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NUTARIMAI
1968 — Lietuvos Laisvės Kovos — metų 

gruodžio 7-8 d.d. sesijoje. įvykusioje New 
Yorke, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas, minėdamas Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo penkiasdešimt 
metų sukaktį ir Vliko veiklos dvidešimt 
penkerių metų sukaktį, priėmė šiuos nuta
rimus:

I. DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO

1. Primindamas 1944 m. vasario 16 d. Vli
ko deklaraciją ir 1967 m. spalio 22 d. Va
šingtone priimtąjį Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo Penkiasdešimt Metų Su
kakties Manifestą, Seimas iškilmingai pa
reiškia, kad tūkstantis devyni šimtai aš
tuonioliktųjų metų Vasario šešioliktosios 
Aktas yra galutinis, niekuo nepakeičiamas 
lietuvių tautos apsisprendimas būti laisva 
ir nepriklausoma, nes valstybinė nepri
klausomybė yra ne tik tautos dvasinės bei 
materialinės gerovės ugdymo, bet ir pačios 
tautos buvimo sąlyga.

2. Seimas pareiškia, kad Sovietų Sąjun
gos 1940 m. įvykdytoji Lietuvos okupacija, 
sulaužiusi pagrindinius tarptautinės teisės 
dėsnius, ir paskesnis Lietuvos į Sovietų 
Sąjungą įjungimas, suklastojęs lietuvių 
tautos valią, yra tik smurto aktai, neturį 
jokios teisinės ar lietuvių tautą saistančios 
galios.

3. Seimas kreipiasi į laisvojo pasaulio 
kraštų vyriausybes, prašydamas jas imtis 
paveikių priemonių priversti Sovietų Są
jungą pasitraukti iš Lietuvos.

4. Seimas didžiai vertina JAV Kongreso 
rezoliuciją, įtaigojančią Prezidentą, kad
J. A. V. vyriausybė iškeltų Baltijos valsty
bių klausimą Jungtinėse Tautose.

II. DĖL LIETUVOS DIPLOMATINĖS 
TARNYBOS

Kaip lietuvių tautos politinės valios reiš
kėjas ir vykdytojas, Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, ypač vertindamas 
Lietuvos diplomatinių misijų veiklą lais
vės kovoje, įpareigoja Vliko Valdybą dėti 
visas pastangas talkinti tų misijų veikimui 
ir aktyviai pasipriešinti bet kokioms pa

Septynios DIENOS
Pasitarimai nieko neduoda

Pietų Vietnamo delegacija Paryžiaus pa
sitarimuose dėl taikos tvirtina, kad nieko 
gera neišeis, kol šiaurės Vietnamas neatsi
sakys savo nepakenčiamų ir juokingų rei
kalavimų.

O tie reikalavimai yra noras pasitari
muose suteikti lygias teises tautiniam išsi
laisvinimo frontui, kuris kaip tik ir vado
vauja prieš teisėtą vyriausybę ir prieš 
amerikiečius nukreiptam karui Pietų Viet
name.

Kilogramas agurkų
Vakarų spaudos bendradarbiai atžymėjo, 

su kokiu triukšmu Sov. Sąjungoje praėjo 
N. Metai.

Bet neužmiršo nurodyti, kokios didelės 
eilės Maskvoje stovėjo šaltyje prie kiauši
nių, prie apelsinų ir agurkų. Agurkų kilo
gramas buvo pardavinėjamas po 20 rublių 
(oficialiu kursu apie 9 svarai).

Sunkus kelias prieš akis
Naujametinėje kalboje Čekoslovakijos 

prez. Svoboda įspėjo, kad čekoslovakų lau
kia sunkus kelias — prieš akis daug sun
kumų. Tačiau jis pažadėjo, kad patys žmo
nės bus savo krašto vadovai.

Savo ruožtu tebevyksta įtempimas dėl 
parlamento pirmininko Smrkovskio. Jis 
turėtų užleisti tą vietą slovakui, o darbi
ninkai ruošiasi streikuoti, jei jis būtų iš
stumtas.

Kol kas slovakai paskirti užsienių reika
lų ministeriu. ministerio pirmininko pava
duotoju ir užsienių prekybos ministeriu.

Brangus kerštas
Du arabų teroristai užpuolė Izraelio lėk

tuvą Atėnų aerodrome, Graikijoje, ir vie
ną žmogų nušovė, o kitą sužeidė.

Atsikeršydamas Izraelis pasiuntė užpuo
likus į Beiruto aerodromą Libane. Jie ten 
sunaikino 13 civilinių lėktuvu.

Bet Saugumo Taryba nutarė, kad Izra
elis turėtų atlyginti už lėktuvus. Nuostolių 
esą padaryta tarp 20 ir 40 mil. svarų.

Ginklai prie Aswano užtvankos
„Izvestija“ rašo, kad sovietų pinigais 

statytoji Aswano užtvanka Egipte saugo
ma net priešlėktuvinės artilerijos. Bijoma, 
kad Izraelis nesudaužytų. 

stangoms jų egzistenciją ar veiklą trukdy
ti.

III. LIETUVOS RUSINIMO KLAUSIMU
Visose Lietuvos gyvenimo srityse—vals

tybinėje, ūkinėje, švietimo bei kultūrinėje 
— okupantas varo sustiprintą rusinimą. 
Seimas kreipia į tai visų laisvajame pasau
lyje esančių lietuvių dėmesį ir kviečia Lie
tuvai ir lietuvių tautai daromąją gyvybinę 
skriaudą išaiškinti laisvųjų kraštų visuo
menėms. Vliko Valdyba įpareigojama pa- 
ruošdinti kompetentingų asmenų studijas 
apie okupuotoje Lietuvoje varomąjį rusi
nimą ir jo žalą lietuvių tautai ir jas įteikti 
laisvųjų kraštų vyriausybėms ir įtakin
giems asmenims.

IV. MORALINĖS IR MATERIALINĖS 
PARAMOS REIKALU

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to Seimas, pagrindinai apsvarstęs Lietuvos 
laisvinimo veiklą, konstatuoja, kad tas di
delis ir sudėtingas darbas nebūtų įmano
mas be nuolatinės moralinės ir materiali
nės lietuvių paramos. Seimas, nuoširdžiai 
dėkodamas laisvojo pasaulio lietuviams už 
jų ligšiolinę paramą, kviečia ją tęsti atei
tyje, visokeriopai remiant laisvinimo dar
bą dirbančiuosius ir didinant pinigines au
kas Tautos Fondui.

V. REMIAMOS JAUNIMO PASTANGOS
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto Seimas, pritardamas iš lietuvių jauni
mo organizacijų sudarytojo „žygio už ti
kėjimo laisvę“ sąjūdžiui ir jo komiteto pa
skelbtąja! minčiai — prisiminti šių metų 
gruodžio 28 dieną pavergtosios Lietuvos 
jaunimą, kviečia visus lietuvius, o ypač 
laisvąjį lietuvių jaunimą, tą dieną paminė
ti atitinkamu būdu, prisimenant paverg
tuosius jaunuosius brolius ir seseris, kurių 
kančia, drąsa ir tikėjimas į laisvę bei Lie
tuvos meilė yra šviesiosios Tėvynės atei
ties viltis.

VI. ATSKIRŲ VLIKO INSTITUCIJŲ 
DARBO VERTINIMAS

1. Seimas labai vertina Vliko Valdybos 
darbą ir dėkoja jos pirmininkui bei vi-

Ambasadoriaus vaidmuo
Britanijos vyriausybė nauju ambasado

rium į JAV skiria Freemaną, kuris dabar 
ambasadoriauja Indijoje ir savo metu yra 
kritiškai pasisakęs dėl Nixono.

Spaudoje pasigirsta stiprių balsų, kad 
dėl jo paskyrimo ambasadorium gali pa
blogėti ligi šiol tarp abiejų kraštų buvę 
ypač geri santykiai. Kita spaudos dalis 
abejoja, ar ambasadoriaus paskyrimas gali 
pabloginti santykius.

Prezidento aiškinimas
Brazilijos prez. Silva pareiškė, kad griež

tų priemonių buvo imtasi norint išvengti 
galimo pilietinio karo.

Kai kuriems opoziciškai nusistačiusiems 
politikams jau atimtos 10 metų pilietinės 
teisės. Atrodo, kad ir daugiau bus baudžia
mųjų.

Eik po velnių!
Indijos sostinėje New Delhyje buvo su

ruoštos demonstracijos prie Kinijos amba
sados. Jomis reikštas protestas prieš kinie
čius, kurie Nepalo-Tibeto pasienyje suėmė 
laikraščio „Indijos Express“ vyr. redakto
rių.

Kelios dešimtys demonstrantų suimta.
Demonstracijose buvo pasirodęs sunkve

žimis su tokiu šūkiu: „Mao, Mao, eik po 
velnių!“

Prezidentas įspėja
Pakistano prez. Chanas įspėjo gyvento

jus, kad jie liautųsi ruošę demonstracijas, 
nes tai neprivers vyriausybės atsistatydin
ti, o gali tik užkurti pilietinį karą.

Konstitucija galinti būti šiek tiek keičia
ma, bet jis nesutinka, kad prezidentas ir 
parlamentas būtų tiesioginiai renkami.

Tankai Pakistanui ir Olandijai
Turkija sutiko perleisti Pakistanui 100 

tankų, kurių ji buvo gavusi iš JAV.
Olandija perka iš Vokietijos 415 tankų.

Rusai pirmieji
Sov. Sąjunga jau išbandė savo didįjį su- 

personinį lėktuvą TU 144.
Prancūzijoje ir Britanijoje reiškiamas 

nepasitenkinimas, kad nebuvo suspėta 
baigti gaminti Concorde, kurio gamybai lė 
šas skiria abu kraštai. 

siems nariams už pastangas ir asmeninį 
pasiaukojimą, vykdant didžiuosius Vliko 
uždavinius.

Seimas pageidauja, kad ateities veikloje 
būtų daugiau išryškinta Vliko Valdybos ir 
Tarybos funkcijos, kad Vliko Taryba 
kreiptų daugiau dėmesio į Lietuvos laisvi
nimo programinius klausimus.

Vliko veiklai daugiau lietuviškoje visuo
menėje populiarinti ir didesniam mūsų vi
suomenės palankumui kelti būtų tikslinga 
Vliko Seimą šaukti kasmet kitoje vietoje 
ir į komisijas įtraukti galimai daugiau Vli
ko veikėjų, nesiribojant New Yorke gyve
nančiais asmenimis.

2. Seimas, išklausęs Tautos Fondo Val
dybos pirmininko prel. J. Balkūno prane
šimą apie Fondo veiklą, dėkoja jam ir vi
sai Tautos Fondo Valdybai už ilgametį lė
šų telkimą Lietuvos laisvės kovai ir prašo 
prel. Balkūną ir toliau pasilikti Tautos 
Fondo Valdybos pirmininku.

Seimas sveikina Kanados lietuvių dos
numą Tautos Fondui ir nuoširdžiai dėkoja 
Kanados Tautos Fondo atstovybei už jos 
sėkmingą veiklą.

Vliko Seimas svarstė ir bendravimo su 
Lietuva klausimą. Nutarimą tuo reikalu 
priimti ir paskelbti pavedė Vliko Tarybai.

(ELTA)

PUEBLO
Prieš pat Kalėdas Šiaurės Korėja sutiko 

paleisti jos praeitų metų sausio mėn. pa
grobtojo amerikiečių laivo Pueblo įgulą. 
Kai kurie įgulos nariai grįžo su patinusio
mis akimis — tai ženklai smūgių, kuriuos 
jiems teko patirti paskutinėmis nelaisvės 
dienomis. Laivo kapitonui retai daužydavo 
veidą, nes jis įvairiom progom buvo foto
grafuojamas. Užtat jis šiaip buvo daužo
mas ir spardomas taip žiauriai, kad ištiso
mis savaitėmis nepajėgdavo paeiti. Kadan
gi maitindavo juos sriuba ir kopūstais su 
česnaku, tai visi vyrai neteko svorio, vie
nas įgulos narys numetė net 70 svarų svo
rio.

Dabar iš jūrininkų parodymų aiškėja, 
kad Pueblo laivas stovėjo 13 mylių nuo 
Šiaurės Korėjos teritorijos, 16 mylių nuo 
kranto. Įgula turėjo įsakymą neprisileisti 
arčiau kaip per 500 jardų jokio sovietų 
laivo. Korėjiečiai apsupo ir pradėjo šaudy
ti, sužeisdami kapitoną ir dešimtį jūrinin
kų, vieną jų mirtinai. Iki tol irgi pasitai
kydavo, kad prieš Pueblo staiga išdygdavo 
žvalgybiniai komunistinės Korėjos laivai, 
pasisukiodavo ir vėl dingdavo. Šįkart už
puolė keturi, ir pirmosios amerikiečių au
kos rodė, kad kova žada būti kruvina ir 
yra nelygi. Kapitonas davė įsakymą nesi
priešinti. Paskubom buvo tik naikinami 
sudėtingi aparatai ir dokumentai, bet ir to 
darbo nespėta baigti.

Siekdama sukelti pasaulyje ko daugiau
sia triukšmo, Šiaurės Korėja nurodinėja 
visiškai kitą laivo stovėjimo vietą, kai jis 
buvo užpultas. Korėjiečiai patys į laivo 
knygą įtraukė tariamąją laivo stovėjimo 
vietą, ir amerikiečių navigacijos specialis
tas sako, kad jei tai būtų tiesa, tai laivas 
būtų turėjęs per dvylika minučių nuplauk
ti 500 jūrinių mylių. Iš tiesų Pueblo tėra 
daugiau kaip 12 mazgų greičio.

