
Nr. 43(1035).

Ll ETŲ VIS
Londonas, 1968 — Lietuvos Laisvės Kovos — metų spalio mėn. 29 d. XXII metai

Ideologijos skraistei nukritus
Sovietiniai daliniai Prahą okupavo naktį 

iš rugpjūčio 20 į 21 d. Tai data, įeisianti į 
istoriją ne dėl to, kad Vakarai ramiai žiū
rėjo, kaip Maskva prievarta mažai tautai 
primeta savo valią ir okupuoja kraštą: pa
saulis prie to jau pripratęs nuo Jaltos, nuo 
Budapešto liaudies sukilimo metų.

Bet iš tiesų 1968 m. rugpiūčio 20 d. Pra
hoje istorijon įsirašė dar dėl kitos priežas
ties. Tą dieną didžiausia ir galingiausia 
komunistinė valstybė — Sovietų Sąjunga
— užėmė kitą komunistinę vals
tybę — Čekoslovakiją. Visi tie gražūs žo
džiai, visos tos tirados ir iškilmingi šūkiai 
apie „socialistinių tautų brolybę“ tą naktį 
nugarmėjo į istorijos sąšlavyną. Galutinai 
subyrėjo iki tol vis dar uoliai puoselėtas ir 
ramstytas įvaizdis apie komunizmą, kaip 
apie vientisą, vieningą pasaulinį sąjūdį 
(na, tik Kinijoje buvęs šioks toks nukrypi
mas) ir bepaliko jokiais šūkiais nebepa- 
gražinta nuoga istorijos tikrovė: didelė 
valstybė savo valią primetė mažai valsty
bei. Didelė valstybė kariškai mažą valsty
bę okupavo ir jai diktuoja, kaip tvarkyti 
kultūrinius, ekonominius, politinius reika
lus. Visos ideologinės skraistės nukrito: 
abi valstybės juk yra ta pačia ideologija 
besiremiančių komunistų partijų valdo
mos.

O vis dėlto vieną skraistę Maskvos pro
pagandininkai vis dar laiko ištiesę virš to
sios nuogybės. Prahą juk okupavo ne vien 
tiktai sovietų daliniai, bet ir dar kitų ketu
rių komunistinių rytų Europos kraštų ka
riai dalyvavo tame žygyje. Nejaugi šie 
penki Varšuvos pakto kraštai — Sovietų 
Sąjunga. Lenkija, Rytų Vokietija. Vengri
ja ir Bulgarija — iš tiesų vis dar sudaro 
vieningą tarptautinį komunistinių valsty
bių sąjūdį?

Kai didžiulė dauguma pasaulio komunis
tų partijų — pradedant italais, britais ir 
prancūzais ir baigiant pietų amerikiečiais
— prievartinį Maskvos įsikišimą į vidinius 
Čekoslovakijos reikalus griežtai pasmerkė, 
kai pasmerkusiųjų tarpe matome netgi Ru
muniją ir Jugoslaviją, kuriom betarpiška 
sovietų karinės jėgos grėsmė yra pavojin
giausia. akysna krinta, kad Prahos okupa
cijai pritarė pirmoje eilėje dvi komparti

Septynios DIENOS
Sėkmingas erdvės žygis Dar vienas nusižudymas

Po beveik 11 parų kelionės erdve ameri
kiečių 3 astronautai nusileido sėkmingai.

Bazėje jie buvo priimti iškilmingai. Ra
dijo telefonu astronautus pasveikino pre
zidentas.

Maskvos „Izvestija“ irgi sveikino šį 
amerikiečių astronautų pasisekimą, kartu 
apgailestaudama, kad pastaruoju metu ru
sai negali suruošti tokių skridimų, kurių 
metu žmonės galėtų stebėti, kas kur nege
rai. Šįkart kaip tik astronautas Cunningh- 
amas pastebėjo elektros gedimą skrendant 
ir skubiai pataisė.

Skrisdami astronautai atliko daugiau 
kaip 50 numatytų ir nenumatytų uždavi
nių.

Baigus sėkmingai šį žygį, greičiausia, 
kad jau gruodžio mėn. kiti trys astronau
tai bus paleisti paskraidyti apie mėnulį. 
Jiems skristi bus panaudotas didžiulis Sa- 
turn-5 paleisti erdvės laivui. Skris Apollo- 
8 lėktuvu.

Jei tas skridimas pasiseks, tai 1969 m. 
du astronautai Apollo-9 laivu jau skris į 
mėnulį.

Karinės priemonės Graikijai
JAV buvo sustabdžiusios ginklų ir kari

nių priemonių tiekimą Graikijai.
Po septyniolikos mėnesių pertraukos 

draudimas atšaukiamas, ir Graikijai pir
miausia bus duota iki 30 supersoninių lėk
tuvų ir pora minosvaidžių.

Tokį politikos pasikeitimą diktuojanti 
pasikeitusi padėtis Rytų Europoje, ypač 
Čekoslovakijos okupavimas ir galima už
puolimo grėsmė Jugoslavijai ir Rumunijai.

Su Rodezija norima susitarti
Britanijos parlamentas pritarė savo vy

riausybės Rodezijai pasiūlytoms sąlygoms 
prieiti susitarimo.

Dalis vyriausybės darbiečių partijos par
lamentarų vis dėlto atsisakė palaikyti vy
riausybę, nes ji daranti nuolaidas Rodeziją 
valdantiems baltiesiems.

Dar viena „karšta“ linija
Vakarų Europos sąjunga savo posėdyje 

pasiūlė įvesti „karštąją" telefono liniją 
tarp NATO tarybos ir Varšuvos pakto šta
bo Maskvoje.

jos: Kubos ir egzilų ispanų. Kuba, pritar
dama Maskvai, be abejo, nepamiršo, kad 
ji iš sovietų kiekvieną dieną gauna po mi
lijoną dolerių pašalpos, be kurios jos ūkis 
bematant sugriūtų, o ispanų kompartija 
yra nelegali, veikia užsieniuose ir laikosi 
tik Maskvos pašalpų dėka.

Iš tiesų abejotina, ar nors vienas lenkas, 
vokietis, bulgaras ar vengras karys būtų 
dalyvavęs Čekoslovakijos okupacijoje, jei 
jų kraštuose nebūtų sovietų kariuomenės 
įgulų. Spauda jau gana smulkmeniškai ra
šė apie aiškią ir visiškai nedviprasmišką 
opoziciją okupacijai Varšuvos, Rytų Ber
lyno, Budapešto ir Sofijos viršūnėse, o 
apie pačių okupacinių dalinių karių nuo
taikas užsimena ir socialistų „New States
man".

Susumavęs liudininkų pasakojimus, laik
raštis nurodo, kad rusų kariai Čekoslova
kijoje yra pasimetę, apstulbę ir jaučiasi 
suklaidinti. Girdėję sovietinės spaudos ir 
savo vadų aiškinimus, kad jie čekoslova- 
kijon atvyko padėti krašto liaudžiai atsi
spirti prieš „kontrrevoliucionierišką“ val
džią, rusai kariai savo akimis pamatė, kad 
visa čekų ir slovakų liaudis į juos žiūri, 
kaip į įsibrovėlius okupantus, ir kad toji 
liaudis kaip tik vieningai palaiko savąją 
— komunistinę! — vyriausybę. Ištisi sovie
tų daliniai buvo demoralizuoti ir turėjo 
būti pakeisti kitais. Tai buvo akivaizdus 
pavyzdys, kaip perdėta ir vienpusiška pro
paganda gali atsikreipti pati prieš save...

Rytų vokiečių karių padėtis Čekoslova
kijoje yra itin kebli. Čekai dar puikiai 
atsimena žiaurią vokiečių okupaciją, o Ry
tų Vokietijos karių uniformos labai pana
šios į buvusiąją wehrmachto uniformą. Ta
čiau vokiečiai, į bet kurią uniformą įkišti, 
tur būt, bus paklusnūs ir drausmingi, o jų 
daliniai Čekoslovakijoje bet kokį galimą 
vidini nejaukumą pridengia stalinistiniu 
uolumu.

Vengrai okupuotoje Čekoslovakijoje aki
vaizdžiai jaučiasi nejaukiausiai. Jų kari
ninkai ir kariai pastebimai simpatizuoja 
čekams ir slovakams, bet jie patys yra be
jėgiai ką nors pakeisti. Iš jų visos laikyse
nos dvelkia didelė gėda.

Pačios įdomiausios ir sudėtingiausios

V. Vokietijos policija surado lavoną kraš
to apsaugos ministerijos pareigūno Boen- 
mano. Manoma, kad jis nusižudė.

Kol kas nenustatyta, ar jo mirtis turi ko
kio nors ryšio su anksčiau nusižudžiusiais 
pareigūnais.

Nusižudymai daugėja
Nusižudė Vokietijos ekonomikos minis

terijos paramos užsieniams skyriuje dir
bęs Schenkė.

Tai jau ketvirtas aukšto pareigūno nusi
žudymas per trumpą laiką.

Itardamos, kad tie nusižudymai gali būti 
susiję su šnipinėjimu, vokiečių įstaigos vis 
tiek nesuseka siūlo galo. Medžioklėje nu
šautasis admirolas Luedkė buvo įtartas, 
bet jam apkaltinti nesurasta pagrindo.

Dalis važiuoja namo
Pagal Sov. Sąjungos-Čekoslovakijos su

sitarimą jau pradedamos pamažu atitrauk
ti Varšuvos pakto karinės pajėgos iš Čeko
slovakijos.

Pirmieji pradėjo grįžti per sieną namo 
Rytų Vokietijos daliniai. Dėl tų dalinių 
protestą reiškė ir Čekoslovakija ir Vakarų 
kraštai, nes pagal Potsdamo 1945 m. susi
tarimą Rytų Vokietijos daliniai negali bū
ti naudojami politiniams tikslams už savo 
krašto ribų.

Nereikalinga pagalba
Jugoslavijos prez. Tito iš eilės bent porą 

kartų savo kalbose pareiškė, kad jo kraš
tas nereikalingas jokios neprašytos pagal
bos. Tokia pagalba būtų „griežtai atmes
ta“.

Kai kurie komunistų vadai, sako, vaiz
duoja neteisingai padėtį Jugoslavijoj. Gir
di, Jugoslavija parsiduodanti Vakarams, ji 
nesanti socialistinė, ji sukanti į kapitaliz
mą. O tie, kurie, sako, kritikuoja mus, api
puola mūsų parduotuves, kaip bitės medų.

Kai kurie komunistiniai kraštai galvoją, 
kad ne visoms tautoms reikalingas suvere
numas. Esą gaila, kad tokios teorijos kyla. 
Tito tokias teorijas griežtai pasmerkia. 
Mažosioms tautoms kyla pavojus iš didžių
jų, dėl to jos privalo vienytis.

esančios lenkų karių nuotaikos okupuotoje 
Čekoslovakijoje. Vieno stebėtojo nuomone, 
jos beveik primenančios šizofrenijos simp
tomus ir sunkiai yra išaiškinamos be psi
choanalizės pagalbos.

Lenkai parodo mažiausiai simpatijų če
kams ir slovakams. Jaunas lenkų kareivis 
paaiškinęs:

— Ir ko gi tie čekai dabar skundžiasi? 
Mes jiems teatsilyginame už 1956 metus, 
kai jie mums nepadėjo prieš rusus...

Nuo šitokios ciniškos pažiūros neatsili- 
kęs ir vienas vyresnio amžiaus lenkas:

— 1945 metais čekai buvo vieninteliai, 
kurie rusus pasitiko su raudonomis vėlia
vomis. Dabar mes jiems tepadedame su
prasti, ką jie padarė...

Vieno liudininko nuomone, vienintelis 
lenkų kartėlis, įsivėlus į Čekoslovakijos 
okupaciją, yra tas, kad jie tokiu būdu pa
deda rusams. Kai neseniai Moravijoje prie 
lenkų dalinio prisiartino rusų karininkai, 
lenkų elgesys ir žodžiai buvo tokie atšiau
rūs, kad nedaug trūko, idant būtų panau
doti ginklai. Aplamai rusai vengia su len
kais susitikti. O lenkų daliniai Čekoslova
kijoje iš tolo atpažįstami: jų uniformos 
esančios elegantiškiausios, o tankai — ne
švariausi.

E. Ilinis

LIETUVIAI LIUTERONŲ BAŽNYČIOS 
SUVAŽIAVIME

Šįmet suvažiavimas įvyko rugsėjo 30 — 
spalio 4 d. d. Šiaurės Vokietijoje, prie 
Hamburgo, laisvalaikio name.

Suvažiavimo tema buvo „Bažnyčia ir pa
saulis ketvirtame visuotiniame Ekumeni
niame Tarybos suvažiavime 1968 metais 
Uppsaloj.“ Vadovavo Liuteronų Tarybos 
vokiečių pirmininkas kun. Ernst Eberhard 
iš Sttutgarto.

Lietuvių grupė šį kartą buvo ypač gau
si. Joje dalyvavo kunigai Adolfas Keleris, 
Juozas Urdzė, Julius Stanaitis ir Adomas 
Gelžinis ir bažnyčios darbuotojai med. dr. 
Alg. Gintautas, mok. Fr. Skėrys, Fr. Šlen- 
teris, Vera Urdzienė, Marija Kilienė ir Jo
nas Pareigis. Kaip svečiai dar dalyvavo
kun. Karolis Felgendreheris ir Kurtas
Klumbys, abu iš Hamburgo.

