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Rinkimams pasibaigus
Tokių įtemptų Jungt. Amerikos Valsty
bių prezidento rinkimų, kaip šįmet, seniai
nebuvo. Šiais elektroninių skaičiavimo ma
šinų laikais laimėtojas paprastai dar prieš
rinkimų dienos vidurnaktį yra žinomas, o
šįkart netikrumas, nervingumas ir lauki
mas užsitęsė kone visą sekančią dieną, kol
pagaliau Niksonas pasirodė būsiąs sekan
čiuoju JAV prezidentu.
Nervuotumas, belaukiant rinkimų duo
menų, buvo itin didelis. Tai pagaliau su
prantama.
Jei šiuose rinkimuose nė vienas kandi
datas nebūtų susilaukęs absoliučios daugu
mos, pastarieji rinkimai būtų buvę nieki
niai ir JAV prezidentą 1969 m. sausio 6 d.
turėtų išrinkti kongresas. Tokiu metu, kai
tarptautinė padėtis nėra rami, kai JAV yra
įsivėlusios į karą Vietname, kai pačioje
Amerikoje yra visa eilė rasinių ir sociali
nių įtampų, kai rimtai tariamasi dėl tai
kos, toks dviejų mėnesių netikrumas būtų
labai pavojingas ir žalingas. Kai greitai
spręstinos problemos laukia, vyriausioji
krašto valdžia turi būti aiški ir žinoma, o
ne ore kabanti...
JAV politinės tradicijos ir pati rinkimi
nė sistema yra pritaikyta dviejų partijų
sistemai. Rinkimuose į prezidentus visuo
met kandidatuoja daugiau kaip du kandi
datai, bet paprastai tik demokratų ir res
publikonų kandidatai susilaukia apčiuo
piamo balsų skaičiaus. Tačiau pastaruo
siuose rinkimuose šitą įsivyravusią partinę
pusiausvyrą gerokai išjudino kraštutinių
dešiniųjų kandidatas Wallace. Jei toks tre
čiasis kandidatas susilaukia nors ir, paly
ginti, nedidelės, bet vis dėlto apčiuopiamos
balsuotojų grupės balsų, tai nei vienas di
džiųjų kandidatų gali nesurinkti absoliu
čios daugumos, ir patys rinkimai pasidaro
niekiniai. Ir šįkart Wallaco gebėjimas susi
medžioti apie 10 milijonų balsų, be abejo,
prisidėjo prie rinkimų įtampos, tačiau vi
so šito rinkiminio nervuotumo ir baiminimosi tikroji priežastis vis dėl to yra pati
JAV prezidentinių rinkimų sistema, kurią
rimti abiejų partijų amerikiečiai jau ne
kartą apibūdino, kaip pasenusią, atsitikti
nę ir net nedemokratišką...
JAV rinkiminė sistema yra įteisinta pa
čioje konstitucijoje ir kituose įstatymuose.
Konstitucijoje nustatyta, kad prezidentu
gali būti JAV natūralus pilietis, nejaunesnis kaip 35 metų amžiaus, bent 14 metų
gyvenęs JAV. Prezidentas renkamas kas

ketveri metai, o rinkimų diena yra pirma
sis lapkričio antradienis.
Kandidatus į JAV prezidentus išstato po
litinės partijos. Partijos, žinoma, stengia
si parinkti tokius kandidatus, kurie gali
tikėtis susilaukti kuo didesnio visų rinkikų
palankumo. Todėl kandidatai į kandidatus
jau gerokai prieš rinkimus stengiasi įgyti
visuomenės palankumo. Pastaraisiais de
šimtmečiais tokių galimų kandidatų popu
liarumas paprastai nustatomas apklausinė
jimais, kurių garsiausias bene bus Gallupo. Be to, nuo 1900 metų kai kuriose JAV
valstijose yra prezidentiniai pirminiai rin
kimai. Ne visos valstijos pirminius rinki
mus turi, bet kandidatai, norintieji įrodyti
savo populiarumą, tokiuose pirminiuose
rinkimuose dalyvauja, o ta proga apie tuos
rinkimus ir kandidatus rašo krašto spauda,
ir kandidatų įvaizdis visuomenėje tvirtėja.
Praktiškai pirminiai rinkimai neturi jo
kios reikšmės, politikų nuomone, tai tėra
gan patogi propagandos priemonė, ir daug
kas siūlo tokius pirminius rinkimus visiš
kai panaikinti, ypač dabar, kai ištobulėjo
demoskopiniai apklausinėjimai ir kandi
datų populiarumas visuomenėje gali būti
paprasčiau nustatomas.
Kituose kraštuose politinius kandidatus
partijos parenka savybėje, ne viešumoje,
bet JAV galutinis prezidentinių kandidatų
parinkimas yra viešas, triukšmingas, spal
vingas, dažnai net karingas, o kartais ir
kruvinas... Partijų konvencijas (suvažiavi
mus), kuriose prezidentiniai kandidatai
išrenkami, Amerikos laikraštininkai netgi
pravadino... politiniais cirkais. JAV politi
nės partijos nėra labai vieningos ir viena
lytės.
Sakysim, kairysis respublikonų
sparnas dažnai gali būti kairesnis už deši
niuosius demokratus. Todėl partijų kon
vencijose nuomonių (vairavimas būna la
bai aršus, o prezidentiniu kandidatu pa
prastai išrenkamas politikas, kuris yra įro
dęs ne tik savo populiarumą visuomenėje,
bet moka suderinti įvairias nuomones par
tijos viduje. Nežiūrint savo rėksmingumo
ir spalvingumo, šios konvencijos bene bus
pati demokratiškiausia prezidentinių rin
kimų pakopa.
Praeitą antradienį JAV piliečiai iš tikrų
jų nebalsavo už vieną ar kitą prezidentinį
kandidatą, bet balsus atidavė už preziden
to rinkikų kolegijos narį (Electoral Colle
ge). Rinkikų kolegiją dabar sudaro 538 na
riai, kurie savo ruožtu renka patį prezi
dentą.

Septynios DIENOS
Nauji puolimai
„Pravda“ pakaltino Čekoslovakijos „de
šinįjį sparną" ir spaudą antisocialistiniais
„išpuoliais" ir pasisakė už tuos, kurie pa
laiko Maskvą.
Tik prieš mėnesį Čekoslovakijos vadai
pažadėję, kad informacija tarnausianti
vien socializmui, bet laikraščiai vis puolą
sovietus ir verčiąsi antisocialistiniais puo
limais.
„Lojalieji komunistai" negalį pareikšti
savo nuomonės laikraščiuose.
Potvynio nuostoliai
Potvyniai užliejo šiaurinę Italiją, žuvo
daugiau kaip 100 žmonių, ir pridaryta di
delių nuostolių.
Panašūs potvyniai 1966 m. sugadino ypač
daug meno paminklų Florencijoje ir Ve
necijoje.

Popiežiaus viltys
Kalbėdamas dėl galimos taikos Vietna
me, popiežius pareiškė, kad gal tai reiškia
pradžią naujos eros, kada tautos nebe jėga
spręs, kaip kuri turi gyventi.
Jis pareiškė nusivylimą, kad Pietų Viet
namo vyriausybė nenori dalyvauti pasita
rimuose dėl taikos.
Kas leistina Čekoslovakijai?
Sov. Sąjunga uždraudė Čekoslovakijai
priimti paskolas iš Vakarų.
Pati Sov. Sąjunga esanti pasiryžusi duo
ti paskolos bent 125 mil. svarų, bet paskola
turinti būti panaudota sumoderninti sun
kiajai pramonei, gaminančiai daugiausia
mašinas Sov. Sąjungai.

Gripo grėsmė
Šią žiemą laukiama didelės gripo epide
mijos — nuo dabar iki balandžio mėn.
Specialistai spėja, kad jis gali pasiautėti
taip pat smarkiai, kaip 1957 m. Azijos gri
pas. Dabartinis vadinamas Hong Kongo
gripu.

Jėgų palyginimas
1968 m. NATO kraštų karinis biudžetas
yra 75 milijardai dolerių, Varšuvos pakto
kraštų — 50 milijardų.
NATO kraštai Europoje turi 28 divizijas
kariuomenės, Varšuvos pakto — 46 divizi
jas.
Karių NATO kraštai Europoje turi 389.
000, Varšuvos pakto kraštai — 360.000.
Tankų NATO kraštai teturi tik 60 pro
centų Varšuvos pakto kraštų pajėgumo.
Susipyko dėl koalicijos
Italijos socialistai savo kongrese visiškai
susipyko tarpusavy, besiginčydami, ar eiti
į koaliciją su krikščionimis demokratais.
Neprieita jokio sprendimo ir dėl koalici
jos — centro komitetas turės tą reikalą
spręsti gruodžio mėnesį.

Sov. Sąjungos derliai
Sov. Sąjunga tikisi šįmet surinkti beveik
rekordinį grūdų derlių — 165 mil. tonų.
Praeitais metais derlius buvo 147,5 mil.
tonų, o rekordinis 171 mil. tonų 1966 m.
Niksonas — prezidentas
Nedidele balsų persvara JAV prezidento
rinkimus laimėjo respublikonų kandidatas
Richardas Niksonas, Eisenhowerio laikais
— viceprezidentas, prieš tai senatorius, iš
profesijos advokatas.
Senate ir kongrese daugumą ir dabar su
daro demokratai. Tokia padėtis buvo ir Ei
senhowerio laikais.
Naujasis prezidentas perims pareigas
sausio mėn.
Nurinko vėliavas
Susirinkę aikštėje prieš teatrą, kuriame
rusų baletas spalio revoliucijos sukakties
išvakarėse šoko „Romeo ir Juliją“, studen
tai Slovakijos sostinėje Bratislavoje, šū
kaudami antisovietinius šūkius, nurankio
jo nuo stulpų iškilmėms paruoštas sovieti
nes vėliavas ir sudegino.

Šita prezidento rinkimo sistema nėra la
bai demokratiška, nes gali pasitaikyti, kad
mažiau piliečių balsų gavęs kandidatas
yra išrenkamas prezidentu. Mat, visi vie
nos valstijos rink, kolegijos nariai balsuo
ja už tą prezidentinį kandidatą, kuris toje
valstijoje gavo daugiausia balsų. Vadinas,
jei kandidatas keliose valstijose laimi su
didele persvara, o likusiose pralaimi su
mažu nepriteklium, jis prezidentu neišrenkamas, nors iš viso už jį būtų balsavę dau
giau piliečių. JAV istorijoje taip įvyko jau
du kartu.
Jeigu joks prezidentinis kandidatas rin
kikų kolegijoje negauna absoliučios dau
gumos (dabar — 270 balsų), JAV prezi
dentą renka kongresas. Taip JAV istorijoje
taip pat jau yra atsitikę du kartu. Tačiau
kongresui renkant prezidentą, yra galimy
bė, kad būtų išrinktas visiškai kitas, ne
vienas buvusiųjų kandidatų.
Prezidentinių rinkimų sistemą pakeisti
jau seniai planuojama ir net konkrečių
žingsnių buvo daroma, bet iki šiol nesėk
mingai. Manoma, kad po pastarųjų rinki
mų įtampos Niksonas iš tikrųjų pasistengs
pravesti naują prezidentinių rinkimų įsta
tymą.
E.Ilinis

PLANAVIMAS NAUJOS SANDAROS

Spalio 28 d. Pavergtųjų Europos Tautų
Seimas surengė New Yorke viešą Čekoslo
vakijos ir Lenkijos 50 metų nepriklauso
mybės atstatymo sukakties minėjimą. To
iškilmingo PET Seimo posėdžio dalyviams
sveikinimus atsiuntė prezidentiniai kandi
datai H. H. Humphrey ir R. M. Nixon. Su
kakčių tema kalbėjo Free Europe, Inc.,
prezidentas Durkee, viceprezidentas Yar
row, Amerikos Lenkų Kongreso preziden
tas A. A. Mozewski, N. Y. Universiteto pro
fesorius dr. L. Krzyžanovski, prof. V. Bušek. Pirmininkavo lietuvių delegacijos
pirm. V. Sidzikauskas. Lenkų delegacijos
pirm. S. Korbonski referavo ta proga sei
mui priimti parengtą rezoliuciją, kurią pa
rėmė PET seimo pirmininkas J. Lettrich ir
bulgarų delegacijos pirm. G. M. Dimitrov.
Dr. Lettrich pareiškė, kad dabartinių
įvykių akivaizdoj PET Seimas turėtų ati
tinkamai praplėsti savo tikslus ir paskir
ties supratimą ir tapti branduoliu, planuo
jančiu Rytinės-Vidurio Europos busimąją
politinę, ūkinę ir gynybinę sandarą tokią,
kuri galėtų apsiginti nuo agresyvių paša
linių didžiųjų galybių ir pajėgtų užtikrinti
tos srities valstybėms geresnes tautinės,
kultūrinės bei ūkinės pažangos sąlygas. Po
ŽYDŲ PRAŠYMAS
penkių dešimtmečių patirties tokia sanda
Londone leidžiamasis „Jewish Chronic ra šiai Europos daliai esanti būtinybė. (E)
le" lapkričio 1 d. išsispausdino savo bend
radarbio iš New Yorko pranešimą apie
žydų padėtį Lietuvoje.
Vasario 15 d. Vilniuje 26 Lietuvos žydai
ČEKŲ LAISVĖS PARODA
inteligentai parašę komunistų partijai pra
Trečiadienį, lapkričio 6 d., Londone (Tea
šymą, kad jiems būtų leista išvažiuoti, nes
jie „nepageidaujami čia“. Prieš Izraelį nu Centre, 22 Regent Street, S. W. 1) atidaro
kreiptoji sovietinė propaganda tam tikroje ma čekų laisvės paroda, kurioj galima bus
lietuvių tautos dalyje sukėlusi antisemitiz pamatyti sovietų invazijos į Čekoslovaki
ją nuotraukas, laisvės kovotojų plakatus,
mo bangą.
Laiško nuorašas pateko į užsienius ir spaudą ir kitus istorinius dokumentus.
yra sovietų žydų klausimui tyrinėti akade Parodą atidarys buv. Min. pirm. Sir Alec
minio komiteto pirmininko prof. N. Glaze- Douglas Home, ir ji veiks iki lapkričio 14
d. (nuo 10 vai. iki 18,30 vai. kasdien).
no žinioje JAV.