Su korėjiečiais taręsis JAV generolas 
tvirtina, kad laivas neatlikinėjo jokių ne
teisėtų veiksmų, kad nėra įrodymų, jog jis 
būtų buvęs Šiaurės Korėjos vandenyse, ir 
kad amerikiečiai negali atsiprašinėti už 
tai, ko jie nėpadarė. Tačiau jis, gelbėda
mas įgulą, pasirašė jam šiaurės korėjiečių 
pakištą dokumentą su visais kaltinimais 
ir atsiprašinėjimais. Tokia buvo korėjiečių 
sąlyga, nors ji į labai nepatogią padėtį sta
to laivo įgulą. Pagal dar prez. Eisenhowe- 
rio 1955 m. potvarkį, karys neturi laisva 
valia pasiduoti nelaisvėn. Kol yra priemo
nių priešintis, vadas negali įsakyti ka
riams pasiduoti. O nelaisvėje negalima 
naudotis jokiomis priešo teikiamomis ma
lonėmis ir nei žodžiu, nei raštu negalima 
pasisakyti prieš savo kraštą ir parodyti 
jam nelojalumą.

BRANGŪS SESĖS IR BROLIAI 
LIETUVIAI

Labai apgailestauju, kad su Kristaus gi
mimo šventėmis nespėjau visų pasveikinti 
žodžiu. Kartu su visais buvau Kalėdų ryto 
šv. Mišių aukoje. Kelionėje į Romą teko 
užtrukti ilgiau, negu buvau pasiruošęs.

Visiems linkiu laimingų Dievo palaimos 
lydimų 1969 metų.

Man labai malonu šia proga perduoti 
šventojo Tėvo Pauliaus VI palaiminimą ir 
geriausius linkėjimus visiems lietuviams— 
Lietuvoje ir už Lietuvos. Tai buvo man pa
vesta gruodžio 19 d. privačioj audiencijoj.

Kartu dėkoju visiems, mane prisiminu
siems Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Vyskupas Vincentas Brizgys

PASAULIS APLINK MUS
GRIPAS SIAUČIA

JAV gripas užklupo beveik netikėtai, ne
pasiruošusias. Ten, sakoma, jis sukėlęs tik
rą sąmyšį. Britanija džiaugiasi, kad ji 
esanti geriau pasiruošusi, nors vaistų dar 
ir neturi pakankamai tiems, kuriems būti
nai reikalinga. Be to, kai kurie laikraščiai 
rašo, kad dėl šio gripo be reikalo buvo su
kelta panika. Šis gripas esąs švelnus, maž
daug toks, kaip ir kasmet pasisukantieji.

Bet dabar prisimenamas senasis gripas, 
kuris nusiaubė Britaniją 1918 m., kai mirė 
nuo jo daugiau kaip 200.600 žmonių. Gri
pas tada nušlavė iš viso pasaulyje daugiau 
kaip 20 mil. žmonių.

Pasirodo, kai gripas anuomet dar buvo 
naujiena, tai gydytojai irgi neturėjo paty
rimo ir negalėjo duoti rimtų patarimų. Tai 
kaip kas išmanė, taip save ganė. Jei dabar 
patariama suvalgyti kasdien bent po vieną 
apelsiną, o kai liga apima, gulti į lovą, tai 
anuomet buvo siūloma kasdien per pietus 
išgerti bent pusę butelio nestipraus vyno 
ar stiklą porto ir vakarais po darbo išsi
maudyti karštoj vonioj, žinoma, kol dar 
nesergi. Kadangi tuoj po karo trūko alko
holinių gėrimų, tai dėl to Britanijoje buvo 
net kilęs triukšmas. Uosto darbininkų va
das Tilletas net parašė ministeriui pirmi
ninkui laišką dėl spiritinių gėrimų. Girdi, 
mums tai nėra, o tie, kurie laiko spiritinių 
gėrimų parduotuves ar lengviau prie jų 
per pažintis prieina, rečiau tesuserga gri
pu.

Lietuvoje irgi buvo plačiai paplitusi pa
žiūra, kad gripą reikia gydyti degtine.

Įdomu, kas dar atsimena puikų lenkų 
rašytojo Jalu Kureko romaną „Gripas 
siaučia Napravoje“, kurį išvertė F. Neve- 
ravičius ir kuris Lietuvoje buvo išleistas 
1938 m.?

1968 m. KALINĖ
Lenkai paleido iš kalėjimo Niną Karso- 

wą. Ji su kitais buvo įpainiota į politinę 
bylą, atsėdėjo dvejus metus ir su savo vy
ru buvo išleista iš Lenkijos su sąlyga, kad 
daugiau nebegrįš. Be kita ko, ir ji ir jos 
vyras yra žydiškos kilmės ir abu invali
dai: ji šluba, nes motina su ja šoko iš trau
kinio, kai nacių laikais buvo vežama į nai- 
kinančiąją stovyklą, o vyras aklas, buvo 
sužeistas karo metu sovietų armijoje.

DIDYSIS NUOTYKIS
Viena seniausiųjų mūsų liaudies dainų 

sugyvino mėnulį — mėnuo, girdi, saulužę 
vedė. Mėnuo-mėnulis ir apskritai yra ro
mantiškas padaras, ir tokia pažiūra į jį iš
liks gal net ir tada, kai į jo paviršių bus 
nuleisti astronautai, kurie pasirinks akme
nų ir pargabens į žemę. Romantikos žmo
gui reikia, be jos pats gyvenimas būtų kur 
kas tamsesnis.

Nemaža romantikos, be abejo, buvo ir 
pastarojoje astronautų Bormano, Lovellio 
ir Anderso kalėdinėje kelionėje į mėnulio 
artybes. JAV generolai prieš kurį laiką 
galvojo, kad žemę valdys tas, kas bus įsi
stiprinęs mėnulyje. Bet generolai pamažu 
priėjo įsitikinimo, kad mėnuliu, kaip ba
ze, sunku pasitikėti, kad su priešais žemė
je geriausia kariauti tik žemėje. Iš mėnu
lio paleista raketa su atominiu pastiprini
mu gali kartais sprogti ne priešo, bet savo 
krašte, nes sunku pasiekti tikro tikslumo. 
Taigi ir dabartinė trijų ten išsiųstų astro
nautų pavojinga kelionė apsidairyti ir bu
simoji pasirinkt akmenų teturi maža prak
tiškų sumetimų. Įsivaizduokim, kad mėnu
lyje net bus užtikta tokių medžiagų, kokių

VEIKLA N. ZELANDIJOJE

Ryšium su Čekoslovakijos okupacija, 
Baltų klubas Naujojoj Zelandijoj pa
skleidė daug laiškų su protestu prieš rusų 
pasielgimą Čekoslovakijoj dabar ir Balti
jos kraštuose prieš 28 metus. Protesto laiš
kai buvo išsiuntinėti ne tik vietinėms in
stitucijoms, bet ir visoms N. Zelandijoje 
esančioms kitų valstybių pasiuntinybėms. 
Klubas jau gavo per penkiasdešimt atsa
kymų (ir dar gauna) iš įvairių kraštų vy
riausybių galvų, užsienių reikalų ministrų, 
parlamentarų ir kitų. Visuose atsakymuo
se paliečiamas ir Baltijos valstybių klausi
mas, pripažįstant, kad tų valstybių okupa
cija tikrai panašus ar net dar ryškesnis 
teisės dėsnių paniekinimas tarptautiniuose 
santykiuose, kaip įsibrovimas į Čekoslova
kiją.

Klubas šią vasarą yra plačiai paskleidęs 
daug ir kitos šių metų proga apie Lietuvą 
Vliko parūpintos informacijos apie Lietu
vą. Klubui šiuo metu pirmininkauja lietu
vis Česlovas Liutikas. (E)

Abu jie pirmiausia pateko į Austriją, o 
paskui pasuko į Britaniją ir čia norėtų 
apsigyventi, nors juos įsileistų ir Izraelis. 
Amnestijos internacionalas Karsowai su
teikė 1968 m. kalinės vardą. Bet britų 
įstaigos nenori leisti tai porai pastoviai 
šiame krašte apsigyventi.

Dabar visuose britų laikraščiuose spaus
dinami straipsniai tų dviejų buvusių Len
kijos piliečių tema, o vedamuosiuose įro
dinėjama, kad nieko bloga neatsitiktų, jei 
vidaus reikalų ministeris persvarstytų sa
vo nusistatymą ir atšauktų draudimą apsi
gyventi. Dalis politinių vadų taip pat įsi
jungė į tą šauksmą. Labai gražu, ar ne? 
Pagaliau leista apsigyventi metams.

Žinoma, gražu. Bet šiuo atveju matyti, 
kaip kartojasi viena keista britų ypatybė. 
Tarpais jie pasigauna vieną kurį nors as
menį ir dėl jo rėkia šaukia mėnesiais, jei
gu ne metais. Tačiau atrodo, lyg būtų akli 
dėl ištisų tautų dar biauresnio likimo. 
Keistas vis dėlto tas pasaulis.

KAS PRIEŠAI, O KAS DRAUGAI?
Daugumas dar, tur būt, atsimena, kai 

darbietis Brownas susiėdė su Chruščiovu. 
Tada Chruščiovas taip įšėlo, kad pasisakė, 
jog balsuotų ne už darbiečius, o už konser
vatorius. Darbiečiai, kaip žinia, yra Brita
nijos socialistai. O Chruščiovas tuo pasi
sakymu, tegu gal ir juokais pratartu, iš
reiškė santykį tarp socialistų ir komunis
tų. Jeigu komunistams buržuazija ir prie
šas, tai socializmas — dar didesnis priešas.

Ta tiesa patvirtinama vis naujais fak
tais. Dabar ji pradeda akivaizdžiai kilti į 
paviršių Vakarų Vokietijoje: atgaivinama 
komunistų partija, kuri pirmuosius savo 
smūgius jau nukreipė į socialdemokratus, 
ne į krikščionis demokratus. Socialdemo
kratai, girdi, išdavė savo šalininkus, atei
dami į koaliciją su krikščionimis demokra
tais. Tai visi nusivylusieji skubėkite pas 
mus.

Nors socialdemokratų vadas Brandtas 
pareiškė, kad bendradarbiavimo su komu
nistais nebus, bet komunistai vis tiek jau 
susirado sau talkininkų bendram frontui 
kai kuriose kitose kairiųjų organizacijose.

S. Baltaragis

žemėje nėra, ir tos medžiagos turės labai 
vertingų ypatybių, tai kas iš to? Tobulin
dami techniką, mokslo žmonės jau yra pa
siekę žemiškų stebuklų. Keisdami sudėti
nių dalių proporcijas, jie sudaro naujus 
metalus ir kitokias medžiagas, ir mėnulis 
su savo medžiagomis vargu bepridės tokių 
revoliucinių pradų, kurie dar svariau 
prisidėtų prie technologinio perversmo.

Astronautai, kaip sakoma, šįkart skrido 
ne su dideliu noru, bet buvo paprašyti, nes 
šis skridimas labai svarbus JAV-ėms. Ligi 
šiol erdvės tyrimo srityje vis maždaug pir
mavo Sov. Sąjunga. Ji ir apie mėnulį jau 
apskraidino instrumentais aprūpintą erd
vės laivą pirmiau negu amerikiečiai. Ame
rikiečiai tokio laivo be žmonių iš viso ne
leido — jie iš karto išsiuntė astronautus, 
kol Sov. Sąjunga neatsigauna po tos nelai
mės, kaį astronautas leisdamasis žuvo, ar
ba kol techniškai pasiruoš tokiam žygiui. 
Kurio krašto astronautai ar kosmonautai, 
kaip rusai vadina savo erdvės lakūnus, 
pirmieji nusileis mėnulyje, šiandien dar 
neaišku. O dėl to ir eina visas reikalas, 
nes tie abu didieji kraštai ir varžosi dėl 
pirmenybės pasirodyti prieš pasaulį. Kiek 
kainuoja tas pasirodymas, mes neturime 
Sov. Sąjungos duomenų, nes ji slepia savo 
išlaidas. Bet JAV ligi šiol jau išleido erd
vės tyrimams daugiau kaip 27 milijardus 
dolerių, neskaitant to, ką dar panašiems 
reikalams išleidžia karinės įstaigos. Sumos 
didelės, ir kai pačiose JAV, pagal oficia
lius duomenis, esama apie 22 mil. skurde 
gyvenančių žmonių, visiškai suprantamas 
didėjantis nepasitenkinimas. Tačiau ir tie 
milijardai toli gražu ne visi buvo skirti ro
mantiškam didelės valstybės pasirodymui. 
Jei tų pinigų nebūtų buvę tiek daug skirta, 
neturėtume, tur būt, tokios milžiniškos 
technikinės pažangos, kurios susilaukta šio 
pokario metu. Pramonės ir privačių ar 
valstybės įstaigų tyrimo institucijoms ski
riamosiomis lėšomis, tikriausia, to nebūtų 
buvę pasiekta.