Romos Katalikų Bažnyčia šį kartą buvo 
atsiuntusi savo stebėtojus.

Vieną vakarą mok. Fr. Skėrys padarė 
platų pranešimą apie lietuvių evangelikų 
liuteronij veiklą išeivijoje ir parodė skaid
rių iš lietuvių evangelikų veiklos Vakarų
Vokietijoje, Bostono lietuvių evangelikų 
parapijos, Tėviškės parapijos Chicagoje ir 
evangelikų jaunimo suvažiavimų.

Fr. Skėrys

GUDIŠKOS FANTAZIJOS

Gudų emigrantai, turintieji savo centrą 
Vokietijoje, savo memorandumuose Vaka
rų kraštų vyriausybėms, be kita ko, ir Lie
tuvą pakaltino imperializmu.

Gudijos-Bielorusijos plotas kadaise bu
vęs 466.000 kvadratinių kilometrų, ir gy
ventojų tas kraštas turėjęs daugiau kaip 
20 mil.

Dabartinę sovietinę Gudiją sudaro 207 
tūkst. kv. kilometrų ploto, ir gyventojų 
yra 10 mil.

Kaip memorandumuose rašoma, likusį 
plotą su 11 mil. gyventojų prisijungė sau 
Sov. Sąjunga (Smolenską, Brianską), Lie
tuva (Vilnių), Latvija (Dvinską) ir Lenki
ja (Balstogę).

DUBČEKAS PRIEŠ KAPEKĄ

Čekoslovakijoje susiorganizavo proso
vietinė komunistų grupė, kuri norinti pa
šalinti dabartinę vadovybę ir kraštą pa
versti pavyzdingu sovietų sąjungininku.

Jie jau dabar reikalauja iškelti bylas 
laikraščių redaktoriams ir radijo ir televi
zijos komentatoriams už žmonių klaidini
mą ryšium su sovietine okupacija.

Jiems vadovauja buvęs partijos pareigū
nas Kapekas. Grupę sudaro Novotnio lai
kais geras vietas turėję komunistai. Mano
ma, kad grupę suorganizuoti paskatino 
Kremliaus pasiuntinys Kuznecovas.

Dubčekui ištikimi komunistai reikalauja 
tą grupę pasmerkti, kaip provokuojančią 
ir skaldančią.

—Nobelio literatūros premija paskirta ja
ponų romanistui Jasanariui Kawabatai 
(tai pirmasis japonas, kuris gavo tokią 
premiją).

SPAUDOJE
NUKOPIJUOTA KEPURINĖ

Vladas Dumčius, aprašinėdamas savo 
kelionės įspūdžius, „Mūsų pastogėje“ spa
lio 7 d. samprotauja:

„Dainuodamos įeina salėn mergaitės ta- 
hitietės, dėvinčios hula hula sijonais. Šoka 
savo tautinius šokius. Gražiai, plastiškai, 
ritmingai. Atsisveikinimo su žvejais šokis, 
atrodo, bus nukopijuotas iš mūsiškės Ke
purinės. Labai jau panašus...“.

IŠTIKIMYBĖ TRADICIJAI IR
ATVIRUMAS NAUJOVEI

„Mūsų pastogės“ vedamajame spalio 14 
d„ be kita ko, rašoma:

„Keista, kad pas mus dar vis tebėra ne
išgyvendintas neigiamas požiūris į skirtin
gas nuomones. Atrodo, kad apie mūsų dar
bus, gyvenimą, veiklą negali būti kitokios, 
tik glostanti, girianti arba, kitaip sakant, 
tik teigiama nuomonė. Todėl ne tik baisu, 
bet ir kenksminga vienu ar kitu klausimu 
pareikšti kitokią nuomonę, o jau pakriti
kuoti kieno nors kito atliktus darbus yra 
tiesiog nedovanotina. Ir taip gyvename, 
tarsi būtume kažkokioje atbaigtoje tobuly
bėje, kur viskas atliekama tokioje perfek- 
cijoje, kad tiesiog uodas nosies negalėtų 
įkišti.

Bet gi visi gyvename toje pačioje žemėje 
ir esame to paties molio krėsti. Kas ką da
ro arba užsimojęs daryti, arba kas padarė 
kitaip, negu pagal iki šiai dienai priimtą ir 
galiojantį šabloną, tai jau yra destruktyvu, 
netinkama, net išdavikiška. Nepagalvoja
ma, kad gyvenime nestovima vietoje: už
daras konservatyvizmas yra ne vien tik 
stabdis, bet ir mirtis. Jeigu šito principo 
būtų buvę laikomasi, tai šiandie, greičiau
sia, dar tebegyventume urvuose, nes tasai, 
kuris vietoj akmens pasiūlė strėlę, jau bu
vo senosios tvarkos laužytojas ir naujovių 
skleidėjas...

„Todėl ir nuomones viena ar kita proga 
reiškiant reikėtų į kiekvieną naujovę žiū
rėti su daug žadančiomis viltimis, lygiai 
nereikėtų niekinti ir tų, kurie laikosi senų
jų formų. Ištikimybė tradicijai ir atviru
mas naujovei — yra du atramos taškai, ku
riais remiasi su gyvenimu einanti tautinė 
kultūra...“.

LIETUVA IŠ ARTI

Kun. Feliksas Jucevičius, šiemet lankę
sis Lietuvoje, „Tėviškės žiburių“ 36 nr. 
spausdinasi su savo kelionės įspūdžiais. Iš 
jo rašinio, pavadinto „Dabartinė Lietuva 
iš arti“, cituojame:

„Lietuviškoji tikrovė visur skelbė visai 
priešingą dalyką — Lietuvos visišką pri
klausomumą nuo Maskvos, neturėjimą jo
kio savarankiškumo ir nuolatinį rusų kiši
mąsi visur. Ne be pagrindo komunistai va

Statybos
Lietuvos ūkininkija išsiskirstė iš kaimų 

į vienkiemius per nepilnas tris dešimtis 
metų, nepaisant keleto metų susitrukdymo 
Pirmojo Pasaulinio karo metu ir tuoj po 
jo. Ir trobesius pasistatė.

Rusijos kompartijai daug sunkiau sekasi 
suvaryti žmones atgal į kaimus. Maskvos 
valdžios vietininkai, iš Maskvos raginami, 
vis grįžta prie tos problemos. Rugsėjo 26 
d. Tiesoj prabilo apie tai vienas iš aukš
čiausių vietininkų, J. Maniušis, „LTSR Mi
nistrų Tarybos pirmininkas“. Sako:

„Per visą pokario laikotarpį (23 me
tai! E.) iš vienkiemių išsikėlė tik apie 15 
tūkstančių šeimų“.

Šiuo metu iš kaime esančių 345 tūkstan
čių individualinių gyvenamųjų namų 261 
tūkstantis namų, arba 76 procentai, yra 
vienkiemiuose (juose gyvena 310 tūkstan
čių šeimų).

Toliau aiškėja, kad šiemet planuota per-

— Vengrijos motoristai labiausiai ne
kenčia Britanijos ministerės Barbaros 
Castle, kuri praeitais metais ten važiavu
si atostogų ir pasigyrusi, kaip puikiai vei
kia jos įvestasis įstatymas girtiems vai
ruotojams duoti pūsti tas garsias pūsles, 
o vengrai susižavėję ir įsivedę panašią 
tvarką.

— Rugsėjo 1 d. JAV turėjo 201.565.000 
gyventojų (nuo 1960 m. padaugėjo dau
giau kaip 21 mil.).

— Ispanija turi 32.455.000 gyventojų.
— Lenkijos buvusio ministerio, paša

linto iš pareigų ryšium su kovo mėn. stu
dentų demonstracijomis, Topolskio sūnus 

dina Lietuvą „tarybine“. Ji yra iš tikrųjų 
rusų tarybų Lietuva. Užtenka pabūti tik 
kelias dienas Lietuvoje, ir tuojau pamatai, 
kad „tarybinis“ yra sinonimas žodžio „ru
siškas“. Ta prasme šį žodį toliau ir varto
siu.

Keistai skambėjo man ir okupuotos Lie
tuvos sąvoka. Aš susidariau įspūdį, kad 
Lietuva yra aneksuotas kraštas, t. y. tik 
paprasta Rusijos provincija, kuri turi dar 
tam tikrą savivaldos laipsnį. Šitokia da
bartinės Lietuvos samprata nėra nei šir
dies, nei jausmų, nei kapitalistinio galvo
jimo diktatas, o pačios tikrovės šauksmas, 
tos tikrovės, su kuria turistas lietuvis su
siduria nuolatos.“

„Bendras Vilniaus vaizdas darė man la
bai slegiantį įspūdį, taip slegiantį, jog jau 
trečią dieną norėjau bėgti iš jo ir Lietuvos. 
Vilniaus visa betarpiškoji tikrovė liudija, 
kad Lietuva yra ne kas kita, kaip tik pa
prasta Rusijos provincija. Lygiai tokį įspū
dį man padarė Kaunas, nors ten žmonių 
dauguma kalbėjo lietuviškai. Iš toli Vil
nius, Kaunas. Lietuva yra kai kam gražūs, 
kai kam skaudūs prisiminimai, o gal ne
vienam ir mitas. Iš arti Vilnius, Kaunas, 
Lietuva dabar yra „tarybinė“ tikrovė, ku
rią dominuoja skurdas, baimė ir neviltis. 
„Inturistas“ apgyvendino mane „Vilniaus“ 
viešbutyje, kuris yra Lenino prospekte, ne
toli katedros. Ir štai pirmoji staigmena. Iš
skyrus priėmimo tarnautojus, pirmą dieną 
Lietuvos sostinės viešbutyje negalėjau su
sikalbėti lietuviškai. Nemokėdamas nei ru
siškai, nei lenkiškai, pasijutau lingvistinia
me akligatvyje. Padėčiai gelbėti pristatė 
„vertėją“. Bet pastarasis sunkiai suprato 
mane, o aš jį. Kaip tai suprasti? Ar „Intu
risto“ viršininkai, turiu galvoje „tarybi
nius", nemato reikalo net Lietuvos sostinės 
viešbučius aprūpinti dvikalbiais tarnauto
jais? Atrodo, kad taip. Ir nesistebėkime. 
Juk „lietuviškasis“ „Inturistas“ yra rusiš
kojo „Inturisto“ padalinys, o pastarajam 
ar taip jau svarbu, jei atvykęs lietuvis ne
susikalba lietuviškai lietuviškame viešbu
tyje?

“Vilniaus „Inturisto“ „viršininkai“ sto
koja ir kultūros, ir manierų. Kažkaip jie 
atsiduoda „tarybiniu“ saugumu. Leningra
do „Inturistas“ paliko daug kultūringesni 
įspūdį, ir jo aptarnavimo negalima net ly
ginti su vilniškiu.

„Rusų kalba dominuoja ne tik viešbuty
je, bet ir gatvėje, ir tai po dvidešimt pen
kių „tarybinės“ Lietuvos gyvavimo metų. 
Lietuvos sostinėje girdisi daugiau lietuviš
kai kalbančių tik nuo penktos valandos, 
kai iš įstaigų pasipila tarnautojai. Man sa
kė, kad rudenį ir žiemą esą geriau, nes iš 
atostogų grįžta studentai, tarnautojai ir 
šiaip piliečiai, bet nemanau, kad tai radi
kaliai pakeičia padėtį — daugių daugiau
sia ją tik sušvelnina. Net ir geriausius no
rus turėdamas negalėčiau pasakyti, kad 
Vilniuje būtų jaučiama lietuviška nuotai
ka. Visur jauti „tarybinės“ atmosferos des- 
potinį dvelkimą. “ (r)

kaimuose
kelti iš vienkiemių 3500 šeimų, bet iki šiol 
joms namų pastatyta tik 1276, arba 36.5 % 
metinės užduoties. O ruduo jau čia pat, ir 
vargu statytojai beprisikas iki pusantro 
tūkstančio. Kitais metais žada planuoti 
4000, bet jeigu statyba taip seksis, tai var
gu galima tikėtis dviejų tūkstančių.

Net pagal ligšiol drąsiausią planą — po 
4000 per metus perkeliant —310.000 šeimų 
perkelti reiktų beveik 80 metų. O jeigu ne
būtų surasta priemonių statybai drastiškai 
pagreitinti, tai tam sumanymui (ar Mask
vos reikalavimui) įvykdyti nepakaks nei 
200 metų... O trobesių padėtis vienkie
miuose tokia, kad reikia ką nors daryti jau 
dabar. Norint tą problemą išspręsti bent 
per 10 ateinančių metų, reikia sugebėti 
kasmet pastatyt bent po 30.000 gyvenamų
jų namų. Atseit, reikia padidinti statybinį 
pajėgumą 20 kartų. Tokio stebuklo nė „vi
sagalė kompartija“ nedrįsta pažadėti. (E) 

nuteistas pusantrų metų kalėti už „apšmei
žimą lenkų tautos“ — jis sakęs, kad tik žy
dai tinka kraštui valdyti, kad lenkai padė
ję vokiečiams naikinti žydus ir kad visi 
žymiausi žmonės buvo žydai.