Auksas, sidabras, bronza
Iš 174 Meksikos olimpiadoj laimėtų auk
so medalių 74 „nusinešė“ du didieji: USA
ir „CCP“. Bet pasidalijimas Maskvai nela
bai palankus: amerikiečiai paėmė 45, o so
vietams teko tik 29. (Su sidabru Maskvai
išėjo kiek geriau: gavo 31, o amerikiečiai
tik 28. Bronzos — amerikiečiai 34, mask
viečiai 31).
Nedidelis „CCCP“ vadų atsivežtas iš lie
tuvių būrelis irgi pelnė sovietijai medalių,
net neproporcingai daug, lyginant su jų
skaičium. Be medalių liko tik du iš devy
nių. Vienas iš jų — dvivietės irklininkas
A. Grigas, kurs rungtynių metu apalpo,
manoma, dėl deguonies stokos. (Daugu
mas skundėsi, kad Meksikoj — aukštai
viršum jūros lygio — oras 25% „skystes
nis“). Aštuonvietėj valty yrėsi tik keturi
lietuviai (be Motiejūno). Jų valtis liko tre
čioji, tad visi gavo po bronzos medalį.
M. Paulauskas krepšinio komandoj buvo
tik vienas lietuvis. Jugoslavai pastojo ru
sams kelią į susitikimą su amerikiečiais:
nugalėjo rusus tik vienu tašku, bet to pa
kako auksinėms jų svajonėms pavirsti va
rinėmis. M. Paulauskas tose rungtynėse,
nors ir buvo geriausias, antro kėlinio pra
džioj dėl penkių pražangų turėjo iš aikštės
pasitraukti. Vis tiek bronzos medalis teko
ir jo vardu.
Sidabrinius medalius iškovojo rusų penkiakovininkų grupė, jų tarpe ir Stasys Šaparnis, panevėžietis, bet dabar rusų ka
riuomenės leitenantas Maskvoj. Laimėtojų
sąrašuose, žinoma, buvo užrašyta „Stasis
Shaparnis, Soviet Union“. Panašiai pažy
mėtas ir „lonas Chepulis, Soviet Union“,
sunkiojo svorio boksininkas, į olimpiadą
paskirtas „paskutinę minutę“, nes Mask
voj nugalėjo buvusį numatytą kandidatą
rusą. Jis parvežė Maskvai sidabro medalį,
nors buvo jau beveik iki aukso prisikasęs,
tik lemiamame susirėmime suklupo prieš
amerikietį Foremaną, devyniolikmetį neg
rą. (Čepulio vardas pranešimuose apie jo
laimėjimus kone kas kartą keitėsi: rašė ir
Nones ir Sionas, kol pagaliau liko lonas.
Tai iš rusiškai parašytų sąrašų perrašinė
jimo vargai...).
Tiesa. Vilniaus laikraščiuose bus gyri
mosi ir „Lietuvos laimėtu“ vienu aukso
medalium. Tai „Dan Pozniak, of Soviet
Union“ laimėjo aukso medalį „lengvai sun
kiojo svorio“ bokso grupėje. Tas Dan Poz
niak esąs vilnietis. Bent studijuojąs Vil
niaus pedagoginiame institute.
Žiūrovų tarpe Meksikoj buvo ir daugiau
lietuvių. Jų tarpe — Kubos krepšininkų
treneris S. Butautas. Nors jį dar kalbina ir
Kuboj pasilikti ir kviečia į kažkurias kitas
Amerikos valstybes, bet pats sakosi norįs
ko greičiau parskrist namo. Buvo atvykęs
respublikinės sporto tarybos pirmininkas
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Vytautas Ostrauskas iš Vilniaus ir buvęs
komsomolo vadas Vilniuj, o dabar jau
Maskvoj, kuris ir Meksikoj sportininkų
nepaliko ramybėj: dar nesančius komsomole — A. česnavičius — įrašė. įrašė ir ir
kluotoją A. Grigą, kuriam tas kvėpavimo
tačiau nepalengvino, ir jis rungtynių metu
apalpo...
Tiesai pranešimus rašė per Kubą atskri
dęs Algimantas Barysas ir iš New Yorko
nuskridęs A. Laurinčiukas. Bene įžymiau
sias iš nesportininkų lietuvių olimpiadoj
buvo jaunas inžinierius Henrikas Juškevi
čius, Intervizijos direktorius, jau antri me
tai gyvenąs Prahoj. (Intervizija — sovie
tinio bloko valstybių televizijos perdavimo
sistema. Vakarų Europoj atitinkama siste
ma vadinasi Eurovizija). Juškevičius čia
vadovavo olimpiados vaizdų perdavimui į
visą Rytų Europą, įskaitant, žinama, ir Vil
nių.
Inž. Juškevičius pasakojo, kad „laidos,
kurios eina į Europą ir kurias stebi ir Lie
tuvos žiūrovai, praeina sudėtingus kelius,
kol pasiekia klausytoją ir žiūrovą. Televi
zijos vaizdo perdavimui panaudojamas
dirbtinis žemės palydovas „NASA ATO-3“.
Signalai iš antžeminės stoties per dirbtinį
žemės palydovą perduodami į antžeminę
stotį GOON HILL, esančią Anglijoj. Signa
lus taip pat priiminėja stotis Raisting,
esanti Vakarų Vokietijoje. Signalai čia iš
amerikietiško standarto transliuojami į
europietiškus ir toliau perduodami Inter
vizijos ir Eurovizijos tinklams. Taip į Vil
nių iš Maskvos patenka vaizdas, o garsas
eina visai kitu keliu, bet iš pradžių, perė
jęs visą JAV teritoriją, jis patenka į antže
mines stotis Millvillage. Iš čia per palydo
vą „Intelsat“ į Prancūzijoje esančią stotį.
Paskui jis pasiveja vaizdą, ir televizijos
žiūrovas kartu girdi ir mato“.
Daugumas sovietinių sportininkų, jų tar
pe ir daugumas lietuvių, iškilmingo olim
piados uždarymo nesulaukė: baigę savo
rungtynes, su medaliais ar be medalių,
tuojau buvo parskraidinti namo. — (Elta)
PAŠALINTI RAUDONUOSIUS
IŠ UNIVERSITETŲ
Kaip Bradfordo „Telegraph and Argus“
spalio 28 d. rašo, ten pavergtųjų tautų ko
mitetas suruošė mitingą, kuriame kalbėjo
buvęs Ukrainos ministeris pirmininkas
Stetsko.
Jis iškėlė pasiūlymą uždrausti komunis
tų partijas, visokią prokomunistinę ir anti
religinę propagandą, ypač vykdomąją per
filmus ir knygas. Visi turėtų, pagal jį. būti
pašalinti iš įstaigų ir universitetų, kurie
perša komunizmą, antipatriotizmą, ateiz
mą ar nemoralumą.

SPAUDOJE
BŪTŲ GERA...
Al. Gimantas „Tėviškės žiburiuose“ rug
sėjo 26 d. paskelbė straipsnį „Amerikietis
ir lietuvis 90:10“, kuriame rašo:
„Tai labai reali mūsų lituanistinio švie
timo formulė, neseniai paskelbta vieno pe
dagogo periodinės spaudos puslapiuose. Jis
rūpestingai paruošė 4 savaičių lietuviuko
kasdieninę darbotvarkę, k. a.: mokslas vie
tinėje mokykloje, pamokos, laisvalaikis,
miegas, poilsis, žaidimai, bendravimas su
šeimos nariais, pamokos šeštadieninėj mo
kykloj, tų pamokų ruoša, atskiri užsiėmi
mai, kaip muzikos, baleto, meno srityse ir
t. t„ Visa susumavus ir suvedus į papras
čiausią aritmetinę formulę, susidarė galu
tinis rezultatas, paaiškinantis, kodėl mūsų
vaikai yra 90% lietuviai.
„Skaičiai aiškūs, tikri, nemeluoti, neper
dėti. Lietuviškojo švietimo tvarkytojai jau
visai nejuokais turėtų jais giliau ir plačiau
susidomėti ar net ir tinkamas išvadas pa
ruošti. Nublunka tų skaičių šviesoje įvai
rių mūsų minėjimų metu girdimi tvirtini
mai, kad, štai, va, auklėjame jaunąją kartą
būsimai Lietuvai, štai, būsimos Lietuvos
vertingiausieji žiedai, jos ateitis ir t. t. Tie
visi superlatyvai dažnai kartojami iki vi
siško atsibodimo. Būtų gera, jei tie žodžiai
būtų tiesa“.

IŠ ESMĖS — LIETUVIŠKA

Ilgametis Lietuvos krikščionių demokra
tų lyderis prel. Mykolas Krupavičius,
„Laiškai lietuviams“ žurnalo 1968 m. 8 nr.
rašydamas apie „Pastangas siekiant Lietu
vos laisvės“, šitaip apibūdino Lietuvos So
cialdemokratų Partiją:
„Lietuvos socialdemokratų partija buvo
marksistinė. Jos lyderis Kairys ne be rei
kalo buvo vadinamas jų frakcijos narių
Čepinskio ir Poviliaus marksizmo rabinu.
Jis budriai saugojo, kad partija neiškryptų
iš marksizmo ribų. Tokiu būdu ji turėjo
būti internacionalinė, tarptautinė. Tačiau
iš esmės ji buvo tautinė, lietuviška, patrio
tinė. Kaip tokią, ją pažino ir vertino pats
Antrasis internacionalas. 1895 m. Domaše
vičius, įgaliotas partijos, Vokietijoj darė
pastangų, kad sekančiame Internacionalo
kongrese galėtų dalyvauti ir Lietuvos so
cialdemokratai. Vokietė Rožė Liuksemburgaitė ir rusas Plechavičius pasipriešino
tam prašymui. Jie atestavo Lietuvos so
cialdemokratų partiją kaip nacionalistinę,
su nacionaliniu atspalviu ir separistinę“.

PASAI!YJK
— Nevaloje, Tanzanijos pietryčiuos, svei
katos apsaugos įstaigos buvo priverstos su
stabdyti gyventojų skiepijimą nuo raupų,
nes skiepijimas supuolė su valdžios patvar
kymais išreikalauti užsilikusius mokesčius,
tai žmonės bėga slėptis, pamatę kokį nors
nepažįstamą.
— Britai nuteisė 21 m. kalėti savo avia
cijos techniką, kuris keletą metų perdavinėjo sovietams karines paslaptis.
— Persijos policija sučiupo iš Turkijos
atvažiavusiame autobuse kontrabandinin
kus su arti tonos opiumo.
— Niksono rinkiminės kompanijos daly
viai pripažįsta, kad 20 mil. dolerių kaina
vo jos visa ruoša nuo to laiko, kai partija
išrinko jį kandidatu, iki rinkimų (Humphriui kainavę 12 mil. dolerių, Wallace'ui
— 8 mil.).
— Iš savo peryklų Mauritanijoje, Maly
je ir Nigeryje skėriai pradeda judėti: jų
yra susitelkę didesni kiekiai jau Sudane ir
Somalyje, grėsmė didėja ir kitiems kraš
tams.
— Grupė Italijos kariųjų socialistų pri
statė senatui įstatymo projektą, kad būtų
atšauktas dar nuo fašistinių laikų veikiąs
potvarkis, draudžiąs pardavinėti kontraceptyvus, ir kad būtų įsteigtos gimimų
kontrolės klinikos.
— Tokio, Osakos ir kituose Japonijos
miestuose areštuota apie 900 demonstrantų
ir sužeista daugiau kaip 500 policininkų
(demonstruojama buvo prieš karą Vietna
me).
— Anądien pro Londoną iš Olandijos į
Kaliforniją lėktuvu buvo gabenami 4 jau
ni jūrų vėpliai, o kol jie gyvulių globos ri
jos patalpose laukė tinkamo lėktuvo, tai
pusryčiams jiems buvo skubiai nugabenta
28 svarai silkių, 32 dėžės pieno ir 2 tuzinai
kiaušinių.
— Nepatenkintas nuolatiniu įsakinėjimu
iš žemės šį ir tą daryti, Apollo-7 skraidžiu
sių astronautų viršininkas astronautas
Schirra vienu metu supykęs atsakė žemei:
„Mes čia nujaučiame, kad jūs laikotės įsi
tikinimo, jog kai kurie tų eksperimentininkų ten yra šventesni už Dievą. Mes šiuo
metu esame žymiai arčiau Jo“.
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Knyginis pasaulis Lietuvoje
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