Tačiau ir skridimo į mėnulį romantika 
šiandien yra jau kitokia. Kai graikų legen- 
darinis Ikaras gaminosi sau sparnus skris
ti, tai jis pats vienas stengėsi įgyvendinti 
savo fantaziją. Po jo buvo jau daug fan-

(Nukelta j 4 psl.)
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Sibiro tremtyje
I užsienius maža tepateko tokių lietuvių, 

kurie yra išgyvenę Sibiro tremtį ir išlikę 
gyvi. Dar mažiau tokių, kurie, praėję tą 
žiaurybių kelią, norėjo ir pajėgė savo iš
gyvenimus kitiems papasakoti knygose. 
Ligi šiol turėjome tik H. Tautvaišienę ii- B. 
Armonienę. Pastaraisiais metais įvairiuose 
laikraščiuose iš savo tremties metų Sibire 
buvo nuotrupų paskelbusi Stefanija Ro
kienė, kuri dalį tų atsiminimų dabar jau 
paleido knyga: Vergijos kryžkeliuose, Sibi
ro tremties užrašai, I dalis (išleido Viltis 
1968 m., 448 psl., kaina 5 dol. minkštai įriš
ta, 6 dol. kietai įrišta). Puslapių skaičius 
rodo, kad knyga stambi. Laukiamoji II da
lis dar turės atsiminimus žymiai padidinti. 
Vadinas, visi tie atsiminimai sudarys ligi 
šiol patį didžiausią šaltinį pažinti lietuvių 
gyvenimui ir kančioms Sibire. Kartu tai 
bus didelis dokumentas, kuris kiekvienu 
puslapiu liudija sovietinės santvarkos 
žiaurumą ir beteisiškumą. Teisinėje vals
tybėje, ar ji vadintų save socialistine, kaip 
Sov. Sąjunga vadinasi, ar kaip kitaip, su 
žmonėmis niekas taip nesielgia, kaip buvo 
padaryta su S. Rokiene ir dešimtimis tūks
tančių kitų lietuvių ir kitų tautybių asme
nų 1941 m., o su kitais — vėlesniais me
tais, jau po karo.

S. Rokienė buvo suimta 1941 m. gaudy
muose iš mokyklos, kurioje mokytojavo, ir 
sugrūsta į gyvulinius vagonus kartu su pa
žįstamais ir nepažįstamais ir išgabenta į 
nežinią, nes iš tiesų paskyrimo vieta jai 
nebuvo žinoma, kol iš pradžių atliko lėtą 
tolimą kelionę traukiniu, o paskui upių ke
liais atsidūrė Ust Galkoje, o iš ten — Ma- 
linovkos kaime. Pati kelionė užtruko il
giau kaip mėnesį, kol ji su kitais pasiekė 
tą Sibiro gilumos vietą.

Atsiminimų autorė aprašinėja visą savo 
kelionę, kai kurių savo bendrojo likimo 

draugų laikyseną, paskui be galo sunkų 
darbą ir nuolat bado ir visokiausių nepri
teklių gyvenimą. Skaitytojas daug kartų 
kels sau klausimą, kaip žmogus vis dėlto 
buvo pajėgus visa tai pakelti. Ne, ne visi 
pakėlė. Dalis labai greit, o kita dalis kiek 
vėliau išseko ir numirė, palikdami kapams 
skirtoje klampinėje savo palaikus. O S. 
Rūkienė atlaikė ilgą darbą ir badą. Dešim
čia metų anksčiau atvežtieji tremtiniai jau 
turėjo tame kolchoze trobeles, vieną kitą 
gyvulėlį, žemės sklypą bulvėms pasisodin
ti. Naujai atvežtieji ne tik nieko neturėjo, 
bet dar buvo priversti seniesiems mokėti 
už teisę permiegoti jų trobelėse ant plikų 
grindų! Reikia ypatingo fizinio ir dvasinio 
atsparumo šitokiose sąlygose išlikti gy
vam, ypač dar turint galvoje, kad, pvz., S. 
Rūkienė buvo nugabenta į Sibirą net be 
rublio kišenėje, tik su atsitiktinai keliais 
sugriebtais apsivilkimo dalykais ir su pus
maišiu rugių, kuriuos irgi ilgai taupė juo
dai dienai Sibire.

Ji ten šienavo, kirto miškus, kūlė, piovė 
malkas, sirgo, brido baisiais keliais ir vėl 
sirgo, valgė sušalusias bulves, pavogtus 
grūdus, sušalusias daržoves, ir kai mes da
bar skaitydami nuolat galvojame, tai iš 
tiesų žmogiškas stebuklas, kad ir ji ir dar 
kai kurie kiti lietuviai išėjo iš to pragaro 
gyvi. Atšipusiu dalgiu išplauk šieną per vi
są ilgą Sibiro dieną, ligi tol niekada pra
dalgės neišvaręs, ir kitą dieną turėsi pas
likas gulėti. O tos moterys ir kitą dieną ap
šaukiamos kėlėsi ir dirbo. Atšipusiais 
piūklais jos vertė žemėn ir dorojo milži
niškus kedrus, rankiojo apsnigtus javų pė
dus ir tuo metu ne kartą galvojo, ką čia 
suvalgyti, kad paskutinės- jėgos galutinai 
neišsektų. Vienu metu būrelis moterų bu
vo tiesiog atsidūręs prieš nebeatsakomą 
bado mirties klausimą. Atvežė jas malkų 

piauti, bet nedavė maisto. Piovė malkas ir 
sukasė vietiniams daržus už truputį bul
vių, bet paskui ir vėl badas žiūri į akis. 
Galima sakyti, tik atsitiktinumas išgelbė
jo. Be to, net ir tokiose mirtininkų sąly
gose žmogus, pasirodo, pamažu mokosi 
kaip nors gyventi. Mokėsi ir S. Rūkienė ir 
išmoko taip suktis, kad nereikėtų mirti. 
Pirmieji to baisaus mokslo mėnesiai buvo 
ypač sunkūs, kol senieji tremtiniai paro
dė laukinį česnaką arba kaip kedro brekį 
išlukštenti ar sušalusią bulvę padaryti 
skanėstu ar pasikepti pavogtą saują grūdų. 
Sunkumai lydėjo, tiesą pasakius, visą lai
ką, ir S. Rokienei išsilaikyti dar nemaža 
bus padėjęs didelis jos darbštumas ir mo
kėjimas veikti tokiose sąlygose. Tai žmo
gus, kuris nemoka net ir beviltiškoje pa
dėtyje nuleisti rankų.

Ši knyga baigiasi su autorės kelione iš 
kolchozo į miestą.

Visą baisųjį Sibiro gyvenimą S. Rūkienė 
vaizduoja plačiai. Kai kuriais atvejais Si
biras, kaip autorė jį pristato, yra didingas 
ir gražus, įskaitant taigas ir vėjus. Gra
žus, įdomus ir atšiaurus. Kai žiemą tempe
ratūra nukrinta iki —50 C, reikia nemažo 
mokslo išlikti sveikam, ypač apsirengu
siam zuperiniu maišu.

Bet pagrindinis jos užsimojimas — ko 
plačiau pavaizduoti tenykštį žmonių gyve
nimą. Nužmogintose ir nuolatinės baimės 
sąlygose gyveno ir tie tremtiniai, kurie ten 
buvo atgebenti 1931 m., bet kur kas sun
kiau buvo S. Rūkienei ir jos bendraliki- 
miams. To baisaus gyvenimo vaizdas yra 
neatšaukiamas ir nesunaikinamas kaltini
mas sovietinei santvarkai. Sakykite, jei 
kas norite, kad taip buvo, bet jau niekada 
nebebus, bet tokiu sakymu tikėti reikia 
lygiai tokio pat, tur būt, didelio naivumo, 
kokia didelė yra buvusi šios knygos auto
rės ir tūkstančių kitų kančia. Taip buvo ir 
taip dar gali būti!

Ši gera knyga, kuri liudija, kaip buvo ir 
kaip gali būti beteisiškoje žmonių naikini
mo valstybėje, greičiausia, bus verčiama j 

svetimas kalbas, kad ir tokio patyrimo ne
turėjusieji susipažintų su visomis Sibiro 
baisybėmis. Apskritai knyga ir parašyta 
gerai, neskaitant kai kurių smulkių pasi
kartojimų ir beprasmiškų propagandinių 
įtarpų. Knyga visais tais gyvenimiškais 
vaizdais taip stipriai kalba, kad visokia 
propagandinė publicistika tik gadina ją.

K. Abr.

VOKIEČIAMS PRIMENAMAS VYDŪNAS

Ryšium su šimto metų sukaktim nuo Vy
dūno gimimo, ELTA PRESSEDIENST pa
teikė vokiečių spaudai straipsnį tema „Vo
kiečiai ir lietuviai“.

Straipsnyje primenama, kad Vydūnas ne 
be pagrindo buvo gretinamas su garsiuoju 
vokiečių pedagogu (Vydūno bendraamžiu) 
W. F. Foersteriu, nes abu buvo lemtingi 
auklėtojai ir neparankūs šaukliai prieš do
rovę niekinančios jėgos negandą. Pastebė
jus, kad abu jie, deja, yra likę neišklausy
ti, mirtinai nutylėti ir tyčia nesuprasti, 
straipsnyje pareiškiama, kada vargu kas 
geriau, kaip Vydūnas, pažino vokiečių ir 
lietuvių dorybes ir ydas, galias ir silpny
bes, ir vargu kas taip skausmingai nuken
tėjo nuo histeriškų prieškarinio meto poli
tinių įtampų. Ir vargu kas buvęs geriau 
už Vydūną kvalifikuotas apibūdinti abiejų 
minimųjų tautų savybes. Ir tai jis yra pa
daręs Tilžėje Rūtos leidyklos išleistoj „Sie- 
benhundert Jahre deutsch-litauischen Be- 
ziehungen“ — 700 metų vokiečių-lietuvių 
santykių. Vos išleista, ta knyga buvo 1933 
metais nacių valdžios konfiskuota ir dėl to 
yra tapusi bibliografine retenybe. Knygoje 
buvo išdėstyta tiesi pažiūra į tada aršiai 
propaguotas tautiškai rasistines idėjas, 
apibūdinta, kas yra tautiniai savaimingu
mai apskritai, ir išsamiai apibūdinti vokie
čių ir lietuvių tautiniai savaimingumai. 
Šių knygos dalių esmės atpasakojimai pa
teikiami, kaip medžiaga pasiskaityti. (E)

C

RiMčiAijtt.
KUNIGYSTĖ

Westminsterio arkivyskupas kardinolas 
Jonas Heenan kreipėsi laišku į visus tikin
čiuosius 1968 m. lapkričio 24 d., prašyda
mas paramos vyskupijos kunigų seminari
jai. Ir baigė jis: „Daug svarbesnis dalykas 
negu aukos tai jūsų maldos, šeimose kas 
vakaras kartu pasimelskite, kad Dievas 
pašauktų kurį iš jūsų šeimos į dvasinį luo
mą. Gal galėtumėte ta mintimi šiokią die
ną išklausyti Mišių ir paprašyti, kad Vieš
pats pasiųstų daugiau darbininkų į savo 
vynuogyną — Bažnyčią?“.

Visame pasaulyje yra jaučiama didelė 
kunigų stoka. Kai kas nurodo tam visą ei
lę priežasčių. Bene svarbiausioji bus: mū
sų laiko Vakarų Europos jaunimas yra so
tus, pramogų ir džiaugsmų turi apsčiai, o 
pasimetęs gyvenimo tiksluose — nežino, 
kam jis gyvena. Didingieji siekiai, idealai, 
žmonių išganymas, patarnavimas tikintie
siems, pasiaukojimas darbui, kad Kristaus 
dvasia perimtų mūsų laikų visuomenę, 
kažkodėl nesužavi jaunų širdžių. Šv. Pi
jaus X šūkis „ Visa atnaujinti Kristuje“ 
prieš 60 metų pažadino Lietuvoje Ateiti
ninkų — katalikų moksleivių ir studentų
— sąjūdį. Ir Lietuvai ateitininkai davė įžy
mių, rimtų ir svarių mokslininkų ir kito
kį cį šviesuolių. Iš jų tarpo kilo būriai jau
nų kunigų, vienuolių, seserų ir brolių vie
nuolių.

J. Am. Valstybėse, kur yra pilnoji tikin
tiesiems laisvė, vienas kunigas yra 
kas 700 katalikų, vienas kunigas vienuolis
— kas 1.300 katalikų; brolis vienuolis — 
kas 3.700 katalikų. Daugiausia pašaukimų 
yra tarp mergaičių: 1 sesuo kas 212 kata
likų.

DR. PAULINA KALVAITYTE- KARVEL1ENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(JO)

VOKIEČIAI RODO MUMS NEAPYKANTĄ

Vokiečiai tuo tarpu vis daugiau ir daugiau gau
davo laisvės. Tremtinių atžvilgiu jie, aplamai imant, 
buvo santūrūs, tačiau galima buvo jausti, jog jie mū
sų labai nemėgsta. Žinoma, mes buvome lyg ir sve
timkūnis jų bendruomenėje. Nors mes mitome ne iš 
karo nualinto jų krašto katilo, tačiau naudojomės jų 
patalpomis. O tos patalpos buvo ir jiems reikalingos. 
Kemptene buvo dar ir vokiečių atbėgėlių iš subom
barduotų miestų ir iš rytų. Tie atbėgėliai gyveno 
daug skurdžiau, negu mes. Jie turėjo misti iš vietinės 
vokiečių bendruomenės, kuri gyveno tuomet nepri
tekliuose. Kiekvienas vidutinio luomo vokietis mies
tietis tuomet mielai priimdavo iš tremtinio duonos 
puskepalį ar kokį kitą maisto produktą. Tai ir atbė- 
gėliams jie negalėjo skirti sočios maisto normos. Te
ko girdėti, kad tie atbėgėliai rinkdavo gatvėse ciga
rečių nuorūkas ir duonos plutas, išmestas iš tremtinių 
stovyklų. Dalis tų atbėgėlių buvo apgyvendinta ap
lūžusiuose barakuose, bene tuose, kur seniau prisi
glausdavo nakčiai darbo vergai.ir kacetininkai. Bet 
ir tie barakai negalėjo visų sutalpinti. Daugelis jų bu
vo priversti patys statytis sau palapines ir statėsi iš 
lentgalių ir popieriaus Rotaxo upelio slėnyje, čia tų 
mažyčių lūšnelių buvo pridygę, lyg grybų po lietaus. 
Vasaros metu jie augindavosi sau daržoves, ir jų 
sklypeliai buvo dvigubai, o gal net trigubai didesni 
negu mūsų. Jiems iš tiesų daugiau ir reikėjo, nes jų 
maisto davinys buvo menkesnis, negu mūsų.

