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Londonas, 1968 — Lietuvos Laisvės Kovos — metų lapkričio mėn. 26 d.

ADMINISTRACINES VALDOS
Chruščiovo kadaise paskelbtoji tezė, kad
kiekvienas kraštas „savo keliu žengia į so
cializmą", nūn jau visiškai formaliai yra
palaidota. „Pravda" rugsėjo 26 d. aiškiai ir
nedviprasmiškai išaiškino, kad visų socia
listinių kraštų laisvo apsisprendimo teisė
ir suverenumas turįs nusileisti sovietinei
teisei.
Sovietų Sąjungos kadaise pasirašytoje
Jungtinių Tautų Chartoje ir Varšuvos su
tartyje deklaruotasis „nesikišimas į kitų
kraštų vidaus reikalus", pasak „Pravdos",
tėra „formalistiškai juristiška galvosena"
ir pernelyg „abstrakčiai suprastas suvere
nitetas“. Kitaip sakant, „Pravda“ vėl pa
skelbė seną doktriną, kad tik Sovietų Są
junga yra „visų dirbančiųjų tėvynė“, at
seit, kad tik Maskva „su savo ginkluotosio
mis pajėgomis“ gali nuspręsti, kas yra „so
cialistinių tautų bendruomenės" visiems
privalomi „gyvybiniai interesai“.
Šitas socialistinis mokslas, kuris tarp
tautinio komunistinio judėjimo tikslus pri
lygina Rusijos imperijos interesams, nebė
ra priimtinas daugumai nesovietinių ko
munistų partijų. Ypačiai Vakarų Europos
kompartijos šitos doktrinos atnaujinimą
nedviprasmiškai atmetė, o britų komunis
tų partijos dienraštis „Morning Star“ iš
reiškė susirūpinimą, kad tokia Maskvos li
nija „tarptautiniam komunistiniam sąjū
džiui ir socialistinių valstybių tarpusavio
santykiams sudaro neatitaisomą žalą“...
Naujieji stalinistai Kremliuje šito vaka
riečių komunistų susirūpinimo nepabojo.
Laikraščiai, kaip „Morning Star“ ar italų
„L‘Unita“, nebeįsileidžiami į Sovietų Są
jungą, ir viltingai pasikliaujama viską iš
lyginančiu laiko poveikiu... O Maskvos įta
kos sferoje esančiose „socialistinėse vals
tybėse“ Kremlius savo politiką įgyvendin
ti tikisi ne vien tiktai savo ginkluotųjų pa
jėgų pagalba, bet ir savo vietininkais —
diplomatiniais atstovais.
I Vakarų sostines sovietų užsienių reika
lų ministerija paprastai siunčia diploma
tus profesionalus, dažniausiai baigusius
„Tarptautinių santykių institutą“, manda
gius, apsitrynusius, puikiai mokančius elg
tis ištaiginguose salonuose. Maskvos diplo
matai socialistinėse valstybėse, atseit,
Maskvos įtakos sferai priklausančiuose
kraštuose, paprastai yra visiškai kito su

kirpimo darbuotojai — tai aparačikai, ku
rie ir jaučiasi savo pareigose pirmoje eilė
je kaip Maskvos vietininkai, o ne atstovai.
Sakysime, kadaise buvęs Odesos srities
partijos sekretorius Jepiševas buvo paskir
tas Sov. Sąjungos atstovu Rumunijoje, vė
liau Jugoslavijoje. Savo uždavinį jis, ma
tyt, atliko gerai, nes dabar jis jau eina So
vietinės kariuomenės vyr. politruko parei
gas. Dabartinis Maskvos atstovas Rumuni
joje A. Basovas yra buvęs Rostovo srities
partijos sekretoriumi. Maskvos atstovu
Varšuvoje yra buv. CK narys A. Aristo
vas. Bulgarijoje Maskvai atstovauja Puza
novas, kadaise Kuibiševo srities partijos
sekretorius. Buvęs Gudijos CK sekretorius
P. Abrasimovas Maskvai atstovauja Rytų
Vokietijoje... Sąrašą dar galima būtų pra
tęsti.
Šitie diplomatais išvirtę aparačikai pa
prastai nepasižymi didesniu apsitrynimu,
Vakarų jie dažniausiai nepažįsta, tautinių
ir kultūrinių savybių tų kraštų, kuriuose
jie atstovauja Maskvai, jie nesupranta. Jie
yra tipiški sovietiniai biurokratai, įpratę
ir ištreniruoti tiksliai vykdyti Kremliaus
nurodymus. Komunistų partijų skirtybių
atskiruose kraštuose jie paprasčiausiai ne
mato, ir paskirtuose kraštuose jie jaučiasi
lygiai taip, kaip jaučiasi partijos sekreto
rius kur nors Irkutske arba Smolenske.
Būdingas tokio biurokratinio diplomato
pavyzdys yra ir dabartinis Maskvos atsto
vas Prahoje Stepanas Vasiljevičius Červonenka, kurio pavardė ukrainietiškai reiš
kia „Raudonasis“. Prieš savo diplomatinę
karjerą „Raudonasis“ buvo Ukrainos CK
sekretoriumi. Biurokratišku įpročiu jis sa
vo pranešimuose Kremliui padėtį Čekoslo
vakijoje piešė vis rožinėmis spalvomis. Ta
čiau jo biurokratiniai veikimo būdai ne
buvo sėkmingi: jo pastangos šių metų pra
džioje sukliudyti nuversti stalinistą Novotnį ir pastatyti Dubčeką nuėjo niekais. Jo
bandymai Prahoj suorganizuoti kokią nors
palankią partinę opoziciją nepasisekė.
Tvirtinama, kad Brežnevas jam Čiernos
konferencijoje Skėlė antausį už šitas ne
sėkmes ir ypač už neteisingų, pernelyg ro
žinių informacijų siuntinėjimą į Kremlių.
Ir neutraliojon, nors ir komunistinėn, Ju
goslavijon Maskva savo atstovu paskyrė
ne diplomatą profesionalą, bet aparačiką

Septynios DIENOS
šnipai Austrijoje

Falanga už partijas

Austrijoje areštuotas aukštas policijos
pareigūnas Euleris, kuris teikęs žinias Ry
tų Europos valstybės slaptajai tarnybai.
Anksčiau buvo areštuoti kiti du asme
nys irgi už tokius pat nusikaltimus.
Manoma, kad Čekoslovakijos atstovybės
pareigūnas, kuris pasiprašė politinio prie
globsčio, pateikė Austrijos įstaigoms šnipų
sąrašą.
Finansininkų pasitarimas

Bonnoje susirinkę tarėsi 10 turtingiau
sių pasaulio kraštų finansų ministerial ir
bankininkai, ieškodami būdų, kaip pabaig
ti valiutų krizę, kuri ištiko Prancūziją ir
Vokietiją, bet nuo kurios nėra laisvi ir kiti
kraštai. Svarbiausias klausimas — kaip
apsisaugoti nuo valiutos spekuliantų.
Tam pasitarimų metui buvo uždarinėta
biržos, užsienių valiutos keitimo skyriai ir
aukso biržos.

Franko režimą palaikanti Ispanijos falangistų partija siūlo pravesti įstatymą,
leidžiantį veikti taip pat ir kitoms parti
joms, net ir priešingoms dabartiniam reži
mui.
Kol kas Ispanijoje vien falangistų parti
ja ir teveikia.
Nori atgaivinti partiją

Vakarų Vokietijos komunistų partijos
vadas Reimannas 14 metų išgyveno Rytų
Vokietijoje. 1954 m. buvo įsakyta jį areš
tuoti, bet dabar tas įsakymas atšauktas, ir
jis grįžo namo rūpintis, kad būtų vėl leista
veikti uždraustajai komunstų partijai.
Nepriimtina jėgos politika

Kalbėdamasis su po Sov. Sąjungą ke
liaujančiais dviem JAV senatoriais, Kosy
ginas pareiškė, kad sunku būtų pasiekti
atoslūgio tarptautiniuose santykiuose, jei
būtų tariamasi išeinant iš jėgos politikos.
Studentai pradeda
Prieš rinkimus Nixonas skelbė požiūrį,
Kai Čekoslovakijos komunistų partijos
vadovybė paskelbė, kad partija perima or kad su sovietais reikia kalbėtis išeinant iš
ganizacinio gyvenimo, susirinkimų prie jėgos politikos.
žiūros, spaudos, radijo, televizijos kontro
lę, studentai pradėjo demonstracijas ir va Pinigų bėda
dinamuosius sėdimuosius streikus, užim
Prancūzijos ir V. Vokietijos valiutas išti
dami universiteto pastatus.
ko krizė.,
Kadangi prie streikų ruošiasi prisidėti ir
Abu kraštai kol kas ryžtasi varžyti išlai
darbininkai, tai partijos vadovybė paskel das, bet valiutų nenuvertint. O jei tų kraš
bė atsišaukimą, nurodydama j tokių nera tų valiutos būtų nuvertintos, tai neatsilai
mumų pavojų.
kytų ir kiti kraštai.
Kinija dar nepriimama

Konservatoriai kyla

J. Tautos atmetė reikalavimą priimti ko
Čekoslovakijos komunistų vadas Dubčemunistinę Kiniją ir išmesti Taiwaną (Forkas centro komiteto buvo paliktas savo pa
mozą).
Už priėmimą balsavo 44 kraštai, prieš — reigose, tačiau atsakingoms pareigoms pa
skirta keletas konservatorių — Maskvos
58, susilaikė — 23.
šalininkų.
Centro komiteto prezidiuman įjungtas
Panagoulio byla
Graikijoje karinis teismas pasmerkė Novotnio laikais buvęs vidaus reikalų mimirti Aleksandrą Panagoulį, buvusį karei nisteriu Strougalas. Jis paskirtas ministevį, kuris norėjo nužudyti minister! pirmi rio pirmininko pavaduotoju ir partiniu or
ganizatorium.
ninką Papadopoulą.
Kitas konservatorius prezidiume — BiAštuoni kiti su juo teistieji pasmerkti
lakas.
kalėti.

— Stalino laikais buv. žemės ūkio minist
rą Benediktovą. Savo diplomatinę karjerą
Benediktovas pradėjo Indijoje, kur jis ne
sugebėjo sustabdyti Svetlanos Stalinaitės
perbėgimo į Vakarus. Nuodėmės atgailauti
Kremlius jį šiais metais paskyrė Belgra
dan, tačiau Tito Benediktovą įspėjo:
— Čia jūs niekuomet nesuvaidinsite to
vaidmens, kurį jūsų kolega Červonenka at
liko Prahoje!
Iš tiesų Tito yra vienintelė komunistinės
valstybės galva, kuris nuo Stalino laikų
sėkmingai priešinasi Sovietų Sąjungos pir
mavimo doktrinai. Pasak Jugoslavijos ko
munistų partijos organo „Borbos“, šita
doktrina nepriklausomas socialistines vals
tybes „faktiškai paverčia Sovietų Sąjungos
administracinėmis valdomis“...
E. llinis
LATVIAI J. TAUTOSE

50 m. sukakties dieną — lapkričio 18 —
apie 20 latvių studentų New Yorke suėjo
J. Tautų pastate į publikai skirtąją galeri
ją ir pradėjo šaukt „ Laisvė Latvijai“ kaip
tik tuo metu, kai buvo svarstomas Kinijos
priėmimo į J. Tautas klausimas.
Kai sargybiniai tuos sučiupo išvesti, ki
toj vietoj kiti pradėjo šaukti „Sustabdyki
te sovietinį genocidą!“ Tuo pat metu dar
kiti du jaunuoliai stengėsi per turėklą pra
siveržti į salę ir ištiesti ten plakatą su įra
šu „Išlaisvinkite okupuotąją Latviją!“
Demonstrantai buvo suimti, apklausinė
ti ir paleisti.