Ne vienas i kalbos dalykus linkęs lietuvs svajojo, ne vienas ir bandė sudaryti ko
didžiausią lietuvių kalbos žodyną. Vienu
kitu atveju tai ir pasisekė, nors nebūtinai
Lietuvoje.
O Lietuvoje tas darbas pradėjo rodyti
vilčių tik tada, kai įsikišo valstybės įstai
gos. Nors žodinį kalbos palikimą lietuviai
turi nepaprastai didelį, bet neįmanoma ti
kėtis privačiomis jėgomis suorganizuoti
ir išleisti kokį 20 tomų didžiu io lietuvių
kalbos žodyno. Todėl ir tą darbą pradėjęs
plačiu mastu organizuoti kalb ninkas Ka
zimieras Būga savo žodyno sąsiuvinius te
galėjo parodyti visuomenei tik anuometi
nės švietimo ministerijos lėšomis. Valsty
bės pinigais pasirodė ir pirmieji Juozo
Balčikonio redaguotojo didžiojo Lietuvių
kalbos žodyno tomai, pirmasis vokiečių
okupacijos metais, o antrasis tuojau po
karo, jau sovietiniams rusams esant Lie
tuvoje.
J. Balčikonis ir tie abu stambūs žody
no tomai anais Stalino laikais susilaukė
griežtos kritikos. Dėl to didžiojo lietuvių
kalbos žodyno leidimas ilgam buvo susto
jęs. Trečiasis tomas išėjo tik 1956 m., ir jo
atsakomuoju redaktorium jau pasirašė pa
tikimo piliečio teises įsigijęs K. Ulvydas.
Žodyno reikalu tai buvo persilaužimo me
tai, nes 1966 m. išėjo jau net septintasis
žodyno tomas, kurio, kaip ir šeštojo, atsa-

komuoju redaktorium jau pasirašo J.
Kruopas. Vadinas, per tą dešimtmetį dar
bas nemaža pavarytas priekin.
Ką gi, darbas didelis, ir kiekvienas lie
tuvis, nors jis gyventų kur nors užsienyje
ir būtų laikomas reakcionierium, jei tik
šiek tiek supranta to darbo reikšmę, tega
li kiekvieną milžiniškos apimties tomą su
tikti su tokiu pat dideliu džiaugsmu. Šitaip
tik ir tegalima sutikti tą žodyną. O iš
spaudos žinome, kad ruošiami ar jau pra
dedami spausdinti ir tolimesni žodyno to
mai.
Tie nelaimingieji du pirmeji žodyno to
mai jau seniai išpirkti. Kai vėlesniųjų to
mų gali gauti dar kiekvienas, tai tie pir
mieji, pasmerktieji ir sukritikuotieji, din
go iš apyvartos, ir jeigu kas gauna nusi
pirkti senas knygas pardavinėjančiuose
knygynuose, tai tik už, palyginti, didelius
pinigus. Dėl to nutarta' tuos pirmuosius to
mus atspausdinti iš naujo. Tas nutarimas
jau pusiau įvykdytas — jau išėjo Lietuvių
kalbos žodyno I tomo naujas leidimas
(1230 psl.). Vadinas, žodyno šio tomo nau
jas leidimas duoda progos pasidžiaugti.
Vien džiaugsmą, tur būt, trokšdamas
matyti mano pasisakymuose apie Lietuvo
je išleidžiamąsias knygas, neseniai viena
me leidinyje besąlyginis tarybinių darbų
garbintojas yra pareiškęs man priekaištų.
Ką gi, aš, vargšas, ir džiaugiuosi, bet ne
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Gyvenimo
vingiais
(22)
PASKUTINĖS NEBAIGTOS ATOSTOGOS
Nuo birželio 20 d. gavau mėnesį atostogų. Ste
ponas buvo Palangoje, ir aš ruošiausi tenai vykti.
Namus prižiūrėti pavedžiau K. Sasnauskui. Frontas
dar buvo kažkur apie Minską, o šiaurėje, rodos, rė
mėsi į Suomių įlanką. Tai buvau tikra, kad be kliū
čių galėsiu grįžti į Kauną. Ruošiausi vykti ne trauki
niu, o autobusu, nes norėjau pakeliui užsukti pas
brolį kun. Joną. Arčiausias kelias nuo autobusų lini
jos ligi jo buvo apie 30 kilometrų. Tikėjausi, kad kas
nors mane paveš tą kelio galą, juo labiau, kad sesuo
Rūkienė sakė, jog jos vyro tėvų ūkis esąs už kokio
kilometro nuo Kryžkalnio, kur aš turėjau išlipti. Ji
manė, jog jie, tikriausia, mane nuveš į vietą.
Raseiniuose keletui minučių buvau užbėgusi
pas Elsbergus. Radau tiktai ją.
Kryžkalnyje užėjau į užeigėlę pasiklausti, kaip
būtų galima nuvykti nors į Skaudvilę ir kur gyvena
Rūkai. Sakė, kad gal kas nors pro šalį važiuodamas
galėtų pavėžėti, o kai dėl Rūkų, tai ta pavarde apy
linkėje gyvena keletas ūkininkų. Bet užeigos savi
ninkas pranešė, kad sustoję du vokiečių karininkai,
kurie vyksta pro Skaudvilę į Tauragę, ir jie žadėję
mane pavežti. Jie ir paėmė mane ir per kilometrą
prieš Skaudvilę liepė man išlipti. Jiems, sakė, ne
valia vežioti civilių, tai mieste jie negalį pasirodyti
su manim.
Skaudvilėje radau dar iš turgaus neišsiskirsčiusių žmonių, ir ūkininkė mane nuvežė ligi Upynos. Į
Upyną atvykau birželio 21 d. prieš saulėlydį, o bir
želio 22 d. rytą radau savo kėdę valgomajame api
pintą žalumynais ir gėlėmis mano vardo dienos pro
ga. Taip sveikinta buvau pirmą kartą savo gyveni
me. Tą pačią dieną atvažiavo į Upyną ir Steponas su
savo jaunystės draugu Rietavo urėdu Kiaušu. Jiedu
atvažiavo manęs paimti. Norėjau pasilikti ligi birže
lio 24 d., savo brolio vardinių, bet urėdas, kuris tu
rėjo mašinėlę, negalėjo laukti. Tad birželio 23 d. at
sisveikinau su savo broliu kun. Jonu. Tai buvo pas
kutinis mudviejų atsisveikinimas šiame pasaulyje.
Steponas buvo raginęs jį trauktis į vakarus, bet jis
sakė, kad jam reikia likti su parapija ir kad neilgai
jam belikę gyventi. Jis tuomet ėjo 60 metus. Gyven
ti tikrai neilgai jam beteko, nes, kaip sužinojome iš
tikrų šaltinių, 1949 m. rugpiūčio 15 d. jis buvo iš
vežtas į vergų darbus šiaurėje, tur būt, prie Lediniuotojo vandenyno, į Komi respubliką, ir tenai mi
rė ar buvo nukankintas 1951 m. vasario 5 d. Jis
šventai atliko savo pareigą bažnyčiai ir mirė kanki
niu žiauriame ištrėmime. Tokia buvo Viešpaties va
lia, kad abu mano dar buvę gyvi broliai žūtų nuo ko
munistų rankos. Tie broliai, kurie man buvo dau
giausia gero padarę: Jurgis — pirmasis mano moky
tojas, o kun. Jonas — tėviškai mane globojęs ir šel
pęs, kai mokiausi. Per maža sakyti: „Tebūna jiems

galiu tai padaryti šimtaprocentiškai. Man
šis tas užkliūtų ir tame perredaguotame ir
iš naujo išleistame Lietuvių kalbos žody
no I tome.
Be abejo, tik pagal naują madą perre
daguojant žodyną galėjo išdygti toks bank
noto aptarimas: kapitalistinėje ekonomi
koje — neprocentinis kreditinis emisijos
banko bilietas (popierinis pinigas). Bet to
kių sovietinių pastiprinimų žodyne nėra
daug, kad jie galėtų bent kiek labiau nuvertinti, sumenkinti visą didįjį darbą.
Tačiau kitą dalyką, tur būt, reikėtų lai
kyti jau kur kas rimtesniu — pavyzdžių
parinkimą žodžių reikšmėms pailiustruoti.
Apskritai tie pavyzdžiai renkami iš žmo
nių gyvosios kalbos ir iš raštų. Kai atšiau
riais stalininiais laikais visi turėjo eiti iš
proto, tai nesistebime, kad ir žodynui pa
vyzdžiai buvo renkami iš raštų vien tų ra
šytojų, kurie leidžiami laikyti malonėje.
Pavyzdžiui, Donelaitis, Žemaitė, Lazdynų
Pelėda, S. Stanevičius, J. Janonis, P. Cvir
ka, S. Nėris, E. Mieželaitis... — leistini.
Šatrijos Ragana, J. Savickis, J. Baltrušai
tis, visi svetur gyvenantieji — neleistini.
Taip buvo Stalino laikais, to senojo patvar
kymo tebesilaikoma ir iki šiol, nors tie
neleistinieji minimi ir aptariami literatū
ros istorijoje, kai kurių buvo bent po vie
ną pomirtinę knygą išleista (J. Tysliavos,
J. Baltrušaičio, J. Savickio), o daugelio

lengva (svetima) žemė“ ar „Teilsisi ramybėje“.
Kiaušas, nors pats gyveno Rietave, nuvežė mu
du savo mašinėle ligi Gargždų (apie 36 km nuo Rie
tavo). Gargžduose, klebono kun. Petrausko pavai
šinti pietumis, atsisveikinome su Kiaušu ir jau su sa
vo kumelaite, kurią Steponas buvo čia palikęs, vy
kom namon į Palangą. Mudviejų ūkelyje jau nebe
šeimininkavo mano vyro brolis. Jis tą pavasarį buvo
pateikęs didelius reikalavimus, kurių neįmanoma
buvo patenkinti. Jis išvyko į savo tėviškę Kiškelių
kaime, Anykščių valsčiuje, o mudviejų ūkelį Stepo
nas buvo išnuomojęs Petrui Simonaičiui. Kadangi
jis pats gyveno kitame nuomojamame ūkyje, mud
viejų ūkelyje laikė ūkvedį pranciškoną brolį Kazi
mierą.
Palanga šį kartą man pasirodė ypač miela, čia
dar buvo, palyginti, ramu; nebuvo taip įkyriai jau
čiamas nervingumas, kaip Kaune, čia turėjau ir ge
rų pažįstamų: atostogavo Alina Petrauskaitė, su ja
kartu buvo ir jos motina ir jaunojo Kazio Domarko
žmona. Atostogavo ir keletas panevėžiškių inteligen
tų. Be to, buvau iš seno pažįstama su daktare Krikš
čiūniene (Endziulaityte); jos vyras, daktaras Krikš
čiūnas, irgi buvo malonus žmogus. Buvome geri
draugai ir su vietos klebonu kun. J. Ilskiu. Nueida
vome dar pasimaudyti ir saulėje pasikaitinti. Tačiau
frontas birželio 22 d. pajudėjo ir jau nesulaikomai
slinko.

po pluoštą kūrinių perleista per. antologi
jas. Bet neieškokite iš jų darbų parinktų
sakinių ne tik kuriame, bet ir šiame per
redaguotame ir tik dabar išleistame žody
no tome, žodyną beskaitinėjant, negali at
sikratyti įspūdžio, kad kai kurias Lietuvos
kultūrinio gyvenimo sritis dar tebelaiko
užgožęs gąsdinantis Stalino šešėlis.
Kada nors sklaidys žmogus didįjį Lietu
vių kalbos žodyną ir stebėsis. Sakys: kai
žodynas buvo redaguojamas, jo redaktorams buvo prieinami ne tk Donelaičio, bet
ir E. Mieželaičio ir J. Avyžiaus raštai ir
dar jaunesnių už juos, bet Šatrijos Raga
na, Ig. Šeinius, J. Savickis, matyt, dar ne
buvo gimę... O jie jau net mirę, taigi tik
rai neturėtų nieko gąsdinti.
Kažkas už tą nesąmonę atsakingas, ir

tame reikale nėra nieko juokinga. Net ka
da nors gali ateiti rūsti Istorija ir pradėti
klausinėti žodyno redaktorių Joną Kruo
pą ir jo redakcinį kolektyvą, ką gi jie čia
daro juokus akademiniame milžiniškame
leidinyje. Tikriausiai tiek J. Kruopas, tiek
jo artimieji bendradarbiai neturės, ką at
sakyti, nes tai, tikime, nėra jų išmislai.
Tai daroma, greičiausia, arba pagal sužiugždėjusių lietuvių, arba pagal įsakymą
iš toliau.
K. Plaučiūnas

PASIGENDAMA LIETUVIŲ

Luganoje, Šveicarijoje, dabar vyksta
šachmatų olimpiada, kurioje dalyvauja 53
tautų atstovai.
Baruch H. Wood, apžvelgdamas „The Il
lustrated London News“ lapkričio 2 d. to
kias šachmatininkų olimpiadas, prisimena
ir Baltijos kraštų dalyvius ir pasigenda jų.
„Iš šešiasdešimt astuonių valstybių“, ra
šo jis, dalyvavusių varžybose, beveik tik
ras dalykas, kad kai kurios jau niekad ne
bepasirodys. Baltijos valstybės tarpukario
metais turėjo sudariusios puikias grupes.
Buenos Airėse 1939 m. Estija išėjo trečią
ja, Latvija septintąja, o Lietuva irgi neto
li. Nėra ko stebėtis, kad SSSR, susisėmusi
visas tris, ypačiai pakėlė savo pačios pajė
gumą ir paprastai nuvalo lentą“.