— Amerikiečių naujausiai paskelbtomis 
žiniomis, Pietų Vietname priešo pajėgas 
sudaro apie 90.000 Šiaurės Vietnamo karių 
ir iki 40.000 vietinių Vietcongo dalinių.

— Lisabona, Portugalijos sostinė, yra 
pirmasis Europos miestas, kurio viešosiose 
susisiekimo priemonėse (tramvajuose, au
tobusuose) uždrausta rūkyti, o kas bus pa
gautas, turės mokėti baudos iki 4 sv. 10 šil.

— Izraelio policija suėmė 17 m. amžiaus 
arabą jaunuolį, kuris Hebrone metė grana
tą, sužeidusią 47 žmones.

1
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LIETUVOS TOMAS
Lietuvių Enciklopedija jau senokai bai

gė eiti, ir galėtume net sakyti, kad mes 
baigiame ją net pamiršti, ypač tie, ku
riems rečiau tetenka ištraukti kurį nors 
jos tomą iš lentynos. Bet ne visai tikslu 
būtų pasakyti, kad ji baigė eiti. Ogi mes 
dar vis laukėme penkioliktojo tomo, ku
riam buvo kliūčių laiku pasirodyti: kai 
kurie bendradarbiai vis negalėdavo te
sėti — parašyti savo pasiimtosiomis te
momis straipsnių. Be to. dar turėsime su
silaukti papildymų tomo.

Dabar skaitytojai jau susilaukė to Lie
tuvai skirtojo penkioliktojo tomo, kuris 
žymiai stambesnis už kitus — net 808 pus
lapiai. Jis techniškai ir sutvarkytas jau 
nebe taip enciklopediškai: medžiaga su
grupuota ne abėcėline tvarka, bet pagal 
temų grupes, o atskira tema turi antraš
tę, nors puslapiai turi po dvi skiltis, kaip 
ir visuose kituose tomuose. Tomas reda 
guotas prof. dr. Vinco Maciūno.

Lietuvių Enciklopedija iš viso buvo 
skirta daugiausia Lietuvai ir lietuviams ir 
jų darbams. Ar buvo reikalingas dar toks 
atskiras Lietuvos tomas?

Atsakymas priklausys nuo to, kaip gal
vosime. Jeigu galvosime, kad po visą en
ciklopediją yra išblaškyti maždaug visi 
tie dalykai, kurie dabar spausdinami Lie
tuvai skirtame tome, tai bus vienas požiū
ris. O jeigu galvosime, kad labai paranku 
turėti atskiroje knygoje įvairių Lietuvos

ANTANO GUSTAIČIO VARNAS

Pirmą kartą 1966 m. išleistasis Antano 
Gustaičio eilėraščių rinkinys „Ir atskrido 
juodas varnas“ buvo greit išparduotas.

Rinkinys vėliau gavo Lietuvių Rašyto
jų Draugijos literatūros premiją.

Skaitytojams dar vis paieškant tos kny
gos, dabar išspausdinta nauja laida.

Knygos yra 126 psl. Kaina — 4 dol. Įriš
ta kietais viršeliais ir aprūpinta R. Viesu
lo aplanku.

Leidėjas, kaip ir pirmosios laidos, yra 
Algimanto Mackaus vardo knygų leidimo 
fondas (adresas: G. Vėžys, 6349 South 
Artesian Ave., Chicago, Ill. 60629). 

DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(20)
ATGAL Į KAUNĄ

Pagaliau Steponas iš kažkur sužinojo, kad Kau
no miesto poliklinikos (buv. miesto ligonių kasos) 
rentgeno kabinete esanti laisva gydytojo vieta. Tuo
met jau nutariau grįžti į Kauną. Dr. Jasaitis nelabai 
norėjo mane išleisti, tačiau sutiko, numanydamas, 
jog veržiuosi į savo nuosavą lizdą. Į Kauną grįžau 
paskutinėmis spalio mėn. dienomis. Taigi Šiauliuose 
išdirbau apie vienuolika mėnesių.

Pirmasis mano žingsnis Kaune buvo susitvar
kyti su darbu. Poliklinikos direktorius dr. Žyman
tas mielai priėmė, ir nuo lapkričio pradžios pradė
jau eiti pareigas. Čia radau dirbančių daug savo pa
žįstamų gydytojų: vidaus ligų ambulatorijos vedėja 
buvo dr. S. šimoliūnienė, akių — dr. O. Landsber
gienė, laboratorijos — dr. M. Nasvytis. Chirurgijos 
ir moterų ligų vedėjai buvo jau jaunesniosios kartos 
gydytojai. Poliklinikoje dirbo ir buvęs karo gydyto
jas pik. Augevičius.

Rentgeno kabinete dirbo tiktai viena technikė, 
gailestingoji sesuo Rūkienė ir sanitarė. Daugėjant 
darbo, 1942 m. pradžioje buvo duota ir antra tech
nikė — gailestingoji sesuo J. Karklienė. Buvo duo
tas net ir gydytojas asistentas. To darbo dirbti atėjo 
jaunas gydytojas Petras Jašinskas. Tai buvo žmo
gus su iniciatyva, kaip man atrodė, gabus organiza
torius ir lietuvis patriotas. Poros žmonių buvau įspė
ta, kad jis esąs komunistas; ar iš tikrųjų taip buvo, 
tai dar klausimas, nes pirmosios okupacijos metu jis 
buvo komunistų kalėjime. Dr. Jašinskas dirbo dar 
sveikatos tarėjo raštinėje. O dabar girdėjau jį esant 
universiteto klinikų direktorium.

Turėjome tiktai vieną rentgeno aparatą ir dir
bome tiktai diagnostikos srities peršvietimus, tačiau 
darbo buvo nemaža, nes, be poliklinikinių, ligonių 
ateidavo dar ir iš šalies.

Medicinos patarnavimai poliklinikoje miesto 
biednuomenei buvo teikiami nemokamai, o pasitu
rintieji mokėdavo tam tikrą mokestį, ir iš to polikli
nikos personalas gaudavo algas. Tačiau gydytojams 
nebuvo draudžiama priimti ir privačius pacientus, 
kurie patys tiesiogiai apmokėdavo gydytojui. Gauto
jo tuo būdu honoraro į poliklinikos kasą įnešti ne

ir jos gyvenimo sričių apžvalgas, tai, tur 
būt, mūsų mintys sutaptų su leidėjų. Ta
sai tomas labai pravers kaip žinių šaltinis 
apie Lietuvą ypač tiems, kurie neturi Lie
tuvių enciklopedijos.

Tomas didelis, medžiagos jame daug. 
Straipsniai išspausdinti 64 bendradarbių, 
atskirų sričių specialistų. Kai kurie tų 
bendradarbių yra davę ne po vieną 
straipsnį. Tų straipsnių turėjo būti dau
giau, bet ne visi parašė.

Tome straipsniai sugrupuoti keturiais 
skyriais: kraštas, visuomenė, istorija, kul
tūra. Pirmojo skyriaus atitinkamus 
straipsnius yra parašę A. Bendorius (apie 
Lietuvos geografinę padėtį, žemės pavir
šių, klimatą, dirvožemį ir gyventojus), B. 
Saldukienė (geologijos apžvalgą, minera
lines žaliavas), S. Kolupaila (hidrografi
ją), J. Balys (antropologinį lietuvio tipą).

Kiti skyriai žymiai platesnės apimties. 
Antrasis ir ketvirtasis turi dar plačius po
skyrius. Visuomenės skyrius turi valstybės 
poskyrį, kurio atskiras temas gvildena A. 
Vasys, M. Mackevičius, V. Bulota, B. Ma
siulis, D. Krivickas, K. Ališauskas, V. Ter- 
cijonas, B. Matulionis ir J. Makauskis; 
bažnyčios poskyrio temomis rašo V. Gi
džiūnas, R. Krasauskas, J. Vaišnora ir K. 
Gudaitis; ūkio poskyrio — J. Paltarokas,
J. Rauktys, A. P. Mažeika, J. D. Viskanta,
K. Rimkus, J. Dačys, S. Stankus, A. Jasys, 
K. Ječius, J. Juodikis, J. Pažemėnas.
J. K. Karys, J. Matyekas, L. Dargis, V. 
Birutis, A. Gintneris ir J. Paplėnas.

Lietuvos istorijos skyriaus bendradar
biai: M. Gimbutienė, Z. Ivinskis, K. Avi
žonis, V. Trumpa, J. Jakštas, D. Krivickas, 
A. Gerutis, J. Brazaitis, V. Vaitiekūnas ir
K. Pakštas.

Pats didžiausias skyrių: yra kultūros. 
Jo poskyriai: senoji kaimo kultūra (rašo 
J. Balys, J. Žilevičius, A. Tamošaitis, A. 
Rūkštelė, J. Gimbutas), kalba (L. Damb- 
riūnas, P. Jonikas ir A. Salys), literatūra 
(V. Maciūnas, J. Brazaitis, A. Vaičiulaitis 
ir A. Baltaragis), teatras (S. Santvaras), 
muzika (V. Jakubėnas), dailė (J. Grinius, 
P. Jurkus), architektūra (P. Rėklaitis, V. 
švipas ir K. Kriščiukaitis). švietimas ir 

reikėjo. Tokių „privačių“ pacientų turėjome ir rent
geno kabinete. Nemaža iš jų gautųjų pajamų dalis 
būdavo išleidžiamą foto medžiagai bei kitiems reik
menims pirkti. O jie buvo brangūs, nes jų negalima 
buvo pakankamai gauti laisvoje rinkoje nei per po
liklinikos vadovybę, o tik juodojoje rinkoje. Nema
ža taip įsigytosios medžiagos išeidavo ir poliklinikos 
ligonių reikalams. Tiesa, už poliklinikos reikalams 
sunaudotą medžiagą pinigai būdavo grąžinami, kai 
kontrolė patikrindavo, tačiau, žinoma, vis pavėluo
tai. Dėl to už medžiagą ir kitokius dalykus ir man 
liko nesugrąžintų keli šimtai markių. Be to, liko ir 
nupirktos medžiagos už kelis šimtus markių ir nauja 
rašomoji mašinėlė, už kurią buvau sumokėjusi 300 
markių. Kiek tų iš privačių ligonių gautųjų sumų 
likdavo, kai apsirūpindavome medžiaga, dalydavau- 
si su savo personalu.

Kai kurie poliklinikos gydytojai siūlė gautąsias 
iš privačių ligonių pajamas dėti į bendrą gydytojų 
kolektyvo kasą, kaip tuomet sakydavo — „į bendrą 
katilą“, ir paskui visiems dalytis lygiomis. Tačiau aš 
galvojau, kad kiekvienas turi teisę pats naudotis sa
vo uždarbio vaisiais. Be to, man rūpėjo, kad nebūtų 
skriaudžiamas mano personalas ir kad nesusidarytų 
nesklandumų medžiagą užperkant, nes jos galėjai 
gauti tiktai atsitiktinai, todėl į tą „bendrą katilą“ aš 
ir nesidėjau, o priversti į jį dėtis, atrodo, niekas ne
turėjo galios.

Gyvenome su Steponu savo namuose, viename 
kambaryje, prieš išvykstant į Šiaulius mudviejų buv. 
salonėlyje. Miegodavome ant kušečių. Mudviejų 
buv. miegamajame buvo įsikūręs K. Sasnauskas, o 
buv. tarnaitės kambariuke apsigyveno atvykęs stu
dijuoti medicinos mano brolio Augustino sūnus Jur
gis Kalvaitis. Virtuvėje, žinoma, buvau aš šeimi
ninkė.

GYVENIMAS KARO METO SĄLYGOMIS

Šeimininkauti tuomet nebuvo lengva. Maistas 
buvo normuotas, o ir normas ne visada galėjai gau
ti: trūko riebalų, mėsos, cukraus, bulvių. Duonos 
mudviem su Steponu užtekdavo, tačiau Jurgučiui ir 
tos buvo maža, jis duonelės po atostogų atsiveždavo 
iš namų. Nelengva buvo ir su daržovėmis, tai ėmė
me jas auginti kieme gėlyno vietoje. Užsiauginda
vau burokėlių, morkų, svogūnų, pamidorų ir net sa
lierų. Tuo darželiu naudojosi dar sargienė, rodos, 
dr. Jacevičaitė ir Steponavičienė, žinoma, tai buvo 
tiktai žaidimas, nes pakankamai daržovių čia užsi
auginti nebuvo galima, reikėjo dar pirktis iš šalies, o 
maisto nepriteklių užpildyti jomis negalėjo būti ir 
kalbos. Tačiau savo šalyje vis tiek buvo galima šiaip 
taip verstis, ūkininkai, kad ir su pavojum netekti 
laisvės, pristatydavo maisto savo pažįstamiems, kai 
kurie net ir parduoti. Vieną tokią vietelę, kur ūki
ninkas suvalkietis atveždavo pieno, sviesto, kartais

ir mėsos, ne tik savo bičiuliams, o ir parduoti, susi
radau ir aš per gerus pažįstamus, tai ir naudodavau- 
si. Be to, maisto dar gaudavau iš Raseinių per Els- 
bergienę — rūkytų kumpių ir lašinių, juos atvežda
vo neturtingas kaimo žmogelis, o kartą atgabeno jos 
sūnus Vytenis, kuris tuomet Kaune studijavo. Gau
davome dar šį tą iš savo ūkelio. Tai vokiečių okupa
cijos metu vertėmės patenkinamai.