PIRMOJI BALTIŠKŲJŲ STUDIJŲ
KONFERENCIJA

Ryšium su 50 metų sukaktim, kai Lietu
va, Latvija ir Estija pasiskelbė nepriklau
somomis, visos trys tautybės lapkričio 28d.
— gruodžio 1 d. JAV, Marylando universi
tete ruošia baltiškųjų studijų konferenciją
su daugybe paskaitų ir diskusijomis. Pa
skaitos susijusios su tų kraštų gyvenimo
įvairiomis temomis.
Iš lietuvių kaip paskaitininkai, komisijų
nariai ir diskusijų dalyviai yra įsijungę V.
S. Vardys, J. Puzinas, J. Balys, T. Remeikis, D. Krivickas, V. Trumpa, J. Gimbu
tas, B. Kasias, V. Bagdanavičius, J. Prunskis, R. Šilbajoris, K. Ostrauskas, A. Kli
mas, P. Zunde, P. A. Mažeika.
„ŠVIESA“ IR JOS DARBAI

Kaune statomas 8 aukštų pastatas nau
jai spaustuvei ir „Šviesos“ leidyklai.
Spaustuvė būsianti skirta daugiausia va
dovėliams spausdinti, „šviesa“ kaip tik ir
yra vadovėlių bei kitos pedagoginės litera
tūros leidykla. Ji nespėja išleisti vadovė
lių tiek, kiek reikia, ir tai ne tik dėl moki
nių padaugėjimo, bet ypač dėl mokymo
programos pertvarkymų, dėl kurių kone
kasmet prireikia pertvarkytų vadovėlių.
Naujas pastatas spaustuvei ir leidyklai
būsiąs baigtas 1970 metais. Tačiau vadovė
lių dabar stinga ne vien dėl spaustuvių nesuskubimo atspausdinti, o ir dėl autorių
stokos ar jų nesuskubimo vadovėlius para
šyti. Stambi kliūtis — reikalas nuolat de
rėtis su Maskva ir dėl mokymo programos
ir dėl vadovėlių turinio.
(E)

PREZIDENTAS NIXONAS
Nixonas kadaise varžėsi dėl JAV prezi
dento kėdės su Kennedžiu. Anuomet jis
buvo šiek tiek kitoks ir JAV kitokios, ir
patys balsuotojai kitaip į jį žiūrėjo.
Nixonas pasidarė žinomas visose JAV
ir už jos ribų, kaip griežtas antikomunistas, kai baigėsi Sov. Sąjungos ir JAV san
tykiuose medaus mėnuo ir prasidėjo šalta
sis karas. Tuomet JAV prasidėjo liberalų
įtarinėjimas komunizmu, jų apklausinėji
mai atitinkamose parlamentinėse komisi
jose ir šalinimas iš atsakingų vietų su pri
segta etikete. Nixonas neatlaidžiai sutvar
kė Hissą, aukštą užsienių reikalų ministe
rijos pareigūną, užėmusį dar ir kitas aukš
tas vietas. Kai JAV dešinė tuo buvo paten
kinta, tai kairė laikė nuodėme. Jei į vice
prezidentus jis atėjo Eisenhowerio prie
dangoje, tai prieš Kennedį pralaimėti gal
jam ir galėjo padėti tas vadinamasis senas
reakcingumas.
Šįkart JAV balsuotojai, be abejo, jau bu
vo primiršę ne tik Hisso klausimą, bet ir
tai, kad, pirmą kartą kandidatuodamas į
prezidentus, jis priėmė kraštutinių deši
niųjų talką.
Šįkart Nixonas išrinktas, ir jis ketvertą
metų prezidentaus. Jei jam seksis, tai tie
ketvertas gali prailgėti iki aštuoneto. Bet
ar jis bus geras prezidentas?
Atsakymo į tokį klausimą niekas negali
duoti, net, tur būt, nė jis pats. Galima tik
svarstyti jo politiką, kurią jis skelbė prieš
rinkimus, ir iš jos bandyti daryti išvadas.
Deja, ir dėl politikos šįkart jis buvo ypač
atsargus. Sako, kad jo varžovas demo
kratas Humphrey prieš rinkimus yra žy
miai daugiau pabėręs pažadų.
Kokios politikos jis besilaikytų, jam vis
tiek bus sunku. Amerika jau nebe ta, ko
kia ji buvo Kennedžio laikais ar pirmai
siais Johnsono valdymo metais. Kennedys
į Vietnamą nusiuntė tik pirmuosius 15.000
karių kaip specialistus. Dabar JAV turi
ten jau daugiau kaip pusę milijono karių,
ir jeigu Paryžiuje su pertraukomis vyksta
derybos dėl taikos Vietname ar sustabdyti
bombardavimai, tai bet kurią dieną viskas
gali prasidėt iš naujo. Jeigu naujajam pre
zidentui pasisektų tai pabaigti, Amerika ir
pasaulis jam priskirtų nemaža nuopelnų
už tai, ir jis bus tų nuopelnų vertas.
Nixonas yra ne kartą pasisakęs, kad jis
į Ameriką, o tuo pačiu ir į pasaulį žiūrės
iš jėgos politikos taško. Dvi didžiosios jė
gos iš tiesų šiandien ir tėra pasaulyje, o
visos kitos valstybės tik arba kurios nors
pusės šalininkės, sąjungininkės ir rėmėjos,
arba besistengiančios atokiau laikytis nuo
didžiųjų. Bet jėgos politika turi ir gerųjų
pusių ir pavojų. Kennedys, naudodamasis
jėgos politika, privertė Chruščiovo paša
linti iš Kubos raketas. Bet jei reikalai bū
tų šiek tiek kitaip pasisukę, galėjo kilti ir
naujas pasaulinis karas. Jei apsiginklavusi
Amerika, talkinama sąjungininkų, papra
šys Sov. Sąjungą sustabdyti karą Vietna
me. neberemti šiauriečių, jos prašymo gali
būti paklausyta, bet sovietinė politika nie
kada nėra aiški, kolektyvinis valdymas,
kaip Čekoslovakijos įvykis rodo, ten yra
lygiai toks pat netikėtumų pilnas, kaip ir
vieno žmogaus su pataikūnais diktatūra.

Bet vienijanti JAV ranka ir Vakarų kari
nei ginamajai galybei gali būti teigiama.
Viduj Amerika irgi ne ta pati. Kai žib
teli kokia kibirkštėlė ir prasideda negrų
riaušės, tai jis eina per visą kraštą su gais
rais, plėšimais ir apsišaudymais iš už
kampo. Nixonas žadėjo paskirti kietos
rankos vyrus, kurie turėtų sutvarkyti vi
sokius nusikaltimus. Ar tai įmanoma, kai
reikalas jau taip stipriai įsisiūbavęs, ypač
kai už negrų riaušių ir be padidinamojo
stiklo matyti kova dėl teisių ir dėl geres
nių gyvenimo sąlygų —butų, geresnių dar
bų? Vien policinės priemonės vargu bepadėtų viską sutvarkyti. Be to, ypač pietinė
se valstijose negrų judėjimas sukėlė bal
tųjų pasipriešinimą. Savo pažadais atiti
kęs tų baltųjų įsitikinimus ir jausmus,
kraštutinis dešinysis kandidatas į prezi
dentus Wallace juk surinko arti dešimt
milijonų balsų! Vadinas, prezidentui ir su
tuo reikės skaitytis.
Be to, turtingoji Amerika ir apskritai tu
ri nemaža vargšų. Jiems reikėtų padėti. O
iš ko padėsi, jei reikės toliau kariauti Viet
name ir stiprinti karines pajėgas? Reikia
dar neužmiršti, kad ne respublikonų, bet
demokratų politika yra rūpintis valstybės
mastu socialinio draudimo reikalais.
Sustabdžius karą Vietname, pagerėtų
Amerikos padėtis namie: nebūtų reikalo
tiek daug išleisti'ne gyventojų gerovei, bet
miestams bombarduoti. Tos didelės išlai
dos silpnina dolerį, o Nixonas pasiryžęs jį
stiprinti. Tai, tur būt, reikštų ir Amerikos
paramos siaurinimą ūkiškai atsilikusiems
kraštams ir prekybos su užsieniais. Vadi
nas, jei nepavyktų sustabdyt Vietnamo ka
ro su jo milžiniškomis išlaidomis, tai do
lerio stiprinimas atsilieptų ir į kitų kraštų
ūkinį gyvenimą.
Nixonas nėra izoliacionistinės politikos
šalininkas, ir Vakarų pasauliui tai didelės
reikšmės dalykas. Tai reiškia, kad jo val
doma Amerika neužsidarys sau viena, ji
dalyvaus sprendžiant pasaulio reikalus.

BELIANINAS IR RYŠIŲ MINISTERIJA

XXII metai

SPAUDOJE
ELITO GRUPĖ?

Lietuvių katalikiškojo jaunimo žurnalo
„Ateitis“ 1968 m. 7 nr. laidoje Onilė Vait
kutė atsako į klausimą „Ar ateitininkai
yra elito grupė?“:
„Taip — ateitininkai yra maža, bet stip
ri grupė. Turi principus ir aukštus tikslus;
ne visi žmonės gali gyventi pagal šiuos
idealus.
„Ne be pagrindo ateitininkai yra inteli
gentų grupė, kuri bando išplėsti savo aki
ratį ir pažinti save ir kitus žmones: ateiti
ninkai eina į aukštus mokslus ir siekia
kuo daugiau išsilavinti. Jie rūpinasi proto
brendimu, nepamiršdami fizinio brendimo.
„Ne visi žmonės yra inteligentai, ir mū
sų idealai ne visiems tinka; yra per aukšti,
nes dauguma žmonių nėra inteligentai, tai
kaip gali ateitininkai nebūti elito grupė?“
PESIMISTINĖ LINKMĖ

„Akiračių" 3 nr. A. Daugvydas savo nuo
latinėje skiltyje „Linkmė“ rašo apie „Re
zistenciją prieš nuosmukį“:
„Šiandien jau galime stebėti ryškesnių
smukimo apraiškų beveik visose (išskyrus
ekonominę) srityse — nulietuvėjimą, nukultūrėjimą, nusipolitikavimą. Nepaisant
mokytojų pastangų, mokiniai lituanistinė
se mokyklose ir organizacijų jaunimas sto
vyklose tesikalba nelietuviškai. Nepaisant
fondų augimo ir jų premijų, šiemet neras
ta nė vieno rašytojo, verto Rašytojų drau
gijos premijos. Padalino po pusę dviems
rašytojams, bet jau sulaukusiems pensi
ninkų amžiaus, ir tai ne už geriausius jų
kūrinius'. Nors politikierių ir politinių or
ganizacijų turime dar nemaža, bet už pa
rapinių ribų prasiveržti jokiu būdu ne
įstengiame...
„Dar turime žmonių, dedančių despera
tiškas pastangas smukimą kiek galint pri
laikyti. Bet ar tai įmanoma? Ar tai nėra
tuščios pastangos?..
„Iš vienos pusės turime profesionalų, intelektualų, specialistų, kurie organizacinio
darbo imtis arba nenori, arba negali. Iš ki
tos pusės, turime nemaža pusinteligenčių,
daugiau ar mažiau prasilavinusių veikėjų,
kurie kartais nenorom, tik iš reikalo, o kai
kurie ir su dideliu noru imasi organizacijų
vadovavimo darbo...“
NELAKUOTI IR NEAPKRAMTYTI

„Akiračių“ 3 nr. V. Rastenis rašo apie
„Nagų kramtymą“:
„Vliko pirmininkas tikino PLB seimą, kad,
pavyzdžiui, latviai tai nagus kremta, netu
rėdami tokio Vilko, kaip mes.
„Tad, susitikus su pirmu po seimo pasi
taikiusiu vadovaujančiu latvių veikėju,
žvilgsnis krypo ne į veidą, o į nagus... Bet
nagai, kaip nagai. Nelakuoti, bet ir neapkramtyti.
„Ar latviai tikrai gailisi, kad neturi Vil
ko? Ne, sako, nė kiek. Nei gailimės, nei pavydim. Vokietijoj, sako, bandėm lipdyti
kažką panašų į specialią politinę vadovybę
ar valdžią, bet neužteko nei entuziazmo,
nei pritarimo. O kai išsikėlėm į užjūrius,
tai nė nebandėm“.
(r)

PASAtJL YJK
— Detroite, JAV, suimtas septyniolika
metis jordanietis, kuris grasino nužudyti
prezidentu išrinktąjį Nixoną.
— Po 10 savaičių streiko New Yorko
mokytojai nutarė vėl pradėti dirbti.
— Kalakutus susargdinanti Arizonos li
ga Britanijoje pastebėta šešiuose ūkiuose.
— Kanadoje, Austrijoje, Danijoje, Suo
mijoje, V. Vokietijoje. Vengrijoje, Švedijo
je ir Šveicarijoje po širdies ligų ir vėžio
daugiausia 15-45 m. amžiaus žmonių mirš
ta nusižudymu, o ketvirtoji žymiausia mir
ties priežastis nusižudymas yra JAV, Bel
gijoje, Olandijoje. Norvegijoje, Britanijo
je, Australijoje ir N. Zelandijoje.
— Sardinijos banditai, reikalaudami iš
pirkų, net 34 dienas išlaikė pagrobtą gyvu
lių augintoją Leddą ir paleido jį visiškai
suvargusį, kai iš šeimos gavo apie 3000
svarų.
— Valijoje žmonės balsavo, ar sekmadie
niais laikyti barus uždarytus, kaip jau bu
vo 80 metų, ar atidarytus, ir tik 3 grafijos
nubalsavo atidaryti, o kitos 5 ir toliau
šventą dieną bus sausos.