Niekas nuo jų tuomet nenukentėjo, tačiau po tos
nakties bombardavimo žuvo nuo bombų keturi jau
nuoliai gimnazistai, trys jų vienos šeimos sūnūs. Ra
dę pajūryje iš jūros išplautą bombą, norėjo išpilti
sprogstamąją medžiagą. Bomba sprogo ir visus su
draskė.
Greitu laiku bolševikų lėktuvai pradėjo rody
tis ne tik naktimis, o ir dienomis. Vokiečiai jų nebeapšaudydavo nei kaudavosi su jais ore. Tai jie galė
jo laisvai skraidyti ir nuo rugpiūčio antrosios pusės
dažnai pasirodydavo Palangos padangėje. Jie buvo
pavojingi, nes žemai skrisdami apšaudydavo žmo
nes. Rugsėjo 21 d. jie apšaudė poeto S. Santvara mo
tinos laidotuvių eitynes ir ko nepašovė Stepono,
kuris dalyvavo laidotuvėse.

ANGLIJOS IR VALUOS VYSKUPŲ
KONFERENCIJOS PAREIŠKIMAS
ENCIKLIKOS „HUMANAE VITAE“
REIKALU
1968 m. rugsėjo mėn.
(Tęsinys iš pr. numerio)

9. Teologai ieškos enciklikoje mokslo pa
ryškinimo. Dar daug pasilieka neištirta
žmogaus lyties srity. Privalėtume paremti
tokius tyrimus, padėti tiriamiems pasiry
žimams, prijungiant jau turimąją patirtį.
Pats popiežius skatina gydytojus tęsti savo
studijas, kad reikale galėtų vedusiems
žmonėms prašomi tinkamai patarti. Priva
lome suprasti, kiek pasaulinis mokslas ga
li išspręsti moterystės klausimų. Esamą
sias enciklikoje užuominas privalome tirti,
pvz., apie terapeutiką — gydymą vaistais.
Šių klausimų žinovai tęs savo studijas. Iš
kyla asmeniniai klausimai tikinčiųjų po
rai, kurie nori nuoširdžiai laikytis Dievo
valios, nugalint sunkiai įveikiamas kliūtis.
Jie žino, jog jų gyvenimo sąlygos greit ne
pagerės. kad galėtų priimti naują kūdikį.
Kai kurioms moterims nėštumas sudaro
pavojų sveikatai ir net gyvybei. Tokie ka
talikai nesidomi akademiniais ginčais, o
ieško aiškių žmogišku sprendimų. Tegul
jie atsimena, kad Bažnyčia turi mūsų Iš
ganytojo gailestingumą ir supratimą. En
ciklika negali apimti pilnai visų sielovadi
nių klausimų, bet Bažnyčia rūpinasi tais
savo vaikais, kurie yra ypatingų sunkumų
apimti. Ir, nežiūrint kokios sunkios iš pa
žiūros būtų jų sąlygos, jie neturi pamiršti,
jog nėra išjungti iš Dievo meilės ir jo ma
lonės.
Tad. jei vedusiųjų pora tinkamai steng
sis, prisilaikydami tikėjimo ir vilties, kuri
neapvilia..., nes Dievo meilė yra išlieta į
jų širdis šventosios Dvasios, kuri yra
mums duota, tegul maldauja dieviškosios
pagalbos ištvermingoje maldoje, tegul jie
semia jėgos iš Eucharistijos, malonės ir
meilės šaltinio. O jei nuodėmė dar juose
pasilieka, tenenustoja drąsos, bet nuolan
kiai kreipiasi į Dievo gailestingumą, kuris
yra teikiamas nusidėjėliams Atgailos sa
kramente.
10. Glaudžiai jungiasi šeimos klausimai
su plačiais socialiniais reikalais. Užtat mes
naudojamės šia proga priminti mūsų ku
nigams ir žmonėms krikščioniškąją parei
gą, veikliai įsijungti į socialinį darbą tiek
čia pas save, tiek ir besivystančiose tauto
se. Pagalba butais ir alkanų maitinimas
yra teigiamas atsakymas į Popiežiaus pra
šymą geros valios žmonėms, kad veiktų
kartu, pakeliant pasaulyje gyvenimo lygį.
11. Šio ginčo metu privalome atsiminti,
kad savitvarda ir Kryžiaus kelias yra
krikščioniškojo pašaukimo dalis. Dar kar
tą prašome ugdyti savitarpinę meilę. Mes
pasitikime, jog šventoji Dvasia vadovaus
Dievo žmonėms, kad suprastume principų
tiesą, skelbiamąją popiežiaus enciklikoje
„HUMANAE VITAE“. Šių nuostatų laikydamies, vyskupai, kunigai ir pasauliečiai
privalome kartu veikti Kristaus dvasioje.
„Taigi, apsivilkite jūs, kaip Dievo išrink
tieji, šventieji ir mylimieji, širdingu gai
lestingumu, maloningumu, nuolankumu,
kuklumu ir kantrumu; pakęskite vieni ki
tus ir vienas kitam atleiskite, jei kas turi
prieš ką nors skundą. Kaip Viešpats atlei
do jums, taip ir jūs. Bet visų pirma turė
kite meilę, kuri yra tobulumo ryšys“ (Kol.
3,12-14).
Vertė kun. K. A. M.

Artėjant frontui, gyvenimas darėsi sunkesnis.
Daug vokiečių iš Ziwilverwaltungo atsikraustė į Pa
langą. Čia atsirado ir Renteln'as iš Kauno ir Gewecke iš Šiaulių. Jiems ir jų štabui patarnauti buvo va
romos moterys dirbti į virtuves ir kitur. Vyrus pra
dėjo varyti apkasų kasti. Ten turėjo eiti iš kiekvieno
ūkio bent po vieną darbingą vyrą. Iš mūsų ūkelio
ėjo Steponas. Jį buvo pristatę kasti duobių slėpti
skystajam kurui Birutės kalne. Rugpiūčio mėn. užkasinėjo tą kurą, o rugsėjo vėl atkasinėjo. Darbas
buvo pavojingas, nes vokiečiai kartais imdavo šau
dyti į ateinančius darbininkus. Ir Stepono (su dr. Pa
čiu) kartą ko nenušovė. Be to, kartą jie buvo užpiuNeužilgo gavome Stepono brolio Vincento laiš dyti šunimi.
ką. Jis klausė, ar mes nepriglaustume jo su šeima. Jis
Jau rugpiūčio mėn. gale pradėjo į Palangą plūs
buvo seniūnu, o bolševikai gi grasino, jog atėję atsi
ti pabėgėliai, o rugsėjo mėn. jų buvo visur pilna. Ne
skaitys su visais „liaudies priešais, nuo Kubiliūno
maža jų buvo ir mūsų ūkelyje. Mūsų nuomininkas
ligi seniūno“. Steponas tuoj jam parašė, kad atva
buvo geras žmogus, jis ne tik juos priglaudė, o dar
žiuotų, tačiau kol laiškas pasiekė jį, Utena ir jo gy
ir maistu sušelpdavo. O kai kurie jų ne tik nerody
venamoji vieta pateko į komunistų nagus, ir jis buvo
davo dėkingumo, bet dar reikšdavo pretenzijų ir ne
žiauriai jų nužudytas savo sodyboje.
pagrįstų reikalavimų, be reikalo užgauliodavo ir
Artėjant frontui, ir susisiekimas su Kaunu da
plūsdavo ūkvedį, net man kartą jį skundė ir norėjo,
rėsi vis sunkesnis. Pasibaigus mano atostogoms, jau
kad aš jį išbarčiau, tačiau aš atsakiau, kad negaliu
neįmanoma buvo į Kauną benuvykti, nes autobusai
jam nurodinėti, nes jis ne man tarnauja, taigi nėra
nebevaikščiojo, o susisiekimas geležinkeliais buvo
man atsakingas. Ir Steponas sušelpė tuomet ne vieną
netikras. Steponas norėjo pats vykti į Kauną atsivež
inteligentą pabėgėlį, pusbadžiu beleidžiantį dienas
ti žieminių rūbų. Kaune buvo likę ir svarbūs asmens
Palangoje, duodamas iš savo dalies čia žąsį, čia be
dokumentai, būtent, tarnybos lapai. Būtų reikėję
koną pasipiauti.
vykti arkliais, tačiau ir tas kelionės būdas nebuvo
Be mūsų krašto pabėgėlių, dar atsikraustė į mū
tikras, nes vokiečiai iš keleivių arklius atiminėjo. Aš
sų
namus
2 ar 3 vokiečiai, kažkokie pareigūnai. Vie
jį nuo to žygio atkalbėjau.
nas jų buvo kilęs iš Rytprūsių, kare netekęs, rodos,
Valteriškės ūkyje, kuris ribojosi su mūsų ūke
kairės rankos nuo alkūnės. Tas buvo žiaurus žmo
liu, vokiečių laikais buvo įkurta našlaičių prieglau
gus. Apkulti ką nors, atrodė, jam buvo paprastas
da. Tos prieglaudos vedėja, gavusi iš vokiečių pažy
dalykas. Kartą, daugeliui matant, jis mūsų kieme
mėjimą, jog prieglaudos reikalais ji turi vykti į Kau
sumušė visai nekaltą vaikiną. Atrodo, jis taip pat
ną, buvo ten nuvykusi, rodos, liepos mėn. gale. Pra
SISISISISISISISISISISI-ISISISI
mėgo pasidžiaugti kitų vargu ir nepritekliais: jis man
šėme ją atvežti mudviejų žieminius rūbus, bet ji ne
NAUJOS KNYGOS
„dovanojo“ kartą cukraus, papilto ant nešvarių
galėjusi jų paimti, nes buvę per sunku. Tai man at
H. Mošinskienė — Ošiančios pušys —
grindų!
vežė tiktai vasarinį kostiumėlį. O ruduo ir šalti orai
kaina 22 šil.
Rugsėjo mėn. jau buvo aišku, kad vokiečiai ne
Gliaudą — Delfino ženkle, prem. roma
artėjo. Nutaikęs progą Steponas nupirko man vyriš
nas
— 17 šil. 6 penai.
ilgai
bešeimininkaus;
jau
net
prie
apkasų
ar
kitur
ką storo audeklo šiltą paltą iš našlės, kurios vyras:
J.
Gliaudą — The House upon the Sand
dirbusieji būriais buvo varomi dulkinais keliais į
žuvo.
— 25 šil.
Reichą. Žmonės nerimavo. Rūpinosi kaip nors gel - J. Gliaudą — The Sonata of Icarus —
bėtis, pasitraukti nuo raudonojo slibino. Kai kas mė 33 šil.
PALANGOJ SU PABĖGĖLIAIS
gino Baltijos jūra pasiekti Švediją, tačiau nedaug
J. Stukas — Awakening Lithuania —
Kaunui kritus, bolševikai prasiveržė į Suvalki kam tepasisekė, nes juos gaudė ir vokiečiai ir komu 43 šil. 6 penai.
A. Budreckis — The Lithuanian Natio
ją, greit pasiekė Šiaulius ir Rygą. O jų lėktuvai pra nistai. Vokiečiai sugautuosius varydavo į vis dar te nal Revolt of 1941 — 35 šil.
besilaikantį
Rygos
prietiltį
apkasų
kasti.
Kiti
ra

dėjo rodytis ties Kretinga ir Palanga. Numesdavo
V. Volertas — Sąmokslas, prem. roma
kai kada jie ir bombų, tačiau į taikinius nepataiky šėsi darbams į Austriją. Buvo net lietuvių agentų, nas — 33 šil.
O. Nendrė — Aidas tarp dangoraižių, ro
davo. Kartą per radiją pasigyrė, jog sunaikinę „svar kurie ėmėsi tarpininkauti galinčiose darbo parūpinti
manas
— 43 šil. 6 penai.
įmonėse.
Už
tokį
tarpininkavimą
vienas
lietuvis
im

bų susisiekimo mazgą Kretingą“, o bombos tuomet
Plokštelės, gintaras, žemėlapiai.
buvo numestos į durpyną tarp Kretingos ir Karte davęs net po tūkstantį markių nuo asmens.
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew,
nos. Vieną sekmadienio naktį liepos mėn. gale bu
Surrey.
vo numestos kelios bombos Palangos apylinkėje.
(Bus daugiau)
sisisistsisrasisisisisisisis
■
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EUROPOS LIETUVIS