Taigi geresnis mūsų aprūpinimas krisdavo vo
kiečiams į akis ir kėlė juose pavydo jausmą ir kar
tėlį. Tas jų nepalankumas aiškiai pasireiškė džiūga
vimais, kai latviai ir lenkai buvo iškelti į Augsbur
gą 1946 m. rudenį.

Nepalankumą mudviems su Steponu parodė 
pirmoji mūsų šeimininkė Boccali. 1945 m. rudenį 
grįžus jos sūnui iš Belgijos, ji atsakė mudviem kam
barį, reikalaudama tuojau išsikraustyti. Atsakė ne 
dėl to, kad jai to kambario būtinai būtų reikėję. Ji 
dar turėjo kitus 3 kambarius ir virtuvę, ir juose 3 as
menų šeima galėjo puikiai sutilpti. Ji norėjo mudu 
pastatyti į keblią padėtį, nes tuomet sunku buvo 
gauti pastogę vokiečio namuose. Ji net pasakė, kad 
Steponas galėtų pasilikti ir gyventi kartu su jos sū
numi, tačiau aš turinti būtinai tuojau išeiti. Turiu 
pasakyti, kad su ja nesipykdavau ir nesiginčydavau, 
tai ji negalėjo turėti priežasties manęs nekęsti.

Tarp ko kita, ji davė man adresą moters, kuri 
galinti išnuomoti kambarį, tik aš turinti pasakyti, 
kad Boccali mane siuntė. Ten duryse sutikau stam
bią grubių veido bruožų moterį. Pamačius jos piktą 
veidą, mane net šiurpas nukrėtė. O kai pasakiau, 
kad Boccali dėl kambario atsiuntė, ji, piktai į ma
ne pažiūrėjusi, tarė: „Pasakyk Boccali, kad ji ver
čiau rūpintųsi savo kambariais, o ne mano!“

Pagaliau kartą sutikau Ecker dukterį, kuri pa
sakė, kad jos motina sutinka mudviem išnuomoti 
kambarį. Kambarys buvo erdvesnis, šviesus, su trim 
langais. Be to, jame buvo glazūruotų plytų krosnis, 
kurioje galima esą net duoną kepti. Maistui gamin
tis, sakė, galėsiu naudotis jų virtuve. Tuojau pasa- 
kėva Boccali, kad ryt išsikraustome. Sužinojusi kur, 
ji nustebo ir ėmė pranašauti, kad tenai mums bus 
nelengva. Ponia Ecker, kai mudu apsigyvenome 
Kemptene, buvo paskolinusi patalus. Už tą jos gra
žų žestą nunešdavome jai kartais duonos puskepalį 
ar šiaip ką nors. O tos duonelės, ypač sugrįžus jos 
sūnui iš kariuomenės, jie tuomet ligi sočiai neturė
jo. Gal būt, tatai ir padarė ją palankią mums.

Mudviejų naujoji šeimininkė buvo apie 70 me
tų amžiaus. Ji buvo maloni, švelni ir giliai religinga. 
Katalikiška dvasia viešpatavo jų namuose ir reiškėsi 
jų gyvenimo būdu ir veiksmais. Juose neteko paste
bėti nei melo, nei gobšumo. Išgyvenę ten beveik 2 
metus, neturėjome jokių nesusipratimų. Kūčiose jie 
kviesdavo mudu bendrai vakarienei ir ta proga ap
dovanodavo vertingomis dovanėlėmis. Be to, ji man 
dar dovanojo dvi linines staldengtes. Viena jų dar ir 
dabar naudojuos.

Ponia Ecker buvo ligonis. Ji pamažu nyko dėl 
ją kankinusio skrandžio vėžio. Mirė ji tenai mudviem 
gyvenant 1947 m. Jai mirus, tame bute toliau gyve
no jos duktė Fini ir iš kariuomenės grįžęs nevedęs 
sūnus Toni (Antanas). Ir mudu gyvenom ten, kol iš
vykome į Ameriką. Dar ir dabar mudu su jais susi
rašinėjame.

Boccali dar užeidavo pas mudu, atsimindavo 
pasveikinti mane vardadienio proga, net su rožių 
puokšte. Man net atrodė, kad nemalonumas dėl 
kambario buvo užmirštas be žodžių. Tačiau ji neuž
miršo. Kai važiavome iš Kempteno, buvo atbėgusi 
atsisveikinti ir su nedirbtinėmis ašaromis akyse pra
šė mane atleisti jai tą įžeidimą, kurį iš jos patyriau 
anuomet.

Tremtiniai turėjo palaikyti švarą ir tvarką sto
vykloje. Švarai palaikyti visi buvo skiriami iš eilės. 
Tvarkos žiūrėjo stovyklos milicija, sudaryta iš buv. 
policininkų.

Maisto paskirstymą atlikdavo parinkti asme
nys. Virtuvėje maistą gamino nuolatiniai patyrę as
menys, tik jiems pagelbėdavo iš eilės skiriamieji. Be 
to, tekdavo pasirūpinti malkų virtuvei, ir žiemai pa
talpoms apšildyti. Malkos buvo kertamos kalnų at
šlaitėse — gražios, lieknos, tinkamos statybinei me
džiagai pušys. Visi pajėgūs vyrai turėdavo toje kir
timo talkoje dalyvauti (išimtį sudarė bene tik kuni
gai ir ambulatorijoje ar ligoninėje dirbantieji gydy
tojai).

MES DAIROMĖS PO VOKIETIJĄ

Kai kitokių darbų nebuvo, tai laisvo laiko turė
jome iki valiai. Tai pirmąją vasarą su Steponu daug 
vaikščiojova po Kempteno apylinkes. Aplankėme 
keletą miestelių. Toliausiai buvome nuėję į Nieder- 
sonthofeną, apie 15 km nuo Kempteno. Reikėjo tą 
vasarą vaikščioti pėsčiomis, nes, susprogdinus Ille- 
rio tiltus, traukiniai Kempteno nepasiekdavo, o jei 
kurie ir pasiekdavo, tai buvo naudojami svarbes
niems reikalams. Tiktai spalio mėn. antrojoje pusė
je pradėjo vaikščioti keleiviniai traukiniai. Nelengva 
būdavo į juos patekti. Tačiau spalio antrojoje pusė
je, susitarę su pik. šimoliūnu ir daktare, suruošėme 
traukiniu dviejų dienų kelionę į Oberstdorfą. Buvo
me kalnų keltuvu pasikėlę į Nebelhorną—apie 2200 
m aukštumo kalną, pasipuošusį amžinųjų sniegų ke
pure. Po tą sniegą teko ir mums pabraidyti.

Grįždami buvome sustoję Immenstadte, norė
dami pamatyti vadinamąjį Alpių ežerą (Alpensee). 
Jį apėjome aplinkui.

1945 m. rudenį Steponas, Raudonojo Kryžiaus 
įgaliotas, buvo nuėjęs į prancūzų zoną pažiūrėti, 
kaip tvarkosi tenai patekę lietuviai, ypač tie, kurie 
buvo įtraukti į vokiečių kariuomenę. Pėsčiomis tuo
met buvo nuėjęs ligi Ravensburgo — apie 75 km. 
Grįžo liūdėdamas, nes Wangene radęs sukištus į ka
lėjimą už įvairius prasikaltimus viešajai tvarkai bent 
9 lietuvius, jų tarpe ir lietuvių draugijos pirmininką, 
kurį prancūzų valdžia buvusi paskyrusi globėju visų 
tautų tremtinių, patekusių į prancūzų zoną. Po kele
tas dienų grįžo su pilna kuprine pakeliais prisirinktų 
gerų obuolių, o tuomet jie labai pravertė. Be kita ko, 
toje kelionėje prancūzų kareiviai Steponą smarkiai 
apdaužė obuoliais.

1946 m., naudodamiesi jau sutvarkytu susisie
kimu geležinkeliais, lankėme su Steponu dar anksty
vą pavasarį Ottobeuren, garsų benediktinų vienuo
lynu, pirmuoju po Monte Casino. To vienuolyno ir 
vykome pamatyti. Ten bažnyčioje apstulbau, pama
čiusi sienose ir lubose daugybę nepaprasto grožio pa
veikslų. Nieko panašaus savo gyvenime nebuvau 
mačiusi.

Vienuolynas atviras publikai. Jis labai turtin
gas meno kūriniais.

Nemažesnio dėmesio verta ir didžiulė, aukšta, 
gražiai dekoruota bibliotekos salė.

Buvome užsukę į Memingeną. Tuomet ten gy
veno mano brolio sūnus Stasys Kalvaitis su šeima, 
taigi norėjome juos aplankyti, be to, ir miestelį pa
matyti.

Kitą sekmadienį buvome nuvykę į Fuesseną, 
kur 1945 m. rudenį buvo numatyta mus iškelti.

Lankėme dar Ulmą, Augsburgą, Muencheną, 
žymesniuosius Bavarijos miestus, apylinkės miškus 
ir kalnus.

1947 metais jau mažai beteko iškylauti. Nebe
buvo jau laiko, nes prasidėjo rūpesčiai išvykti į 
JAV. Steponas dėl to turėjo ilgą laiką gyventi Muen- 
chene, o aš viena neturėjau nuotaikos leistis į kelio
nes.

(Bus daugiau)

Visą Bažnyčios sąrangą, jos vadovybę ir 
kunigystę paliko pats V. Jėzus. Iš gausių 
mokinių parinko jis 12 vyrų, juos mokė 3 
metus ir suteikė jiems trejopą valdžią: mo
kyti, pašvęsti ir valdyti Bažnyčios narius, 
paskirdamas jiems regimą galvą, šv. Petrą, 
savo vietininką. Kristus — neregimoji gal
va — sutapatino save su apaštalais: „Kas 
jūsų klauso, tas manęs klauso; kas jus nie
kina, mane niekina“ (Luko 10,16). „Iš tik
rųjų, sakau jums, ką tik surišite žemėje, 
bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite že
mėje, bus atrišta ir danguje“ (Mato 18,18). 
„Kaip tėvas mane siuntė, taip ir aš jus 
siunčiu. Kam atleisite nuodėmes, tam jos 
atleistos, ir kam sulaikysit, jos sulaikytos“ 
(Jono 20, 21-23).

O paskutinės vakarienės metu, peresy- 
binęs duoną ir vyną į savo tikrąjį kūną ir 
kraują, įšventė apaštalus kunigais — au
kotojais, suteikdamas jiems dieviškąją ga
lią: „Tai darykite mano atsiminimui“ 
(Luko 22, 19).

Didesnės dvasinės galios, kaip kunigo 
galia, nėra pasaulyje: jis turi galią atna
šauti Mišias, skelbti Dievo žodį, atleisti 
atgailoj antiems jų nuodėmes, vadovauti 
sieloms į šventumą.

Kristaus Bažnyčia yra reikalinga jaunų 
žmonių, naujų apaštalų, jaunų kunigų sie
lovados darbams, misijų plotams, visur 
įnešant Dievą ir skelbiant visiems neišsa
komą Dievo meilę. Nuoširdžiai pasimelski- 
me už pašaukimus.

Kun. K. A. M.

ALT‘os VALDYBA PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

1968 m. gruodžio 12 d. posėdyje Ameri
kos Lietuvių Taryba šitaip pasiskirstė pa
reigomis: vienbalsiai pirmininku išrinktas 
inž. Eugenijus Bartkus, I-ju vicepirminin
ku — dr. Pijus Grigaitis, vicepirmininkais 
— Teodoras Blinstrubas, Povilas Dargis, 
Juzė Gulbinienė, Jonas Jasaitis, Emilija 
Vilimaitė, sekretorium — dr. Vladas Ši
maitis, protokolų sekretorium — Leonas 
Jaras, iždininku — Mikas Vaidyla ir fi
nansų sekretorium — Jonas Talalas. .

FILATELISTŲ BIULETENIS

Lietuviai filatelistai ypač stipriai yra 
susiorganizavę JAV. Jie ten leidžia ir savo 
biuletenį „Lietuva“, kurį redaguoja E. Pet
rauskas.

To biuletenio neseniai išėjo 1968 m. lap
kričio mėn. skirtasis Nr. 8 (125). Net 20 
rotatorinių puslapių išspausdinta apsčiai 
straipsnių ir visokių įdomybių.

PAMINĖTA L. ŠUKYTĖ

The Washington Post ir The Evening 
Star, Vašingtono dienraščiai, gruodžio 16 
d. paskelbė išsamias recenzijas apie L. Šu
kytės koncertą Vašingtono National Galle
ry. (E)
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MINDAUGO PULKAS Panevėžio išlaisvinimą įteikė batalionui 
padėkos ženklą — gražiai išsiuvinėtą vė
liavą. Taip pat už išlaisvinimą vėliavą įtei
kė ir Šiaulių miesto visuomenė. Vėliavos

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)
„...Kur Nevėžio lyguma, ten šalelė myli

ma. Savanorius užaugino ir palaimino 
kautynėms motinų malda“.