Spalio 31 d. Vilniuje mirė Nikalojus Bielianinas, 20 metų Lietuvoje buvęs ryšių,
tai yra. pašto, telefono ir telegrafo virši
ninkas („sąjunginės-respublikinės ryšių
ministerijos ministras). Belianinas, rusas
iš Kostromos srities, paštų valdyti į Lietu
vą buvo atsiųstas 1948 metais. Nors paštų
administracija oficialiai yra „sąjunginėrespublikinė ministerija“ ir jos viršinin
kas yra laikomas respublikinės ministrų
tarybos nariu, ši sritis yra viena iš labiau
siai centralizuotų Sovietijoj, ir tarnautojai
šiose įstaigose, ypač atsakingesnėse pozici
jose, daugiausia rusai. Paštų tarnyboje vy
rauja rusų kalba. Pašto ženklai vartojami
tik rusiški. Antspaudai arba rusiški-lietuJUOZUI MARTIŠIUI
viški arba dažniau tik rusiški. Su kitų
dėl jo žmonos Onos mirties Lietuvoje
kraštų paštais susižinoti vartojami formu
liarai, atspausdinti tik rusų ir prancūzų liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą
kalbomis. Tarnautojų atranka ir rengimas
reiškiu
—rusų rankose. (Ryšių ministerijos kadrų
ir kadrų parengimo skyriaus vyr. inžinie
A. Petrauskas, Derby
rius Lietuvoj — V. Larkinas).
(E)
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FBI. Pastebėta, kad jie tam tikrais tarpais
vis eina New Yorke po geležinkelio tiltu,
kur jie pasiima ir padeda paslaptingus ry
šulius.
..Tą vietą lankė ir kita sovietinė pora —
Lapkričio 2 d. buvo švenčiama Mažosios publikos, kuri savo atsilankymu norėjo pa
diplomatas Egorovas su savo žmona Alek
Lietuvos veikėjo Erdmono Simonaičio 80 gerbti didįjį sukaktininką. Ne kiekvienam
sandra. Norėdama pateisinti tai, kad ji su
metų amžiaus sukaktis. Nors sukaktininko yra lemta susilaukt tokio gražaus amžiaus!
stoja po tuo tiltu. Egorovienė apsimesdavo
gimtadienis buvo spalio 30 d., bet minėji Visi minėjimo dalyviai galėjo su pasiten
sergančia ir teatriškai suvaidindavo ligonę.
kinimu konstatuoti, kad jubiliatas tiek fi
mas nukeltas į savaitgalį.
„Jos vyras nebuvo toks gudrus. FBI vy
MISIJOS IR BAŽNYČIA
Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai di ziškai, tiek dvasiškai yra pasigėrėtinai ge
rai pastebėjo, kaip jis padeda ryšulėlį Bal
Pop. Paulius VI kreipėsi į katalikiškąjį
džiai nusipelniusio vyro sukakties minėji roje formoje. Iškilmėse taip pat dalyvavo
čiams"
pasaulį, prašydamas paremti malda ir au
mas prasidėjo 14 vai. Vasario 16 gimnazi būrys moksleivių, nors didelė jų dalis tuo
metu
buvo
išvykusi
atostogų.
komis popiežiškas draugijas Misijoms
jos iškilmių salėje. Salė prigūžėjo rinktinės
skleisti. Pateikiame to prašymo turinį.
Iškilmes atidarė E. Simonaičio sukakčiai
SKAUTŲ AIDAS
ATĖJO MISIJŲ METAS
paminėti komiteto pirmininkas gimnazijos
PRIMINIMAS BOGOSLOVSKIUI
„Skautų Aido“ 1968 m. Nr. 7 skirtas V
Visa Bažnyčia yra pašaukta misijoms.
mokytojas F. Skėrys. Jis pranešė, kad per
Tautinei stovyklai ir gausiai iliustruotas. Ji tam įkurta, kad liudytų Kristų visiems
New York Times lapkričio 9 d. paskelbė komitetą gauta daugiau kaip 70 sveikini
Redakcijos kolektyve yra ir Anglijos lie žmonėms ir būtų visiems išganymo prie
tokį Juozo Audėno, Vyriausio Lietuvos Iš mų raštu. Maždaug tiek pat sveikinimų ga
tuvių skautų rajono vadas J. Maslauskas. monė. Bažnyčia privalo suvesti į vienybę
laisvinimo Komiteto Informacijos Tarny vo jubiliatas tiesiog pats. Jau tas faktas ro
Tame stovykliniame numeryje išspausdin visus tikybinius padalinius. Ji gerai su
bos vedėjo, laišką:
do, kokia pagarba yra apsuptas jubiliato
tas jo sveikinimas.
pranta. jog turi būti katalikiška, t. y. vi
„Spalio 20 dienos laidoje Times atspaus asmuo ir koks jis yra populiarus lietuvių
suotina.
dino Viktoro Bogoslovskio laišką, kuriame visuomenėje.
Mūsų laikais pasauly atsiskleidė nauji
jisai aiškina, kodėl sovietinės Rusijos ir
Perskaitęs ilgą sveikinimų virtinę, pir
keliai į žmones, ir jais eina Bažnyčia. Per
jos satelitų vyriausybės nusprendė oku mininkaujantis suteikė žodį sveikintojams,
paskutinius kelis šimtus metų misijų dar
puoti Čekoslovakiją. Anot p. Bogoslovskio, atvykusioms į minėjimą. Kalbėjo PLB Vo
„Europos Lietuvyje“ buvome išspausdi
„Deja, vis dar neturėjau laiko rinkinio bas buvo pavojingas, nuotykingas ir did
pagrindinė okupavimo priežastis buvusi kietijos valdybos pirmininkas inž. Valiū
neonacizmo atgijimo Vakarų Vokietijoje nas, gimnazijos direktorius Natkus, tėvas nę iš „Prancūzijos Lietuvių Žinių“ įdomios patikrinti. Bet turiu sudėjęs į krūvą visus vyriškas: jam pasiaukojo drąsūs ir žmones
grėsmė. Jis rašo: „Tikra, ne prasimanyta Bernatonis, dr. A. Gerutis, pasveikinęs „Želmens“ draugijos Paryžiuje istorijėlę. leidinius, sudariusius biblioteką. Jų tarpe mylintieji asmenys.
Antrasis Vatikano Susirinkimas primi
grėsmė. Ji kyla iš Vakarų Vokietijos mili- Diplomatinės Tarnybos šefo, ministerio S. Ten buvo pasakyta, kad nežinia kur dingo yra daugiausia spaudos draudimo laikų
tos draugijos biblioteka, Gešinskiams iš leidinių, jų tarpe „Aušros“, „Varpo“ ir ki nė Bažnyčios pareigą skleisti Kristaus
taristų ir revan'šistų centrų“.
Lozoraičio ir savo vardu, J. Glemža, dr. J.
mirus.
tų komplektų. Ant leidinių užspausti ant vardą visose tautose. Nuostabusis misijo„Bet, jei nacizmas iš tikrųjų „kelia gal Grinius, P. Gudelis, mokytojas S. Antanai
Dabar tų pat „Prancūzijos Lietuvių ži spaudai „Paryžiaus Lietuvių Draugystė nieriavimo žvilgsnis turėtų sudomint kiek
vą“ Vakarų Vokietijoj, tai kodėl puolimas tis, S. Vykintas ir dar kiti kalbėtojai.
nių“ Nr. 36 išspausdintas dr. A. Geručio „Želmuo““ arba „Lietuvių Susivienijimas vieną krikščionį. Misijų vietovės toli že
nukreiptas ne į Vakarų Vokietiją? Kodėl Moksleiviai padeklamavo momentui pritai
laiškas, kuriame jis rašo:
Paryžiuje“. Matomai, seniausias antspau mėlapiuose, bet kiekvienas galime pasaky
nieko nedėta Čekoslovakija turi kentėti už kytų eilėraščių ir, mokytojo Motgabio va
„Galiu Tamstai ir kitiems Prancūzijos das skamba taip: „Lietuviška Draugystė ti — tai mano misijos.
vokiečių nuodėmes? Ypač, kai Čekoslova dovaujami, padainavo kelias dainas.
Norėtume pažvelgti į misijų sunkumus,
lietuviams pranešti džiugią žinią, kad „Žel „Želmu“ Paryze“ (1886).
kijoj režimas komunistinis ir nacizmas ta
Sveikinimų skaitymas ir sveikinimai žo mens“ bibliotekos dalį turiu savo archyve.
kai tenka panaudoti 'naujus būdus apašta
„Šiuo
tarpu
dar
negaliu
tiksliai
pasaky