Šalti žiemos metu taip pat neteko. Bent trijuo
se mūsų namų butuose gyveno vokiečių kariai ir ki
tokie pareigūnai. Jie, kad patys nešaltų, parūpinda
vo užtektinai kuro centriniam šildymui. Gaudavome 
po du ar tris metrus malkų ir virtuvei. Be to, turėjau 
galimybių naudotis virtuvėje elektra, nes kaip gydy
tojai buvo leista sunaudoti ligi 75 kw energijos per 
mėnesį (kitiems gyventojams, rodos, buvo nustaty
ta 20 ar 25 kw mėn.). Įsigijusi elektrinę plytelę ir 
virtuvėlį, daug ką ir virdavau elektra.

Bet žmonės kentė badą, šaltį ir kitokius nepri
teklius. žvėriškai buvo žudomi žydai, į koncentra
cijos stovyklas vežami inteligentai, kariauti verčiami 
jauni vyrai, darbams išgabenami gyventojai. Sunkūs 
buvo laikai, ir jei pogrindžio spauda ragino priešin
tis, tai savo ruožtu masėje plito pranašystės ir sap
nų aiškinimai, iš kurių veržėsi geresnės ateities viltis.

Pavyzdžiui, buvo kalbama, kad jei Velykos su
taps su šv. Morkaus diena, tai Lietuva triumfuosian
ti. Tokios Velykos buvo kaip tik 1943 m. Kai vis 
tiek neįvyko jokių permainų, tai kalbėta, kad tūlas 
ūkininkas sugadinęs reikalą. Eidamas Panemunės 
mišku, pamatęs šalia kelio storą retežį. Pagalvojęs, 
kad retežis jam ūkyje bus naudingas, paėmęs ir pa
traukęs į save. Betraukiant prasivėrusi žemėje anga. 
Smalsumo pagautas, nusileidęs į požemį. Čia didžiu
lėje salėje pamatęs daugybę šarvais apsirengusių 
miegančių karių. Vienas tų karių nubudęs ir paklau
sęs: „Ar jau Morkus?“ Ūkininkui pasakius, kad ne, 
karys vėl užmigęs, ir taip jie turėsią miegoti dar 100 
metų, nes buvo nelaiku išbudinti.

Pasakota apie senuose vienuolynuose rastas pra
našystes. Vienoje jų buvę parašyta, kad galutinė per
galė įvyksianti perplaukus Reiną, ir čia tarp dviejų 
beržų laimėtojas padėkosiąs Dievui.

Buvo skleidžiama ir savotiškų neva tam tikrais 
įvykiais paliudytų pranašysčių. 1944 m. pavasarį 
moteriškė važiavusi traukiniu ir snaudusi. Staiga 
prieš Kalnėnų stotį išbudusi ir ėmusi verkti. Bendra
keleiviai ėmę klausti, ko ji verkianti. O ji atsakiusi, 
kad jai prisisapnavęs jos miręs vyras ir pasakęs, jog 
už 2 savaičių baigsis karas, žmonės ėmę tvirtinti, 
kad tai gerai ir nėra ko verkti. O ji atsakiusi, kad vy
ras jai nurodęs, jog ji mirsianti anksčiau, negu tai 
įvyks. Čia pat atsitikusi maža traukinio nelaimė, ir 
ta moteris buvusi vietoje užmušta. Vadinasi, jos mir
tis turėjo paliudyti tos pranašystės tikrumą.

(Bus daugiau)

auklėjimas (S. Sužiedėlis, V. Čižiūnas, J. 
Aistis, M. Krikščiūnas ir P. Maldeikis), 
sportas (B. Keturakis ir E. Šulaitis).

Ir skyriai ir specialistų pavardės rodo, 
ko galima laukti iš pačios knygos.

Bet kai kurių bent poskyrių vis dėlto 
pasigendame. Pavyzdžiui, kur gi dingo 
spauda ir knygų leidimas? Matyt, čia ir 
netesėjo pasiėmusieji darbą bendradar
biai, ir dėl to atsirado negraži spraga.

Bevartinėjant ir beskaitinėjant, žino
ma, tomas sudaro ne tik didelio apie Lie
tuvą sutelktų žinių lobyno įspūdį, bet ir 
vieną kitą netikslumą atidengia. Pavyz
džiui, apie Britanijos, lietuvius sakoma, 
kad daugumas išemigravo kitur, nes vie
tiniai nedraugiškai laikęsi, kas, be abejo, 
nėra tiesa. Kita abejotina ar labai ginčy
tina tiesa, kad Britanijoje lietuviai leidžia 
net 6 laikraščius. Toks plačiau neaptartas 
pasakymas kažkaip iškraipo tiesą. K. Abr.

KALMAS IR DAINOS
Literatūros ir meno bendradarbis (spa

lio 5 d.) štai ką pasakoja apie dainavimą 
kaime:

„Prieš keletą mėnesių Pasvalio rajono 
laikraštyje teko skaityti straipsnelį, ku
riame skundžiamasi, jog kaimuose tilsta 
dainos. Nebeišgirsi nei šienpiovių, nei ru
gelių piovėjų dainų. Nebeskardena jos ir 
tradicinėse pasvaliečių gegužinėse. Jauni
mas ar nebemoka, ar nebenori dainuoti? 
Neseniai teko apsilankyti tame krašte, pa
sėdėti „prie alučio“ — kaimo vestuvėse. 
Kur vestuvės — ten jaunimas, ten ir dai
nos. Jaunimas dainuoja, mielai ir daug 
dainuoja! Bet ką?

Viską, tik ne savo krašto, ne savo tėviš
kės dainas. Ir sklinda iš Vokietijos, Grai
kijos ir dar perkūnėlis žino iš kur atklydu- 
sios melodijos, jaunų skambių balsų trau
kiamos, puikiai akordeonu pritariamos. 
Miestas kaimui deda negailestingą ant
spaudą...“ (E)

LIAUDIES UNIVERSITETAI
Vilniškė Elta rašo, kad liaudies univer

sitetai turi Lietuvoje 113.000 klausytojų.
Miestuose ir rajonuose yra 318 fakulte

tų ir 1162 filialai.
Nuo 1959 m. liaudies universitetus baigę 

arti 250.000 klausytojų.

MIRĖ PROF. P. ŠIVICKIS

Spalio 10 d. Vilniuje mirė prof. dr. Pran
ciškus Šivickis. gimęs 1882. IX. 30 Žalakiš- 
kių k., Šiluvos vis., Raseinių aps.

Vidurinius ir aukštuosius mokslus išėjęs 
JAV ir ten dar diibęs profesorium, į Lie
tuvą grįžo 1928 m. Dirbo Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune, dėstydamas biologiją, 
lyginamąją anotomiją. embriologiją, histo
logiją. Be to, tyrė Lietuvos ežerų ir Balti
jos jūros pakraščių fauną.

Sovietiniais laikais dirbo Vilniaus Uni
versitete ir Mokslų akademijoje.

Žymiausi jo darbai yra iš parazitologijos 
ir moliuskų tyrimo sričių.

„LAIŠKŲ LIETUVIAMS“ STRAIPSNIO

KONKURSAS
Tolerancija ir ištikimybė principams, 

kryžiuojantis pažiūroms ir nuomonėms

„Laiškų Lietuviams“ žurnalo redakcija, 
atsižvelgdama į faktą, kad lietuvių išeivių 
visuomenėj pasitaiko nemaža nesantaikos, 
nesutarimų ir susiskaldymo, ir norėdama 
tautiečių tarpe skleisti darnaus sugyveni
mo mintį bei dvasią, 1968-1969 metų raši
nio konkursui parinko atitinkamą temą, 
būtent, „Tolerancija ir ištikimybė princi
pams, kryžiuojantis pažiūroms ir nuomo
nėms“ (kaip yra lietuvių visuomenėj ir 
kaip turėtų būti).

Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizde
lis ir kt.)turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žo
džių, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiųstas 
kartu su atskirame vokelyje įdėta tikrąja 
pavarde bei adresu „Laiškų Lietuviams“ 
redakcijai, 2345 W. 56th St., III. 60636, 
U. S. A. Konkurso terminas — 1969 m. va
sario 1 d. (pašto antspaudo data). Atsiųsti 
rašiniai tampa žurnalo nuosavybe ir gali 
būti jame spausdinami. Vertinimo komisi
ja bus paskelbta vėliau. Skiriamos premi
jos: I —100 dol., II — 50 dol. ir III — 25 
dol. Premijoms jau paskyrę yra: 100 dol. 
— V. Kuliešius ir 25 dol. — Pr. Razminas.

Konkursas ir jaunimui
Jaunesnioji karta gerokai kritikuoja vy

resniųjų lietuvių išeivių visuomenę dėl jo
je pasitaikančios nesantaikos ir susiskal

dymo. Naudinga būtų ir jiems leisti pasisa
kyti, — ne tiek pakritikuoti, kiek ieškoti 
išeities. Todėl ta pačia aukščiau minėta te
ma skelbiamas rašinio konkursas ir jauni
mui, ne vyresniam kaip 20 metų amžiaus 
(siunčiant rašinius, pažymėti „jaunimo 
konkursui"). Skiriamos dvi premijos: I— 
50 dol. ir II — 25 dol.

„Laiškų Lietuviams“ Redakcija

OcTOEKMAufliNIO 7/

ANGLIJOS IR VALIJOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS PAREIŠKIMAS 

ENCIKLIKOS „IIUMANAE VITAE“ 
REIKALU 

19G8 m. rugsėjo mėn.
(Tęsinys iš pr. numerio)

Yra gerai žinoma, kad ši enciklika yra 
ne tik maldos, bet per metų eilę su vysku
pais, teologais, daktarais, mokslininkais ir 
net su vedusiais vyrais ir moterimis pasi
tarimų vaisius. Popiežiaus Jono sudarytoji 
Komisija demografiniams klausimams stu
dijuoti buvo popiežiaus Pauliaus praplės
ta, ir jai buvo pavesta išnagrinėti moterys
tės ir šeimos klausimus. Nė vienas tos Ko
misijos narys negalvojo, kad klausimus 
būtų galima išspręsti balsų dauguma. Ji 
buvo įpareigota išlukštenti įrodymus ir sa
vo studijų išdavas pateikti popiežiui. Visa
da buvo suprasta, kad šiame reikale spren
dimą gali daryt vien tik Kristaus Vikaras. 
Pats popiežius užtikrina mus. kad jis at
sargiai ir sąžiningai svėrė visus jam pa
teiktuosius įrodymus ar juos įteikė Komi
sijos nariai, ar šimtai kitų asmenų.

3. Kai kurie klausė, ar tikrai popiežius 
Paulius yra atsakingas už enciklikoje skel
biamąjį mokslą, ar gal jo patarėjų dalis. 
Tie. kurie yra artimiau susipažinę su po
piežiaus Komisija, lengvai atpažįsta doku
mente paties popiežiaus mintis. Nuo pat 
pradžios popiežius vertino šį nutarimą 
kaip tokį, kurį jis pats asmeniškai turi pa
daryti. Savo pareiškimą jis nudelsė, kol 
susipažino ir išklausė visų argumentus, net 
kiekvienos krypties. Vien tik tada sąžinin
gai susidarytąjį Dievo akivaizdoje spren
dimą paskelbė.

„Dabar mes norime“, kalba jis encikli
kos pradžioje, „mums Kristaus patikėta 
įgaliojimo galia duoti atsakymą į šiuos 
svarbius klausimus“.

4. Enciklika sukėlė rimtus ginčus apie 
visą mokymo vertę. Buvo net teigiama, 
kad dalykuose, kurie taip glaudžiai palie
čia milijonų gyvenimą, atsakomybės našta 
neturėtų gulti ant vieno žmogaus, nors jis 
būtų net Kristaus Vikaras. Vatikano Susi
rinkime buvo suprasta, kad toks švelnus 
klausimas, kaip nėštumo sukliudymas. ne
tinka svarstyt plačiame susirinkime. Kole- 
gialinis susitarimas privalo būti toliau ti
riamas, bet tai negali sudaryti priežasties, 
kad būtų galima atsisakyti priimti encikli
ką.

5. Enciklika atskleidžia pagrindus, bet 
neduoda smulkių asmeninių nurodymų. 
Taip, pavyzdžiui, enciklikoj randame apie 
atsakingą tėvystę:

„tėvystės atsakingumas apima tai, kad 
vyras ir žmona pilnai supranta savo parei
gas Dievui, sau patiems, šeimai ir visuo
menei...“

Popiežius nė nebando pasakyti tėvams, 
kiek vaikučių jie privalo turėti. Šis spren
dimas daromas vien tik tėvų, laikantis en
ciklikoje pateiktos dorinės šviesos.

Vienas tokių svarstymų yra šis: „kiek
vienas moterystės panaudojimo veiksmas 
turi būti paliktas atviras gyvybei atsirasti, 
nors, popiežius pasakė, tikrumoj „ne kiek
vieną moterystės veiksmą seka nauja gy
vybė“. Vis dėlto būtų priešinga Dievo tvar
kai, jei būtų imtasi teigiamų priemonių, 
kad gyvybė neatsirastų. Moterystės pa
naudojimas nevaisingu metu iš tikrųjų ne
sunaikina gyvybės perteikimo veiksmo at
virumo".