Tai žodžiai iš mindaugėnų himno.
1918 metai. Sklinda gandai, kad į Lietu

vos teritoriją veržiasi bolševikai. Panevė
žio apylinkėje veikia bolševikų agitatoriai, 
kurie verčia gyventojus džiaugsmingai su
tikti „laimingą“ gyvenimą atnešančią rau
donąją armiją. Ginkluotų pajėgų, kurios 
galėtų pasipriešint atslenkančiam pavojui, 
dar nėra. Tik kai kur veikia silpni milici
jos punktai. Esant tokiai padėčiai, 1918 m. 
gruodžio 29 d. Krašto aps. ministerijos įsa-

tytas būdingas piramidės formos pamink
las. Paobelių dvaro žemė, kurią velionis 
aplaistė savo krauju, buvo paskirta naudo
tis jo giminėms. Bet dabar tas paminklas 
jau yra komunistų susprogdintas. Lukšia- 
kaimis pakeistas į Astravą. O buv. Kaune 
Lukšio gatvė pavadinta K. Požėlos vardu. 
Kas lietuvio širdžiai buvo miela ir brangu, 
dabar viskas susprogdinta ir traktoriais 
suarta.

Kautynėse ties Šėta buvo sužeistas sa
vanoris Antanas Sereika. Jam dėl kraujo 
nubėgimo amputuota koja. Tai pirmasis 
nepriklausomybės kovų karo invalidas.

buvo laikomos Karo Muziejuje Kaune.
Švenčiant metinę sukaktį, pulkui buvo 

paskirtas šefas, ir pulkas gavo 4 pėstinin
kų L. K. Mindaugo pulko pavadinimą. Už 
pasižymėjimus kautynėse pulkas vyriausy
bės apdovanotas Vyčio Kryžiaus vėliava. 
Joje buvo įrašytas šūkis: „Viešpatie, pa
dėk mums — tėvynės laisvę ir garbę gi
nam.“ Pulkui teko kariauti su visais Lie
tuvos priešais, ir daugelis vietovių yra ap
laistyta mindaugėnų krauju. 1923 m. pul
kas buvo perkeltas į Panevėžį, kur išgyve
no visą nepriklausomybės laikotarpį. 
Švenčių progomis Panevėžio miesto gyven-

Šį laišką kažkodėl norėčiau pradėti Sta
sio Santvaro eilėraščio žodžiais:

Nežinome, kur baigiasi žmogaus buities 
takai, 

Ir nesuprantame, ką girios medžiai šla
ma — 

Pavasario dienas sulaužė sutemų žaibai... 
Būdinga ir gražiai pasakyta. Tokia jau 
žmogaus prigimtis — juk jis dažnai norėtų 
pasirausti gyvenimo paslaptyse, o pasirau
sęs suprasminti savo praeities vingų kelią 
arba prakalbinti ateities kankinančią ty
lą.

tragiško invazijos ir Čekoslovakijos oku
pavimo fakto, jie isteriškai ir skubiai ėmė 
aiškinti, kad tai visai nesutrukdo rytų ir 
vakarų taikos pastangoms, ir iš naujo pra
dėjo maldauti pasimatymų su Kremliaus 
vadais.

Tačiau tikrovė lieka kitoj tokio vakarų 
politikų beprasmingo apsvaigimo pusėje. 
Jeigu ir būtų kokie nors nuomonių skirtu
mai Kremliaus vadų tarpe, tai toks vaka
rietiškas Rusijos liaupsinimas gali tik su
stiprinti Sovietų griežtosios politikos šali
ninkus ir jų įžūlumą.

kymu buvo pavesta kar. J. Variakojui su
organizuoti Panevėžio srities apsaugą. Į jo 

' paskelbtus atsišaukimus greitai atsiliepė 
savanoriai, ir 1919 m. sausio 7 d. jau buvo 
oficialiai pradėtas formuoti Panevėžio sri
ties apsaugos būrys. Bet, artėjant bolševi
kams, būrys persikėlė į Kėdainius ir tenai

Sustiprėjęs būrys ne vien tik gynėsi, bet 
daug kartų pats puolė bolševikų dalinius, 
neduodamas jiems įsitvirtinti. Tokie puoli
mai buvo vykdomi ne tik fronto linijose, 
bet dažnai ir užeinant į bolševikų kariuo
menės užnugarį. Žymesni puolimai buvo 
ties Pociūnėliais, Pagiriais, Krekenava,

tojai įteikdavo pulkui adresus ir dovanas. 
O pulko kariai su gyventojais visą laiką 
palaikė glaudžius ryšius.

1930 m. Pajuostės dvare buvo pradėtos 
statyti pulkui kareivinės, kurių pamatų 
pašventinimas įvyko gegužės 29 d. Pašven
tinimo apeigas atliko kun. Jurkus. Kertinį

Senovės graikams medžių šlamesys bu
vo suprantamas, ir ateities tyla jų nekan
kino. Viename mieste jie turėjo pasisodinę 
ąžuolą, kurio lapų šlamesys jiems reiškė 
vyriausio dievo kalbą, kitame gi mieste tu
rėjo apgyvendinę deivę, kuri, svaiginama 
garais, tardavo žodžius arba išvaitodavo

Jeigu nėra bausmės už ginkluotą įsiver
žimą, tai taip pat negali būti paskatinimo 
taikiam sugyvenimui. Kremliui pagaliau 
turi būt pastatytas klausimas labai aiškiai: 
ar Rusija ketina ir toliau, prisidengusi tai
kos kėslais, prigaudinėti Vakarus, arba ar 
ji yra pasiryžusi esamuosius skirtumus

tęsė organizacinį darbą.
Atžygiavo į Kėdainius gal apie 100 vyrų. 

Žygio koloną išrikiavo taip, kad ji būtų 
kuo ilgiausia ir atrodytų gerai ginkluota. 
Jojo raiteliai, važiavo gurguolės, ir žygia
vo pėstininkai. Ginklų maža teturėjo, bet, 
iš šalies žiūrint, visi buvo ginkluoti ir gur
guolėse vežė sunkiuosius kulkosvaidžius. 
Nors tai viskas buvo dirbtina, inscenizuo
ta, bet žmonės to nesuprato ir nesigilino į 
tas kariškas „paslaptis“. Bet mieste tuoj 
pasklido kalbos, kad į Kėdainius atvyko 
keli šimtai gerai apginkluotos lietuvių ka
riuomenės. Taip žmonėms buvo keliama 
gera nuotaika ir tuo pačiu gąsdinama prie
šų kariuomenė.

1919 m. vasario mėn. pradžioj būrys susi
kovė su bolševikais ir tame ruože jiems ne-

Kovarsku ir kitose vietovėse. Šios kauty
nės nepriklausomybės kovose suvaidino 
didelį ir svarbų vaidmenį. Jomis buvo už
kirstas kelias iš šiaurės besiveržiančiai į 
Kauną raudonajai armijai. Vėliau dalyva
vo didžiajame puolime ir kartu su kitomis 
dalimis bolševikus išvijo iš Lietuvos teri
torijos.

Kovo 22 d. būrys buvo pavadintas Pane
vėžio atskiru batalionu. Visuomenės tarpe 
tas batalionas ir vėliau jau pulkas turė
jo gerą vardą ir buvo gerbiamas. 1919 m. 
L. K. Moterų D-jos Panevėžio skyrius už

akmenį ant statomų kareivinių pamato už
dėjo 1. e. pulko vado pareigas mjr. Butke
vičius. Pulkas leido neperiodinį laikraštį 
„Senuolių Takais“.

Panevėžio katedros kapinėse yra palai
dota 216 žuvusių kovotojų, kurių kapus 
tvarkė pulko kariai. O visuomenė pagal 
dail. Zikaro paruoštą projektą pastatė ak
meninį paminklą. Pašventino vysk. Palta
rokas. Paminklas kainavo 6.000 litų.

To pulko šventė buvo švenčiama gruo
džio 29 d.

V. Vytenietis

KOSMINIAI ŽVALGAI

garsus. Valstybės paskirti burtininkai — 
kunigai išaiškindavo tuos garsus, žodžius 
ir ąžuolo šlamesius mokslininkams, valsty
bės vyrams, o visų pirma kariuomenės va
dams. Burtininkų įtaka ypač sustiprėjo, 
kada graikai, būdami maža tauta, nugalėjo 
didžiulę persų imperiją. Ministerial ir ge
nerolai pradėjo burtininkams daugiau pa
sitikėti, o burtininkai pradėjo daugiau įsi
vaizduoti. Taip reikalams esant, kiek vė
liau romėnai užpuolė Graikiją ir ją sunai
kino... Tačiau, nuostabu, burtininkų vaid
muo kažkaip neišnyko, išgyveno per am
žius iki šių dienų.

Lietuvos ministeris pirmininkas prof. A. 
Voldemaras labai tikėjo burtais. Tik Pary
žiaus burtininkės padrąsintas Voldemaras 
apsisprendė grįžti į jau bolševikų okupuo-

aiškintis ir spręsti juos? Nuo Kremliaus 
atsakymo ir elgesio priklausytų Amerikos 
ateities politika.

* * *

Sveikiname! Pagaliau susirado valstybės 
vyras, kuris ištarė tai, ką mes, vargšai ne
išmanėliai pabėgėliai, sakome ir skelbiame 
visur jau daugiau kaip dvidešimt metų. 
Dabar nekantriai lauksime naujos išmin
ties pirmųjų vaisių. Tuo tarpu gi palinkė
kime Nixonui ir jo vyriausiems patarė
jams geros sėkmės. 1969 metais lai jie tam
pa pasaulio burtininkais! Kiekvienam jų 
spaudžiu ranką.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

leido slinkti pirmyn. Iš viso tai buvo pa
čios pirmosios atsikūrusios Lietuvos ka
riuomenės kautynės. Kartu su tuo ir sava
noriai savo krauju pradėjo laistyti Lietu
vos žemelę. Kautynėse ties Kalupių kaimu 
sužeidžiamas savanoris (vėliau vyr. leite
nantas) Jurgis Kiaunis, buvęs Kaplių km. 
mokytojas. Bolševikai jam kardo smūgiais 
sužalojo galvą. Tai buvo pirmasis kautynė
se sužeistas savanoris.

Vasario 9 d. kautynėse ties Taučiūnų km. 
žuvo pirmasis kareivis Povilas Lukšys. Ve
lionis palaidotas senose Kėdainių kapinė
se, ir visuomenė ant jo kapo pastatė pa
minklą. Jo žuvimo vietoje vyriausybės lė
šomis ir visuomenės aukomis buvo pasta-

Sovietinis „niet”
JAV John Hopkins universiteto prof. Je

rome M. Gilison „Amerikan Political Sci
ence Review“ (amerikietiškoji politinių 
mokslų apžvalga) žurnale išspausdino 
straipsnį, kuriame daromos tam tikros iš
vados iš sovietinių balsavimų.

Autorius iš sovietinių laikraščių susida
rė lentelę, kuri rodo, kiek kurioje devynių 
sovietinių respublikų rinkimuose atiduo
dama neigiamų balsų: Estijoje tokių nei
giamų balsų būna 1,18 procentų, Rusijoje 
0,86 proc., Kazachstane 0,55 proc., Latvijo
je — 0,44, Turkmėnijoje — 0,32, Belorusi- 
joje — 0,29, Ukrainoje — 0,27, Lietuvoje— 
0,25, Tadžikijoje — 0,21.

Sovietiniai balsavimai yra slapti. Bet tas 
slaptumas reiškia, kad balsavimo kortelė 
sulankstoma ir įmetama į dėžę. Tai pada
roma viešai, komisijos ir kitų balsuotojų 
akivaizdoje. O jei nori parodyti savo prie
šingą nusistatymą ir išbraukti kandidatą, 
tai reikia jau užeiti į būdelę ir atkreipti į 
save sekančias akis. Taigi šitaip padaryti 
reikia drąsos.

Profesorius patį didžiausią neigiamai 
pasisakančių procentą Estijoje aiškina tuo, 
kad ten žmonės dar vis prisimena nepri
klausomybės laikus ir išdrįsta rodyti nepa
sitenkinimą. Lietuvos padėtis yra tokia 
pat. bet jis neranda atsakymo, kodėl joje 
toks mažas drąsiųjų procentas. Daryda- 
masis tolimesnes išvadas, jis, be kita ko, 
nurodo, kad tų protestantų skaičius kitoks 
kaime. Taigi į balsavimą gali atsiliepti ir 
tai, kad kaimuose vis mažėja gyventojų, o 
j miestus atėjusieji susiranda pakenčia- 
mesnes sąlygas. Be to, į rinkimus gali atsi
liepti ir tai, kad Lietuvos inteligentija 
esanti nusistačiusi neerzinti meškos ir tuo 
būdu daugiau laimėti savo kraštui, kas 
profesoriui, tur būt, nėra žinoma, nes to
kios nuotaikos nereiškiamos jokiuose laik
raščiuose.

Rusija ir Kazachstanas yrą dvi tokios 
respublikos, kurios, po Estijos, turi di
džiausius protestantų skaičius. Dėl jų ypač 
įdomi yra prof. Gilisono nuomonė. Kaza- 
chstanan į plėšinius buvo suviliota ar su
varyta daug jaunimo, kuris nusivylė są
lygomis ir visais nepasisekimais. Rusijoje 
protestantus jis priskiria Sibirui.

Prof. Gilisonas maža vilčių tededa, kad 
sovietiniai rinkimai demokratėtų. Naudo
damasis paskutiniųjų 10 metų rinkimų 
duomenimis, jis nurodo, kad ir protestuo
jančiųjų skaičius per tą laiką yra smar
kiai nukritęs. Be to, sovietiniams rinki
mams būdinga, kad daugiau kaip per 50 
metų dar niekada nėra pralaimėjęs nė vie
nas išstatytasis kandidatas!