Nr. 45(1037). 1968. XI. 12

SANTYKIAVIMAS SU SAVAISIAIS
PASIGAMINKIME KALĖDINIŲ IR KT.
Baigėsi spalis. Bematant bus ir Kalėdos,
N. metai. Dar vieneri metai bus užversti.
Ką per tuos metus padarėme gero savo tė
vynei Lietuvai, savo kraštui, lietuviškai
kultūrai ar minčiai kelti ir plėsti? Ar atli
kome savo, kaip lietuvio, lietuvės, pareigą
pavergtame krašte persekiojamiems tau
tiečiams ginti, paremti, nepamiršti? Ar da
vėme, kiek sąlygos leido, deramą atkirtį
baisiajam rusiškam komunizmui?
Savos lietuviškos kultūros ugdymas, plė
timas, skleidimas galimas įvairiais įvai
riausiais būdais. Ji gali būti gili, daugerio
pa. Savita tauta, kaip lietuviai, turi savitą
kultūrą, skirtingą nuo kitų. Ne tik savąja
kalba, literatūra, menu, architektūra, liau
dies kūryba, papročiais ir t. t., bet ir savi
tais pasisveikinimais. Juo labiau rašyti
niais.
Mėgstantieji sveikinimus siunčia įvai
riomis progomis: vardinių, gimtadienio, sa
vo tautos švenčių (ar jaunesnieji jas žino
— lietuviškas?), religinių, laiko skaičiavi
mu pagrįstų sistemų. Religinėmis gal gali
ma laikyt ir Kalėdų šventes, bene plačiau
siai lietuvių minimas. Laiko skaičiavimo
pagrįsta sistema būtų nauji metai ir kt.
Ypač prieš Kalėdų šventes žmonės pra
deda siuntinėti sveikinimus, kartais „išsipirkdami“ viso meto tylėjimą.
Amerikiečiai, tur būt, labiausiai turi iš
vystytą kalėdinio sezono biznį, kada krau
tuvininkai bando išparduoti užsigulėjusias
prekes, o pagal gerai išdirbtą biznierių sis
temą pavaro tokią apakinančią propagandą
per radiją, spaudą, televiziją ir kt., jog
žmonės tik dairosi, ką nupirkti. Dažnai
griebia visai nereikalingus daiktus, kurie
tuoj atsiduria šiukšlių dėžėse.
Lietuviai turėtų dovanas pirkti praktiš
kas, kaip: mūsų rašytojų knygas, mūsų
kompozitorių išpildytus kūrinius plokšte
lėse (tik ne mūsų dainininkų įdainuotas,
nes tai nėra lietuviškos kultūros kėlimas!),
užsakyti artimajam lietuvišką žurnalą,
laikraštį, kasdien nuplėšiamą kalendorių,
nupirkti lietuvišką juostelę ar lietuviška
mintimi medžio bei kitokį drožinį, nupirkti
lietuvio dailininko lietuviška tematika pa
veikslą ir pan. Tokios dovanos paliks il
gam, visad primindamos ir lietuviškumą,
kas, manau, yra labai svarbu.
Dešimtys dolerių išleidžiama (išmeta
ma?) kalėdinėms kortelėms pirkti, pašto
ženklams joms pasiųsti. Sugaištama nema
ža brangaus laiko adresavimui. Kai kas,
užuot tokias korteles siuntinėjęs, aukoja
Vasario 16 gimnazijai ar kitam tolygiai
svarbiam lietuviškos kultūros reikalui.
Gerai...

KORTELIŲ. PIRKIME LIETUVIŠKAS

Bet kartais susidaro taip, kad korteles
vis tiek reikia siuntinėti, nors jau paauko
jus dešimkę ar daugiau ir pasigarsinus
spaudoje. Vis tiek gauni glėbiais kortelių,
nemaža ir su švelniai įrašytais sakiniais.
Kaip neatsakyti? Į tokią padėtį ir aš buvau
pakliuvęs. Tur būt, teks vėl įsileisti į bent
kalėdinių kortelių siuntinėjimą kiek gali
ma siauresniu mastu.
Pernai spaudoj užsiminiau, parašęs Ka
lėdų dieną, kad lietuviams reikėtų kiek
vienam sau gamintis kalėdines ar kt. kor
teles, kaip kiekviena šeima marginasi sau
velykinius margučius, ir pan. Žinant trum
pą žmonių atmintį, gal visi tą straipsniuką
bus pamiršę. Ką gi, primenu kiek iš anks
to:
pasidarykime kalėdines korteles savo me
ninio sugebėjimo išgalėmis!
Nebūtų sunku išsibraižyti linoleumo len
telėje. Patarimai su lentelėmis, piaustymo
plunksnomis gaunami net paprasčiausiose
meno reikmenis pardavinėjančiose krautu
vėse. Pilną komplektą gausite už porą ar
keletą dolerių. Daugeliui bus malonumas
susiprojektuoti, pasigaminti savo sveikini
mo kortelę, aišku, lietuviškais užrašais.
Net jei siuntinėsite ir kitataučiams, galė
site išversti, paaiškinti apie senus lietuvių
papročius ir pan. Tegul niekad nepamiršta
jūsų tautybės!
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Šiandien, sekmadienį, man savo kamba
ry knibinėjantis apie knygas, kitame kam
bary kažin ką šnypštė žmonelė. Netrukus
pradėjo nešti projektus, dar kiek — ir at
spausdintą ateinančioms Kalėdoms korte
lę.
Be abejo, mudu nesame menininkai. O
kasmet marginamės margučius. Ne meni
niam pasirodymui, bet lietuviškų liaudies
papročių tęstinumui. Deja, tik šiemet pra
dėjome kalėdines korteles. Esame baisiai
atsilikę.
Jei kiekviena lietuviška šeima savo jė
gomis pasigamintų kalėdines ir kt. korte
les, tuo ne tik mažintų svetimųjų įtaką, bet
ir plėstų savo — lietuviškų papročių —gi
linimą. Lietuviai dailininkai galėtų pasiga
minti puikių sveikinimui kortelių ne vien
biznio pagrindais, bet kaip eiliniai žmonės.
Ilgainiui gal ir jos bus renkamos kaip ex
libris. Garbingo atminimo dr. Račkus siųs
davo labai įdomias lietuvių istoriniais mo
tyvais kalėdines korteles, vaizdelius, pa
ėmęs iš senųjų dokumentų ir kt. Lauktina,
kada bus išleistos a. a. dr. Račkaus ne tik
tos kortelės, bet ir pilna monografija apie
tą lietuvių tautai didžiai nusipelniusį as
menį.
Didiesiems sunku ar neįmanoma prilyg
ti. Jie lieka istorijai. Bet savas sveikinimo
korteles nebūtų sunku pasigaminti. Ar ne?
Algirdas Gustaitis

LEMIAMOJI NAKTIS
(2) Sovietų parašiutininkai užpuolė Ruzynės aerodromą. Trijų sovietų transporto
lėktuvų radijo signalas, prašantis pagal
bos, tebuvo apgavystė, kad jie galėtų ne
pastebėti nusileisti Ruzynėje ir be pasi
priešinimo užimti aerodromą. Aišku, kad
jie nejautė nė mažiausio noro skristi toliau
iki karinio aerodromo Kbelyje, kaip jiems
kad patarė Ruzynės kontrolinis bokštas,
nes karinis aerodromas Kbelyje tuo metu
jau buvo sovietų rankose — išdavimo dė
ka.
Po pirmojo prožektoriaus prie nusileidi
mo tako Nr. 25 netrukus mažais tarpais su
švito dar keli prožektoriai. Rusai atsigabe
no visus reikmenis: akumuliatorius, kabe
lius, signalines lempas nusileidimo takams
apšviesti ir net provizorinius lauko radaro
įrenginius. Viskas dideliu greičiu montuo
jama ir po penkiolikos minučių pradeda
veikti. Tada prasideda masiniai nusileidi
mai.
Kariniai lėktuvai su didelėmis raudono-
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DOVANAS

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai sudarytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie labiausiai reikalingi ir
iš tikrųjų būtų naudingi jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1968
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas motėviškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 34 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios medžiagos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžiaga sijonui, puikūs vyriški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuzelė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių —

Kaina £30.
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968
Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių rūbų (labai reikalingi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3
jardai crimplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos paltui, 24 jardo vilnonės
medžiagos suknelei —

Kaina £30.
MAISTO SIUNTINYS 1968

4 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 2 sv.
ryžių, .{ sv. pipirų, 1 sv. lapelių, 4 sv. geriamojo šokolado, 1 dėž. Nescafės, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių saldainių —
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Kaina £10.
į bet kurį rūbų siuntinį galima papildomai įdėti dar šie toliau
išvardyti dalykai, kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:

g
g

Vilnonė labai graži skarelė — 30 šil., nailoninis lietpaltis — 3 sv. 10
šil., vyriški arba moteriški megztiniai — 4 sv., nailoniniai marškiniai — 2 sv. 5 šil., vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnonės kojinės — 15 šil., labai geras parkeris, firmos „Parker“ — 2 sv.
5 šil., šveicariški laikrodžiai — 10 sv.
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Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas sudaro pagal mūsų kainoraštį, o taip pat persiunčiame jūsų pačių sudarytuosius siuntinius. Mūsų sąskaitos duoda jums teisę
gauti Income Tax (pajamų mokesčio) sumažinimą.
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Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND
Tel.: SHO 8734
Atstovas Manchesteryje:
A. Kuzmickas, 31 Melton St., Eccles, Manchester.
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mis žvaigždėmis ir „CCCP" atpažinimo
ženklais leidžiasi vienos minutės tarpais.
Pradžioje leidžiasi didieji „Antonovo“
transporto lėktuvai „An-22“ ir „An-12“ ti
po. (Pirmieji trys degalų „pritrūkę“ lėktu
vai taip pat buvo „An-12“ tipo).
„An-12“ transporto lėktuvai atgabena
daugiau įrenginių ir priemonių, reikalingų
aerodromo darbui, tačiau vėliau iš šių lėk
tuvų išrieda lengvieji šarvuočiai, patran
kos, sunkvežimiai ir sunkieji kulkosvai
džiai. Iš ,,An-22“ transporto lėktuvų iššoka
vis nauji karių būriai. Jie perima jau atga
bentus šarvuočius ir automobilius, ir pra
sideda antroji aerodromo užėmimo dalis.
Sovietai, matyt, tikėjosi stipraus pasi
priešinimo ir tam buvo pasiruošę. Šarvuo
toje ir puolamoje voroje jie artinasi prie
aerodromo pastato, tačiau pasipriešinimo
nesusilaukia.
Išskyrus nusileidimo lauką, visame aero
drome tamsu, tylu ir ramu. Nesimato nė
vieno žmogaus, nepastatyta nė viena bari
kada, nėra jokių kliūčių. Kareiviai sulėti
na žingsnius ir neryžtingai sustoja priešais
pastatą.
Leidžiasi vis nauji lėktuvai.
Dabar jau apšviestas pakilimo takas Nr.
8, ir „Antonovai“, vienas po kito tuo taku
kildami, jau pasišalino iš aerodromo. Da
bar į Ruzynę atskrenda seni lėktuvai, Ant
rojo pasaulinio karo palikuonys, ameriko
niškos „Dakotos“ ir rusiškieji „Li“(Lichatšev). Aerodrome jau turėtų būti keli ba
talionai pilnoje kautynių parengtyje.
Direktorius staiga koridoriuje išgirsta
kietus karinius žingsnius. Jo kabineto du
rys atsidaro.
— Drauge direktoriau, aš jums įsakau
tučtuojau įjungti aerodromo nervų centri
nę „Velin“ — jis už savo nugaros išgirsta
griežtai tariamus čekiškus žodžius. Įėjusie
ji vyrai visi dėvi odinius paltus ir rankose
laiko pistoletus. Jų vadas apsirengęs Čeko
slovakijos karo aviacijos uniforma. Direk
torius jį atpažįsta.
Tai pulkininkas Elias. Stalinisto Novotnio laikais jis buvo prezidento lėktuvo vy
riausiasis pilotas. Naujoji partijos vadovy
bė pulkininku Elias nebepasitikėjo. Res
publikos prezidento asmeninio piloto pa
reigos atiteko kitam lakūnui. Ir, štai, pul
kininkas Elias sugrįžo ir įsakė Ruzynės
aerodromą perduoti sovietų okupantams.
— Tuo reikalu turite kreiptis į ką nors
kitą, — paaiškina direktorius. Ir priduria:
— Aerodromo darbe jūs juk turite ilga
metį patyrimą ir turėtumėte žinoti, kad
aerodromo direktorius nieko bendra neturi
su techniškais įrenginiais.
— Eisime į kontrolinį bokštą, — įsako
pulkininkas Elias.
Du Eliaso palydovai atsistoja už direkto
riaus ir į jo nugarą įremia pistoletus.
— Aš ten neturiu jokių reikalų, — atsa
ko direktorius. —■ Jūs kelią juk ir pats ge
rai pažįstate, jau daug kartų esate ten vie
nas ėjęs.
Elijas negaišta laiko.
■— Į kontrolinį bokštą, greičiau! — šau
kia jis savo vyrams.
— Jūs paliekate čia tol, kol aš sugrįšiu.
Tada pakalbėsime, — išeidamas jis dar pa
sako direktoriui.
Jis beviltiškai trūkteli pečiais:
— Kur gi aš galiu eiti? Mano vieta yra
čia.
(Bus daugiau)
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RAKETOS VAGYS
Sakoma, kad Vakarų Vokietija dabar
yra bene pavojingiausia vieta šnipinėjimui
žydėti. Daugelis gyventojų turi Rytų Vo
kietijoje giminių ir net šeimos narių. Dau
gelis turi praeities dėmių — buvę naciai.
Tokius žmones lengviau būna šantažuoti,
grasinant susitvarkyti su jų artimaisiais
arba iškelti juodas praeities dėmes. Todėl
ten tūkstančiais skaičiuojami savi ir iš
anapus atsiųsti šnipai. Tų šnipų daug su
imama ir nuteisiama. Bet apie daugelį
smulkių suimamųjų platesnė visuomenė
nieko ir nesužino. Tik pagarsėjusias bylas
paskelbia laikraščiai. Pavyzdžiui, laikraš
čiai dabar labai domisi aukštų NATO pa
reigūnų vokiečių nusižudymais ar nužudy
mais. Dar įdomesnė, jau grynai vokiška
šnipų istorija yra apie tuos du vokiečius ir
vieną lenką, kurie pavogė raketą ir nuga
beno į Maskvą.
Ta raketos vagystė yra daugiau panaši į
nuotykį su stipriu politiniu atspalviu. Pa
ėmė ir nugabeno ne kur kitur, bet į Mask
vą!
Sakoma, kad viskas prasidėjo nuo lenko
Linovskio, kuris įsigeidė parvažiuoti iš Vo
kietijos į savo kraštą giminių aplankyti.
Padavė jis prašymą Lenkijos karinei misi
jai Berlyne. Ten misijos karininkai iš pa
grindų jį apklausinėjo ir savo protokolo
nuorašą pasiuntė sovietų žvalgybai. Klau
sinėjo jie apie visokius ryšius, matyt, gal
vodami, kad gal žmogus bus kada nors
naudingas, jeigu ne jiems, tai gal sovie
tams.
Šaltkalvis Linovskis — amatininkas, ku
ris, aišku, galėtų padoriai gyventi iš savo
uždarbio. Bet atsitiktinumas suvedė jį su
architektu Rammingeriu, kuris turėjo net
trejetą automobilių, tarp jų vieną lenkty
ninį. Ne Linovskiui susilyginti su tuo pini
gingu architektu.
O suvedė juos atsitiktinumas ta prasme,
kad išsiskyręs Rammingeris pasiūlė Li
novskiui apsigyventi jo viengungiškam
bute. Ir čia Linovskis, tur būt, ne tiek lai
ko turėjo pavydėti Rammingeriui gero gy
venimo, kiek klausytis jo fantazijų, kaip
jis norėtų padaryti ką nors garsaus. Savo
svajones jis pasakodavo ne vien Linovs
kiui.
Lyg tyčia ir vėl pasitaikė supuolimas. Li
novskio susitikimas su lenkiškais saugumo
■pareigūnais buvo jau, rodos, užmirštas —
jis juk buvo įvykęs prieš penkerius metus.
Bet dabar užmezgė su juo ryšį sovietinio