me krašte nei buvo, nei yra pasireiškęs.
džiu pareikalavo tiek laiko, jog, deja, nebe Ją radau Juozo Gabrio-Paršaičio archy ti. kiek leidinių pagal bibliotekos sąrašą lauti. Bet nepamirškime ir lėšų stokos mi
„Šiuo atveju dera p. Bogoslovskiui pri liko jo pagrindiniam referatui, kurį apie vuose, kuriuos įsigijau po velionies našlės turiu savo archyve. J. Gabrys, 1915 m. sijų lauke. Misijų kraštams reikia pašau
minti ne taip jau tolimą praeitį, kai 1939 jubiliatą turėjo skaityti Ansas Lymantas, mirties.
atsikėlęs iš Paryžiaus į Lausanne miestą, kimų ir piniginės paramos. Susirinkimas
metais ta pati Sovietų Sąjunga sudarė specialiai su žmona atskridęs iš Montrea„J. Gabrio našlė mirė vieniša. Ji mirė „Želmens“ biblioteką arba bent jos dalį priminė, kad nesigėdytume ištiesti prašan
slaptą sutartį su naciu Reichu ir pasidalijo lio. Dėl to tenka labai apgailestauti, nes staiga ir nepaliko nė testamento. Palikimo atsivežė į Šveicariją. Deja, velionies ar čią paramos ranką, nuolankiai, kaip tinka
mažesniąsias Rytų Europos valstybes bei Lymantas yra surinkęs apie Mažosios Lie apsaugos ėmėsi šveicarų teismas. Atsitik chyvus po jo mirties užtikau didžiausioje Kristaus vargšams.
jas okupavo.
tuvos veikėjus, jų tarpe ir apie E. Simo tinai sužinojau, kad teismo įgaliotinis ruo netvarkoje, tad nėra garantijos, kad vis
Misijų kraštams yra reikalingos mokyk
„Pirmoji šio sąmokslo auka buvo Lenki naitį, įdomios medžiagos.
šiasi parduoti Gabrio paliktus leidinius po kas, ką jis atsivežė iš Prancūzijos, yra iš los, ligoninės, bažnyčios, seminarijos, auk
ja. Paskui sekė Lietuva, Latvija ir Estija.
Vėliau prie gimnazijos rūmų buvo paso pieriaus fabrikui, šokausi gelbėti, ką ga likę. (Dar Gabrienei esant gyvai, pavyko lėjimo įstaigos. Pastatus reik ne vien pa
Kokia gi grėsmė buvo Sovietų Sąjungai iš dintas Erdmono Simonaičio vardo ąžuolas. lėjau, ir nupirkau tai. kas man, greitomis išgauti Gabrio rankraštį — jo memuarus. statyti, bet ir užlaikyti. O misijų kraštai
tų valstybių, kai ji okupavo jas 1940 me Per sodinimo iškilmes žodį tarė dr. P. Kar leidinius peržiūrėjus (o jie buvo didžiau Tai keturi tomai, kurie apima laikotarpį paprastai yra vargingi, neišsivystę ekono
tais? Ir kuo jos gresia dabar, kad Sovietų velis.
sioje netvarkoje), atrodė vertinga. Gabrys nuo 1911 metų, kai Gabrys Paryžiuje įstei miškai. Jie gali duoti labai nedaug misijų
Sąjunga vis dar tebelaiko jas okupuotas?
darbui. Visa priklauso nuo netikros mūsų
Į pavakarę iškilmių dalyviai nuvyko į saugojo palėpėse leidinius, kurie buvo iš gė lietuvių informacijos biurą, iki 1919
„Savaime suprantama, kad, kaip kitų
paramos.
Hemsbachą, kur E. Simonaitis gyvena. Čia leisti pirmojo pasaulįnio karo metu „Uni metų).
anksčiau užimtų kraštų, taip ir Čekoslova
Ypatingu būdu prašome visus paremti
on dės nationalitės“ ar lietuvių informaci
„Beje, „Želmens“ bibliotekoje užtiktais
kijos tikrasis akstinas yra ne jų grėsmė salėje buvo surengtos vaišės.
jos biuro Lausanne. Kai kurių leidinių bu kai kuriais leidiniais šiuo metu naudojasi Popiežiškas Misijų Draugijas. Per jas sėk
Pats jubiliatas širdingais žodžiais padė vo šimtais egzempliorių, tad dėl vietos sto
Sovietų Sąjungai, o seniai pažįstamasis
jaunas šveicarų mokslininkas dr. J. Lo mingai aprūpinam svarbiuosius reikalus
Rusijos — carinės ar sovietinės — impe kojo sveikintojams ir ypač ragino jaunimą kos atrinkau po kelis egzempliorius. Ant cher, dėstąs baltų ir slavų kalbas bei lite misijose. Jos padeda mums įkurti naujas
tęsti toliau lietuvybės darbą.
rializmas“.
leidinių gulėjo mažiausia 30 metų senumo ratūrą Neuchatel (Šveicarijoj) universite bažnytines sritis, teikiant misijose dvasinę
Po oficialiu parašu (Juozas Audėnas,
Pačios iškilmės vyko pakilioje nuotaiko dulkių sluoksnis, tad, landydamas po pa te. Jis rašo habilitacijos darbą apie žodžio ir kitokią paramą. Kas metai Popiežiškos
Head of Information Service, Supreme je. Visi dalyviai reiškė viltį, kad jubiliatui lėpes, atrodžiau kaip anglių kasyklų dar „tauta“ reikšmę baltų kalbose ir, beieško Misijų Draugijos padalija įplaukas tarp
Committee for Liberation of Lithuania) būtų lemta- susilaukti dar daug gimimo bininkas. Tarp leidinių užtikau ir „Žel damas savo darbui šaltinių, naudojasi ir 800 pasauly esančių misijų sričių. Šiuo bū
nurodyta ir laiško data: „New York, Oct. dienos sukakčių.
mens“ bibliotekos knygas (ar bent jų da mano turima lituanistine biblioteka, taigi du tos sritys tikrai dalyvauja pinigų pa
A.
skirstyme.
21, 1968“.
(Elta)
ir „Želmens“ rinkiniais“.
lį).
Be Tikėjimui platinti sąjungos negalėtų
vyskupai vystyti veiklos savo vyskupijose.
Be popiežiškos šv. Petro ap. draugijos ne
Kretingos. Innsbrucke gyveno kpt. žmona su sūnu sakoma: „Tuojau“. Išvažiavome temstant. Nakčia būtų priemonių auklėti vietiniams kuni
mi, jie ten turėjo fabrikėlį. Steponas, turėdamas gal aplinkiniu keliu prašliaužėme pro Drezdeną, o se gams. Be Jėzaus Vaikelio draugijos nebūtų
DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ
voje kapitono draugiškumą mums, kai jis buvo Šiau kantį rytą pasiekėme Čekoslovakijos miestą Boden- prižiūrimi misijose nesveiki ir apleisti vai
liuose, ir palankų jo pažymėjimą, tikėjosi kaip nors bachą prie Elbės. Išstovėjome keletą valandų, ir vy kučiai.
'Kiekvienas vyskupas, kunigas ir kiek
įsikurti Innsbrucke. Ta viltis džiugino ir mudviejų rai buvo nuėję į miestą ir nusipirko obuolių. Tekę
vienas Bažnyčios narys turėtų paremt šias
bendrakeleivius.
jiems net tramvajum pavažiuoti. Konduktorė paži popiežiškas draugijas Bažnyčioje, kad ji
Prieš pietus pasiekėme Gniezną, kur gyveno ir nusi, kad jie ne vietiniai, o kai sužinojusi, kad bėga neatsiliktų nuo pažangos. Visi vyskupai
kankiniu mirė šv. Stanislovas vyskupas. Traukinys me nuo bolševikų, tai nustebusi. Sakiusi, kad vieti rūpinasi praplėst šių draugijų veiklą. Tam
sustojo apie 2 km nuo miesto. Tik iš tolo matėme niai laukte laukia bolševikų, tikėdamiesi, kad jie iš tikslui vyskupų konferencijos turėtų nu
matyti, kiek kuri vyskupija turėtų kas me
miestą su jo baltabokštėmis bažnyčiomis. Kiek laiko laisvins juos iš vokiečių priespaudos.
tai įnešti misijų darbui. Paremdami popie
čia išstovėjome — neatsimenu. Iš čia pajudėjome,
Vėliau dar tą pačią dieną buvome sustoję Aus- žiškas misijų draugijas, pamatome gyvą
rodos, prieš saulėlydį.
sige. Vyrai čia nusipirko laikraštį, iš kurio sužinojo Bažnyčioje reikalą. Jis įvairus. Visas sri
Paskui turėjome pravažiuoti Poznanę. Inžinie me, kad jau visa Lietuva vėl pateko į komunistų na tis remiame. Patys misijonieriai nepajėgia
(24)
rius ir generolas buvo susirūpinę. Jie girdėję, kad gus; rašė, kad mūšiai eina prie Klaipėdos ir Tilžės. tiesiogiai kreiptis į žmones, ieškodami pa
Poznanėje SS tikrina traukinius, sulaiko pabėgėlius Liūdna buvo mums ši žinia. Numanėme, kad dabar ramos. o per šias draugijas susilaukia pa
Iš KRETINGOS PER VOKIEČIŲ ŽEMĘ
vyrus ir varo juos apkasų kasti. Tačiau mes laimin jie, atėję per karo ugnį, bus dar žiauresni. Liūdna galbos Azijoje, Afrikoje, vandenynų salo
se.
Iš Kretingos stoties pajudėjome tiktai sekantį gai pravažiavome. Dabar jau tikėjomės laimingai buvo ir dėl to, kad mūsų viltį greitai grįžti į savo šalį
Galop tenka priminti, kad pagalba misi
rytą, rodos, apie 11 valandą. Prie perėjimo punkto prašliaužę pro visus pavojus ir galvojome, kad be nustelbė sunkios abejonės.
joms padeda misijų sričių tikintiesiems ir
jų kraštams vystytis į laisvas ir pažangias
Bajoruose, kiek atsimenu, mūsų netikrino. Ligi Klai kliūčių galėsim pasiekti pietų Vokietiją ir tenai
Nakčia pro Egerį įvažiavome į Bavariją. Popiet tautas.
kurtis.
pėdos važiavome palengva, daugelyje vietų sustoda
pasiekėme Regensburgą. Čia apie 3 vai. buvo pa
Broliai ir vaikeliai, nelaikykite šio pra
Spalio 7 d. prieš pietus pasiekėme Glogau prie
mi: mat, mūsų vagonas buvo prikabintas prie preki
skelbtas oro pavojus. Mūsų traukinys stovėjo tarp šymo sau našta, bet tegul jis primena
nio traukinio, tai pakelėse kai kurie vagonai buvo Oderio. Mane čia nustebino šviežiai iškasti apkasai
kitų prekinių traukinių toli nuo bet kokio pastato. mums reikalą platinti Evangeliją visame
atkabinami, o kiti prikabinami. Į Klaipėdą atvažia Oderio pakrantėse. Tai buvo ženklas, kad ir čia vo Arti tos vietos, atrodo, nebuvo jokių slėptuvių. Kai pasaulyje. Teprimena mūsų padėką už vi
sa, ką esate padarę misijų naudai, ir tepavome 3 vai. popiet, čia išbuvome beveik ligi saulėly kiečiai ruošiasi sutikti priešą, nors frontas buvo dar
kurie mūsiškiai, pasiėmę vertingesnius daiktus, ban
džio. Į Tilžę mūsų traukinys atėjo jau sutemus. Til toli. Čia prastovėjome keletą valandų, ir vyrai, turė dė eiti į tolumoje matomąjį prekinės stoties pastatą. skatina jus į dosnumą, atsimenant Kris
tas per Nemuną dar buvo nesudaužytas. Tą vakarą dami šiek tiek laiko, susirado aprūpinimo įstaigą ir Tikėjosi tenai surasti slėptuvę. Aš pasilikau vagone. taus žodį:
— „Duokite, tai ir jums duos; saiką gerą,
jis buvo gerai apšviestas. Traukinys, kaip ir turėjo gavo maisto kortelių 4 dienoms.
prikimštą, primurdytą ir kupiną“ (Luko
Netrukus praskrido aukštai padange pora lėktuvų.
Pavažiavus iš Glogau, buvo paskelbtas oro p?,
būti, sustojo prekinėje stotyje. Stoties aikštėje taipgi
Tą patį vakarą (spalio 12 d.) mūsų traukinys 6,38).
Ne mes jums atlyginsime, o pats Kris
buvo šviesu. Man buvo nejauku dėl galimo bombar vojus. Mūsų traukinys, vingiavęs kažkokio upelic
vėl pajudėjo. Nakčia, kaip vėliau sužinojome, Re- tus. To norime jums ir suteikiame visiems
davimo. Tačiau, mūsų laimei, ta naktis buvo rami. slėniu, sustojo. Išlipę nuėjome prie daubos skardžio
gensburgo miestas ir geležinkelio stotis buvo gero geradariams ir misijų rėmėjams bei vi
Tilžėje išstovėjome keletą valandų ir tik prieš rytą ir susigūžėme. Praskrido pora lėktuvų.
kai apdaužyti iš oro. O mes ramiai miegojome savo siems misijonieriams apaštališkąjį palai
pajudėjome į tolimą kelionę.
Nakčia į spalio 8 d. sustojome nedideliame Sile
vagone. Tačiau Landshute mus prikėlė smarkus minimą.

E. SIMONAIČIO SUKAKTIS

Britų populiariajai spaudai įprastais
lengvais pasakojimais Weekend lapkričio
6-12 d.d. numeryje Charles Curzon prisimi
nė laisvajame pasaulyje pasireiškusius so
vietų šnipus — Rozenbergus, Balčius, Egorovus, Scarbeką ir kitus.
Mums, žinoma, arčiausia Balčiai. O apie
juos rašoma:
„Pats sudėtingiausias atvejis buvo susi
jęs su rusų agente, pasinaudojusia Joy
Ann Baltch vardu, kuri prasmuko iš Kana
dos. JAV su ja užmezgė ryšį vyras, kaip ti
kima, jos vyras, kuris pasinaudojo pavarde
ir dokumentais tikrai tokio buvusio katali
kų kunigo lietuvio.
„Jų ta priedanga galėjo atrodyti tobula,
bet į JAV tuo tarpu grįžo pats tas tikrasis
kunigas.
„Kai jau susidarė du tokie pat kunigai,
tai Balčienę ir jos vyrą pradėjo stebėti
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Bibliotekos likimas

Gyvenimo
vingiais

Sekanti sustojimo vieta buvo Allensteinas. Čia
atvykome spalio 5 d. prieš pietus. Allensteine mūsų
traukinys išstovėjo visą dieną ir didesnę nakties dalį.
Man čia nebuvo taip baugu, kaip Tilžėje, nes ma
niau, jog jau esame toli nuo fronto, čia prie stoties
lauke buvo įtaisytos tekančio vandens prausyklos
pravažiuojantiems kariams. Pasinaudojome jomis ir
mes. Mums čia atvykus, neužilgo atėjo keleivinis
traukinys, kuriuo atvažiavo pora vyrukų, pabėgusių
pakeliui iš į Tryškius pasiųstojo Bauhuetės ešalono.
Turėdami apsčiai laiko, vyrai buvo išėję net į
miestą. Mieste Dirvianskis ir Mieželis kažkokiu bū
du gavę net keletui dienų maisto kortelių. Steponas
tų kortelių neėmęs, galvodamas, kad ateityje dėl to
gali būti nemalonumų.
Iš Allensteino išvykome vėlai nakčia. Mūsų
traukinys ir toliau ėjo pietvakarių link: mūsų kelio
nės tikslas buvo pasiekti Innsbrucką, kpt. Rudigerio
gyvenvietę. Ten buvo skirtas mūsų vagonas jau iš

a ....

zijos miestelyje Kohlfurte. Rytą mums buvo praneš
ta, kad čia teks stovėti bent aštuonias dienas, nes
nakčia buvo subombarduotas Drezdenas, o pro jį
mums reikia sukti. Tenai ilgame ruože sunaikinti ge
ležinkelio bėgiai. Rūpinomės maistu. Iš pravažiuo
jantiems pabėgėliams skirtosios virtuvės gavome ne
blogos žirnių sriubos ir, rodos, dar po gabalą duo
nos ir kavos vakarienei. Sekmadienį abu su Steponu
susiradome katalikų bažnyčią ir nuėjome ant mišių.
O inžinierius rūpinosi, kaip greičiau išvykti. Gal jis
kiek ir patepė, nes jau pirmadienį, tik išstovėjus po
rą dienų, mūsų vagonas buvo prikabintas prie kito
traukinio ir pasiųstas aplinkiniu keliu. Džiaugėmės,
kad nepatekome į bombardavimo ugnį ir kad nerei
kėjo čia ilgai laukti.
Spalio 10 d. pasiekėme Goerlitzą. Traukinys su
stojo užmiestyje tarp kalnų. Išstovėjome visą dieną
ir negalėjome niekur pasišalinti, nes kai paklausdavome, kada išeis traukinys, tai mums vis būdavo at

smūgis, kuris vos neišmetė iš guolių. Pasirodo, mūsų
vagonas atsitrenkė į kitą vagoną, perjungiant jį į ki
tą transportą. Tur būt, mūsų vagonas buvo paleis
tas į pakalnę.
Spalio 13 d. prieš pietus pasiekėme Muehldorfą. Čia traukinys buvo kiek sustojęs, ir Steponas, iš
lipęs pasižvalgyti, sutiko 2 lietuvius kareivėlius, pa
tekusius į vokiečių dalinius ir dabar vežamus į Ita
lijos frontą. Jie jau dveji metai, kaip nebuvę Lietu
voje. Steponas iš jų gavo už keletą cigarečių lietuviš
kus kariškus kailiniukus, papuoštus Vyčio reljefo
sagomis. Ilgai Steponas saugojo tuos kailiniukus,
kaip relikviją, o paskutiniu laiku atidavė į muziejų.
Nuo Muehldorfo važiavome toliau Inno upės
slėniu. O nuo Rosenheimo prasidėjo aukšti uolingi
Tirolio kalnai. Mūsų traukinys riedėjo upės slėniu
tarpukalnėmis, vietomis pro kabančias uolas.