(Bus daugiau)

LEIDINYS ISPANŲ KALBA
Argentinoje šiemet išleista albuminio 

formato 72 puslapių informacinė knygelė 
apie Lietuvą ispanų kalba LITUANIA — 
Historia, Arte y Cultura. Apie 10 turinio 
puslapių skirta geografiniams duomenims, 
apie 22 psl. — istoriniams, trys puslapiai
— lietuvių susiorganizavimui išeivijoje ir 
išeivijos akcijai prieš Lietuvos okupaciją, 
o likusioji dalis — apie įvairias meno ša
kas. Knygelės aplanke nurodytas leidėjas
— Argentinos Lietuvių Jaunimas. Iš tikrų
jų tai ir yra Argentinos lietuvių jaunųjų 
aktyvistų darbas, atliktas su Vliko finansi
ne parama spausdinimo išlaidoms apmo
kėti. Redaktorius prof. J. Paršelis (28 m. 
amžiaus) įžangoje nurodo, kad mintis iš
leisti tokį leidinį kilusi Argentinos lietuvių 
jaunimo studijų savaitėj 1967 m. vasario 
mėnesį, dalyvaujant ir JAV. Vokietijos, 
Brazilijos. Urugvajaus ir Venecuelos lietu
vių jaunimo atstovams. Redaktoriui tą su
manymą įvykdyti padėjo H. Levanavičius, 
Irena Veličkaitė-Simanauskienė, dr. J. Si- 
manauskas, Alicia Zienka. (E)
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Šiltos, saulėtos rudens dienos. Nejuda 
palmės šakos, išsikėtrbjusios pušys snū
duriuoja atokaitoje.

Taip miela ar ankyti. šv. Petro aikštę, 
išskėtusią kolonų glėbį, patvinusią piligri
mais, žvilgterėti į dešinę ir sustabdyti 
žvilgi prie šv. Tėvo buto langų, paskum 
užbėgti laiptais į milžinišką baziliką ir su
tirpti minios skruzdėlyne.

ROMOS BAZILIKOS
Jei šv. Petro bazilika monumentaliomis 

šventųjų ir popiežių statulomis byloja apie 
Bažnyčios istoriją, tai šv. Jono Laterano 
bazilika žavi apaštalų išraiškiomis statu
lomis. šv. Jonas, kuris paskutinės vaka
rienės metu glaustėsi prie Kristaus krūti
nės, kaip tikrai įkvėptas apreiškimų auto
rius, stovi vizijos sužavėtas. įsmeigęs akis 
į tolį kažin ką reginčias akis; šv. Matas 
rimtu žvilgsniu žiūri į Evangeliją; tvirtas, 
kaip uo'.a, šv. Petras, rodos, taip ir kelia 
visą didžios atsakomybės naštą ant plačių 
žvejo pečių; priešais jį — užsidegęs kovo
tojas, karštakraujis šv. Paulius, rodos, te
besiklauso piktų priekaištų; Baltramie
jus... jo mirties liudininkai — galvos ir 
kūno nuplėšta oda — karo ant sudėtų ran
kų.

Švč. Marijos Didžioji bazilika keri mis-

KAI TOLJATIS PRADĖS GAMINTI 
„FIATUS“

Miestų statybos projektavimo instituto 
skyriaus viršininkas Vilniuje pasakoja 
(Švyturys, rugp. m.. Nr. 16) apie automo
bilius Vilniuje:

„1953 metais Vilniuje buvo tik 153 nuo
savos mašinos, pernai jų turėjom jau 
4600. O kas bus, kai netrukus Toljatis pra
dės gaminti po 700 tūkstančių „Fiatų!.. 
Mašina taps ne komfortu, o būtinybe. Sun
ku tikėtis, kad, turėdamas „Fiatą“, žmogus 
į teatrą ar parduotuvę per lietų važiuos 
troleibusu. O kur pastatysi mašiną, jei sto
vėjimo aikštelių mūsų miestai beveik ne
turi, jau nekalbant apie senuosius miestų 
centrus. Apie tai negalvoja ir naujųjų ra
jonų projektuotojai... Daugumas mūsų gat
vių —brokas. Dargi ir naujų... Jau nekal
bu, kad jos per siauros būsimiems mašinų 
srautams. Grindžiant gatvę, po asfaltu pi
lama dolomitinė skalda, kuri sudūžta du 
kartus greičiau už granitinę. O granitinės 
stokojame... Ruošiam generalinę transpor
to schemą. Darbų ir problemų galo nema
tyt“. (E) 
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ri KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968 M.

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai suda
ri rytus siuntinius iŠ tokių dalykų, kurie labiausiai reikalingi ir |
g iš tikrųjų būtų naudingi jūsų giminėms, |
g MIŠRUS KALĖDINIS 1968 f
ri Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas mo- 
g (etiškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 31 jardo vilnonės ang- g
“ liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios medžia

gos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžiaga sijonui, puikūs vy
ri riški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuzelė, 1 dėžė šokola

dinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių — ri
g Kaina £30. g
ri MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968 g
ri Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių rūbų (labai reikalin- 
ri gi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 
= jardai crimplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus moteriš-
H kas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos paltui, 24 jardo vilnonės
ri medžiagos suknelei — g
g Kaina £30. g
ri MAISTO SIUNTINYS 1968
ri 1 sv. arbatos, 1 sv. kakavos. 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų. 2 sv.
| ryžių, 1 sv. pipirų, J sv. lapelių, 4 sv. geriamojo šokolado. 1 dėž. Nes-
ri cafės, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių sal- 
š dainių — ri
g Kaina £10. |
g [ bet kurį rūbų siuntinį galima papildomai įdėti dar šie toliau

išvardyti dalykai, kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: g
ri Vilnonė labai graži skarelė — 30 šil., nailoninis lietpaltis — 3 sv. 10 =
= šil., vyriški arba moteriški megztiniai — -1 sv., nailoniniai marški- =

niai — 2 sv. 5 šil., vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilno
nės kojinės — 15 šil.. labai geras parkeris, firmos „Parker“ — 2 sv. = 

ri 5 šil., šveicariški laikrodžiai — 10 sv. ri
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas sū

ri daro pagal mūsų kainoraštį, o taip pat persiunčiame jūsų pa
ri čių sudarytuosius siuntinius. Mūsų sąskaitos duoda jums teisę |
g gauti Income Tax (pajamų mokesčio) sumažinimą 

| Baltic Stores Ltd. | 
I (Z. JURAS) g
| 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND
g Tel.: SHO 8734 g

Atstovas Manchesteryje: g
1 A. Kuzmickas, 31 Melton St., Eccles, Manchester. 
.........................................................................  iiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiitimiiiiiimimiiiiimii=

tine tyla, maldos nuotaika ir susimąstymu. 
Pamažėle prie klausyklų kicena seni kuni
gai, nedidelio ūgio vienuolės. galantiški 
vyrai, juodai apsirengusios moterys ir su
klupę atidengia visas vidaus paines.

VĖL SUSITINKAME
Einu pažįstamomis gatvėmis iki Sciarra 

aikštės. Prisėdęs prie staliuko po pavėsį 
želiančiais medžiais, su Rochesterio jau
navedžių pora ragaunu šaltą vokišką alų 
ir kartu naiplioju mažus ir didesnius klau
simėlius: kaip netikėtai susitinkama, susi
pažįstama, susibičiuliaujama ir net susi
tuokiama.

Jis mane girdėjo pernai metais Roches
terio šv. Jurgio bažnyčioje. Buvo tada ne
vedęs ir net negalvojo, kad jo pažįstama 
Otavvos lietuvaitė vaistininkė oo metų ga
lėtų būti jo žmona. Mane sutikęs, sustoja, 
pliaukšteli delnu i kaktą ir šūkteli:

— Kažin kur matytas!
Atnaujiname pažinti, prisimename 

bendrus pažįstamus, pajudiname moterys
tės prozą ir paskutinę, tiek daug triukšmo 
sukėlusią, pop. Pauliaus VI encikliką apie 
gimimų reguliavimą. Gal ref'.eksuodama 
buvusią draugystę, nuvedusią prie alto
riaus sumainyti aukso žiedelių, jaunoji 
ponia staiga sviedžia visuomet tokį popu
liarų klausimą:

— Kaip manote, ar vyras su moterimi 
gali tik draugauti?

— Hm... Priklauso nuo jų inteligenci
jos, bendrų interesų lauko, polėkių...

Vakaras juoda marška uždengia elek
tros šviesomis tvieskiantį miestą. Dzengia- 
me amerikiečių mėgstama gatve, kurios 
šaligatviai aptvindyti staliuku, kėdžių, ka
vos. alaus, likerio ir garsiai klegančių žmo
nių. Visi akimis seka praeinančius, pus
balsiu vertina mergaičių mini (kurių čia 
palyginti labai nodaug), grakštumą arba 
makaronų persotintus kūnus.

Išgeriame kavos su konjaku, pakramto- 
me storų šiaudų formos duoną. Vikrus 
padavėjas suranda man „kvapaus“ sūrio.

— Wie zu Hause, — sakau: — ir kava, 
ir sūris... — o mintis nuskrenda į Anglijos 
pastoges.

TREVIO FONTANAI
Bazilikos, katedros, bažnyčios, švento

vių griuvėsiai, senos arkos, koliziejus, ro
mėnų imperijos, vestalių gyvenamųjų na
mų ir Vestos amžinos ugnies šventovės 
dūli griuvėsiai žavi ir istorijas pasakoja. 
Tačiau kaip nenueiti prie Trevio fontano, 
kaip nepasigrožėti trykštančio vandens 
fantastiniais vaizdais, statulų įmantriomis

figūromis, kaip neįmesti į vandenį kelių 
lyrų, kad, pagal seną legendą, dar kartą 
į Romą sugrįžtum!

Nuostabų Tverio fontaną įrengė Niccolo 
Salvi Klemenso XII garbei 1735 metais.- 
Tyras, krištolinis vanduo Hawthorne pri
lygintas prie „skaisčios mergaitės, kuri 
pirmoji nuvedė Agrippą prie šaltinių pro 
savo tėvo duris“. Berninio mokyklos skulp
torius, kaldamas įvairias figūras iš žvil-
gančio marmuro. įkvėpimo buvo tiesiog 
varomas iš proto.

Tai pasakiškų rūmų frontas su nišomis 
ir reljefiškais išlenkimais, iš kurios žiūri 
Agrippcs legendarinė mergaitė ir eilė ale
gorinių jes draugių. Apačioje viešpatau
ja dievas Neptūnas su keliasdešimt fan
tastinių tvarinių, kurie įnikę pučia ragus 
ir trimitus.

Vaizdas nepaprastas. Fontano papėdėje 
riogso susiraukšlėjusį uola, primenanti 
priešistorinius laikus. Apskritu lanku 
trykšta vandens kaskados iš fontano cent
ro, o jam akompanuoja nesuskaitomos sro
vės, trykštančios iš akmeninių baidyklių 
lūpų ir nosių. Dainuojančios vandens sro
vės — šokinėdamos, mirgėdamos ir garmė- 
damos — nenutylančiu šniokštimu krinta 
į didžiulį marmuro baseiną, į ūžiantį re
zervuarą. Šitas baseinas užima visą aikš
tę ir sudaro nuostabų ežero vaizdą.

Tačiau tuo fontanu žmonės ne tik gro
žisi: vanduo, atitekėdamas iš gilių šalti
nių. yra plačiai žinomas, ir jį naudoja net
gi gydymui — jis išgydąs karščiuojančias 
lūpas. Mielai jis maišomas su vynu, o taip
gi geriamas kaip tikra atgaiva karščių me
tu.

* * *
Atsisėdame pasilsėti, atsikvėpti.
Prie mūsų atklibikščiuoja vienakojis vy

rukas ir ištiesia ranką.
Stirnos šuoliu pribėga nudegusi čigonė, 

rodydama rubuilį kūdikį. Jos suknios klos
tės sitkia kauliukų, megztukas — rėkian
čiai raudonas.

Nelaimingi nuskriaustieji geri psicholo
gą': jie greitai atpažįsta svetimtautį ir yra 
tikri, kad atostogautojas nepagailės bent 
100 lirų.

Seni paminklai, obeliskai, fontanai ir 
šventovių griuvėsiai jų nepasotina.

Roma, spalio 8 d

Istor me ekskur si j a
1939 m. vasarą Londono lietuviai suruo

šė ekskursiją į nepriklausomą Lietuvą. Tai 
vyko antrojo pasaulinio karo išvakarėse, 
bet to gresiančio pavojaus dar beveik nie
kas kaip reikiant nenujautė. Tai ir visas 
gyvenimas dar ėjo įprasta kasdienine va
ga.

Tų metų liepos 15 d. Sporto ir Socialinio 
klubo patalpose buvo suruoštas atsisveiki
nimo vakaras su išvažiuojančiais į Lietuvą 
ekskursantais. Kalbėjo Londono lietuvių 
parapijos klebonas kun. Matulaitis ir vi
suomenininkas P. Bulaitis. Pobūvis baig
tas tautiniais šokiais ir lietuviškomis dai
nomis. Liepos 16 d. lietuvių bažnyčioje bu
vo atlaikytos už išvažiuojančius pamaldos, 
vėliau vyko išleistuviniai pietūs ir palydė
jimas į stotį. Ekskursantai susėdo į vago
nus. ir. „Leiskit į tėvynę“ dainos garsams 
skambant, traukinys išdundėjo Lietuvos 
link. Ekskursijai vadovavo Pijus Neiberka.