saugumo (K G B) pareigūnai, remdamiesi
anomis iš lenkų gautomis informacijomis.
Kadangi Vokietijoj knibžda sovietinių šni
pų, tai, matyt, jie suodė, su kokiu nuotykių
ieškotoju gyvena Linovskis. Netrukus Li
novskis suvedė Rammingerį su savo sovie
tiniu ryšininku.
Sovietinio saugumo pakviestas ar pats
savo noru Rammingeris pavažinėjo po
Sov. Sąjungą, o grįžęs ryžosi įrodyti, kad
jis yra visiškai tikęs šnipo darbui. Dabar
jis užmezgė ryšį su vokiečių aviacijos la
kūnu Knoppe, kuris savo fantazijomis ne
nusileido Rammingeriui. Jei Ramminge
riui rūpėjo jaudinantys nuotykiai, tai
Knoppė vaizdavo didelį vyrą, turtingos vi
suomenės atstovą, kuris gali lankyti puoš
nius balius ir naktinius klubus. Deja, jis
buvo per smulkus ir ne visur pajėgė įeiti.
Pavyzdžiui, vietinis jojimo klubas neišrin
ko jo sekretorium. Rammingeris pažadėjo
jį padaryti kito panašaus klubo vadovu,
ypač kai išgirdo, kad labai menkai saugo
ma ta aviacijos bazė, kurioje dirba Knop
pė. Girdi, pro tokias sargybas gali ir lėk
tuvą pavogti.
Rammingeris nenorėjo lėktuvo. Jis, Kn
oppė ir Linovskis pasinaudojo proga, pa
vogė lėktuvo navigacijos įrengimą. Įrengi
mas buvo nugabentas sovietams.
Atlikę dar vieną kitą smulkią vagystę,
šie trys muškietininkai pagaliau ryžosi di
deliam žygiui. Jie pavogė iš bazės nedidelę
9 pėdų ilgio ir 160 svarų sveriančią raketą
kaip tik tą naktį, kai sargybiniai nesivedžiojo šunų. Tą naktį apie bazę buvo pri
dėliota žiurkėms nuodų, tai šunes buvo už
daryti.
Raketą jie nugabeno automobiliu į Rammingerio butą, ten išmontavo, supokavo
ir lėktuvu pro Paryžių išsiuntė į Maskvą.
Tų dėžių pasiuntimas į Maskvą jiems kai
navo apie 30 svarų.
Gabenant iš bazės, raketa buvo suvynio
ta į kilimą, ir jos galas buvo iškištas pro
automobilio užpakalį.
Manoma, kad sovietams ne kažin kiek
naudos buvo iš tos raketos. Ji gaminta
prieš 10 metų, todėl sovietai ir šiaip jau
turėjo apie tokią raketą visus jiems reika
lingus duomenis. O visi trys vagysčių da
lyviai pateko į kalėjimą.
O sandėlyje pradėta ieškoti raketos, kai
vyko eilinis karinio turto patikrinimas.
Tikrintojai vis dėl to pasigedo, kad vienos
trūksta, ir tada buvo atsektas siūlo galas.

Skaitytoją taidikai
PRIEMONIŲ SVARSTYMAS

Viešnagės trumpumas, be abejo, aptrumpino J. Alkio amerikietiškus įspūdžius iš
Bendruomenės seimo New Yorke. Esą, prie
„tautininkais“ pakrikštytos nuotaikų sro
vės „daugiausia priskirtini jaunesnės kar
tos žmonės“, o jiems prieštaringus „vals
tybininkus“, sako, sudaranti „senoji kar
ta“. Pavadinimai iš jauno ateitininko K.
Keblio paskaitos seimui, šiuo tragišku tau
tai momentu pirmieji, girdi, svarbiausiu
praktišku siekimu laiko gyvybinių-kultūrinių santykių mezgimą-palaįkymą su lie
tuviais Lietuvoje, nes, sako, tai geriausia
priemonė, kuri, čia ir anapus, kurtų-stiprintų lietuvybę. Antrieji santykių nenori,
kol nebus atstatyta nepriklausoma Lietu
vos valstybė.
Gilesnė pažintis Amerikos lietuvių vi
suomenės sluoksnių ir jų nuotaikų įrody
tų, kad prie „tautininkų“ priklauso nema
ža ir labai senos kartos senesniųjų Ameri
kos lietuvių. Iš tikro ši nuotaika kaip tik
pirmiausia ir pasireiškė senuosiuose, pa
laipsniui užkrėsdama ir naujųjų ateivių se
nimą bei jaunimą. Pirmutinis tai pastebėjo
Metmenų žurnalo (jaunosios kartos) dr.
Kavolis 1962 m. (Nr. 5). Nusižiūrėjęs, kad
pasaulyje valstybės tarytum skirstosi į ko
munistines, antikomunistines ir „trečią
sias“, dr. Kavolis klaustuku iškėlė ir Ame
rikos lietuviuose „Trečiosios jėgos forma
vimąsi“.
Jis pasakojo: Mūsų anti ir pro komunis
tinių blokų tarpe visuomenėje formuojasi
„trečioji jėga“, kurios pagrindiniu reiškė
ju šiandien darosi savaitraštis Vienybė
(seniausias, dabar 82 metus einąs lietuvių
laikraštis pasaulyje — V. Š.). Naują bloką
galima vadinti nekomunistiniu. Jo įvairių
pažiūrų žmonės pageidautų nepriklauso
mos Lietuvos, bet priėjo išvados, kad ne
priklausomybei atstatyti artimoje ateityje
realių vilčių nėra. Todėl pasiryžę „tautai
padėti“, nepriklausomybės nekeldami. Šią
jėgą sudaro raštingi, ir jų raštuose kišo
formavimosi motyvai. Pirmiausia, rodos,
eina tautinis įsipareigojimas. Antroje vie
toje galima įžiūrėti laikraštinę atsakomybę
tiksliai ir teisingai informuoti, kas iš tik
rųjų Lietuvoj ir išeivijoj vyksta. Šalia šių
pagrindinių motyvų galima pastebėti dar
du pašaliniu. Tarp kai kurių senųjų ir kai
kurių naujųjų tebesanti Amerikos lietu
viuose įtampa, pavyzdžiui, matyti Vytauto
Sirvydo Vienybei rašomose skiltyse. Antrą-

jį motyvą pavadinkime „aukštaitišku sen
timentalizmu“, ryškų Vienybės redaktorės
Salomėjos Narkeliūnaitės raštuose (ypač
kelionės pas tėvus ir Vilniun atpasakoji
me).
Iš tikrųjų V. Sirvydas ir Narkeliūnaitė
tetęsė Vienybės leidėjo-redaktoriaus poeto
Juozo Tysliavos (mirusio 1961 m.) posūkį,
ypač pabrėžtą jo pasimatymu su iš Lietu
vos atvykusiu poetu E. Mieželaičiu, ku
riam antrą atvykimą vėliau sukliudė subruzdę „valstybininkai“, paveikę JAV
Valstybės departamentą nebeduoti vizos.
Tautinis įsipareigojimas, reikia saky
ti, yra sena Amerikos lietuvių veiklos
tradicija. Pavyzdžiui, 1898 m. buvo suorga
nizuota Tėvynės mylėtojų draugija vienin
teliu įtiksiu — leisti Lietuvoje draudžiamas
knygas ir jas tėvynėj platinti. Vėliau drau
gija išleido Kudirkos raštus (daugiausia
velionies B. K. Balučio pastangomis), dar
ir šiandien Lietuvoje uždraustus. Išleido ir
prof. V. Sruogienės Lietuvos istoriją.
Didžiojo Vilniaus 1905 metų seimo įkan
din, Amerikos lietuviai sušaukė savo pir
mą didelį politinį seimą Philadelphijoj
pirmojo nepriklausomos JAV prezidento
Jurgio Vašingtono gimtadienio šventės die
ną. Šis seimas turėjo tikslo pritarti Vil
niaus seimo nutarimams. Tradicija pakar
tota 1.918 metais, sušaukiant kitą didelį
Amerikos lietuvių seimą New Yorkan pri
tarti Lietuvos Tarybai Vilniuje ir jos Va
sario 16 pareiškimui.
Pagal seną Amerikos lietuvių tradiciją,
padėti Lietuvos lietuviams sudėta įvai
riems Lietuvos reikalams apie du milijonu
dolerių aukų, pradedant dr. Basanavičiaus
- Tumo vajum 1913 metais, rinkti pinigai
Mokslo draugijos Vilniuje planuojamiems
Tautos namams. Surinkta S24.000. Tradici
ja nutiesė pagrindus BALFui ir ALTui.
Pagal gana tikrą statistiką, Amerikon
1899-1914 metų laikotarpiu atvyko 252.593
lietuviai (170.699 vyrų, 81.895 moterų).
Ketvirta dalis grįžo tėvynėn, bet likusieji
lietuvybei kurti - palaikyti suorganizavo
daugiau kaip du tūkstančius įvairiems
tikslams draugijų, apie 130 parapijų ir
apie šimtą laikraščių-žurnalų, kurių dau
guma, deja, jau kapuose. Naujųjų 19461952 metų laikotarpiu atvyko truputį dau
giau kaip 30.000. Jų didelį indėlį galima
atsekti Lietuviškoje enciklopedijoje.
Laikraštinę atsakomybę kurstė ne tik
(Nukelta į 4 psl.)
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JAUNIMO ŽIDINYS

Europos lietuviu kronikų
PAMINKLINĖS LENTOS PROJEKTAS
Lietuviškoji visuomenė, po truputį dėda
ma pinigus a. a. Min. B. K. Balučio pa
minklo fondui, kartu domisi, kaip šiuo me
tu yra reikalai su pačiu paminklu.
Fondo pirmininkas P. B. Varkala infor
muoja, kad skulptorius Antanas Braždys
šiuo metu kaip tik projektuoja paminklinę
lentą, kuri bus padėta ant velionies Ministerio kapo.