1
Nuo 1962 metų spaudoje pradėjo rodytis 

pranešimai apie Sovietų Sąjungos į erdvę 
paleistuosius „Kosmos" tipo satelitus. Iki 
šio laiko Sovietų Sąjunga tokių satelitų 
paleido 243.

Satelitai „Kosmos“ yra įvairių paskir
čių. Vieni jų tiria įvairius gamtinius ir at
mosferinius erdvių reiškinius, kiti atlieka 
karinę žvalgybą. Raketa, paleista į polia
rinę orbitą, praskrenda per visą Amerikos 
žemyną. JAV oro gynybos žinyba iki šiol 
pastebėjo daugiau kaip 100 tokių satelitų- 
šnipų. „Kosmos“, laikydamasis 125-200 
mylių nuo žemės paviršiaus, apskrieja že
mę kas 90 minučių. Jis turi labai jautrias 
fotokameras, kurios, davus signalą iš kos
modromo Plėsėck (100 kilometrų į pietus 
nuo Archangelsko), pradeda veikti, kai 
skrenda virš karinio objekto. Raketa-žval- 
gas būna erdvėje iki 10 dienų. Žemės trau
ka pagaliau įtraukia raketą į oro sluoksnį. 
Tada atsidaro parašiutas, ir satelitas nusi
leidžia numatytoje vietoje Kazachstane.

Kodėl JAV vyriausybė nekelia protestų 
už erdvės pažeidimą virš savo teritorijos?

2
Nuo 1955 metų JAV U-2 tipo lėktuvai 

pradėjo žvalgyti karinius įrengimus sovie
tų teritorijoj. Tie lėktuvai skraidė 15 kilo
metrų aukštyje ir sovietinių naikintuvų 
bei artilerijos nebuvo pažeidžiami. Lėktu
vai U-2 buvo aprūpinti ypatingomis foto 
kameromis. Jie virš sovietų teritorijos at
liko 40 skridimų.

Padarytosios sovietinių kosmodromų, 
aerodromų, bandomųjų bazių ir raketinių 
instaliacijų nuotraukos davė išsamų sovie
tų karinio pasiruošimo vaizdą. U-2 skridi
mai nutrūko 1960 metais, kai sovietinis 
raketinis sviedinys numušė vieną tokį lėk
tuvą. Lėktuvus U-2 1961 metais pakeitė 
kosminis satelitas, kuris skrieja 200 mylių 
aukštyje 17 mylių greičiu per sekundę ir 
kurio nepažeidžia sovietiniai raketiniai 
sviediniai. Pagerintų fotokamerų nuotrau
kos, padarytos iš 200 mylių aukščio, nėra 
blogesnės už nuotraukas, darytąsias U-2 iš 
15 kilometrų aukščio. Pirmasis amerikie
čių žvalgybinis satelitas buvo pavadintas 
„Šeimos“, antrasis, kiek patobulintas, — 
„Maidas 4“. Satelitai turi nepaprastai jaut
rius detektorinius įrengimus su infra rau
donais spinduliais. Infra raudonieji spin
duliai objektus žemėje įgalina pamatyti 
tamsiausią naktį, per lietų ir rūką. Nuo to
kio modernaus šnipo akies niekas negali 
pasislėpti. Apie kariuomenės telkinius, pa
kitimus aerodromuose ir raketines bateri
jas satelitas tučtuojau signalizuoja JAV 
kontrolės stotims. Gautosios iš satelitų in
formacijos, papildytos žiniomis iš kitų šal
tinių, duoda aiškų žvalgomojo krašto ka
rinės parengties vaizdą. Apie pirmųjų sa- 
telitų-stebėtojų paleidimą į erdvę Pentago
nas skelbė viešai. Nuo 1962 metų apie sa- 
telitus-stebėtojus žinių spaudoje jau nebė
ra. Žinios apie juos priskirtos prie karinių 
paslapčių.

3
Satelitai-stebėtojai yra dviejų rūšių: sa

telitai fotografuotojai ir satelitai, kurie 
elektroniškai klausosi. Pasiklausomasis sa
telitas „Ferzet“, operuodamas erdvėje, su
gauna radijo ir radiolokatorių signalus 
stočių, esančių žemėje ir erdvėje, ir tuč
tuojau perduoda savo kontrolinėms sto
tims. Koks tikslus yra satelitų žvalgų vei
kimas, liudija šis atsitikimas. 1967 m. ba
landžio mėn. pradžioje „Šeimos“ fotografi

jos parodė, kad milžiniškame Bainokur 
(Kazachstane) kosmodrome atsirado pato
bulinta raketa „Vostok“. „Ferzet“ signalai 
nustatė, kad kosmodrome vyksta paruošia
mieji darbai paleisti į erdvę raketai „So- 
juz I “ ir kad kosmonautas Komarovas 
skrisdamas kalbėsis su žemėje esančiomis 
stotimis „Rubin“ kodu. Visas ,Sojuz I“ 
skridimas iki jo tragiško galo buvo seka
mas amerikonų žvalgomųjų satelitų, kurie 
visus skridimo duomenis perdavė JAV 
kontrolės stotims. „Sojuz I“ su kosmonau
tu Komarovu sudegė. Tie patys satelitai- 
žvalgai pranešė apie statomuosius atomi
nių ginklų fabrikus Kinijoje ir pranešinė
ja apie kiekvienos atominės bombos spro
gimą. Jie pranešinėja apie antiraketinių 
įrengimų statybą prie Maskvos ir Lenin
grado ir pirmojo lėktuvnešio statybą Niko- 
lajevske. Nuo satelitų-žvalgų negali pasi
slėpti nei sovietų karo laivyno judesiai, nei 
Naserio manevrai dykumose.

Branduolinės fizikos mokslininkas Ralf 
Leipas, kalbėdamas apie „orbitinės žvalgy
bos“ techniką, pareiškė, kad toji technika 
taip greitai tobulėja, jog greitai bus gali
ma atpažinti Maskvos gatvėmis kursuo
jančių automobilių markes.

4
Orbitinės žvalgybos srityje JAV toli pra

lenkė Sovietų Sąjungą. Satelitų-žvalgų 
amerikonai turi du kartu daugiau negu ru
sai. Be to, Sovietų Sąjunga neturi pakan
kamo skaičiaus detektorinių bazių ir lėk
tuvnešių, kurie galėtų aptarnauti bazes bet 
kurioje žemės vietoje.

Nei Jungtinės Amerikos Valstybės, nei 
Sovietų Sąjunga neprotestuoja prieš orbi
tinių šnipų atliekamuosius „orinio suvere
niteto“ pažeidimus. Abi šalys, matyt, abi
pusišką kosminę žvalgybą laiko sau nau
dingomis, nes ji padeda tarp abiejų galiū
nų išlaikyti jėgų pusiausvyrą geriau negu 
koks formalus susitarimas.

BE NUODĖMĖS?

Anglų rašytojas A. Connan Doylis, Šer- 
loko Holmso kūrėjas, kartą iškrėtė pokš
tą: dvylikai pagarsėjusių sąžiningumu 
bankininkų bei pramoninkų pasiuntė to
kio turinio telegramas: „Viskas išaiškinta. 
Bėk nedelsdamas!“

Per 24 valandas visi šie žmonės paliko 
Angliją.

* *

VISAD PRIE KOJŲ

Rusų poetas V. Žukovskis (1783-1852) 
keliavo po Šveicariją. Vieną dieną su pa
žįstamais išsiruošė iškylon po apylinkes. 
Kažkas pasiūlė pakilti į stataus kalno vir
šūnę, iš kur būtų galima gėrėtis žaviu 
vaizdu.

— O, labai ačiū, — a t saike autorius. — 
Su kalnais aš elgiuosi lygiai taip, kaip su 
gražiomis moterimis: visuoimet lieku prie 
jų kojų.

♦ ♦

KURIS PASITRAUKS?

Ant siauro takelio Weimaro parke susi
tiko genialus vokiečių poetas W. Goethe 
(1749-1832) su kritiku, kuris aštriai ver
tino jo kūrinius. Sustojęs ant takelio, kri
tikas piktai burbtelėjo:

— Aš neužleidžiu kelio kvailiams.
— O aš visad priešingai darau, — atsa

kė Goethe ir mandagiai pa sitraukė į šalį.
(M. G.)

tą Lietuvą... Ten buvo suimtas, išvežtas ir 
sunaikintas.

* * *
1968 metai jau pasinėrė į tamsą, o 1969 

tik pradėjo kilti iš rūkų bei dūmų didesnių 
ir mažesnių gaisrų padangėse. Valstybių 
didieji sėdi neramūs ir blaškosi. Žmonijos 
likimas jų globoj, bet jie nėra tikri, kad 
saugūs tie keliai, kuriais reikėtų jiems 
žmoniją vesti.

Nukreipę žvilgsnį į pastaruosius dešimtį 
metų, pastebėsime, kaip lengva buvo Va
karų didiesiems spręsti tautų likimą, kada 
jie turėjo burtininkus, kuriais pasitikėjo.

Kai Ruzveltas nežinojo, kaip patvarkyti 
Europą saugiais pagrindais, tai jis atsi
klausė Staliną. Pastarasis „išbūrė“: vienin
telis kelias Europos amžinai taikai užtik
rinti — pusę Europos su daugiau kaip 100 
milijonų gyventojų reikia atiduoti jam. 
Ruzveltas taip ir padarė.

Kai Vilsonas su Braunu, atsikvietę Ko
syginą į Londoną, norėjo sužinoti, kuriuo 
būdu galima būtų sėkmingiau sutamprinti 
ryšius tarp Didžiosios Britanijos ir milži
niškos Rusijos, tai Kosyginas „išbūrė“: iš
imti Pabaltijo valstybių auksą iš Anglijos 
Banko seifų ir atiduoti Rusijai. Vilsonas 
taip ir padarė.

Kai Džonsonas, nežinodamas, kaip su
jausminti šaltoką santykių nuotaiką tarp 
Jungt. Amerikos Valst. ir Jungtinės Rusi
jos, kaip padaryti ją nuoširdžią, atsiklausė 
Kremliaus burtininkų. Jie jam išbūrė: pra
dėti nuginkluoti likusią vakarų Europą: o 
Rusija savo ruožtu sutiktų pasirašyti mė
nulio nemilitarizavimo sutartį. Džonsonas 
tiek susižavėjo mėnulio saugumo planu, 
kad tuojau pradėjo mažinti vakarų Euro
pos ginklavimą. Kremliaus burtininkai, 
pastebėję, kad Vakarų Europa tikrai pra
dedama nuginkluoti ir darosi nesaugi, nu
tarė užimti Čekoslovakiją...

Galima dar būtų ilgai tęsti sąrašą tokių 
didesnės ar mažesnės reikšmės įvykių, ku
riais buvo sagstomas Europos praeities 
vingus kelias. (Tik Berlyno blokados me
tas sudaro vienintelę išimtį). Kiekvieno to
kio įvykio atveju Kremlius vaidino ir su
vaidindavo vaidmenį anų graikiškų išmin- 
čių-burtininkų, pas kuriuos vakarų politi
kai eidavo, klausdavo jų, paklusdavo jiems 
ir prisitaikydavo.

Bet štai 1969 metų išvakarėse Kremliaus 
burtininkai liko vieni, be jiems ištikimos 
klijentūros. Po įvykių Čekoslovakijoj nėra, 
kas juos klausia, ir nėra, kas jiems tiki.

Kaip ilgai? Kas žada užimti jų vietą?
* * *

1969 metų prieangy pasaulio politiniame 
horizonte iškilo naujas pranašas — R. Ni
xon. Jo vyriausias politinis patarėjas prof. 
H. Kissinger savo neseniai išleistoj knygoj 
„Dienotvarkė tautai“ (suprask — Ameri
kos tautai) jau vysto štai kokias mintis —

Praeity vakarų politikai perdaug buvo 
užimti Kremliaus temperatūros bei nuo
taikų stebėjimais. Mažiausią jų kitimą jie 
perdėtai aiškino savais dideliais diplomati
niais laimėjimais, kai iš tikrųjų iš esmės 
Kremliuje niekas nesikeitė. Tokiu būdu, 
apgaudinėdami save, vakarų politikai už
hipnotizavo save Rusijos nuoširdžiais no
rais taikytis ir sugyventi su vakarais. Iš 
tikrųjų gi Kremlius tokių norų niekuomet 
neturėjo. Priešingai, nieku neužhipnoti
zuotas Kremlius visur čia įžiūrėjo tik va
karų silpnybę ir niekuomet nepraleido 
progos pasinaudoti ja savo užmačioms.

Šis vakarų politinių vadų užsihipnotiza- 
vimas yra nuėjęs taip toli, jog, nežiūrint

FIATAI IR CITROENAI
Britanijoje nuolat susiduriame su tokiais 

atsitikimais, kai ekonomiškai stipresnis 
praryja silpnesnį. Pajėgesni bankai, įmo
nės, laikraščių leidyklos perima mažiau 
pajėgius. Ne visada tie silpnesnieji tuo bū
du gelbstimi nuo bankroto. Būna tokių at
vejų, kai perimamoji įmonė gali ir toliau 
savarankiai dirbti, bet didesnės įmonės sa
vininkai nori plėstis, turi laisvų kapitalų, 
tai ir perima.

Tokie perėmimai susiję ir su tam tikrais 
pavojais. Ypač visuomenė jautriai sutinka 
žinias, kad dideli koncernai perima laik
raščius. Kai laikraštis pereina į pelno sie
kiančiųjų rankas, tai kyla pavojus, kad jis 
neteks nepriklausomybės ir bus panaudo
jamas kalbėti už pinigą ar reikšti politika 
suinteresuotų atskirų asmenų balsą.