Kauno geležinkelių stotyje ekskursantus 
pasitiko DULR pirm. R. Skipitis ir organi-

DĖL TV GAMYKLŲ PROJEKTŲ
Rugsėjo 8d. Tiesa Vilniuje tiesiog pirštu 

parodė į vieną iš sovietinio kolonializmo 
Lietuvoje pavyzdžių. Su pasididžiavimu 
skelbė, kad „Baltarusijos gamyklos projek
tuojamos Lietuvoje“.

Faktai pateikti tokie: „Valstybinio stak
lių ir kitų įrengimų gamyklų projektavimo 
instituto Vilniaus filialas“ Vilniuje projek
tuoja staklių gamyklų rekonstrukcijos pro
jektus Molodečnoj. Gomely. Minske ir Ba
ranovičiuose esamoms įmonėms.

Tas valstybinis institutas yra Rusijos 
įstaiga. įsitaisiusi savo skyrių ir Vilniuje, 
kur dirbti yra priimta ir šiek tiek lietuvių, 
bet kur vyrauja iš Rusijos atsiųsti projek
tuotojai. Taigi projektus rengia tikrai Lie
tuvoj. bet rusų valstybės įstaiga. O įmonės, 
kurioms projektai rengiami taip pat. jei ir 
įtaisytos Gudijoj (Bielorusijoj), yra tos 
pačios Rusijos (Sovietų Sąjungos) ten įsi
taisytos įmonės. Tad šis projektavimas yra 
vienas iš daugybės atvejų, kur ne Lietuvos, 
o rusų ūkinei-techninei veiklai naudojama 
tik Lietuvos erdvė ir šiek tiek toje erdvėje 
esamos bei išmokytos darbo jėgos. (Eta)

Kelmai Palangoje

Tik dabar Lietuvoje po truputį aiškėja, 
ką padarė Palangoj pernykštis viesulas. 
Anksčiau buvo kalbėta apie jūros tiltą, pa
jūrio kavinę (tie jau atstatyti), kai ku
riuos kitus pastatus ir tik šiek tiek apie 
parką. Dabar jau kalbama ir apie parką:

— Išvežta 2700 kietmetrių medienos, nu
valyti skverai ir aikštės, pasodintos gėlės, 
dekoratyviniai medeliai. Ypač nukentėjo 
maumedžiai, sidabriniai klevai ir pušys. 
Visoje parko teritorijoje priskaitoma apie 
1500 medžių kelmų (E)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS
((

Mielas Redaktoriau,
galima sakyti, nesu nei sporto entuzias

tas, nei mėgėjas. Dėl to ir Meksikoje vyks- 
tančioji sporto olimpiada maža mane tedo
mina, jei ten eina reikalas tik dėl bėgimų 
ir šokimų ir kitų panašių dalykų.

Bet anądien tyčia atsiverčiau laikraštį 
su olimpiados varžybų duomenimis. Sa
kau, pažiūrėsiu, ar nebus įrašytas koks lie
tuvis. Žiūriu — taip, yra: Stasis Shapar- 
nis, USSR. Va. sakau, mūsiškiams galėtų 
būti šiek tiek darbo padaryti jį lietuviu. O 
mes tokius dalykus gi mėgstame — atitai- 
sinėti vokiškų ar angliškų laikraščių rašy
mus, kuriais lietuviai sportininkai sumur- 
domi į bendrą rusišką katilą. Lietuviais 
esame mes gimę, kaip tas nelietuvis Sauer- 
veinas sakė, lietuviais norime ir būti, nors 
ir ne visada žinome, ar šitaip galvoja tie, 
kuriems segamas ruso vardas.

Šįkart šalia Stasio Šaparnio pavardės vi
siškai oficialiai įrašyta ne Rusija, bet 
USSR (Union of Soviet Socialist Repub
lics), vadinas, pavadinimas to katilo, ku
riame prievarta laikoma daug tautų, įskai
tant ir lietuvius. Tiesa, atidarant olimpia
dą. kai pro garbės prezidiumą žygiavo 
įvairių tautų sportininkai, Sov. Sąjungą 
pranešėjai pristatė kaip Rusiją.

* » *

Nežinau, kaip kas norėtų į visa tai re
aguoti. Bet aš parodžiau didelę dozę abe
jingumo.

Žiūrėkite, amerikiečiai savo negrus va
dina amerikiečiais. Nigerija savo sporti
ninkų neskirsto į ibus, hausus, fulanus ar 
dar kitaip vadinamas tautybes. Tai ko gi 
mes čia turime šokinėti ir būtinai kiekvie
nam prisegti lietuvio vardą gal dar net 
prieš kurio nors valią?

Kaip kaktoje neįrašyta Nigerijos ibui ar 
hausui, kad jis yra šios ar kitos tautybės, 

zacijų atstovai. Visus nuvežė į šaulių Są
jungos namus, kur pietų metu kalbėjo R. 
Skipitis ir kun. V. Mažonas. Ekskursijos 
vadovas P. Neiberka padėkojo už malonų 
priėmimą ir įteikė Ginklų Fondui londo- 
niečių auką 1.821 litą. Pietų metu patys 
ekskursantai dar suaukojo 115 litų. Taigi 
tą dieną londoniečių vardu Ginklų Fondui 
iš viso buvo įteikta 1.936 litai. Po pietų at
vykusieji iš Londono vaikai buvo išvežti į 
Gelgaudiškio vasarvietę, o suaugusieji iš
siskirstė po gražiosios Lietuvos kaimus, 
pas gimines ir pažįstamus.

Bet malonias atostogas nutraukia neti
kėtai prasidėjęs antrasis pasaulinis karas. 
Po kelių dienų į karo veiksmus įsijungė ir 
Anglija. Pasiteiravus Anglijos pasiuntiny
bėje, paaiškėjo, kad grįžimo kelias per Vo
kietiją jau uždarytas. Teks važiuoti per 
Skandinavijos valstybes. Skelbiamos ži
nios apie jūrose skandinamuosius laivus 
ekskursantams kėlė baimę ir susirūpinimą, 
kaip bus galima pasiekti Angliją.

Rugsėjo 22 d. ekskursantai susirinko 
Kauno geležinkelių stotyje. Graudus atsi
sveikinimas, pajuda traukinys, pasigirdo 
„Sudiev, Lietuva, man linksma buvo gy
vent tavo šalelėj“. Pradinis maršrutas Lat
vija, Estija, Baltijos jūra, Stockholmas. 
Pagaliau pasiekiama Norvegijos sostinė 
Oslo. Ruošiantis tolimesnei kelionei, paaiš
kėjo, kad prie laivakorčių dar reikės papil
domai primokėti. O pinigų jau niekas ne
turi. Kreiptasi į Anglijos pasiuntinybę, ku
ri sutiko suteikti pagalbą tik Anglijos pi
liečiams. Nepiliečiams piniginę paramą su
teikė Lietuvos garbės konsulas. Atrodė, 
kad jau bus viskas sutvarkyta, bet ir vėl 
pasipainiojo nesėkmė. Ekskursijos vado
vas. kol sutvarkė visus reikalus, pavėlavo 
atvykti į traukinį, kuris keleivius vežė į 
uostą. Teko visiems grįžt į viešbutį ir lauk
ti kito laivo. Bet kitą dieną važiuojant į 
uostą paaiškėjo, kad vakarykštis laivas už
plaukė ant minos ir nuskendo. Džiaugs
mas, bet kartu ir nerimas, kad panašus li
kimas gali ir šiandien pasikartoti. Kelionė 
jūra buvo gana pavojinga, bet laimingai 
pavyko pasiekti North Shield uostą. Lon
done ekskursantus pasitiko būrys tautie
čių. kurie nekantraudami laukė sugrįžtan- 
čiųjų. Galvota, kad jie išplaukė pirmuoju 
laivu ir jau žuvo. Sulaukę gyvų, visi džiau
gėsi ir sveikino taip, kaip būtų sveikinami 
sugrįžusieji iš pomirtinio gyvenimo.

V. Vytenietis

Nugalėjo „rusas“ J. Čepulis

Britų „Daily Mail“ spalio 18 d. praneši
muose iš sporto olimpiados Meksikoje ra
šo:

,.Billy Wells, Britanijos 32 m. amžiaus 
olimpinis boksininkų kapitonas, po vieno 
ir pusės raundų buvo priverstas pasiduoti 
rusų sunkiasvoriui Jonas Chepulis“. 

taip tokio įrašo nesinešioja ir lietuvis. Jis 
plaukioja, bėga ar šoka kartu su rusais 
ar gruzinais ar gudais, sudarydamas dalį 
to paties katilo. Vakarų pasaulyje taip jau 
priimta, kad Sov. Sąjungos katilas eina 
dar ir Rusijos vardu.

Amerikos negrai šįkart pradėjo rodyti, 
kad jie yra ne tik amerikiečiai, bet ir neg
rai. Jie pradėjo kelti juodom pirštinėm ap
mautus kumščius ir dėvėti juodas kojines 
ir juodas beretes. Pranešėjai, tiesa, neva
dina jų negrais iš didelės meilės ar baimės 
susilaukti nemalonumų. Bet kas turi pro
gos jų bėgimus ar šokimus sekti televizi
joj, tai ir jų odos spalva išduoda, kas jie 
yra.

O vis dėlto jie skuba protestuoti, kai 
laimi. Jie jaučia savo jėgą ir vertę.

Lietuviai, deja, negalėtų protestuoti. Jie 
yra blogesnėje padėtyje negu Amerikos 
negrai. Atiduodami visą savo jėgą ir vertę 
rusiškam katilui, nieko negali reikalauti 
sau.

Moterys baisiai jaudinasi, kaip čia to
kia garsi gražuolė Kennedienė gali tekėti 
už Onassio.

Man maždaug aišku. Onassis turi savo 
salą. Onassis turi laivų ir visokiausių di
džiulių biznių. Onassis nuotakai parsiga
benti nusiuntė savo nuosavą Boeing 707 
lėktuvą. Onassis turi pačią puikiausią pa
saulyje jachtą, kurioje mėgdavo paviešėti 
ne tik Churchilis ir kitokios garsenybės, 
bet ir dainininkė Callas. Vadinas, nors jis 
ir senas, bet prieš jo turtų galybę ir švitė
jimą suklumpa didžiausios garsenybės. 
Kuo čia stebėtis, jei suklupo ir prezidento 
našlė? Jos pensija ar vyro paliktas vienas 
kitas milijonukas negali lygintis su Onas
sio imperija.

Kai tas klausimas man maždaug aiškus, 
tai laukiu, ar suklups prieš Onassio impe
riją ir bažnyčios.

Kai rašau, Kennedžio našlė nėra dar 
Onassienė. Vatikanas dar Onassį tebelai
kąs neišsiskyrusiu bažnyčios akyse, ir jei
gu ji ištekėtų, tai, sako, nebegalėtų imti 
sakramentų, nors einąs gandas, kad vienas 
arkivyskupas esąs be sąlygų palankus 
toms vedyboms.

Jeigu ir sukluptų, tai irgi per daug ne
sistebėčiau. Argi ne bažnyčia išskyrė Ken- 
nedienės seserį ir vadinamąjį princą Rad
vilą. per kuriuos abu susidaro net keletas 
vedybų? Išskyrė ir sujungė gražiai, o jie, 
tur būt. neturi tiek turtų, kiek Onassis. Su
jungė ir leidžia prie sakramentų.

Prieš pinigą daug kas suklumpa. Tik ne
turtėliams visur kliūtys ir kliūtys.

Tavo Jonas

NEPAPRASTA PRIEMONĖ

Krokuvos universiteto akušerijos - gi
nekologijos katedros vedėjas prof. M. Ma- 
durovičius (1831-1894) buvo pakviestas 
gimdant turtingo pirklio žmonai. Kadangi 
ji gimdė gana lengvai, pirkliui pasirodė, 
kad iš anksto sutartas mokestis už profe
soriaus paslaugą yra per didelis. Profeso
rius bandė perkalbėti pirklį, bet tai nieko 
nepadėjo. Tuomet profesorius pašaukė 
akušerę ir sušuko:

— Madam, grąžinkite kūdikį į pirmykš
tę vietą!

Sutartas honoraras buvo sumokėtas.

BE DERYBŲ

Erlangeno ir Leipzigo universitetų pro
fesorius Karlas Tarschas (1822-1895) kar
tą operavo šykštumu pagarsėjusį kuni
gaikštį ir už operaciją pareikalavo 1000 
markių. Kunigaikščiui tokia suma pasiro
dė per didelė, ir jis pareiškė, kad net mar
šalas už daugelį dienų negauna tokios al
gos. Tarschas atsakė:

— Kitą kartą jus operuoti galės marša
las. o dabar man mokėkite tiek, kiek pasa
kiau. (m. g.)

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 TAURA, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN’S GARDENS.

I ONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.

■D
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LONDONAS
KAPINIŲ DIENA IK PROCESIJA

Sekmadieni, lapkričio 3 d., visi renka
mės Šv. Patriko kapinėse prie didžiosios 
koplyčios, o iš ten per kapines su procesi
ja eisime į lietuviškas kapines. Procesijos 
pradžia 4 vai. p.p.