LONDONAS
EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ SODYBĄ
DBLS Londono I Skyriaus Valdyba lap
kričio 16 d., šeštadienį, organizuoja eks
kursiją į Lietuvių Sodyboje ruošiamąjį at
sisveikinimo su vasara pobūvį.
Vietas autobuse užsisakyti per S. Puido
ką tel. 739 4154 arba per Z. Jurą telefonu
SHO 8734.
Kelionės kaina 15 šil. Išvažiuojama 4 v.
popiet nuo Baltic Stores (421 Hackney Rd.
E.2), nuo Lietuvių Namų (1 Ladbroke Gar
dens) — 4.30 vai.

JAUNIMO GRANDIES KONCERTAS
Lapkričio 30 d., šeštadienį, Londono jau
nimo šokių grupė Grandis ruošia Jaunimo
koncertą.
Jo programoje kviečiamos dalyvauti vi
sos šio krašto lietuvių jaunimo tautinių šo
kių grupės.
Koncertas ruošiamas Londono Lietuvių
Sporto ir Socialiniame Klube (345A Victo
ria Park Road, E.9). Programa pradedama
7.30 vai. (prašoma nesivėluoti). Po progra
mos bus šokiai, kuriems gros ir jaunimą ir
tėvus patenkinanti muzika. Bus pravesta
loterija.
Kviečiami visi, ar jie būtų 6, ar 60 metų
amžiaus.
DOVANA SODYBOS SENELIAMS
Chicagos Anglijos Lietuvių Klubo Val
dyba per DBLS pirm. J Vilčinską su savo
sveikinimais atsiuntė Lietuvių Sodyboje
gyvenantiems seneliams ateinančių Kalė
dų proga išdalyti 50 dolerių dovanų.

PRIEMONIŲ SVARSTYMAS
(Atkelta iš 3 psl.)
noras žinoti, kas iš tikrųjų Lietuvoje vyks
ta, bet pasitikėjimas lietuviais Lietuvoje ir
prisilaikymas geriausių Amerikos spaudos
pavyzdžių, ypač New York Times. Dauge
liui senųjų Amerikos lietuvių nepatiko
nuotaika, kurią pasmerkė ir St. Lozoraitis
jr. paskaitoj Bendruomenės seime, kad
„kuo blogiau Lietuvoje, tuo mums geriau".
Didrusių šovinistinio komunizmo letenos
neišgyvenę, senieji Amerikos lietuviai, aiš
ku, carizmo laikus prisimindami, nemato
priežasčių nesantykiauti su vėl didrusiams
patekusiais Lietuvos lietuviais. Daugelis
atvejų patvirtino vysk. Brizgio žodžius,
tartus 1959 metais, kad didžiausia tremti
nių liga esanti manymas, jog su jų išvyki
mu už Lietuvos sienų tautos istorija susto
jo. Mintin ateidavo ir 1953 m. tarti prof.
M. Biržiškos žodžiai, kuris dažnai būda
vo garbės svečias Tysliavos rengtuose įs
pūdinguose Vienybės metiniuose koncer
tuose: „Ne vien kiekvieno mūsų, bet visos
tautos širdis liko Lietuvoje. Ten likusiai
tautai sprendžiamąjį vaidmenį išsivaduoti
ir laisvą gyvenimą sukurti pripažindami,
esame verčiami su tuo derinti ir savo dar
bus“.
Studento Hermano kai kurių klaidingai
suprastos mintys Lietuviškų studijų savai
tėje ir Kanados laikraščio Nep. Lietuvoj J.
Kardelio pareiškimai akivaizdžiai rodo
„tautininkiškų nuotaikų įsigalėjimą. Re
daktorius Kardelis, pavyzdžiui, skatino:
„Priimkime Lietuvos meno ansamblius,
siųskime į Lietuvą savus (ir sportinin
kus?)“. Jis ten pat (1968 m. rugs. 4 d.) pa
reiškė ir tautininkišką laikraštinę atsako
mybę: „Turime būti gerai, tiksliai infor
muoti apie įvykius Lietuvoje“.
Be abejo, abiejų nuotaikų lietuviai sie
kia to paties : kas sveika Lietuvai. Ginčas
eina dėl priemonių tikslumo.
Vyt. Sirvydas

Bendruomeniniai klausimai

NE ATSTUMTI, BET PRITRAUKTI KIEKVIENĄ LIETUVĮ Į BENDRUOMENĘ
AUŠROS VARTŲ ŠVENTĖ
Lapkričio 17 d.. 11 vai., Židinyje per liet,
Pasikalbėjimas su Stepu Vykintu-Povila- gi glaudesni ryšiai su visais bendruomenės
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
pamaldas bus iškilmingiau paminėta žinariais. Tarybos nariams uždėtinos parei
vičiumi
bendruomeniniais klausimais.
KALĖDINIS VAKARAS
diniečiams ir apskritai lietuviams brangi
gos lankyti apylinkes ir net atskirus lietu
Gruodžio 14 d., šeštadienį, 8 vai. vak., ir reikšminga Vilniaus Aušros Vartų Ma
vius, traukiant juos į bendruomenę. Ypa
—
EL
korespondentui
įdomu
iš
Tamstos
Klubo salėje klubo vadovybė rengia Kalė rijos šventė.
čiai reikalingas telkti visas lietuviškas jau
sužinoti,
kokia
dabar
yra
lietuvių
bendruo

dinį Klubo Vakarą.
nimas į bendruomenę. Mūsų šūkis: ne at
menės būklė Vakarų Vokietijoje?
Vakaro metu klubo vadovybė skiria dvi
stumti, bet pritraukti kiekvieną lietuvį į
—
V.
Vokietijoje
organizuota
lietuvių
statines alaus nemokamai. Be to, vakaro
bendruomenė veikia jau per 20 metų, šia bendruomenės organizaciją.
metu bus varžybos dėl gražiausios pypkės,
— Kokia yra Solidarumo Bloko progra
tai kviečiame visus pypkorius dalyvauti su KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS me laikotarpy daug kas pasikeitė: didžiau
ma?
sioji
lietuvių
dalis
išvyko
į
užjūrius,
liku

savo pypkėmis. Pirmoji premija -— bonka
DBLS Coventrio Sk. Valdyba lapkri
— Trumpai suglaudus, Solidarumo Blo
škotiškos viskės (kurią skiria Ignas Daili čio 23 d., 6 vai., lenkų atsargos karių siųjų dalis nusivylė bendruomenės veikė
ko
yra ši programa:
jais
ir
pasitraukė
iš
jos.
Anksčiau
veikė
per
dė), antroji premija — 6 litrai bačkinio klubo salėje, White Friars Lane, Coventry,
L įgyvendinti demokratinius principus
100 organizuotų apylinkių, dabar jų beliko
alaus. Šokiams pakviesta gera muzika.
rengia Kariuomenės Šventės Minėjimą.
Tai dienai pritaikytą kalbą pasakys kpt. apie 30. Kaltininkų čia neieškosiu, bet ten lietuvių bendruomenėje, juos pritaikant
bendruomenės statutui,
V. Andruškevičius, šokiams iki 1 vai. ryto ka konstatuoti faktą, kad bendruomenė
2. Sudominti ir informuoti visus lietu
gros E. Dragūno vadovaujama kapela, ba šiuo metu yra nugyvendinta. Iš kelių tūks
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS ras ir užkandinė veiks iki 11.45 vai., bus tančių bendruomenės narių dabar beliko vius, kad jie dalyvautų bendruomenėje,
3. Įtraukti kiek galint visą lietuvišką
Lapkričio 30 d., šeštadienį, 6.30 vai., Uk pravesta loterija.
vos 770 ar truputį daugiau. Reikia tikėtis,
rainiečių Klubo salėje (30 Bentinck Rd.),
Visus tautiečius iš arti ir toli su drau kad Tarybos rinkimuose dalyvaus apie jaunimą į aktyvią bendruomeninę veiklą,
4. Atgaivinti apmirusias apylinkes ir
rengiamas Kariuomenės ir Lietuvos ka gais ir pažįstamais prašom gausiai atsilan 600, o gal ir mažiau rinkikų.
riams - savanoriams kūrėjams pagerbti kyti. Tad iki malonaus pasimatymo.
— Mums teko patirti, kad Tamsta daly steigti naujas,
5. Sujungti mažas kaimynines apylinkes
minėjimas.
Jaunuoliams iki šešiolikos m. amžiaus vauji Solidarumo Bloko veikloje. Kas yra
į aktyvias didesnes,
Programoje: paskaita ir sveikinimai. Me įėjimas veltui.
tas Solidarumo Blokas?
6. Suteikti apylinkių valdyboms ir pir
ninę dalį išpildo vietos jaunimo grupė, va
— Taip, aš dalyvauju bendruomeninėje
Skyriaus Valdyba
mininkams
didesnes teises,
dovaujama Janinos Vainoriūtės.
veikloje nuo 1948 m., o blokų veikloje nuo
7. Įsteigti šalia Tarybos apylinkių pirmi
Be to. tai yra paskutinis pasilinksmini
1958 m. Tada mūsų bendruomeninis sąjū
mas iki Kalėdų. Gros gera muzika.
dis vadinosi „Vienybės Bloku“. Jį sudarė ninkų organą,
8. Dėti visas pastangas, kad Vasario 16
Kviečiami seni ir jauni, iš arti ir toli.
visos tautinės grupės, evangelikai ir neor
Skyriaus Valdyba
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
ganizuoti lietuviai. Šis blokas, laimėjęs gimnazija ilgiausiai išsilaikytų ir kad apy
linkių kultūrinė veikla, ypač vargo mokyk
LVS „Ramovės“ Manchesterio skyrius rinkimus, vadovavo bendruomenei trejus
EKSKURSIJA Į LONDONĄ
lų, sustiprėtų,
metus.
Krašto
Valdybos
pirmininkais
bu

lapkričio
23
d.,
šeštadienį,
5.30
vai.,
Lietu

Į lapkričio 23 d., šeštadienį, Londone ruo
9. Labiau rūpintis tų bendruomenės na
šiamąjį kariuomenės šventės minėjimą vių klubo patalpose rengia Kariuomenės vo: J. Bataitis, E. Simonaitis ir K. Drunga. rių. kurie yra patekę į skurdą ir vargą, so
Tačiau
1959
m.
mes
išėjom
į
rinkimus
„So

šventės
50
metų
sukakties
minėjimą.
Nottinghamo LAS skyrius ruošia ekskur
cialine globa ir parama,
Programoje: kun. A. Gerybes paskaita ir lidarumo Bloko vardu. Tada rinkimus dar
siją.
10. Daugiau informuoti vokiečių visuo
stipriau
laimėjome.
Pirmininku
buvo
iš

Mūsų jaunimo meno grupė prisidės prie meninė dalis, kurią išpildys vyrų oktetas,
menę apie lietuvius ir Lietuvos dabartinę
rinktas
inž.
L.
Prosinskis.
Po
to
daug
mū

vadovaujamas
Ant.
Jakimavičiaus,
Man

programos išpildymo.
būklę.
Išvykstame iš Nottinghamo 1 vai. popiet chesterio sesės skautės su jaunaisiais, va sų bloko narių iškrito: mirė J. Bataitis, dr.
Be abejo, ši programa nėra pilna. Gyve
dovaujamos Ir. Jakubaitytės, o eilėraščių J. Deveikė, dipt inž. L. Prosinskis, kiti pa
nuo Skills autobusų stoties Woolaton St.
nimas iškels naujų uždavinių, kuriuos teks
sitraukė.
1962
m.
ir
1965
m.
rinkimus
pra

