugsėjo 29 d., 12 val., The 
Sacred Heart, Mere Rd.

VOKIETIJA
MIRĖ GYD. A.A. CUCĖNAS

Gyd. L. Pašaitienė praneša apie savo 
brolio mirtį. Studentaudamas jis buvo VD 
universiteto Fraternitas Baltiensis lietu
vių studentų korporacijos narys, net vie
nas steigėjų.

A.a. A. Cucėnas gimė Rygoje 1912 m. 
Baigė Rygos lietuvių gimnaziją ir Kauno 
universiteto medicinos fakultetą. Mirė po 
ilgos ir sunkios ligos rugpiūčio 20 d. Pa
laidotas Mažeikių kapinėse.

ITALIJA
SALEZIEČIAI KELIASI Į ROMĄ

Lietuvybės reikalais gyvai besirūpinan
čio kardinolo Antonio Samorės bei Romoj 
įsisteigusio lietuvių komiteto kviečiami, 
saleziečiai su visa manta ir personalu iš 
Castelnuovo keliasi į Romą.

Dar nesusikūrus numatytai tinkamai 
būstinei, laikinai jie apsistos Pijaus XI in
stitute, Marijos Krikščionių Pagalbininkės 
aikštėj, netoli popiežiškos lietuvių šv. Ka
zimiero kolegijos. Čia veiks vidurinė pen
kių klasių mokykla (su galimybe pasirink
ti ir tęsti aukštesnius gimnazijos ir kitus 
kursus), spaustuvė su grafikos mokykla 
ir platus lietuviškos spaudos skyrius.

Nuo rugsėjo 24 d. Castelnuovo Don Bos
co saleziečių adresas yra šis: Saleziečių 
Židinys, Pz. S. M. Ausiliatrice, 54, 00181 
Roma, Italia. Itališkai, vietoj „Saleziečių 
Židinys“, bus tituluojama „Lituani Don 
Bosco".

Saleziečių Židinio direktorium ir SB re
daktorium patvirtintas kun. Pranas Ga
vėnas. Į jį prašoma kreiptis kandidatų į 
mokyklą klausimu, spaudos bei kitais rei
kalais. Rėmėjų būreliai ir kiti saleziečių 
lietuviškos veiklos bendraminčiai prašomi 
ir toliau remti atsinaujinusį Saleziečių Ži
dinį, pasiryžusį dar intensyviau darbuotis 
lietuvybei. Kun. Pr. Gavėnas

NAUAS ADRESAS
Nuo rugsėjo 24 d. Castelnuovo Don Bosco 
saleziečių adresas yra šis:

Saleziečių Židinys, 
Lituani Don Bosco, 
Pz. S. M. Ausiliatrice, 54, 
00181 Roma, Italia
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