TARYBOS PIRMININKAS LONDONE
DBLS Tarybos pirm. dr. S. Kuzminskas 

ilgesnį savaitgalį (spalio 18-23 d. d.) pra
leido Londone, tardamasis su DBLS ir Lie
tuvių Namų Akc. Bendrovės vadovybe 
įvairiais aktualiais reikalais.

TARP KELIONIŲ
Jūreivis B. Ališauskas, atplaukęs iš to

limų kraštų į Britaniją, prieš pasukdamas 
vėl vandenynų keliais, buvo užsukęs pasi
svečiuoti į Lietuvių Namus.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
1918 m. nepriklausomos Lietuvos kariuo

menę atkūrėme mūsų sostinėje Vilniuje. 
O garbingą jos atkūrimo 50 m. sukaktį mi
nėsime D. Britanijos imperijos sostinėje 
Londone. Nors tie svarbūs įvykiai yra gal 
kiek ir skirtingi, bet jie stipriai jungia pra
eitį su dabartimi. Jeigu žvilgterėsime į tas 
pirmąsias kūrimosi dienas, tai pastebėsi
me, kad Lietuvos kariuomenėje turėjome 
anglų specialistų karininkų, dėvėjome ang
liškus karinius drabužius, vartojome Ross 
Enfield sistemos šautuvus ir kt. Mes, se
nesnieji, tik dėvėjom angliškus drabužius, 
o mūsų vaikai jau tarnauja karališkosios 
kariuomenės daliniuose. Iš to matome, kad 
prieš 50 m. užmegzti su D. Britanija ryšiai 
nenutrūko iki šių dienų. Todėl džiugu, kad 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 50 m. gar
bingą sukaktį mes nekliudomai galime mi
nėti D. Britanijos sostinėje.

Kariuomenės Šventės minėjimas ruošia
mas Londone lapkričio 23 d., šeštadienį, 
Sporto ir Sųcialinio klubo salėje. Bus pa
skaita ir meninė dalis, kurios išpildyti yra 
pakviestos Londono ir provincijos meninės 
jėgos. Minėjimą ruošia Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis.

Lapkričio 24 d. Londono lietuvių bažny
čioje bus atlaikytos iškilmingos pamaldos 
už žuvusius laisvės kovotojus. Pamaldų 
metu bažnyčioje bus šventinama paminkli
nė lenta. Smulkesnė programa bus praneš
ta vėliau.

Rengėjai

BRADFORDAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Pranešama, kad DBLS Bradfordo Sky
riaus narių susirinkimas kviečiamas lap
kričio 16 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, Brad
fordo Lietuvių Vyties Klubo patalpose.

Kviečiami susirinkime dalyvauti ne tik 
nariai, bet ir svečiai.

Skyriaus Valdyba

JAUNIMUI

MANCHESTERIO „AUŠRA“ 
ANGLŲ SPAUDOJE

Praeitą savaitę spausdinome J. Podvois- 
kio laišką apie Manchesterio DBLS Jauni
mo skyrių ir jo tautinių šokių grupę „Auš
ra“. Pasirodo, kad apie aušriečius maždaug 
tuo pačiu metu buvo rašoma ir vietinėje 
anglų spaudoje. Tai, žinoma, labai malo
nus reiškinys, ir mes tikimės išgirsti iš ki
tų vietovių apie lietuviškojo jaunimo veik
lą.

O „Eccles and Patricroft Journal“ spalio 
17 d. rašė:

„Aušriečių lietuvių šokių grupė pasirodė 
Patricrofto kongregacinėje bažnyčioje. Ši 
grupė išreiškia egzilų troškimą išlaikyti 
savo gimtinės muziką ir šokius, o taip pat 
parodo, kad ir anglai gali būti entuziastin
gi kitos tautos kultūros atžvilgiu.

„Lietuviškos grupės pavadinimas yra 
„Aushra“ — ir tai reiškia „Davvners“ — 
kuri buvo įsteigta, kai paaiškėjo, kad lie
tuvių kolonijų jaunesnioji karta reikalin
ga savo atskiro susitikimo taško su lietu
viškąja kultūra. Grupės sekretorius J. 
Podvoiskas nurodo, kad jaunimas, tėvų nu
sivestas į lietuviškuosius renginius, daž
niausiai nuobodžiaudavo“.

nnn uliariosios
I UI s A V A IT ĖS PLOKŠTELĖS

1. Those were the days, Mary Hopkin
2. Hey Jude, Beatles
3. *Jesamine, Casuals
4. Little Arrows, Leapy Lee
5. My little Lady, Tremeloes
6. Les Bicycletes de Besize,

Englebert Humperdinck
7. The red Ball on, Dave Clark Five
8. *0 day without Love, Love affair
9. Lady Willpower, Union Gap
10. Good, Bad and Ugly. Hugo Montenegro

MIRĖ B. VALBASAS
Spalio 17 d. savo bute Cardiffo mieste 

buvo rastas negyvas Benediktas Valbasas, 
gimęs Lietuvoje 1911. VIII. 11.

Valbasas iš profesijos jūrininkas, neve
dęs. Atrodo, jokių giminių čia Anglijoje 
neturėjo.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
kričio 23 d., lenkų atsargos karių klubo sa
lėje, White Friars Lane, Coventry, rengia 

Kariuomenės šventės Minėjimą.
Visus tautiečius iš arti ir toli su pažįsta
mais ir draugais prašom gausiai atsilanky
ti.
Plačiau apie šį minėjimą pranešim vėliau.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

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

Lapkričio 2 d., 7 val. vak., ir lapkr. 3 d., 
sekmadienį, 11 val., bus Židinyje specia
lios pamaldos už žuvusius, mirusius tau
tiečius.

Lapkr. 3 d. po liet, pamaldų vykstama į 
Loughborough Rd. kapines aplankyti liet, 
kapų ir maldai už mirusius, žvakučių ga
lima gauti Židinyje.

Per Vėlinių oktavą gedulingos pamaldos 
židinyje bus 7 vai. vakare.

ATLAIDAI
Nuo Visų Šventų vidurdienio iki Vėlinių 

vidurnakčio galima laimėti visuotinius at
laidus už mirusius tiek kartų, kiek kartų 
aplankysime bažnyčią, koplyčią ar kapines 
ir sukalbėsime Šv. Tėvo intencija 6 pote
rius. Vietoj tos dienos galima atlikti ir sek
madienį, lapkr. 3 d. Įsidėmėtina, kad reikia 
dar prieiti išpažinties ir Komunijos.

SUKAKTIES UŽBAIGAI
Norinčius iš Nottinghamo vykti ekskur

sijoje Manchesterin į liet, skautų 50 metų 
sukakties užbaigimą lapkr. 9 d., kviečiame 
skubiai užsirašyti pas tėvų komiteto pirm. 
J. Damaševičių arba Jaunimo Židinyje.

LIET. SODYBA
ATSISVEIKINIMAS SU VASARA —

taip vadinamas pobūvis, ruošiamas So
dyboje lapkričio 16 d., 8 vai.

Tai yra tradicinis alutis-šokiai, grojant 
Les Maybury orkestrui.

Nemokami užkandžiai ir alus nuo 8 vai. 
iki 10 vai. Tik orkestro išlaidoms padengti 
prie įėjimo bus imama po 5 šilingus. Baras 
veiks iki vidurnakčio.

Norintieji nakvynės, prašomi užsisakyti 
iš anksto telefonu Bordon 2810 (iš Londo
no tiesioginis telefonas 04-203-2810).

Atsisveikinimo su vasara pobūvis yra 
labai populiarus Sodybos klubo narių tar
pe. Todėl atvykę sutiksite daug senų drau
gų bei pažįstamų.

Kviečiami ne tik apylinkės, bet ir visų 
tolimesnių kolonijų lietuviai.

PADĖKA
Prieš pakeldamas savo senus sparnus 

Kanados link, visų pirma norėčiau išreikš
ti širdingiausią padėką Sūkuriui, Atžaly

nui ir Manchesterio Ramovėnų oktetui už 
pasiaukojimą ir įdėtąjį darbą lietuviškai 
dainai ir tautiniam šokiui palaikyti.

Reiškiame padėką Sūkuriui, Atžalynui, 
Bradfordo Vyties klubui, Manchesterio 
bendruomenei, Anglijos rajono skautams, 
p.p. Jakubėnams, Žaliams ir Brazdeikiams 
už įteiktas dovanas, kurios visuomet grą
žins mus mintimis ir jungs mus.

Taip pat reiškiame padėką už sveikini
mus ir linkėjimus DBLS Centro Valdybai, 
Didž. Britanijos Lietuvių B-nės Valdybai, 
DBLS Nottinghamo sk. v-bai, DBLS Der
bio sk. v-bai, DBLS Coventrio sk. v-bai, 
DBLS Rochdale sk. v-bai, DBLS Bradfor
do sk. v-bai, Bradfordo lietuvių Vyties klu
bui, Anglijos rajono skautams ir visiems 
kitiems, kurie prie tų gražių linkėjimų 
prisidėjo.

Ačiū visiems, ir iki pasimatymo laisva
jame Vilniuje prie sraunios grakščios Vil
nelės ir Gedimino kalno.

D. ir T. Burokai

DR. VYDŪNO ŠALPOS FONDO PARAMA
Studijuojantis skautiškasis jaunimas pri

reikus gali gauti paskolą iš dr. Vydūno 
Šalpos Fondo Valdybos.

Suinteresuoti prašomi kreiptis šiuo ad
resu: Dr. Vydūno Šalpos Fondas, s. Vyt. P. 
Mikūnas, 3425 W.73rd St..Chicago. ILL. 
60629, USA.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

LSS ANGLIJOS RAJONO 
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 12 d. Lietuvos Skautų Sąjungos 
Anglijos Rajono vadijos atstovai buvo su
sirinkę Nottinghamo Jaunimo Židinyje ap
tarti savo tolimesnės veiklos. Pasitarimui 
pirmininkauti buvo išrinktas Jaras Alkis, 
o sekretorium Janina Kinkienė.

Rajono vadas Juozas Maslauskas padarė 
pranešimą apie atliktus darbus rajone ir 
apie jungtinę 5-tąją tautinę stovyklą Vo
kietijoje. Stovykla labai nukentėjo dėl blo
go oro, bet stovyklautojai patenkinti ir 
reiškia savo padėką organizatoriams, o 
ypač Gilmai Zinkienei, kuri daug įdėjo 
darbo, kad stovykla pasisektų.

Sekančią vasaros stovyklą nutarta ruoš
ti Lietuvių Sodyboje 1969 m. liepos 26 d. 
—■ rugpiūčio 2 d., kviečiant Vokietijos lie
tuvius skautus. Stovyklos mokestis 3 sv. 
10 šil. Be to, iškelta mintis, kad Tėvų Ma
rijonų Jaunimo Židinyje rengiamoji sto
vykla būtų sujungta su skautų stovykla. 
Tas reikalas paliktas išsiaiškinti vadovy
bėms.

Anglijos Rajonas šįmet platins kalė
dines atvirutes, kurias išleido LSS dr. Vy
dūno Šalpos Fondas JAV. Atvirutės lietu
viškos. Jų bus galima gauti visose dides
nėse kolonijose.

Kas norėtų iš skautų gauti dr. Vydūno 
šalpos Fondo paramą tęsti studijoms, pra
šomi kreiptis į Anglijos Rajono Vadą.

50 metų jubiliejaus užbaigai pramatyta 
iškilminga sueiga Manchesteryje lapkričio 
9 d. Bus rodomi skautiški filmai iš 5-tosios 
tautinės stovyklos JAV, o po to jaunimo 
šokiai.

Suvažiavimui padarė pranešimus Not
tinghamo, Manchesterio ir Londono viene
tai. Pasidalyta mintimis dėl vienetų veik
los.

Nauju vietininku išrinktas ligi šiol kasi
ninko pareigas ėjęs Antanas Jakimavičius 
iš Manchesterio, Maironio draugovės vado
vas. Ligšiolinis vietininkas B. Zinkus atsi
statydino trūkdamas laiko. Suvažiavimas 
išreiškė jam didėlę padėką.

Svarstytas reikalas Rajono leidžiamojo 
„Budėkime“, kurį redaguoja Viktoras Ig- 
naitis. Suvažiavimo dalyviai pareiškė re
daktoriui V. Ignaičiui padėką.

Nutarta pasveikinti eismo nelaimėj su
žeistąjį skautų rėmėją Juozą Levinską.

PLB III Seimo atstovas J. Alkis pasida
lijo mintimis iš Seimo ir savo kelionės po 
JAV.

Po suvažiavimo Jaunimo Židinio direk
torius kun. dr. S. Matulis, MIC, pakvietė 
arbatėlei. Po to daugelis suvažiavimo da
lyvių pasižiūrėjo Tautinių šokių Šventės 
Chicagoje garsinį filmą.

S. K.

IŠKILMINGA SKAUTŲ SUEIGA
Lietuvių Skautų Sąjungos įsikūrimo 50 

metų sukakties baigiamoji iškilminga su
eiga rajone įvyksta lapkričio 9 d., šeštadie
nį, 6 vai. po pietų, Manchesterio Lietuvių 
Socialiniame Klube, 121 Middleton Road, 
Manchestery, M8 6HH).

Oficialioji dalis: iškilminga skautų suei
ga, filmų iš Amerikos 1963 m. skautų sto
vyklos, V tautinės stovyklos ir kitokių ro
dymas.