paskaitys
E.
Navickienė
ir
V.
Motuzą.
Norintieji važiuoti užsirašo pas J. Belaimėjome. Pralaimėjimo priežastys glūdi spręsti pagal bėgamojo laiko reikalavimus.
Po programos jaukus baras ir šokiai.
dulskį arba praneša telefonais 246730 arba
— Kokia yra Solidarumo Bloko sudėtis?
ne mūsų jėgų nusilpime, bet kai kurių rin
Kviečiami
visi
iš
toliau
ir
iš
arti
atvykti
55804.
kiminių faktorių išdavoje. Pvz„ 1962 m. — Bloką sudaro tautinių, socialdemokra
j šį minėjimą.
SKAUTIŠKŲ FILMŲ VAKARAS
rinkimus nulėmė p. A. Mariūno nelegaliai tinių ir liberalinių organizacijų žmonės,
Skyriaus Valdyba
Lapkričio 16 d., šeštadienį, Nottinghame,
suorganizuota Frankfurto apylinkė, kurion evangelikai, neorganizuoti lietuviai ir visi,
ukrainiečių salėje (30 Bentinck Rd.), bus
buvo surašytos „mirusios sielos“. Jei Frank kurie Bloko programai pritaria. Šį kartą
skautiškų filmų vakaras. Tarp kitų, bus ro
furto apylinkė neteisėtai sukrovė po 150 mūsų kand. sąraše daugiausia jaunimo.
domas filmas iš šių metų jubiliejinės skau
balsų kiekvienam priešiško bloko kandida Kai kurie iš jų yra baigę Vasario 16 gim
tų' stovyklos JAV.
tui, suprantama, kad mes negalėjome lai naziją ir aukštuosius mokslus vokiečių
KONCERTAS
Vakaro pradžia 6.30 vai.
mėti. Man ir M. Srogiui teko Frankfurto universitetuose ar aukštosiose mokyklose.
DBLS Rochdalės Skyriaus dvidešimtme apylinkės rinkimus stebėti ir girdėti tokių Pvz., dr. V. Lenartas yra baigęs Heidelber
čio sukakčiai paminėti lapkričio 30 d. ren faktų, kad rinkikas visai nesijaučiąs lietu go u-te chemijos mokslus ir, įsigijęs che
giamas solistės Vandos Galbuogytės dainų vis ir nenorįs būti nariu, o esąs prieš jo va mijos daktaratą, dabar dirba mokslinį dar
ir B. Snabaitienės vadovaujamo DBLS lią įtrauktas į rinkikų sąrašą. Buvau pada bą tyrimo institute. Dipl. inžinierius R.
Manchesterio Jaunimo skyriaus tautinių vęs dėl Frankfurto rinkimų neteisėtumo Brinkis yra baigęs Hannoverio Aukštąją
Lietuvių Klube ir Monks Hall, Eccles. Taip
šokių koncertas.
skundą Garbės Teismui, kuriam tada pir Technikos mokyklą. Vyt. Bylaitis yra bai
pat žinau, kad lietuviai jas gausiai lankė,
Koncertas įvyks Ukrainiečių salėje, 80 mininkavo dr. P. Karvelis. Deja, mano gęs Bonnos u-te aukštuosius mokslus. Be
bet šį sykį pasigedau tautiečių iš tolimes
Molesworth St., Rochdalėje. Pradžia 6 vai., skundas Garbės Teismo buvo atmestas. to, mūsų sąraše kandidatuoja Bonnos-Konių kolonijų. Suvažiuojam, sako, įvairiems
po koncerto šokiai tęsis iki 12 vai., veiks Advokatas J. Meškauskas mane gundė pa elno apylinkės pirmininkas K. Dikšaitis,
minėjimams, kurie daugiausia vyksta už
du barai normaliomis kainomis ir turtin duoti skundą dėl rinkimų neteisėtumo vo bebaigiąs ekonomijos mokslus, tos pačios
daruose rateliuose* o čia būta šis tas pla
gas bufetas su įvairiais užkandžiais.
kiečių teismui, bet aš griežtai nuo šio siū apylinkės valdybos sekretorius M. Kiutesnio masto. Drąsiai galėjome patys pasi
Prašome tautiečius gausiai dalyvauti lymo atsisakiau, nenorėdamas lietuvių žauskas, Baden-Wuertembergo įgaliotinė
žiūrėti ir kitiems parodyti. Dėl to, sako,
šiame retame parengime.
vardo žeminti svetimose institucijose, nors Z. Glemžienė. Schleswigo-Holsteino įgalio
niekam jokių priekaištų nedarau, tik ap
Skyriaus Valdyba
A. Mariūnas su Vokietijos Krašto Valdyba tinis. Luebecko apylinkės pirmininkas Pr.
gailestauju, kad nepasinaudota proga.
Liegus ir Stp. Vykintas-Povilavičius.
bylinėjosi
vokiečių teisme.
Beldžiantis į galerijų duris ir gerų reko
— Ką norėtute palinkėti Europos Lietu
Trumpai
žvilgterėjęs
į
blokų
istoriją,
mendacijų dėka K. Steponavičiui pavyko
bandysiu atsakyti į klausimą, kas yra So vio skaitytojams?
užimti eilę Salforde. Teko laukt šešius mė
— Ištvermės sunkiame išeivijos ir trem
nesius, bet vasaros sezonas žymiai palan KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS lidarumo Blokas. Solidarumo Blokas yra
ties gyvenime, gražesnės ateities ir dides
lietuvių
bendruomeninis,
nepartinis,
de

kesnis lankytojams. Aš, sako, kaip tik no
Lapkričio 30 d., 6 vai., Vyties klubo sa mokratinis sambūris Vakarų Vokietijoje. nio tikėjimo į Lietuvos ir lietuvių tautos
rėjau parodyti šio krašto gyventojams šį
(p. an.)
lėje
rengiamas Kariuomenės šventės minė Blokui rūpi pirmoj eilėj išlaikyti vieningą
tą iš mūsų lietuviško meno. Todėl paroda
ir gerai organizuotą bendruomenę, stiprin
buvo grynai tautinė, tiek tapyba, tiek au jimas.
Programoje: kun. dr. S. Matulio paskai ti jos lietuvišką sąmonę, palaikant ir ug
diniai ir dailės dalykai. Manau, sako, kad
kiekvienas, aplankęs šią parodą, juto, jog ta, o po to bus rodomas filmas tautinių šo dant gimtąją kalbą ir kultūrą. Tačiau Blo
IR SUSIRGĘS RŪPINASI
tai darbai žmonių, kurie pasiryžę išlaikyti kių šventės, kuri įvyko šią vasarą Ameri kas neapsiribos vien esamos bendruome
TAUTOS FONDU
koje. Ten tautinius šokius šoko apie 2000 nės išlaikymu, bet dės visas pastangas, kad
savo tautinę tapatybę.
šokėjų
iš
Kanados
ir
Pietinės
ir
Šiaurinės
bendruomenė
augtų,
pritraukiant
visus
at

Parodą lankė gausiai ne vien pavieniai
Tautos Fondo įgaliotinis Schleswig-Hollankytojai, bet ir daug mokyklų, kurios jo Amerikos. Tą šventę stebėjo apie 8000 stumtuosius dėl praeityje padarytų vado steinui Jonas Čekauskas sunkiai susirgo ir
vaujamųjų organų klaidų, arba nuo jos dėl atsidūrė ligoninėje. Tačiau, nežiūrint sun
svečių.
je praleisdavo valandas.
Kviečiame, visus šiame minėjime daly asmeninių priežasčių nutolusius, arba visai kios. ligos, jis pavedė žmonai ne tik per
Žinoma, reiktų nepamiršti vietinių vei
kėjų suorganizuotos ekskursijos jos užda vauti ir pamatyti tos didingos šokių šven neįsijungusius lietuvius ir tokius asmenis, siųsti surinktas kitų aukas Fondo vadovy
kurie laiko save lietuviais, nežiūrint kada bei, bet dar paaukojo nuo savęs nemažą
rymo proga. Pačioje galerijoje įvyko iš tės filmą.
ir kokiu būdu jie yra atvykę į Vak. Vokie
Vyties Klubo v-ba
kilmingas posėdis, ten išreikšta padėka vi
kiekį pinigų. Tautos Fondo vadovybė vie
tiją.
siems prisidėjusiems prie tos parodos pasi
šai dėkoja J. Čekauskui už jo nenuilstamą
Blokas nerūšiuoja lietuvių į gerus ir blo darbą ir aukas ir linki greičiau jam pa
sekimo. Jautrų žodį pasakė D. Banaitis. Ir
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
gus pagal tikėjimą ar partijas. Visi lietu
štai, sako, dar ir dabar man peršasi mintis,
sveikti.
Pranešama, kad DBLS Bradfordo Sky
kurią pasakė kalbėtojas. Esą, mokytojas riaus narių susirinkimas kviečiamas lap viai yra geri, kurie sąmoningai atlieka sa veikti.
nuvežė savo skyrių į zoologijos sodą, kame kričio 16 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, Brad vo tautinę misiją ir bendruomenines parei
Tautos Fondo Atstovybė V. Vokietijoje.
gas tremtyje. Todėl bloką remia ir katali
jie matė daugybę gyvulių ir paukščių. Su fordo Lietuvių Vyties Klubo patalpose.
kai, ir evangelikai ar kitų tikėjimų bend
grįžęs namo, vaikutis pasakoja savo ma
Kviečiami susirinkime dalyvauti ne tik
700 DM. TAUTOS FONDUI
ruomenės nariai, įvairių politinių nusista
mytei. kiek daug ir kokių mažų paukštelių nariai, bet ir, svečiai.
tymų
žmonės.
Tautos Fondo Atstovybės V. Vokietijoje
matė. „Na, o dramblį ar matei?“ paklausė
Skyriaus Valdyba
Solidarumo Blokas, susiorganizavęs de pirm. Stp. Vykintas šią vasarą aplankė
tėvas. „Ne, nemačiau...“
mokratiniais pagrindais, rūpinsis, kad ir Vechtoje Tautos Fondo du nuolatinius au
Gal visai tiktų ir mums šie žodžiai, nes
lietuvių bendruomenė V. Vokietijoje išlai kotojus: Stasį Motuzą ir Antaną Barkaus
dažnai daug laiko Skiriame smulkmenoms,
kytų ir ugdytų demokratinius pradus. ką. Pastarasis apsilankymo proga dar pa
bet nepastebime didelių dalykų, baigė savo
Šiam principui įgyvendinti Blokas sieks, aukojo Tautos Fondui 200 DM. Anksčiau
pasikalbėjimą K. Steponavičius.
kad būtų panaikintos skiriamosios institu jis keliais atvejais jau buvo paaukojęs 500
ATSISVEIKINIMAS SU VASARA —
A. Kublinskas
taip vadinamas pobūvis, ruošiamas So cijos ir visi statutai bei nuostatai apvalyti DM. Stp. Vykintas asmeniškai aplankė A.
nuo nedemokratinių straipsnių.
Barkauską ir nuoširdžiai jam padėkojo.
dyboje lapkričio 1G d., 8 vai.
Didžiausią dėmesį Blokas kreips į bend Taip pat ir St. Motuzui išreikšta nuoširdi
JAUNIMUI
Nemokami užkandžiai ir alus nuo 8 vai.
iki 10 vai. Tik orkestro išlaidoms padengti ruomeninę organizaciją. Nuo modernios padėka.
prie įėjimo bus imama po 5 šilingus. Baras organizacijos priklauso ir bendruomenės
veiklumas. Reikalinga suteikti apylinkių
u mariosios
veiks iki vidurnakčio.
pirmininkams ir valdyboms daugiau teisių, EUROPOS LIETUVIS —
SAVAITĖS PLOKŠTELĖS
juos labiau sudominti bendruomeninės
LIT H U ARI AS WEEKLY
veiklos aktyvumu. Vietoje studijų savaičių
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
1. With a little help from my friends,
Printed and Published in Gt. Britain by
organizuotini apylinkių pirmininkų ir val
Joe Cocker DERBY — lapkr. 17 d„ 11 vai.
dybų organizacinio darbo kursai. Reikalin- the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke
2. Good, Bad and the Ugly,
BRADFORD — lapkričio 17 d., 12.30 vai.
Gardens, London, W.ll. Tel. PARk 2470.
Hugo Montenegro NOTTINGHAM — lapkričio 17 d., 11 vai.,
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
3. Only one woman.
The Marbles
Židinyje. Vilniaus Aušros Vartų Mari
leškau lietuvės moters vedybų tikslu, ne ;ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.
4. Those were the days,
Mary Hopkin
jos šventė.
senesnės kaip 50 metų amžiaus, iš bet ku
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
5. Eloise,
Barry Ryan NOTTINGHAM — lapkričio 24 d., 12.30 rio kontinento, kuri sutiktų persikelti į V. savo nuožiūra.
6. Light my fire,
Jose Feliciano
vai., St. Patrick's bažn. Po pamaldų —- Vokietiją. Esu našlys, 48 metų, nerūkantis,
Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
7. Little Arrows,
Leapy Lee
a.a. Žalos paminklo pašventinimas.
4 vaikai — 13, 1G. 18, 20, turiu namą su di lerio kraštuose — G dol. metams; Vokieti
8. This old heart of mine, Soley Brothers LEICESTER — lapkr. 24 d„ 12 vai., 72 Me deliu gyvenamu plotu.
joje — DM 22.
9. All along the watch tower,
re Rd. Minimos a.a. Kaz. Pučinsko mir Rašyti šiuo adresu: Vytautas Rainys, GG01
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
J. H. Experience
ties metinės ir šventinamas antkapinis Eiweiler/Saar. Ardtstrasse 17, West Ger jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
10. *My little Lady,
Tremeloes
paminklas.
many.
cija nesiima atsakomybės.

COVENTRY

NOTTINQHAMAS

MANCHESTERIS

ROCHDALE

MINTYS PO PARODOS
Jau praslinko keletas savaičių, kaip už
daryta Salfordo meno galerijoje lietuvių
meno ir dailės paroda. Paroda tęsėsi nuo
liepos 20 iki rugsėjo 15 d. Ją paminėjo te
levizija ir vietinė anglų spauda, o taip pat
ir „Europos Lietuvis“.
Galerijos duomenimis, ją aplankė 17.000
žiūrovų.
Parodos iniciatorius K. Steponavičius tu
ri daug kantrybės, kuri atsispindi ir jo
dailės darbuose. Savo ir kitų darbus jau
kelintą kartą pristato visuomenei, nes ši
paroda buvo šeštoji. Tačiau kalbėdamasis
jis nenuslepia ir šiokio tokio kartėlio. Štai,
sako, tokios parodos šiaurinėje Anglijoje
iki šiol nebuvo. Žinau, sako, dalis ekspona
tų buvo išstatyti pernai vykusioj parodoj
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