Įmonių perėjimas į koncernų rankas irgi 
ne visada gali būti teigiamas. Tiesa, tada 
gal sumažėja gamybos išlaidos. Bet didieji 
jau gali labiau diktuoti gaminių kainas, 
jeigu valstybė griežtai nesikištų ir ne
kontroliuotų.

Dabar jau pasidarė įprasta, kad vieno 
krašto pajėgios bendrovės perima kito 
krašto įmones. Ana, neseniai Italijos auto
mobilių įmonininkas, kurio firma žinoma 
Fiato vardu, perėmė Prancūzijos automo
bilių Citroeno gamyklas. Sužinojęs, kad 
tarp tų firmų vyksta pasitarimai, prez. de 
Gaulle'is norėjo sustabdyti perėmimą. Ci
troeno firma juk gamino net tą automobi
lį, kuriuo pats prezidentas važinėja. O da
bar ta firma pereina į italų rankas. Bet ir 
prezidentas nieko negalėjo padaryti. Citro
eno firma dirbo jau su nuostoliais. Išgel
bėti jai reikia atliekamo kapitalo. Kitos 
prancūzų automobilių bendrovės smulkes
nės už Citroeną ir negalėjo jo perimti.

Fiato fabrikai nuo 1964 m. padvigubino 
savo gamybą. Jie dabar per dieną pagami
na iki 7.000 automobilių. Jis turi Italijoje 
apie 30 fabrikų su apie 150.000 darbininkų. 
Atskiruose fabrikuose gaminamos tam tik
ros dalys, kurios paskui vežamos kitur su
montuoti. 1968 m. Fiatas pardavė arti pus
antro milijono automobilių ir pralenkė 
Volkswageną. Europoje Fiatas yra pati 
pirmoji didumu automobilių gamybos fir
ma. Didesnės už ją automobilių firmos yra 
trys amerikietiškos.

Fiatas ne tik perima prancūzų Citroeną, 
bet plečiasi ir kitur. Jis juk stato ir įrengs 
didžiulius fabrikus Sovietų Sąjungoje. 
Ten Fiato fabrikai apie 1972 m. bus jau 
pajėgūs kasmet pagaminti iki 600.000 au
tomobilių per metus. Dabar Sov. Sąjunga 
pasigamina tik apie 250.000 automobilių 
kasmet. Fiato fabrikus jau turi Lenkija, 
Jugoslavija, Bulgarija ir Rumunija. Fiato 
savininkas Agnellis įsitikinęs, kad Europos 
automobilių gamintojų dėmesys kaip tik ir 
turėtų krypti į Rusiją ir kitus rytų Euro
pos kraštus, o taip pat į Afriką ir Vidur. 
Rytus, nes tie kraštai dar tebėra nemoto
rizuoti. JAV nėra rinkos Europos gamybai.

Be kita ko, pasaulyje dabar yra apie 200 
mil. automobilių. Iš to skaičiaus JAV, Eu
ropai, Australijai ir Japonijai atitenka 170 
mil. Likusieji 30 mil. aptarnauja apie 2,5 
milijardų gyventojų turinčius kraštus. Eu
ropoje kasmet išperkama apie 8,8 mil. au
tomobilių. Maždaug tokia pat metinė rinka 
yra ir JAV.

3
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Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėt aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 23 šil. D. 
Paukštienė, 2.50 dol. J. I. Bachunas, 13 šil. 
D. Kaniauskas, 6 šil. A. Linkevičius, 5 šil. 
Si Stulgys, po 3 šil. J. Tamulaitis, A. Ma
žeika, K. Vitkus, K. Kairys, J. Tamašaus
kas, P. Vencaitis, B. Vidmantas, I. Kiaunė, 
J. Lideika, A. Kukanauskas, P. Vasis, P. 
Adomaitis, K. Rūsys, J. Jakimavičius, J. 
Pipynė, J. Jarutis, P. Jusionis. A. Rūsys, J. 
Baukys. J Strumskis. H. Ropius, B. Mardo- 
sas, V. Kukanauskas, P. Veikšra. A. Ma- 
siulionis.

LONDONAS
SPAUDOS BALIUS

Vasario 1 d., šeštadienį, Lietuvių Namuo
se Londone ruošiamas tradicinis

SPAUDOS BALIUS
su gera muzika, su skanių valgių bufetu, 
su loterija ir kitokiom įdomybėm.

Baras veiks iki 1 vai. nakties.
Pradžia 7 vai.
įėjimas 5 šil.
Staliukai užsisakomi iš anksto telefonu 

727-2470.

GRIŽO PROF. DR. LEDERIS
Praleidęs metus JAV, prieš šventes grį

žo Britanijon į savo pareigas bristoliškis 
prof. dr. Karolis Lederis.

Sausio mėn. pirmomis dienomis jis lan
kėsi Londone, kur dalyvavo metiniame 
Britanijos farmakologų draugijos suva
žiavime.

NEBEDIRBA SPAUSTUVĖJE
Žurnalistas R. E. Maziliauskas nuo pra

eitų metų pabaigos nebedirba Nidos spaus
tuvėje.

KALĖDINĖ EGLUTĖ
Gruodžio 29 d. įvyko vaikų kalėdinės eg

lutės susibūrimas. Rengėjai — Parapijos 
Komitetas ir Moterų Šv. Onos Draugijos 
Valdyba, padedami Londono Jaunimo 
„Grandies“, pasirūpino vaišėmis vaikams 
ir programa, o Kalėdų senelis (V. Janule- 
vičius) apdovanojo juos saldumynais.

Programa atlikta prieš vaišes. „Gran
dis“ joje pralinksmino vaikus ir jų tėve
lius. Programai vadovavo Jaras Alkis. Ta 
proga „Grandis“, pasinaudodama Kalėdų 
nuotaika, apdovanojo savo vadovą Jarą 
Alkį.

Eglutės rengėjai ypač dėkingi lietuviškų 
ledų gamyklos savininkui Vytautui Pliopai

JAUNIMUI
KALĖDINIS UŽDAVINYSSIURPRIZAS

Seniai žinome, kad šio krašto senesnioji 
lietuvių karta labai susirūpinusi priaugan
čiuoju savo jaunuolynu. Jie įvairiais bū
dais bandė traukti juos į lietuviškas lietu
vių jaunimo gretas. Pagaliau labai nudžiu
gau, kai vieną dieną išvydau Europos Lie
tuvyje jaunimui skirtą skyrelį. Dar labiau 
nudžiugau, kai pamačiau, kad tą skyrelį 
pats jaunimas ėmėsi redaguoti. Taip, ne
turtingas tas skyrelis, bet mes gerai žinom, 
kad kiekviena pradžia yra sunki arba la
bai sunki. Lietuvių jaunimas ėjo šio krašto 
mokyklas anglų kalba. Dėl to kai kam ir 
sunku ką nors parašyti. Nekaltinkime jų 
už tai.

Šiame jaunimo skyrelyje visuose nume
riuose mačiau: populiariausios savaitės 
plokštelės. Gal ir gerai tiems, kurie mėgs
ta triukšmingą muziką, šaukiančias ir įvai
riais balsais rėkiančias dainas ir besaikį 
būbnų daužymą. Šiame skyrelyje aš pasi
gedau lietuviškų dainų. O jos yra tokios 
mielos, tokios gražios. Jomis gėrisi kita
taučiai, kai išgirsta. Jos verčiamos į sveti
mas kalbas. Šiuos mūsų dainų perliukus 
yra jau labai labai seniai pastebėję tokie 
dideli žmonės kaip Šileris ir Gėtė. Bet apie 
jas šiame skyrelyje nė žodelio.

Paskutiniame šių metų Europos Lietuvio 
numeryje mums skyrelio redaktoriai pa
siūlė pabandyti bytelių dainą, kuri lietuvio 
dvasiai kažin ar priimtina. Ir mes šią dai
ną dainuodami nenustebinsime nieko, tik 
parodysime savo menkumą. O prie tos dai
nos ar nepasiūlys mums dar užsiauginti il
gus plaukus, juos suvelti, apsikarstyti bliz
gučiais, apsirengti juokingais rūbais ir pa
siversti baidyklėmis arba čiučelomis, to
kiomis, kokias šio krašto ūkininkai stato 
laukuose žvirbliams baidyti. Tai tada gal 
kai kam ir atrodys labai puikus lietuvių 
jaunimas, nes prie tokios dainos tinka tik 
tokie rūbai.

O. Audronytė 

iš Billericay, Essex, kuris atgabeno 100 
specialiai pagamintų lėkštučių ledų, pridė
damas dar didžiulę saldainių dėžę, ir „Qu
een Adelaide“, Hackney Rd., paaukoju
siam butelį spiritinio gėrimo loterijai, ir 
Justinui Dirvonskiui, prisidėjusiam mais
tu.

TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS
Sausio 4 d. Sporto ir Socialinio Klubo 

salėje suruoštame tradiciniame kaukių ba
liuje šįkart dalyvių buvo mažiau negu ki
tais metais, bet užtat nuotaiką turėjome 
daug šeimyniškesnę.

Balių suruošė Londono LAS skyriaus 
valdyba, dirbdama kartu su Londono Jau
nimo „Grandimi“.

Už geriausias kaukes premijas laimėjo B. 
Namajuškienė, Rūta Demenytė ir Peter 
Hill.

APYSKAITA IR PADĖKA
Londono Lietuvių bažnyčioje įmūrytosios 

paminklinės lentos pagaminimui aukojo: 9 
sv. 3 šil. 6 p. T. Vidugiris; 2 sv. 2 šil. 6 p. P. 
Gabrėnas; po 2 sv. Leonas, S. Puidokas, S. 
Tadaravičius; 1 sv. 10 šil.-E. Šimelis; po 1 
sv.—K. Blažys, I. Dailidė, A. Dėmenis, J. 
Gibas, V. Jokūbaitis, J. Kazlauskas, J. Pa
rulis, K. Plukas, č. Pranskevičius, M. Rim
ša, P. Taujinskas, P. Žvirblis; po 10 šil.— 
J. Balčiūnas, B. Benevičius, P. Bulaitis,- J. 
Cernis, S. Kasparas, B. Kliorys, M. Knabi- 
kienė, A. Kutka, P. Mašalaitis, V. Milvidas, 
J. Mišeikis, S. Starulis, J. Tamulaitis; 7 
šil. 6 p. Z. Juras; po 5 šil.—-A. Andriuške
vičius, J. Bagdušenka, B. Balsevičius, J. 
Barauskas J. Baublys. S. Bosikis, M. Bro
kas. V. Bumbliauskas, J. Dirvonskis, M. 
Drenavičius, T. Gasiorovski, J. Gineikis, V. 
Grigaitis, P. Jonaitis, A. Knabikas, B. Kur
tinaitis, A. Motiejūnas, P. Nasutavičius, P. 
Pakalniškis, J. Tarulis, J. Vaitkus, V. Ve
lička, J. Vikanis, V. Žukas; 3 šil.V. Micke
vičius; po 2 šil. 6 p. P. Balčiukonis, P. Ba- 
risas, V. Dankis, V. Grigelis, J. Grikietis, 
P. Karvelis, B. Kazlauskas, P. Urbonas, M. 
Varinauskas; po 2 šil. A. Beliūnas, A. Ka- 
zikauskas, S. Morgan. Iš viso suaukota 45 
svarai ir 5 šilingai. Už tuos pinigus paga
minta paminklinė lenta, užprašytos pamal
dos, o likutis sunaudotas smulkioms išlai
doms.

Paminklinės lentos aktą kaligrafiškai 
surašė E. Matukas. Į anglų kalbą išvertė 
M. Balčiūnas.

Visiems aukotojams ir talkininkams ko
miteto vardu tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

V. Zdanavičius

METINIS PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Susirinkimas šaukiamas sausio 12 d„ 

sekmadieni, 4 vai. p.p., Sporto ir Sociali
nio Klubo salėje.

Jaunimo skyriaus kalėdiniame kampe
lyje buvo duotas „Kalėdinis Uždavinys“. 
Jį sudarė penki klausimai. Štai jau gavom 
du atsakymus, bet gaila, kad jie ne 
visai tikslūs. Nors jau ir po švenčių, bet 
jei dar kas nors atsiųs tikslius atsaky
mus, gaus prižadėtąją 2 svarų kalėdinę do
vaną. Klausimai vėl kartojami:

1) Žymiausias Lietuvos atgimimo poe
tas.

2) Valdovas, kurio laikais didžiausia bu
vo Lietuvos valstybė.

3) Trys svetur gyvenantieji lietuviai ra
šytojai.

4) Trys Lietuvos kaimyniniai kraštai.
5) Du pagrindiniai Lietuvos miestai.
Atsakymus prašau siųsti: Jaunimo Sky

rius, 2 Ladbroke Gdns., London, W. 11. 
Atsakymuose prašau nurodyti savo vardą, 
pavardę, amžių ir adresą.

J. sk. Red.

POP U VARIOSIOS rur SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

1. Lili the Pink —Scaffold.
2. * Build Me Up Buttercup Foundations.
3. One, two, three O'Leary—Des O* Con

nor.
4. * I Ain't Got No — I Got Life — Nina 

Simone.
5. I'm The Urban Spaceman—Bonzo Dog 

Doo Dali Band.
Ob-La-Di, Ob-La-Da —Marmalade.

7. Sabre Dance Love Sculpture.
8. * Albatross —Fleetwood Mac.
9. Race With The Devil —The Gun.
10. May I Have The Next Dream Wit A

You Malcolm Roberts.
GERIAUSIA

SAVAITĖS PLOKŠTELĖ
Private Number

— Judy Clay & William Bell.