(Bus daugiau)

Vertė K. A.M.

NAUJOS KNYGOS
H. Mošinskienė — Ošiančios pušys —
kaina 22 šil.
Gliaudą — Delfino ženkle, prem. roma
nas — 17 šil. 6 penai.
J. Gliaudą — The House upon the Sand
— 25 šil.
J. Gliaudą — The Sonata of Icarus —
33 šil.
J. Stukas — Awakening Lithuania —
43 šil. 6 penai.
A. Budreckis — The Lithuanian Natio
nal Revolt of 1941 — 35 šil.
V. Volertas — Sąmokslas, prem. roma
nas — 33 šil.
O. Nendrė — Aidas tarp dangoraižių, ro
manas — 43 šil. 6 penai.
Plokštelės, gintaras, žemėlapiai.
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew,

Surrey.
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Amerika, Amerika !
Kasdieniniam Benelux'o lietučiui krapnojant ir Stasiui keikiant Ardėnų kalnų
kelius, pagaliau pasiekėme Liuksemburgo
aerodromą. Pasivėlinę, kaip ir pridera tik
riems lietuviams, skubame į bilietų regist
ravimo biurą, baimindamiesi, kad. neduok
Dieve, lėktuvas nebūtų jau išskridęs be
manęs. Pamatę, kad nedidukė salė prisi
kimšusių keleivių, o eilutės tejuda vėžlio
žingsniu, nusiraminome. Užimame vietą ir
užsirūkome. Kaip ir visi provincialai, ku
rie pirmą kartą iškeliauja į šitą gražųjį ge
rojo Dievo pasaulį.
Saliukė prirūkyta — iki mėlynumo. Pepsodent šypsenomis mergaičiukės registruo
ja bilietus, priiminėja bagažą ir vos judina
rankeles. Bet liežuvėliai dirba stachanoviškai. Žinia, jaunos ir gražios — turi ką pa
sipasakoti rytais. Barzdoti jaunuoliai (Sta
sys sako: piemenys su barzdomis), cirko
klounų kelnėmis, riterių grandinėmis ant
krūtinių ir papuasų čiuprynomis, sėdi ant
grindų. Vienur kitur tupi Juliette Greco
šukuosenomis ir užgesusiais žvilgsniais (iš
baigė marijuaną?) mergiščios, priglaudusios megztiniais aptemptus pečius prie
barzdų. Kalbasi angliškai. Nusiklausau ir
nusprendžiu, kad čia Naujojo Pasaulio hypiai. Senojo — daugiau ar mažiau — prisi
laiko kultūringųjų genčių aprangos papro
čių. Belgijoje teko matyt ne vieną hypį, bet
tokių babaudžių nebuvau matęs.
Pagaliau prisistumiu prie merginų. Var
to mano popiergalius ir šypsosi. Šypsausi
ir aš. Paglosčius rankelę, sutinka paimti
mano rašomąją mašinėlę į bagažą, nors tai,
girdi, prieš įstatymus. Atsisveikinu su Sta
siu ir nueinu į laukiamąją salę. Ten irgi
pilna. Gražiai ir tvarkingai apsirengę vo
kiečiai, margais švarkais, kažko nuliūdę
anglai, kompleksų iškankinti negrai pasie
niais. Prie bufeto, už kurio švaistosi viso
mis kalbomis juokaujantis italiukas, pasi
rėmę belgai ir prancūzai. Du rusai, kurie
net nesusapnuos, kad jų pokalbio nusiklau
sė vienas „jaunesniųjų brolių“, tradicine
nosim Joškė, kuris visą laiką vaikščiojo
prieš prekių reklamų langus, o jo praplikęs
kompiuteris dirbo taip, kad net kibirkštys
šokinėjo akutėse. Atsiskyrę nuo baltųjų
velnių, glaudžiai surėmę pečius, sėdėjo ke
letas Mao misionierių. Prisiglaudžiu prie
galų ir tuoj įsijungiau į tik jiems vieniems
suvokiamas ir amžinai saldžias šnektas,
kurios niekada nepakyla aukščiau moters
pusiaujo ir valdžios keiksnojimo.
Prie bufeto prieina du hypiai ir prašo
vandens. Italas kraipo galvą bet hypiai
sugėdina jį. Koks tu, girdi, homo sapiens,
jeigu net vandens gaili iš savo lovio? Gal
vijas tu, tik ragų trūksta.
Aš dirbu jau dvidešimt septintą valandą

be pertraukos, — sako italiukas, — o jūs
linksminatės. Turite pinigų kelionėms apie
pasaulį, turėkite ir limonado buteliukui.
Bet prileidžia jų gertuves vandens, kad
ir bambėdamas. Kad ragai neišaugtų. Sa
ko, kad šita nelaimė yra baisiai negarbin
ga ir amžinas 'šlovės praradimas kiekvie
nam italui.

Blaškosi vaikai. Krykštauja. Daug jų ir
įvairių kalibrų. Europiečiai ne taip stipriai
išlavintomis 'balso stygomis, bet ameriko
niukai tai stūgauja apačų karo šūkius. Ir
šaudosi, nepaisydami nieko, iš guminių re
volverių. Jie vitaminų išstumti į aukštį,
bet liesoki; pigiais rūbeliais, ir visiems, be
išimties, nusmukusios kojinės.
Lėktuvas nors jau seniai po langais, bet
vis dar niekas neragina prie jo. Dvi valan
dos baigia nuskęsti be jokios žymės, kad
buvusios mūsų gyvenime. Taip samprotau
ja prancūzai. Ir keikiasi visais mėšlais.
Belgai — tik vienu — žmogaus. Aš turavojau su savo žemaitišku rupūže ir velniu.
Jie juokiasi ir klausinėja smulkmenų. Iš
aiškinus — nusivilia. Niekai, o ne keiks
mas, sako. Ką darysi, atsidustu, mėšlą pas
mus į laukus veždavo, nevartodavo kalbai
paįvairinti.
Rakina duris, ir visi sujuda pro jas. Į lėk
tuvą, didelį, bet senieniškai paprastutį,
kaip iš apdulkėjusios paveiksliukų knygos.
Ar rankelės paglostymas padėjo, ar tik
šiaip laimingas 'buvau, bet vieta teko prie
langelio. Apsidžiaugiau: vandenynus maty
siu! Tik, nespėjus patogiau atsiremti, prisi
stato saldi šypsena ir sako:
— Ar negalėtumėte pasikeisti vietomis?
Aš labai, labai norėčiau sėdėti prie lange
lio...
— O aš? Sėskite ant kelių, kaip nors sutilpsime.
Anglė nustemba mano nedžentelmeniškumu ir pažvelgia giliau. Pamačiusi, kad aš
nejuokauju ir jau dedu pagalvėlę ant ke
lių, parausta ir nuslenka kitų kvailių ieš
koti. Pakylame. Po vakarykščio atsisveiki
nimo baliaus ne daug stiprybės likę: gal
va svaigsta, ausyse burzgia uodai. Matau,
kad ir kiti, lyg kažką mąstydami, uždengia
akis delnais, ir nusiraminu. Prasimušame
virš debesų. Apačioje debesų kilimas, už
langelio lėktuvo sparnas ir tamsesniu ap
skritimu virtę propeleriai. Išsitraukiu in
formacinį lapelį ir sužinau, kad skrendame
devyniasdešimt šeši keleiviai, šešios paly
dovės ir trys paauksuotomis kepurėmis
vietoje šalių orlaivio vikingai. Vienas jų
per garsintuvą praneša, kad sveikina mus
savo laive ir linki laimingos kelionės. Bet
apie mirtį, kuri kartu atėjo į lėktuvą ir įsi
taisė kokiame nors motorų vamzdelyje, —
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968 M.
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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
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Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas moteriškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 3?, jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios medžiągos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžiaga sijonui, puikūs vyriški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuzelė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių —
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Kaina £30.
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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, 2į jardo vilnonės
medžiagos suknelei —
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Kaina £30.
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MAISTO SIUNTINYS 1968
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š sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 2 sv.
ryžių, 1 sv. pipirų, į sv. lapelių, į 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
E
E
g
g

Vilnonė labai graži skarelė — 30 šit, nailoninis lietpaltis — 3 sv. 10
šil., vyriški arba moteriški megztiniai — 4 sv., nailoniniai marškiniai — 2 sv. 5 šil., vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnones 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 Mančhesteryje:
A. Kuzmickas, 31 Melton St., Eccles, Manchester.
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nė žodelio. Pradedu žvairuoti į merginą ša
lia savęs. Gražus profilis, blakstiena olgi,
padažyta, o šviesi kasa susukta ant pakau
šio. Skaito knygą, o ant pirštelio aukso žie
delis. Europoje jis reiškia meilę ir ištikimybęfsic!), o Amerikoje juos nešioja jau
domestic animal įsigijusios tironės. Nuvyk
siu ir įsitikinsiu, ar tikrai taip yra. Atslen
ka dailus vaikinas ir sėdasi šalia jos. Link
teli man galva ir apkabina kasuotąją. Nuo
taika nukrito, darausi mieguistas. Snau
džiu. Motorai lopšinę ūžia. Bandau skaityti
ir apsižiūriu, kad kažkokį šlamštą nusipir
kau prieš išvykdamas. Migdausi.
Pabundu nuo viskės kvapo. Vežioja gė
rimus. Parodau į džiną ir didžiausią stiklą
ant staliuko. Paskui atneša pietus, o po jų
— kavą ir konjaką.
Po trijų valandų skridimo nusileidžiame
Islandijoje. Ledinis vėjas perpučia kiau
rai, bet viduje šilta ir jauku. Tualeto kam
baryje nusiprausiu ir kiek pažvalėju. Kiti
skutasi barzdas; tai seniai keliaują vyrai.
Atsigaivinęs apvaikštau pastato sales,
krautuves ir restoraną. Prancūzai — belgai
jau surado bufetą ir moja man. Storas, vi
siškai į vikingą nepanašus seniokas maino
degtinę į viso pasaulio pinigus. Ne, nei
alaus, nei vyno jis neturi, tik degtinės. Ir
vandens iš čiaupto. Suk tave ir pakratai,
duok, ką turi. Primeta daugybę ledo į stik
linę, užlašina viskės ir iki kraštų prileidžia
Islandijos vandens: vienas doleris! O bu
vau šventai įsitikinęs, kad šitame krašte
nėra vagių.
Išskrendam su dviejų valandų pavėlavi
mu. Nejauku, nes buvau parašęs bičiuliam
Niujorke, kad atvyksiu tą ir tą valandą ir
spėsime šnektelt, prieš išskrendant į Čika
gą. Ir dabar nematau vandenyno, o tik
debesų kalnus. Ir nuobodulys nusileido ant
pečių ir skverbiasi į galvą. Svajoju. Paskui
keletą valandų stebiu besileidžiančią sau
lę. Gražus, jokioje filmoje nematytas vaiz
das. Išskrendame į naktį. Užmiegu. (Ačiū
Dievui!).
Išbudina garsintuvo balsas, kuris atsi
prašinėja. kad Kenedžio aerodromas liepia
valandą paskraidyti — nėra vietos mūsų
paukščiui. Skraidome dvi valandas. Gra
žus, milijonais lempučių pasidabinęs mies
tas naktį. Taigi, nuo Islandijos iki Niujor
ko būsime ore išbuvę apie dešimt valandų.
Pagaliau ateina merginos ir liepia užsiseg
ti sėdynių diržus. Atsitrenkiame į indėnų
žemę, sustaugia padangos, ir lėktuvas pra
deda riedėti į kelionės galą.
Išlipus ir čia pasitinka smulkus lietus.
Apsidairau į daugybę kylančių ir nusilei
džiančių lėktuvų, pasistatau lietpalčio apy
kaklę ir nueinu į ten, kur nurodo pirmasis
sutiktas amerikietis: tvirtas ir linksmai be
sišypsąs negras, bagažų priėmėjas.
Sveika, Amerika! Prieš dvidešimt tris
metus svajojau apie tave D. P. stovykloje,
valgydamas tavo pyragą ir rašydamas
laiškus giminėms, idant atsiųstų afedivitą.
Keikiau tavo kariuomenės seržantus, kurie
virino ir leido kruvinais lašeliais mus pro
skryningo koštuvus, po kuriais dar buvo
kiti koštuvai koštuvėliai. Paskui atsižadė
jau tavęs ir išvykau į Belgiją anglies kasti
ir tik dabar, po tiekos metų, atsistojau ant
tavo išgarbinto asfalto ir šnabždu:
— Sveika, Amerika!
Tu pasipuošusi milijonierių dangorai
žiais ir apšašusi lūšnomis, kuriose išsiaugi
ni žiurkių apgraužtą Black Power; demo
kratinių laisvių gynėja, kurios valstijų ka
raliukai skirsto baltuosius į dešinę, juo
duosius i kairėje esantį gardą; švariausia
ir pamaldžiausia tauta pasaulyje, kurioje
kiekvienas skurdžius (baltasis) turi vonią
savo lūšnos kampe ir kur knibžda sektos
sektelės, bet Niujorko centre laisvai vaikš
tinėja homoseksualizmo prostitucija besiverčią vyrai, o Čikagoje gyvi pūva bomai
chemikalais pastiprinto vyno rūgštyje; ku
rioje darbininkas turi prabangų namuką,
didžiulį automobilį, einamąją sąskaitą ban
ke ir jį terorizuojančius vaikus; technolo
gijos vitaminų išpūstus vaike, kuris užsi
dėjai pasaulio žandaro kepurę, o tačiau
niekas tavęs nebijo ir spardo kulnis; ato
minės bombos tėvyne, erdvių nugalėtoja,
išleidžianti milijardus mėnulio užvaldymo
sapnams, o neišgalinti padidinti badmirio
pensijų, tau turtus krovusiem seniokam;
šventųjų misijonierių, šarlatanų, kurie
skelbiasi atsinaujinusiais Jėzais Kristais
(ir kuriais tiki minios), genijų ir analfa
betų mišiny, tarp airišių, italiokų, rikanų,
poliakų. prūsiokų, dantimis įsikabinę į baž
nyčias. parapijų organizacijas, šventųjų
vardais kapines, laikraščius ir fondus gy
vena tūkstančiai mano brolių ir tikra mano
sesuo, kurios atvykau aplankyti.
Ed. Cinzas
VYRO PASIDIDŽIAVIMAS
Angių poetas lordas Byronas 1818 m.
Venecijoje turėjo meilužę — šešiolikame
tę Teresę Gambą. Vėliau ji buvo ištekėju
si už dviejų vyru. Antrasis vyras, supa
žindindamas žmoną draugijoje, didžiuoda
masis pridurdavo:
— Mano žmona, markizė B..., buvusi
lordo Byrono meilužė.
(m. g.)

l KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS
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Mielas Redaktoriau,
kol būni užsidaręs tarp savo kambario ke
turių sienų ir seki pasaulį vien pro langus,
tai atrodo, kad viskas visur ramu. Krinta
lapai, žydi paskutinės gėlės, šąla oras ar
lietus pliaupia. .
Tokia ramybė pirmiausia, rodos, vyrau
ja mūsų nedidelėj lietuviškoj bendruome
nėj. Suruošiama kur nors balius ar minė
jimas, į kurį visais keliais suplaukia dau
giau savųjų, susiėjus gražiai pasikalbama,
ir paskui vėl plaukia kasdieninio darbo
dienos.
Deja, šitaip atrodo tik tol, kol stebi vis
ką pro savo kambario langą. Pasisukiok
žmonėse, paskaityk iš tirštesnės kolonijos
gaunamuosius laiškus ir pamatai, kad mū
sų bendruomenė nėra tokia rami ir šventa,
kaip i'š tolo atrodo. Žiūrėk, šen ir ten pro
tarpiais sprogsta koks nors įtempimas, ir
reikia didžiulių pastangų atstatyti ramy
bei ir atitaisyti padarytai ai žalai. Dar ge
rai, jeigu galima atitaisyti, jeigu ir toliau
nebrendama vis gilyn nesantaikon ir erzelin.
*
*
*
Kai kur iš tiesų sunku būna grąžinti tai
ką ir ramybę, ypač jeigu perdaug giliai
nubrendama. Pavyzdžiui, Coventrio lietu
vių atvejis.
Mano ausis buvo pasiekęs gandas, kad
ten prasidėjo nesutarimai — įtempimas
tarp DBLS skyriaus ir to skyriaus jau se
niau įkurtosios moterų Gražinos draugijos
ar sekcijos. Bet aš galvojau, kad tokiems
nesutarimams užglostyti, greičiausia, ne
reikės niekam nė didesnių pastangų imtis.
Purptelėjo liepsnelė, dulktelės dūmelis, ir
viskas pasibaigs.
Mano viltis, kad viskas tuoj aprims, su
griovė gautasis Coventrio Moterų Graži
nos draugijos kvietimas į pobūvį, kuris
įvyko lapkričio 9 d.
Pats kvietimas kaip kvietimas: bus vai
dinimas, bus tautiniai šokiai, bus netautiniai šokiai ir dar vaišės už dyką. Turint
galvoje tas vaišes, galima sakyti, kad kvie
timas net geresnis bent už tuos, kur už
vaišes reikia mokėti pinigą.
Bent mane tiesiog nugąsdino kvietimo
priedas.

Prie kvietimo pridėti du laiškai. Vieną
jų yra parašęs DBLS pirmininkas J.' Vil
činskas Coventrio Moterų Gražiną' tvar
kančiam coventriškiui teisininkui N. Moc
kui. Kitas — N. Mockaus atsakymas J. Vil
činskui. DBLS pirmininkas gražinietį N.
Mockų klausė: kas ten pas jus vyksta, kas
ten daros, kas per nesutarimų vėjai?
Teisindamas Gražiną, savo laiške N. Moc
kus pakaltino tam tikrus skyriuje dirban
čius asmenis ir dar taip pakaltino, kad ne
išvengė užgaulumo.
Laiškuose kartais prikalbama višokių
dalykų. Jeigu mes pradėtume skelbti savo
gaunamuosius ir siunčiamuosius laiškus,
tai ne vienu atveju turėtume nesusiprati
mų, gal atsidurtume net teisme. Oi, nera
mus būtų gyvenimas!
Kad taip neatsitiktų, mes stengiamės
šventai laikytis dėsnio neatidarinėti, ir neskaitinėti svetimų laiškų.
.
*
*
* •
n,
Gražinietis N. Mockus turėjo teisę atida
ryti ir skaityti jam rašytąjį DBLS pirmi
ninko laišką. Mes jam negalėtume nieko
sakyti, kad jis pirmininkui parašė tokį,, o
ne kitokį laišką, nes nežinotume visi vie
šai, ką jis parašė. Tas susirašinėjimas bū
tų baigęsis, tur būt, tarp dviejų asmenų,
kaip tam tikras reikalų aiškinimosi tarps
nis.
Bet N. Mockus ėmė ir paskelbė tuos abu
laiškus, matyt, norėdamas pastiprinti st-iyo
Gražinos draugijos pozicijas. Atspausdino
rotatorium ir pridėjo prie kvietimų į aną
lapkričio 9 d. pobūvį.
Paliestieji, kuriems savo laiške jis nero
do palankumo, aišku, galėjo įsižeisti., Vadi
nas, tų laiškų paskelbimu dar pagilinta ne
santaika, kuri yra tikras peilis mažai mū
sų bendruomenei. Taikyti, ne skaldyti .gi
turėtume.
O aš išsigandau, kad tokie laiškų skelbi
mai darosi mums galimi ir priimtini. Išei
tų, kad nebegalima laiškų rašinėti, jei to
kie dalykai dedasi. Žinoma, niekada neap
sisaugosi nuo tų, kurie patys rašo ir patys
savo laiškus skelbia, kaip šiuo atveju atsi
tiko...
Tavo Jonas

LEMIAMOJI NAKTIS
(4)
Lemiamąją naktį, rugpjūčio 20 d., Čeko
slovakijoje buvo daug tūkstančių užsienie
čių. Prahos įstaigoms panaikinus turistinį
judėjimą varžančius potvarkius, būriai ke
liauninkų iš Rytų ir Vakarų Europos tą va
sarą atostogavo Čekoslovakijoje. Dubčeko
pradėtosios reformos, nuomonių išsiskyri
mas su Maskva lygia dalia kėlė ir profesi
nį žurnalistų smalsumą. Vakarų žurnalistų
Prahoje, gal būt, niekad nebuvo tiek daug,
kaip tą lemiamąją naktį. Todėl pasaulinė
spauda, kaip retai kada, apie įvykius Če
koslovakijoje pranešinėjo smulkmeniškai,
išsamiai ir greitai.
Tą naktį Prahoje atsitiktinai buvo iš
Hamburgo žurnalistas J. A. Eltenas. Talki
namas penkių korespondentų, be to, apklausinėjęs šimtus čekų liudininkų, jis pa
rašė vaizdingą tos lemiamos nakties repor
tažą.
J. A. Eltenas savo pasakojimą pradeda
aprašymu, kaip graikas prekybininkas
Konstantinas Melas su austre žmona ir
penkiamete dukrele Angela rugpjūčio 20
d., 22 vai., iš Prahos savo automobiliu pri
važiuoja Rytų Vokietijos sieną. Čekų kont
rolė paviršutiniška. Muitininkas meta
trumpą žvilgsnį į mašinos bagažinę ir ke
liautojus praleidžia. Prie Rytų Vokietijos
barjero Melas nustemba. Pasienietis jam
sako:
— Čia pernakvoti negalėsite. Viskas per
pildyta. Geriausiai padarysite, jei grįšite
atgal ir pernakvosite čekoslovakų pusėje...
Keista. Ir sunkiai įtikima. Tačiau vaikas
pavargęs, jie išalkę. Melas apsuka automo
bilį ir grįžta į Čekoslovakiją. 800 metrų
nuo Cinvaldo sienos perėjimo punkto stovi
viešbutis „Pomezi“. Čia Melas nakčiai užsi
sako du kambarius. Pusę vienuoliktos Me
lų šeima sėdasi vakarienės. Jiems patar
nauja jaunas vyras su smokingu. Kelneris
su Melu kalba vokiškai, jis vadinasi Rado
van Rollis. Graikas ir kelneriui pasiūlo iš
gerti stiklą alaus, kurį jis mielai priima.
Staiga pasigirsta stiprus motorų ūžesys.
Nustebęs kelneris Rollis prieina prie lango
ir mato pravažiuojančius tris didelius tan
kus. Tai keista. Tankai važiuoja dideliu
greičiu, bent 50 ar 60 km per valandą. Tan
kistai bokšteliuose visi užsidėję plieninius
šalmus. Nuo pabūklų ir sunkiųjų vamzdžių
brezento apdangalai nuimti. Rollis yra at
sargos leitenantas, ir jis žino, kad manev
ruose taip nebūna, šitie tankai yra pilnoje
kautynių parengtyje. Jis prisimena, kad
pastarosiomis dienomis iš Rytų Vokietijos

atvykę turistai pasakojo, jog jie už sienos
matę sovietų kariuomenės telkinius. Jis
pribėga prie savo sąskaitas tvarkančio ad
ministratoriaus Jaroslav Petro ir sako:.
— Rusai ateina!..
Petras, graikas Melas ir visi kiti išseka
Roll; į gatvę.
Vis naujos tankų kolonos pravažiuoja
Prahos link. Motorų ūžesys didžiulis, tan
kistai, vatinėmis apsivilkę, žiūri tiesiai pir
myn. Rollis skaičuoj a: penkiasdešimt pir
mas, penkiasdešimt antras tankas... Jis pa
mato tarp tankų įsispraudusį važiuojantį
čekoslovakišką sunkvežimį. Jis išsineria iš
kolonos ir sustoja prie viešbučio. Vairuoto
jas iššoka ir šaukia:
— Jie paprasčiausiai prasiveržė, nė ne
sustojo. Jie išvertė geležinius pasienio stul
pus. Aš viską mačiau!.. — Jis vėl įšoka į
sunkvežimį ir kartu su tankų kolona nu
važiuoja.
Dabar Rolliui aišku, kad jis apie tai kam
nors turi pranešti. Jis įbėga į viešbutį 'ir
telefonu išsuka centrinę. Kam gi skambin
ti, kam pranešti apie šitą neįsivaizduotą
įvykį? Jis prisimena Prahos laikraštį ,-,Svobodne slovo“ (Laisvas žodis). Jis taip'gražiai aprašinėjo neseniai vykusius Varšuvos
sutarties karinių pajėgų manevrus... Atsi
liepia mergina iš centrinės.
— Rusai čia, — šaukia Rollis į ragelį. —
Mes okupuojami! Duokite man „Svobodhe
slovo“ Prahoje. Skubiai!
Mergaitė iš centrinės sako:v
>
— Nekelkite panikos. Tai juk gali būti
mūsiškiai. Gal jie atvyksta pratyboms...
Rollis nekantrauja:
— Aš žinau, ką kalbu. Aš esu atsargos
leitenantas. Duokite man Prahą!
Mergina vykdo užsakymą. Po trijų mi
nučių Rollis kalbasi su „Svdbodne slovo“
naktinės pamainos redaktoriumi. Kaip ir
telefonistė, redaktorius iš pradžių yra
skeptiškas. Jis neskubėdamas užsirašo telefonuotojo pavardę.
— Palaukite truputį, — sako Rollis.
Jis atidaro duris, ir tankų ūžesys pripil
do patalpą. Rollis telefono ragelį nukreipia
į atdaras duris.
— Ar girdite? — klausia jis Prahos re
daktorių. Redaktorius girdi. Jis padėkoja
už pranešimą, pakabina ragelį ir pažvelgia
į laikrodį: 23,12 valanda.
Tokiu būdu „Pomezi“ viešbučio kelneris
Radovan Rollis buvo pirmasis, kuris į Če
koslovakijos sostinę perdavė žinią apie
krašto okupavimą.
(Bus daugiau)