Po to jaunimui pasilinksminimas-šokiai 
ir loterija.

Kviečiame visus vienetus, vadovus, or
ganizacijų atstovus, rėmėjus, tėvus, sve
čius ir jaunimą dalyvauti šioj iškilmingoj 
sueigoj.

Rajono Vadovybė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Bradford — lapkr. 3 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — lapkričio 1 d., 7 vai. v., 

Židinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 2 d., Vėlinėse,

7 vai. vak., Židinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 3d., 11 vai., 

Židinyje.
COVENTRY — lapkričio 3 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's.
ECCLES — lapkričio 10 d., 12.15 vai.
NORTHAMPTON—lapkričio 10 d., 12 vai., 

katedroje.
NOTTINGHAM — lapkr. 10 d., 11 vai., J. 

Židinyje.
DERBY — lapkr. 17 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — lapkr. 24 d., 11 vai., J. 

Židinyje.

PRANCŪZIJA
PAMINKLAS

ERNESTUI GALVANAUSKUI
Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) Aix-les- 

Bains kapinėse bus šventinamas pamink
las Lietuvos valstybininko ir visuomenės 
veikėjo Ernesto Galvanausko šviesiam at
minimui atžymėti.

Rytą už velionį bus pamaldos, 12 vai. ka
pinėse šventinamas paminklas, o paskui 
tos iškilmės dalyviai dalyvaus bendruose 
pietuose.

Viską organizuoja Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

VOKIETIJA
SUSITIKIMAS

Vokietijoj einama pagaliau prie išvados, 
kad lietuvybei išlaikyti ir nutautimui ke
lią užstoti galima t k sustiprinus apylinkių 
veiklą. Dėl to prieš gerą pusmetį susidarė 
Bielefeldo lietuvių apylinkė. Gaila, kad tai 
įvyko taip vėlai, bet reikia džiaugtis, kad 
iš viso įvyko. Šioj vietoj reikia pagerbti 
dvidešimtmetį Algį Pacevičių, kuris šiam 
darbui paaukojo daug iniciatyvos ir laiko.

Šioj Vokietijos daly gyvena daug lietu
vių kilmės žmonių. Dar daug jų tarpe re
patriantų, kurie praeito dešimtmečio pa
baigoje ten apsigyveno. Nestebėtina, kad 
čia labai didelės įtakos turi „Landsmanns- 
chaftas“, kuris mėgina žmones nulietuvin- 
ti. Šiai jo politikai ir pradėtas rodyti nepa
sitenkinimas, daugiausia jaunesniųjų tar
pe, nes jų subuvimuose tiesiog draudžiama 
lietuviškai dainuoti bei kalbėti. Nežinia, 
kodėl taip daroma, nes oficialiojoje politi
koje, kurią veda Landsmannschafto cent
ras, tai nepastebima. Kad jie taip daro, tai. 
be abejo, tuo nusikalsta prieš žmonių tei
sių ir pagrindinių laisvių apsaugos kon
venciją, kurią VFR yra pasirašiusi ir rati
fikavusi.

Tas trynimasis buvo viena temų to subu
vimo, kuris įvyko rugsėjo 28 d. Susirinko 
apie 100 žmonių iš arti ir toli, o ypač daug 
jaunimo. Kadangi lapkričio 23 d. įvyks rin
kimai į Vokietijos krašto tarybą, ekon. K. 
Dikšaitis supažindino dalyvius su PLB 
apskritai ir pateikė kai kurių faktų, kurie 
šiai apylinkei gana įdomūs, naudingi ir ak
tualūs. Be to, dalyviai buvo supažindinti 
su lietuvių „Solidarumo bloko“ rinkimine 
politika, kurio vienas kandidatų jis pats 
yra. Po to vyko pasikalbėjimai, ir čia pat 
turėjome labai įdomų atsitikimą. Mergaitė 
norėjo įstoti į Bendruomenę, bet atėjusi 
motina jai uždraudė, sakydama, kad ji tuo 
žygiu visą šeimą nuvarys į finansinį bank
rotą. Tai parodė, kokius biaurius metodus 
naudoja „Landmannschafto“ šalininkai 
skleisdami gandus, kad, įstojus į Bendruo
menę, valstybė atims rentas ir susidarys 
daug sunkumų. Būtų, manau, laikas, kad 
„Landsmannschaftas“ į tuos biaurius da
lykus savo laikraštyje atsilieptų. Manau, 
būtų gera, kad „Heimatstimme“ paskelbtų, 
kaip „Landsmannschaftas“ žiūri į bendra
darbiavimą su lietuviais apskritai. Dikšai
tis savo kalboje nurodė, kad ir Landsman-

KANDIDATAI Į KRAŠTO TARYBĄ
Lapkričio 23 d. Vokietijos Lietuvių B- 

nė renka savo Tarybą. Kandidatais išsta
tyti šie asmenys: kun. dr. J. Aviža, W. Ba
naitis, J. Barasas, V. Bartusevičius, kun. 
A. Bernatonis, V. Brazaitis, inž. R. Brinkis, 
kun. A. Bunga, gyd. V. Bylaitis, K. Dikšai
tis, Z. Glemžienė, prof. dr. J. Grinius, dr. 
P. Karvelis, M. Kiužauskas, J. Kriščiūnas, 
P. Labanauskas, A. Laukaitis, dr. V. Le
nartas, P. Liegus, A. Lingė, kun. B. Liubi- 
nas, J. Lukošius, V. Natkevičius, S. Povi- 
lavičius, F. Skėrys, kun. V. Šarka, inž. J. K. 
Valiūnas, J. Venckus.

Tarybon renkama 15 asmenų.

SUNKIAI SERGA ŽURNALISTAS 
JONAS CEKAUSKAS

Ilgesnis laiko tarpas, kaip yra sunkiai 
susirgęs Pinnebergo lietuvių kolonijos jud
rusis gyventojas ir „Europos Lietuvio skai
tytojams pažįstamas to laikraščio bendra
darbis, ypač mėgstąs rašyti apie Lietuvos 
gyvūniją, J. čekauskas. Šiuo metu ligonis 
sėkmingai gydosi Hamburgo miesto klini
kose. Jo sveikata yra truputį pagerėjusi — 
sunkią ligos krizę ligonis yra pergyvenęs.

Mes, „Europos Lietuvio“ gausios šeimos 
skaitytojai ir visi ligonio bičiuliai, iš šir
dies linkime greitai pasveikti, sustiprėti ir 
vėl įsijungti į tekančio gyvenimo ritmą.

J. Pyragas

STUDENTŲ SĄJUNGOS VALDYBA
XV Studijų savaitės metu Vokietijos 

Studentų Sąjunga išsirinko valdybą: pirm. 
—Mečys Landas, sekr. —Marina Audery- 
tė, ižd. — Artūras Hermann. Sąjunga turi 
57 narius.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Rugsėjo 11 d. Romuvą ir gimnaziją ap

lankė V. Strolia, dviejų rėmėjų būrelių New 
Yorke vadovas. Keletą pasikalbėjimų įrašė 
į magnetofono juostelę ir išsivežė namo 
lietuviškajam New Yorko radijui.

Rugsėjo 23 d. Romuvos sodyboje lankėsi 
Aldona Didžiulytė iš Kolumbijos, lydima 
Jadvygos Hoechel-Mušinskaitės iš Bruc- 
hsal-Heidesheim (Vokietija). Moksleivių 
rėmimu ypač uoliai rūpinasi viešnios ma
mytė K. Didžiulienė (Bogota). Dovanų iš 
savo krašto viėšnia atvežė indėnų meno 
dirbinių papuošti mergaičių seklyčiai.

Sužinojusi, kad vėliavos aikštelėje yra 
paberta žemės nuo Nežinomojo Kario kapo 
Kaune, kurį komunistai išdraskė, pasiėmė 
iš ten saują žemės ir didžiojo ąžuolo gilių 
pasodinti Kolumbijoje, kad būtų gyvas 
prisiminimo ryšys su gimtine ir su Vokie
tijos lietuvybės židiniu.

Rugsėjo 24 d. iš kelionės po JAV ir Ka
nadą grįžo gimnazijos direktorius V. Nat-
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BIELEFELDE
nschafto narys gali įstoti į PLB, bet mes- 
nesileisime būti šmeižiami ir kad mums 
būtų trukdomas lietuviškas kultūrinis dar
bas.

Iš toliau atvykusioms ši mūsų apylinkės 
atmosfera pasirodė kitokia. Labai čia 
mėgstama užtraukti lietuviškų dainų. Kar
tais pasigirsta tokių, kokių, be abejo, ma
ža kas moka, bet jos dabartinėj Lietuvoj 
labai populiarios. Ne, ne komunizmas jose 
garbinamas arba tai. ką sovietai komuniz
mu laiko. Sveikas kritiškas lietuvio pro
tas sukūrė naujas „liaudies dainas“, ir to
kios kuriamos ir toliau. Čia apdainuoja
mas gaidžio aimanavimas, kuris pagal Sta
lino penkerių metų planą turi padėti kas
dien po 4 1/2 kiaušinių, bei kitų paukščių 
ir gyvulių nusiskundimai. Čia pasakojama 
apie partizanus ir tai iš asmeninės patir
ties, nes turima galvoj giminės, klasės 
draugai ir kaimynai. Kas dabar vyksta 
Lietuvoje, jiems suprantama, nes tame re
žime jie patys gyveno. Būtų pravartu jų 
atsiminimus ir tas „liaudies dainas" kaip 
nors surinkti, nes po keliolikos metų kažin 
ar kas beliks. ’

Kaip matyti, apylinkė yra gyva, Lietuva 
žmonėms artima, ir nulietuvinimas neneša 
vaisių, kaip kai kas norėtų. Todėl būtų ge
ra. kad VKV šiai apylinkei daugiau padė
tų. Ar nebūti; galima jos atleisti keleriems 
metams nuo solidarumo mokesčių įnašo 
centrui? Tai įgalintų apylinkę šiokią tokią 
programą sutuošt, pasikvlest menininkus, 
pasirūpint magnetofono juostų lietuviš
koms dainoms ir šiek tiek daugiau pri
traukti „išsigandusių" žmonių. Vietinė vo
kiečių valdžia duoda lėšų lietuviškam dar
bui, bet gaila, kad šio krašto atstovė šiems 
metams nepasirūpino nei skatiko, kaip ji 
pati sako.

Džiugu matyti, kad lietuvišką veiklą 
perima jaunimas, atgaivina apylinkes, mė
gina pastatyti jas tvirtai ant kojų. Tikėki
mės, kad Bielefeldas taps aktyviu Vestfali
jos lietuvių centru ir drauge su „Lands- 
mannsfhaftu" pi avės subuvimus, kurie 
turės atgarsio ir vokiečiuose. Tik gaila, 
kad lietuvių numatytąją salę kitų metų 
Vasario 16 dienai iš panosės sau išsinuo
mojo „Landsmannschaftas“.

res

kevičius. Savo įspūdžius papasakojo Vasa
rio 16 gimnazijos kuratorijos valdybai, 
mokytojams bei mokiniams ir Huettenfel- 
do lietuvių bendruomenės nariams.

Spalio 12 d. Mannheime-Sandhofe įvyko 
IX aitvarų olimpiada. Dalyvavo apie 300 
varžovų, jų tarpe 16 gimnazijos mokinių 
su 6-iais aitvarais. Nugalėtojams buvo 
skirta 20 premijų, kurių 2 atiteko mūsiš
kiams. Erv. šiušelis (IV kl. mok.) su Arvy
du Saunaičiu (II kl.) laimėjo skridimą lėk
tuvu iki Huettenfeldo, elektrinę autostra
dą su visais įrengimais ir dėžę saldainių, o 
Vytautas Poškaitis su Pranu Kuzminu 
(abu IV kl.) apdovanoti taip pat elektrine 
autostrada, povandeniniu laivu ir dėže sal
dainių.

Keletas gimnazistų, sulaukusių 18 metų, 
įstojo į Vokietijos lietuvių bendruomenės 
Huettenfeldo apylinkę.

STEPAS VYKINTAS APLANKĖ 
APYLINKES

Stepas Vykintas, PLB VK tarybos natys, 
šią vasarą savo atostogas paskyrė bend
ruomeniniams reikalams. Jis aplankė V. 
Vokietijoje šias apylinkes: Muencheno, 
Augsburgo, Darmstadto, Duesseldorfo, 
Krefeldo, Muelheimo, Esseno, Muensterio, 
Buigsteinfurto, Bocholto, Bie'.efeldo, Diep- 
holzo, Vechtos, Bremeno ir Bad Zwischen- 
ahno. Kai kurias mirusias apylinkes jam 
pasisekė atgaivinti, kaip Duesseldorfo. 
Krefeldo, o kai kuriose apylinkėse narius 
įtikinti, kad reikia registruotis pagal Kr. 
Valdybos reikalavimus, pvz., Darmstadte 
ir kitur.

Po šios varginančios kelionės St. Vykin
tas buvo išvykęs pasilsėti į Daniją, Ko
penhagą.

MIRUSIEJI
Rugsėjo 24 d. Heidelberge mirė Jonas Si- 

monavičius, gimęs 1912 m. birželio "^4 d. 
Mankaičiuose, netoli Žemaičių Naumies
čio. Palaidotas Kaiserslauterne.
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