MIRĖ J. MAČIONIS
Jonas Mačionis po ilgos ligos mirė 1968 

m. gruodžio 19 d. Palaidotas Mostono lie
tuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame Manchesterio Lie
tuvių Klubui ir nariams už vainiką Jonui 
Mačioniui. Taip pat dėkojam Eccles ramo- 
vėnų skyriui už vainiką ir visiems daly
vavusiems jo laidotuvėse.

Nuoširdus ačiū.
P. Verbickas

MIRĖ MARU A KARDELIENĖ
Bethnal Green ligoninėje 1968 m. gruo

džio 30 d. mirė Marija Kardelienė, gimusi 
1903 m. gruodžio 15 d. Raseiniuose.

Į Angliją ji atvyko 1947 m. balandžio 27 
d. Laidojama iš Lietuvių bažnyčios sausio 
7 d. Lietuvių kapinėse.

LEIQH
VAIKŲ EGLUTĖ

Leigh skyriaus ruoštoji vaikams Kalėdų 
eglutė įvyko gruodžio 14 d. Pravesta labai 
puikiai. Pobūvy dalyvavo gražus būrys 
vaikučių su tėveliais. Mažuosius pavaišino 
darbščiosios šeimininkės E. Kizlauskienė 
ir E. Jankūnienė.

Kalėdų senelis A. Bruzgys vaikučius ap
dovanojo. Dovanas paruošė R.C. Stepona
vičienė. Loteriją pravedė K. Narbutas, V. 
Miškinis ir D. Steponavičius.

Vėliau anglas magikas parodė gražių 
nuostabybių. Gražaus juoko sukėlė ne tik 
mažiesiems, bet ir suaugusiems.

Ruošiant eglutę, daugiausia pasidarbavo 
skyriaus pirmininkas A. Dilijonas ir J. Pi
lipavičius. Skyr. pirm. A. Dilijonas labai 
gražiai pravedė visą pobūvį. Jis su švilpu
ku, kaip kūno kultūros mokytojas, davinė
jo mažiesiems visus įsakymus.

Buvo matyti ir senosios išeivijos lietu
vių, net pirmą kartą dalyvaujančių pana
šiame pobūvyje.

Iš daugumos dalyvių teko išgirsti gra
žių atsiliepimų.

Didžiausios padėkos nusipelnė skyr. pir
mininkas. A. Dilijonas. rengėjai ir visi ki
ti, kurie bet kuriuo būdu prisidėjo prie su
ruošimo, o taip pat ir visi dalyvavusieji.

Dalyvis

BIRMINQHAMAS
ŠVENTINIAI ATGARSIAI

Birminghamo lietuvių kolonija nedidelė 
ir jau kelinti metai kiek gražesnių paren
gimų paruošti nebeįstengia. Tačiau yra at
skirų grupelių, kurios sugeba paįvairinti 
net anglų darbininkų nuobodų fabriko gy
venimą.

Po švenčių grįžus į darbą, teko nugirsti 
anglus darbininkus kalbant apie nusigėru
sius ir apsisnargliavusius 5 ar 6 lietuvius.
Jie buvo pastebėti „Prince of Wales“ res-
torane, Aston Church Rd., Nechells. Iš 
pasikalbėjimo apie nenormaliai apkrautą 
spiritiniais gėrimais stalą, jie susidarę ne
paprastą įspūdį. Tačiau, girdint su pašai
pa minint žodį „lithuanians', vis dėlto bu
vo gėda.

Pašalietis

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja Lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užs:ikant 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 G ARDENS, LONDON, W.ll

BRADFORDAS NOTT1NQHAMAS

SKRIDIMAS Į ERDVES
Sausio 18 d„ 7 vai., Vyties klubo salėje 

rengiamas pasikalbėjimas apie skridimą į 
erdves. Pasikalbėjimą praves Vik. Ignaitis.

Visi lietuviai, kurie domisi skridimais į 
erdves, kviečiami dalyvauti šiame pasikal
bėjime.

Vyties Klubo V-ba

KALĖDŲ EGLUTĖ BRADFORDE
Labai gražų lietuvių jaunuolyno būrelį 

turėjo Vyties klubas savo patalpose pasku
tinį 1968 metų šeštadienį. Mat, Atžalynas 
tą dieną rengė Kalėdų eglutę savo jaunes
niems broliukams ir sesutėms. O jų prisi
rinko apsčiai. Pirmiausia prie gražiai pa
puoštos ir žvakutėmis apšviestos eglutės 
visas jaunimas išpildė programą. O ji bu
vo gana įvairi. Jos klausėsi tėveliai ir sve
čiai, jos klausėsi ir Atžalyno atsikviestasis 
Kalėdų senelis — Burba.

Programą pradėjo ir visus susirinkusius 
su Kalėdomis pasveikino ir laimingų Nau
jųjų Metų palinkėjo klubo pirm. Vik. Ig
naitis. Po to Atžalynas, kuriam labai gra
žiai talkininkavo J. Traškienė, išpildė pro
gramą. O ji buvo labai įvairi: čia Kalėdų 
giesmė nuskambėjo, čia tautiniai šokiai 
nustrioksėjo, čia A. Silnicko dūdelė sura- 
liavo. O D. Rusinas akordeono muzika ne 
tik tautinius šokius palydėjo, bet ir su so
lo muzika į programos pynę įsijungė. Ir 
taip vienas programos dalykėlis po kito 
keitėsi ir keitėsi. Baigiant Kalėdų eglutės 
programą, visi sugiedojo Tyliąją Naktį. O 
tada atėjo eilė Kalėdų seneliui: jis ilgai 
triūsė ir sunkiai dirbo, kol visą krepšį do
vanų mažiesiems išdalijo.

Po programos tėveliai ir svečiai nuėjo 
susitikti su savo kaimynais, pasikalbėti, 
gal alučio išgerti, o atžalynietės pasiėmė 
vaišinti savo jaunesniuosius broliukus ir 
sesutes. Kai mažieji jau buvo sotūs, atža
lynietės atėjo pas tėvelius ir svečius. Juos 
irgi vaišino savo darbo sumuštiniais, šir
dingais šypsniais ir kavute.

Kalėdų eglutės parengimą finansavo Vy
ties klubas.

J. Vaidutis

Turįs įrengtus gyvenamuosius namus lie
tuvis ieško 50-60 metų amžiaus inteligen
tiškos kompanijonės-šeimininkės. galin
čios įnešti 200 svarų kapitalo. Rašyti: Mr. 
J. Adams, 159 Bailey Bridge Rd., Brain
tree, Essex.

DIDYSIS NUOTYKIS
(Atkelta iš 1 psl.)

tastų, kuriems geriau pasisekė negu legen- 
dariniam Ikarui, kurie legendarines fanta
zijas įvykdė gyvenime žmonijos pažangai, 
tos žmonijos, kuri gyvena gerojoje žemėje. 
Taip, vykdydami kolektyvo paruoštomis 
priemonėmis fantastinę kelionę į mėnulio 
artybę, amerikiečiai savo kalėdiniuose lin
kėjimuose, iš pradžių to mažojo kolektyvo 
vadas Bormanas, o paskui ir kiti prasitarė 
apie gerąją žemę.

Taip, žemė yra geroji. Ta pati žemė, ku
rioje mes gyvename ir kurioje tiek daug 
visokiausių biaurumų vyksta. Žemė yra 
geroji, nes mes nežinome kitos, geresnės 
už ją, ir ji mums teikia gyvenimą. Žemė, 
žinoma, būtų niekai, jei neturėtume tos 
romantiškos saulės, kuri, pagal mūsų liau
dies dainą, kadaise buvo ištekėjusi už mė
nulio, dabar aplankyto tų trijų amerikie
tiškų Ikarų. Tiems drąsiems vyrams ten, 
matyt, ir kilo mintis, kad žemė yra geroji. 
Jeigu joje kas nors negeras yra, tai žmo
gus, dalis žmonių, kurie tebesinaudoja ego
istinėmis plėšraus žvėries pastangomis pa
jungti ne tik atskirus žmones, bet ištisas 
tautas savo tikslams. Atimk iš žmogaus tą 
biaurų ir godų žvėrį, ir žemė bus geroji, 
kaip ją pavadino prie mėnulio fantastiško
je kelionėje atsidūrę didvyriškieji astro
nautai, arba pirmieji lunanautai.

STRAIPSNIO PATIKSLINIMAS
„Europos Lietuvio“ Nr. 45(1037) paskelb

tas mano rašinėlis, raginąs plačiau lietu
viškai reikštis šventėse, daugiau puoselėti 
lietuviškus papročius, pirkti lietuvių meni
ninkų kūrinius, gamintis savus sveikini
mus ir pan.

Deja, įsivėlė skaudžiai rėkianti klaida il
gesniame sakinyje, kuriame praleista „sve
timųjų operas“. Tasai sakinys buvo taip 
parašytas:

„Lietuviai turėtų dovanas pirkti prak
tiškas, kaip: mūsų rašytojų knygas, mūsų 
kompozitorių išpildytus kūrinius plokšte
lėse (tik ne mūsų dainininkų įdainuotas 
svetimųjų operas, nes tai nėra lietuviškos 
kultūros kėlimas!), užsakyti artimajam 
lietuvišką žurnalą, laikraštį, kasdien nu
plėšiamą kalendorių, nupirkti lietuvišką 
juostelę ar lietuviška mintimi medžio bei 
kitokį drožinį, nupirkti lietuvio dailininko 
lietuviška tematika paveikslą ir pan.“

Algirdas Gustaitis

JAlliVlJlO Z1LHA1S
16 Hound Rd., West Bridgjord, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
PERKĖLIMAS

Iš Leicesterio Royal Infirmary kun. S. 
Matulis yra perkeltas į kitą vietą. Prirei
kus jį galima pasiekti šiuo adresu:

Zachary Merton Home, Woodhouse Ea
ves, nr. Laughborough. Telef. Woodhouse 
Eaves 371.

ŠALTINIS
Nottinghamiečiai, kurie negavo šaltinio 

kalėdinio numerio, tesikreipia Židinio ad
resu į kun. A. Gerybą. Taip pat į jį krei
piasi ir tie iš kitur, kurie žurnalo numerio 
nebūtų dar kartais gavę

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — sausio 12 d., 11 vai., Ži

dinyje.
DERBY — dėl kunigo ligos sausio 19 d. 

liet, pamaldų nebus.
NOTTINGHAM — sausio 19 d„ 11 vai., Ži

dinyje.
NOTTINGHAM — sausio 26 d„ 11 vai., 

Židinyje.
NOTTINGHAM — vasario 2 d., 11 vai., 

Židinyje.
ECCLES — sausio 12 d., 12.15 vai.
LEEDS — sausio 12 d., 3 v.p.p. — a.a. Jur

gio Žambos metinės Mišios.
BRADFORD — sausio 19 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — sausio 26 d., 1 v.p.p.

443 PUSLAPIAI DOKUMENTŲ
... „Šiuos savo užrašus skiriu Sibire žu

vusioms ir įnirusiems lietuviams. Tai ant
kapis jų nežinomiems ar jau baigiantiems 
nykti kapams“ — tokią dedikaciją užrašė 
Stefanija Rūkienė naujai išleistoje savo 
atsiminimų knygoje VERGIJOS KRIUKE
LIUOSE.

Knyga 443 puslapių, ir kiekvienas pus
lapis liudija apie Sibiro vergijos siaubin
go gyvenimo dienas.

Knygos kaina, įskaitant persiuntimą, 43 
ši. 6 d.

Gaunama: DAINORA, 14, Priory Rd., 
Kew, Surrey.

PAIEŠKOJIMAI
BANIULIS Vytautas, Antano ir Marijos 

sūnus, gimęs 1925. II. 2 Valdavoje, Biržų 
apskr., pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

LIET. SODYBA
— Kaip jau buvo skelbta, Sodybos Klu

bo Šaudymo Sekcijos parengimas įvyksta 
sausio 18 d. Pradžia 8 vai. v.

Praėjusią vasarą tos Sekcijos šauliai lai
mėjo keletą pirmenybių ir gerokai išgarsi
no Sodybą. Todėl verta būtų juos visoke
riopai paremti. Kas norėtų užsisakyti nak
vynę, prašoma pranešti iš anksto. Telefo
nas: Bordon 2810 (iš Londono 04-203- 
2810).

— Pirmieji lietuviai, atsiliepę į Sodybos 
Klubo kreipimąsi ir įstoję nariais, yra P. 
Juška, J. Valiukonis, B. Gailiūnas ir K. 
Masiliūnas. Pageidautina, kad tas skaičius 
dar bent dešimteriopai padidėtų.

Norintieji į Sodybos Klubą įstoti, prašo
mi tik pranešti savo adresą ir prisiųsti 
2/6 pusmetinį mokestį (iki birželio 1 d).

— Kambarių užsakymas ateinančios va
saros atostogoms jau yra prasidėjęs. Lie
tuviai vasarotojai prašomi su užsakymais 
nedelsti, kad būtų galima rezervuoti geres
nius kambarius. Ypačiai prašomi nesivė- 
linti su užsakymais tie. kurie pageidautų 
atostogauti skautų stovyklavimo metu, tai 
yra nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 2 d.

— Sodybos gyventojai dėkoja visiems 
tautiečiams už linkėjimus ir dovanas Ka
lėdų proga. Ypatinga padėka tenka daina- 
vietėms, kurių atstovės J. Baublienė ir D. 
Piščikienė pačios atvyko pasveikinti ir ap
dovanoti. Taip pat reiškiama padėka Ang
lijos Lietuvių Klubui Čikagoje, Nottingha- 
mo DBLS skyriui (per K. Bivainį), A. ir 
R. Giedraičiams ir J. Valiukoniui.

EUROI'OS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
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Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.
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