(i)

4
Nr. 47(1039). 1968. XI. 26

EUROPOS LIETUVIS

4

Europos lioturiu kronika
LONDONAS
LONDONO JAUNIMO KONCERTAS
Lapkričio 30 d. Parapijos salėje įvyks
GRANDIES koncertas. Pradžia 7.30 vai.
Programoje vaidinimas, dainos, tautiniai
šokiai ir bendras pasilinksminimas.
Kviečiame jaunus ir senus, iš arti ir toli.
Rengėjai

LITERATŪROS VAKARAS
LIETUVIŲ NAMUOSE
PEN centras tremtiniams rašytojams
lapkričio 30 d., šeštadienį, Lietuvių Na
muose Londone ruošia lietuvių ir latvių
rašytojų literatūros vakarą.
Abiejų tautų rašytojų darbai bus skaito
mi anglų kalba. Skaitys aktoriai.
Pradžia 7.30 vai.
Įėjimas nemokamas.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS
RINKIMAI
1969 m. sausio m. pabaigoje bus renka
mi CS valdybos nariai, atstovai j DBLS vi
suotinį suvažiavimą ir CS revizijos komisi
jos nariai. Rinkimai vykdomi korespondenciniu būdu.
Visi CS nariai maloniai prašomi siūlyti
kandidatus. Kandidatų sąrašus siųsti CS
valdybai iki 1968.XII.30 adresu:
2 Ladbroke Gardens, London, W.U.
C. S. Valdyba

LATVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ
Lapkričio 18 Londone, Caxton Hall salė
je, keli šimtai latvių ir jų pakviestų sve
čių atžymėjo Latvijos nepriklausomybės
paskelbimo 50 metų sukaktį.
Minėjime dalyvavo visų Rytų Europos
kraštų atstovai, jų tarpe Lietuvos Pasiun
tinybės Charge d‘Affairs V. Balickas su
ponia ir Estijos Min. Torma su ponia. Lat
vijos Charge d‘Affairs Ozolinš pasakė kal
bą, o meninę programos dalį atliko Londo
no latvių choras ir solistai. Po programos
buvo vaišės.

PAGALBA PABĖGĖLIAMS

Didž. Britanijos labdarybės organizacija
(Council for Aid to Refugees) nori išplėsti
savo darbą, teikdama pagalbą senyvo am
žiaus (senesniems kaip 60 metų) pabėgė
liams. Tam reikalui ta organizacija renka
šitokias žinias:
1) Kiek tokio amžiaus lietuvių pabėgė
lių, reikalingų moralinės ar materialinės
pagalbos, gyvena D. Britanijoje? Ar jie tu
ri čia giminių?
2) Adresus lietuvių, kurie sutiktų būti
vertėjais, kai pagalbos reikalingas asmuo
negali susikalbėti ligoninėje ar įstaigose
ar nesugeba atlikti formalumų.
DBLS Skyrių Valdybos ir paskiri lietu
viai, gyveną atokiau nuo skyrių, prašomi
nedelsiant surinkti šias žinias ir pranešti
DBLS pirmininkui (1 Ladbroke Gardens,
London, W. 11).
Asmenys, kurie sugebėtų būti vertėjais,
prašomi taip pat parašyti tuo pat adresu,
pažymėdami, ar apsiimtų vertėjauti nemo
kamai, ar tik už atlyginimą.

NOTTINQHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

KETTERINQAS
BUS KO PAŽIŪRĖTI
Gruodžio 8 d., 4.30 vai., p. Bakaičių na
muose Liet. Jaunimo Židinys iš Nottingha
mo vietiniams ir apylinkių tautiečiams bei
jų bičiuliams parodys dailų garsinį, spal
votą 16 mil. filmą apie Š. Amerikos liet,
jaunimo tautinių šokių šventę. Sekant
šventės eigą, žiūrovas jautriai pajunta aiš
kų Lietuvos gyvybės pulsą.
Nesikartojančia proga kviečiame pasi
naudoti.
Liet. Jaunimo Židinys

DERBY

BRADFORDAS

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

JAUNIMUI
Londono lietuvių tautinių šokių grupė
„Grandis“ ruošia antrąjį jaunimo ir seni
mo susitikimą. Jis įvyks lapkričio 30 d.,
šeštadienį, Sporto ir Socialinic Klubo sa
lėje. Pradedama lygiai 7.30 vai.
Pradžioje bus tautinių šokių programa,
kurią atliks „Grandis“, o gal prisidės dar
ir kitos grupės. Programoje numatyta ne
tik tautiniai šokiai, bet dar ir kitokių daly
kų.
Po programos bus pasilinksminimas.
Paskutiniuosiuose „Grandies“ šokiuose ne
visiems patiko muzika. Tačiau šįkart bus
pasinaudota nauju sumanymu — „Gran
dis“ šokiams turės tokią muziką, kuri pa
tenkins ir jaunuosius ir senuosius.
Kaip jau sakėme, tai jau antrieji „Gran
dies" ruošiami šokiai. Tačiau „Grandis“
šįkart pirmą kartą pasirodys po to, kai iš
jos vadovybės pasitraukė J. Kinkienė, o
vadovauti atėjo J. Alkis ir J. Baublienė.
Dėl to nepraleiskite šių šokių, jeigu kar
tais pirmuosiuose nebūtumėte buvę. Bet
ar būtumėte buvę, ar nebūtumėte, vis tiek
ateikite.
Tikimės, kad dalyvaus tautinių šokių
grupės iš kitur. Tik Manchesterio grupė
tikrai nedalyvaus, nes ji tą pačią dieną tu
rės koncertą Rochdalėje.

BIRMINGHAM — gruodžio 1 d., 11 vai.. 21
Park Rd.
NOTTINGHAM — gruodžio 1 d„ 11 vai., J.
Židinyje.
LEIGH —gruodžio 8 d.. 4 vai. (St. Joseph's
bažn., Chapel St.).
BRADFORD — gruodžio 1 d., 12.30 vai.
LEEDS — gruodžio 8 d„ 3 v. p.p.
BRADFORD — gruodžio 15 d„ 12.30 vai.
ROCHDALE — gruodžio 22 d„ 12 vai.
BRADFORD — gruodžio 25 d„ 12.30 vai.
HALIFAX — gruodžio 29 d„ 12.30 vai.
KETTERING — gruodžio 8 d., 12 vai. Iš
vakaro — parapijiečių lankymas.
DERBY — gruodžio 15 d., 11 vai. Iš vaka
ro ir sekmadienį — parapijiečių lanky
mas.

Lapkričio 30 d., šeštadienį, 6.30 vai., Uk
rainiečių Klubo salėje (30 Bentinck Rd.),
rengiamas Kariuomenės ir Lietuvos ka
riams - savanoriams kūrėjams pagerbti
PAMALDOS EVANGELIKAMS
minėjimas.
Evangelikams pamaldas laikysiu Derby
Programoje: paskaita ir sveikinimai. Me
ninę dalį išpildo vietos jaunimo grupė, va je gruodžio 1 d„ 15 vai., St. Mary's Chapel
(Sowter Rd. ir St. Mary's sankryžoje). Pa
dovaujama Janinos Vainoriūtės.
Be to, tai yra paskutinis pasilinksmini maldos bus adventinės su Šv. Komunija.
Kun. A. Putcė
mas iki Kalėdų. Gros gera, muzika.
Kviečiami seni ir jauni, iš arti ir toli.
Skyriaus Valdyba

UŽ KOVOTOJUS
Lapkričio 30 d., 11 vai., Židinyje vietos
DBLS skyrius užprašė pamaldas už lietu
KALĖDINIS BAZARAS
vių karius, partizanus, sudėjusius gyvybės
Lietuvių, latvių ir esčių moterų šalpos auką už Lietuvos laisvę.
organizacijų komitetas šįmet irgi ruošia
Londone kalėdinį bazarą, kuris įvyks 72
KALĖDAIČIAI
Queensborough Terrace, Bayswater, Lon
Kas norėtų gauti pašvęstų kalėdaičių don, W. 2, gruodžio 6-8 dienomis.
plotkelių, malonėkite kreiptis į Židinį iš
Atidarytas jis bus gruodžio 6 d., 4 vai.
anksto.
popiet. Atidaromąjį žodį tars ponia R. F.
Russel. Tądien jis bus atdaras iki 9 vai.
vakaro. Kitomis dienomis (gruodžio 7 d.,
šeštadienį, ir gruodžio 8 d., sekmadienį)
Lietuvaitė ieško atskiro nedidelio buto—bazaro lankymo valandos irgi bus nuo 4 kambario su virtuve Bethnal Green rajone
iki 9 vai.
ar apylinkėje.
Sekmadienį, gruodžio 8 d., 5 vai. popiet,
Praneškite klebonijai:
vaikai atliks programą.
21 The Oval, Hackney Rd., E. 2.
Įėjimas 1.6 šil.
Telefonas: SHO — 8735

VISI Į GRANDIES KONCERTĄ!

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

niukai. Programą pravedė E. Vainorienė.
Programa buvo dviejų dalių: pirmoji —
dainos ir eilėraščiai, antroji — šokiai. Pir
mąją dalį pradėjo P. Viržintas eilėraščiu
Nežinomam kariui. Jam deklamuojant, už
kulisiuose dainavo Oi, Lietuva motinėle, o
kanklėmis skambino E. Vainorienė. Po to
Janina ir Nijolė Vainoriūtės padainavo
Plaukia sau laivelis ir Ežeras bangavo, o
po to visos mergaitės sudainavo Tėviškė.
Tarp dainų deklamavo A. Driaunevičius ir
N. Vainoriūtė. Pirmoji dalis baigta visos
grupės sudainuota Daug, daug dainelių,
pritariant N. Vainoriūtei akordeonu ir P.
Viržintui melodika.
Antrąją dalį pradėjo J. Vainoriūtė la
bai puikia baleto ištrauka. Visiems tikrai
patiko. Gaila, kad scena tokia maža ir mu
zika nelabai kaip skambėjo. Po to ėjo tau
tiniai šokiai. Grupė gražiai sušoko Mikitienę. Šustą, Voveraitę ir Žiogelį. Programos
pabaigai visi sudainavo Lietuva brangi.
Londoniškis V. Janulevičius įteikė grupės
vadovei Janinai Vainoriūtei gėlių puokštę.
Geros sėkmės Nottinghamo jaunimui
ateityje!

nnn ULIARIOŠIOS
rur SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

1. Good, Bad and Ugly, Hugo Montenegro
Barry Ryan
MINĖJIMAS SU NOTTINGHAMIŠKIAIS 2. Eloise,
3. This old heart of mine, Isley Brothers
Lietuvos kariuomenės šventės minėji 4. With a little help from my friends,
mas įvyko Londono Sporto ir Soc. Klubo
Joe Cocker
salėje lapkričio 23 d. Pradžia truputį pavė 5. Breaking down the walls of Heartache.
luota — 7.50 vai. Žmonių tuo metu buvo
Bandwagon.
apie 80, bet po pusvalandžio dar prisidėjo, 6. All along the Watchtower, Jimi H. Ex.
ir jau buvo daugiau kaip 100. Minėjimą 7. Only one woman,
Marbles
pravedė P. Mašalaitis, paminklinės lentos 8. Those were the days,
Mary Hopkin
aktą perskaitė V. Zdanavičius, paskaitą — 9. Light my fire,
Jose Feliciano
pik. T. Vidugiris. Pradžioj sugiedota „Ma 10. Eleonore,
Turtles
rija, Marija“.
GERIAUSIA
Po to J. Vainoriūtės vadovaujama NotSAVAITĖS PLOKŠTELĖ
tinghamo jaunimo grupė davė meninę pro
Nina Simone
gramą. Grupę sudaro 10 mergaičių ir 2 ber I aint got no — I got life,

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 30 d„ 6 vai., Vyties klubo sa
lėje rengiamas Kariuomenės Šventės minė
jimas.
Programoje: kun. dr. S. Matulio paskai
ta, o po to bus rodomas filmas tautinių šo
kių šventės, kuri įvyko šią vasarą Ameri
koje. Ten tautinius šokius šoko apie 2000
šokėjų iš Kanados ir Pietinės ir Šiaurinės
Amerikos. Tą šventę stebėjo apie 8000
svečių.
Kviečiame visus šiame minėjime daly
vauti ir pamatyti tos didingos šokių šven
tės filmą.
Vyties Klubo v-ba
PASKAITA BRADFORDE
DBLS Bradfordo Skyriaus Valdybos pa
kviestas, Skyriaus narys J. Belevičius iš
Harrogate gruodžio 7 d„ šeštadienį, 7 v. p.
p., Bradfordo Lietuvių’ Vyties Klube skai
tys paskaitą tema „Šių dienų pasaulinė pa
dėtis“. Paskaita bus diskusinio pobūdžio.
Paskaiton atvykti, jos pasiklausyti ir joje
keliamais klausimais padiskutuoti kviečia
mi ne tik Skyriaus nariai, bet ir visi suin
teresuoti tautiečiai iš arti ir toli.
Skyriaus Valdyba

BRADFORDO PAVERGTŲJŲ DARBAS
Paminėti 50 m. sukakčiai, kai pasiskelbė
nepriklausomomis Gudija, Estija, Vengri
ja, Latvija. Lietuva, Lenkija ir Ukraina,
Pavergtųjų Tautų Komitetas Bradforde iš
leido 48 puslapių brošiūrą, kurioje išspaus
dinta po kiekvienam tų kraštų skirtą
straipsnį.
Tokią brošiūrą paėmę į rankas, pirmiau
sia stebimės, kad ėmė, štai, vieno Anglijos
miesto pavergtieji ir bendromis jėgomis
padarė tokį dalyką. Mes iki šiol buvome
įpratę, kad vien tik lietuvių ar ir kelių
tautybių reikalui nušviesti kokią nors bro
šiūrą paleidžia į pasaulį bendrieji komite
tai, dažniausiai atstovaujantieji visai ku
riai nors tautybei ar kelioms tautybėms.
Šįkart darbas padarytas parapijiniu, siau
ru vieno miesto mastu, ne kažin kokiomis
jėgomis ir ištekliais. Bradfordiškiai už tai
verti pagarbos.
Atskiroms tautybėms paskirtieji straips
niai paruošti ne pagal vieną kurį nors pla
ną. Pavyzdžiui, gudai vos susilaiko ant ri
bos, nepareikšdami savo pretenzijų į di
džiąją dalį Lietuvos ir kitų kaimynų že
mes, kaip jie daro įvairiuose memorandu
muose. Tačiau ir šįkart jie kalba apie 100.
000 kvadratinių mylių teritorijos, nors so
vietinės Gudijos plotas tėra tik 81.000 kv.
mylių. Vadinas, kažkas naudojasi tuo skir
tumu. Be to, skelbdamiesi antikomunistais, gudai savo ruožtu didžiuojasi čia tuo,
kad jie su kitais kraštais kūrę J. Tautų or
ganizaciją, nors visur tvirtinama, kad jų
krašte viską tvarko rusai.
Priešingai, Lenkijai skirtasis straipsnis
šioje brošiūroje ypač santūrus kaimynų
atžvilgiu.
Didžiausias straipsnis skirtas Ukrainai
— ištisi 7 puslapiai. Sekantis didumu —
Lietuvos straipsnis, tik puse puslapio ma
žesnis už Ukrainos. Lietuvos straipsnyje
daugiausia kalbama rusinimo tema.
Be kita ko. po puslapį skirta kiekvienos
brošiūroje dalyvaujančios tautybės vėlia
voms.

Bendruomeniniai klausimai
MODERNI BENDRUOMENINĖ ORGANIZACIJA — PAGRINDAS JAI KLESTĖTI

Pasikalbėjimas su STEPU V YKINTU-POVILA V1ČIUMI
— „EL“ korespondentui teko patirti, kad
Jūs važinėjote ir aplankėte daug lietuvių
bendruomenės apylinkių. Kokie buvo Jūsų
šios kelionės tikslai?
— Mano, kaip Tarybos nario, svarbiau
sias tikslas buvo susipažinti su Vokietijos
lietuvių gyvenimu vietoje. Norėjau žinoti,
kurios apylinkės yra gyvos ir kurios yra
mirusios. Ten, kur jos mirusios, dariau žy
gių jas atgaivinti.
— Kokie Jūsų pirmieji kelionės įspū
džiai?
— Pirmasis įspūdis buvo, kad bendruo
menės periferijos yra labai užmirštos. Pvz„
man teko Darmstadto kuopoje įtikinėti vy
rus, kad jie pasirašytų pareiškimus dėl da
lyvavimo bendruomenėje. Nors jų susirin
kime man atrodė, kad juos pasiseks įtikin
ti, bet vis tiek Darmstadto apylinkė beturi
apie 20 narių iš anksčiau buvusių 80.
— Kodėl nenorėjo senieji bendruomenės
nariai pasirašyti pareiškimų?
— Kai kurie iš ambicijos, kad jie, seni
bendruomenės nariai, nemato reikalo raštu
atnaujinti savo priklausymo bendruome
nei, kiti kritikavo Krašto Valdybą ar jos
atskirus narius ir atsisakė dalyvauti ben
druomenėje,
— Dėl kurių priežasčių mirė kai kurios
apylinkės?
— Šiaurės Vokietijoje daugiausia nusi
skundė A. Boehm ardomąja veikla. Ypač
dėl to iširo Duesseldorfo apylinkė. Ban
džiau ją iš naujo atgaivinti. Šiam tikslui
įtikinau K. Petrauską, kad jis imtųsi ini
ciatyvos apylinkę atsteigti. Jis mielai suti
ko, ir mudu per vieną vakarą automobiliu
apvažinėjome tiek lietuvių, kad kitą dieną
galėjome sušaukti susirinkimą ir atgaivinti
apylinkę. Apylinkės valdyba buvo išrinkta
iš šių asmenų: K. Petrausko, Bauro ir Bal
nio. Nežinau, kodėl apylinkė neįsiregistra
vo Krašto Valdyboje ir Rinkimų Komisi
joje. Kitą dieną atgaivinau apylinkę Krefelde. Ten ir kai kurie buvusieji bendruo
menės nariai nusiskundė centro veikla.
Ypač papykę, kad buvusio apylinkės pir
mininko J. Spranaičio nepagerbė, jam mi
rus. Už tai manęs vienas buvęs apylinkės
veikėjas vos neišmetė iš savo buto. Nežiū
rint sunkumų, man pasisekė įtikinti J.
Damskį, kad jis atgaivintų Krefeldo apy
linkę. Vėliau iš spaudos sužinojau, kad jam
tai pavyko, ir dabar jau veikia Krefeldo
apylinkė. Bandžiau atgaivinti ir Muensterio apylinkę, bet. deja, nepavyko. Vietoje
sužinojau, kad čia yra bent du pirminin
kai. bet, su jais išsiaiškinus, paaiškėjo, kad
čia nėra nė vienos apylinkės ir tik vienas
pilnateisis narys, kuris tiesiog priklauso
Krašto Valdybai. Taigi kuriozas: du pirmi
ninkai, vienas narys ir nė vienos apylin
kės. Taip ir liko Muensteryje ta pati si
tuacija: pirm. V. Kurgano nesuradau, o
pirm, tėvas Konstantinas mielai mane pri
ėmė ir pavaišino, bet nesutiko apylinkės
suorganizuoti. Pasikalbėjus ten su atski
rais lietuviais, paaiškėjo, kad jie labai no
ri dalyvauti bendruomenėje, bet neturi va
dų...
— Kur Jūs dar turėjote nepasisekimų?
— Didžiausias nepasisekimas tai buvo
Dortmunde. Nors čia buvau E. Lųkošaičio
labai bičiuliškai priimtas, tačiau mudviem

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius
Lietuvoje.
Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų. kad būtų patenkintas užsakytojas ir
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam
neperšama ir nesiūloma.
Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.
Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

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

nepavyko pasimatyti su apylinkės pirmi
ninku Gumbulevičiumi. Buvom susitarę
su pirmininko žmona pasimatymo tikslų
laiką, bet, mudviem atvykus, neradome ne
tik pirmininko, bet ir žmonos, ir vaikų...
— Kur Jūs dar lankėtės?
— Aš lankiausi dar Muelheime, Essene,
Hagene. Burgsteinfurte. Boholte, Bielefelde, Diepholze. Vechtoje, Bremene, Bad
Zwischenahne, Hamburge ir Hannoveryje.
Be to, anksčiau buvau aplankęs Muencheną, Augsburgą ir kitas apylinkes. Taigi iš
viso aplankiau per 20 apylinkių.
— Kokias pasidarėte išvadas po šio apy
linkių lankymo?
— Pirmoji išvada, kad apylinkių veikla
bendruomenės centras per mažai domisi.
Apylinkės yra paliktos Dievo valiai. Jų
veikla yra tiek gyva, kiek veiklūs yra jų
pirmininkai. Taigi už apylinkių išlaikymą
ir jų veiklą garbė ir nuopelnai priklauso jų
pirmininkams.
Kur apylinkės pirmininkas yra ištver
mingas, aktyvus, ten ir apylinkė yra gau
singesnė ir veiklesnė.
— Kokie pirmininkai. Jūsų nuomone,
yra aktyviausi?
— Nenorėdamas ko užgauti ar pamiršti,
noriu visiems gyvųjų apylinkių pirminin
kams nulenkti galvą ir padėkoti už jų ne
nuilstamą darbą.
— Kas dar yra nusipelnę bendruomenei?
— Be pirmininkų, yra nusipelnę ben
druomenei visi valdybų ar kitų organų na
riai, vargo mokyklų vedėjai ir mokytojai.
Tačiau labai vertinu ir kiekvieną pilnatei
sį bendruomenės narį, kuris rūpestingai
atlieka savo bendruomenines pareigas ir
pozityviais darbais stiprina bendruomenę.
— Ką Jūs suprantate modernia bendruo
menės organizacija?
— Modernia bendruomenės organizacija
laikau glaudesnių ryšių tarp centro ir pe
riferijų palaikymą. Krašto Valdybos ir
Krašto Tarybos nariams dažniau reikia
lankyti apylinkes su pranešimais, paskai
tomis. Taip pat glaudesnių ryšių reikia
tarp apylinkių valdybų ir narių. Kiekvie
nas lietuvis turi pajusti, kad jis yra reika
lingas lietuvių bendruomenei. Reikia paša
linti visas kliūtis, kurios kliudo lietuviui
įstot į bendruomenę. Tik per gerai organi
zuotą bendruomenę mes galime išsilaikyti
svetur kaip lietuviai ir lietuvybės skiepytojai bei ugdytojai būsimoms kartoms, —
baigė pasikalbėjimą Stepas Vykintas —
Povilavičius.
(p.an.)

KUN. S. ŠILEIKA VOKIETIJOJE
Lietuviams saleziečiams persikėlus iš
šiaurės Italijos į Romą ir ten dar savaran
kiškai neįsikūrus, kun. Stasys Šileika, bu
vęs ilgą laiką mokytoju Castelnuove, spalio
mėn. persikėlė į Vokietiją. Jis gyvena
Mannheimo mieste ir dėsto Vasario 16 gim
nazijoje. Tai pirmas salezietis, atvykęs dar
buotis į lietuviškąją gimnaziją Vokietijoje.

ŠOKIŲ IR DAINŲ VAKARAS
Pavergtųjų tautų išeiviai Vak. Vokieti
joje, Rotenburgo ordinarijatui ir Pabėgė
lių ministerijai globojant, jau ketvirtą
kartą surengė liaudies šokių ir dainų va
karą. Tas ketvirtasis įvyko lapkričio 10 d.
Stuttgarto didžiulėje Killesberg salėje I.
Tą dieną prel. prof. dr. A. Hufnagel atlai
kė pamaldas, po to septynių tautų jauni
mas ir vyresnio amžiaus žmonės dalyvavo
bendruose pietuose. Po pietų buvo oficia
lus šventės atidarymas.
Su dainomis ir šokiais pasirodė ukrai
niečiai, chroatai, lietuviai, slovakai, čekai
ir lenkai. Lietuviai šoko 5 šokius.
Programa buvo gana didelė — net 42
pasirodymai scenoje.
Lietuviams atstovavo kun. K. Senkus ir
Šileikio vadovaujami Vasario 16 Gimnazi
jos šokėjai.
Tas vakaras parodė, kaip būtų reikalin
ga ir naudinga turėti bendrus įvairių
tautybių komitetų pasitarimus.
J. Breivė, Stuttgart
PAIEŠKOJIMAI

„Rosickas (Ruseckas) Eugenijus, apie 7f
m. amžiaus, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti „Europos Lietuvio“ Adminis
tracijai.
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