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BENDRADARBIAVIMAS
Bendradarbiavimas su Lietuva yra da

bar viena aktualiųjų tiek mūsų spaudos, 
tiek paskaitų, tiek privačių pokalbių tema.

Čia spausdinamės iš ,.kd informacijų“ ta 
tema mintis LKDS pirm. Algirdo J. Kasu- 
laičio iš jo kalbos, pasakytos Čikagos 
krikščionims demokratams.

Kremliuje gimdyta bendradarbiavimo 
idėja gimė atominių ir vandenilinių gink
lų balanso išdavoje. Sovietų Sąjunga, įsiti
kinusi, kad karine jėga negalėsianti užval
dyti pasaulio, bendradarbiavimo idėją pa
gimdė atsiekti tiems patiems tikslams be 
ginkluoto konflikto. Vakarai, kurie tikrojo 
komunizmo veido niekuomet aiškiai nema
tė, bendradarbiavimo idėją priėmė tikrąja 
to žodžio prasme, o pačiai idėjai suteikė 
pozityvaus progreso charakterį.

Kremlius netruko pamatyti, jog bendra
darbiavime jis turi ginklą, kuris iš tikrųjų 
yra galingesnis už pačius rafinuočiausius 
fizinio karo ginklus. Nenuostabu, jog šis 
ginklas netrukus buvo nukreiptas prieš po
litinę emigraciją, kurios kitais būdais so
vietai lygiai negalėjo nugalėti. Štai čia ir 
yra šiandieninio lietuvių bendradarbiavi
mo šaknys. Tai pirmasis problemos aspek
tas.

Antrąjį užsiminiau pradinėse pastraipo
se ryšium su ginklų pusiausvyra. Politinės 
emigracijos prasme sovietų tikslas yra toks 
pats: sugniuždyti kovojančią išeiviją, ku
rios laisvinimo darbas iš vienos pusės 
trukdo galutinį lietuvių tautos suvirškini
mą, iš kitos — idėjų plitimą laisvuosiuose 
Vakaruose. (Kovojanti emigracija — inte
lektualiai pajėgi ir politiškai gaivalinga — 
turi daugiau įtakos laisvųjų Vakarų politi
nei ir pasaulėžiūrinei minčiai, negu mano
ma. Kremlius tai daug geriau supranta ne
gu mes patys, dažnai menkavertiškumo 
komplekso įtakoje, suvokiame). Bendra
darbiavimas puoselėjamas ne emigracijai 
padėti, bet sužlugdyti. Jis yra Danajų do
vana ir Trojos arklys pačia tikrąja ir tiks
liąja tų žodžių prasme.

Trečiasis bendravimo aspektas yra bū
dai ir priemonės. Iš Kremliaus taško žiū
rint jie yra ir tikslūs ir įtakingi, nes pa
remti tiesos atšvaitą.

Strateginis planas aiškus ir įtaigus savo

Septynios DIENOS
Ledo ritulio riaušės

Švedijoje įvykusiose ledo ritulio rung
tynėse Čekoslovakijos komanda nugalėjo 
Sov. Sąjungos komandą.

Kai tik ta žinia pasiekė Čekoslovakiją, 
tuojau minios gyventojų atsidūrė miestų 
gatvėse, ir prasidėjo džiūgavimas, kuris 
greit perėjo į antirusiškus nusiteikimus.

Užsienius iš pradžių pasiekė žinios apie 
įvykius Prahoje. Ten buvo užpultos ir ap
daužytos sovietų kariuomenės įstaigos. Vė
liau pradėjo aiškėti, kad tokių užpuolimų 
buvo ir smulkesnėse krašto vietovėse. Po
licija kai kur norėjusi suimti riaušių va
dus, bet minia apgynusi. Vyriausybė paža
dėjo imtis griežtų priemonių, jei riaušės ir 
užpuolimai kartotųsi.

Sovietų „Pravda“ paskelbė, kad į tas 
riaušes esąs įmaišytas parlamento vice- 
pirm. Smrkovskis. Prosovietiniai sluoks
niai jau ilgesnis laikas stengiasi kaip nors 
jį sukompromituoti. Priešingai, Čekoslova
kijos parlamentas ir prof, sąjungos į 
„Pravdos“ kaltinimą stengiasi atsakyti no
ru būtinai reikalauti, kad jis būtų vėl iš
rinktas parlamento pirmininku (jo vieton 
buvo išrinktas slovakas, o jis yra čekas).

Vėliau Smrkovskį pradėjo pulti pačios 
Čekoslovakijos partijos centro komitetas.
Vizitas Nigerijai

Britanijos min. pirm. Wilsonas buvo nu
važiavęs į Nigeriją ir tarėsi su ją valdan
čiu gen. Gowonu dėl taikos.

Nigerija kariauja su nuo jos atskilusia 
Biafra. Karas vyksta žiaurus, ir dėl to ba
das yra palietęs ypač daugiau pafrontės 
vietas, kur susitelkė daug pabėgėlių.

Biafros vadas pik. Ojukwu atsisakė susi
tikti su Wilsonu.

Nassero pažadas
Egipto prez. Nasseras pažadėjo leisti sa

vo armijai bombarduoti Izraelio civilinius 
gyventojus.

Armijos vadai jau prašę leisti, bet jis 
norįs pirma iš Izmailijos ir Suezo srities iš
gabenti kitur savo gyventojus.

Angvila aprimsta
Britanijos atstovas lordas Caradonas su

tarė užimtojoje Angvilos saloje dėl arti
miausios ateities.

Salą tvarkys britų įgaliotinis su vietinių 
gyventojų taryba. 

klasišku paprastumu. Ir čia Kremlius nau
dojasi istoriniu precedentu: divide et im- 
pera. Pirmoji fazė — klausimą suaktualin
ti iki sąmyšio laipsnio. Sąmyšiui egzistuo
jant infiltruoti subversyvines celes, kurios 
sprogdintų iš vidaus. Vienalytę emigraci
jos visuomenę suskaldžius, tas celes panau
doti jų tarpusavio kovai kurstyti. Emigra
cijos pajėgumui žlugus, kai kurias celes 
sustiprinti jau tiesioginei komunizmo ak
cijai, o kai kurias, negalint jų kontroliuoti, 
sušantažavus panaikinti.

Šiam planui vykdyti naudojami įvairūs 
būdai. Vienas — suintensyvinta propagan
da, skelbianti sovietinės politikos esminį 
pakitimą. Iš tikrųjų tai dirvos paruošimas 
sėklai, piktžolinei sėklai, apgaubtai nekaltu 
kevalu. Taip atsiranda idėjos, jog visiems 
žmonėms esant lygiems, geriau kovoti už 
Brazilijos ar Afrikos tautelės laisvę, bet ne 
Lietuvos. Esą. Vakarai Lietuvos neišva
duos, tai ar ne geriau derėtis su Kremlium. 
Esą, daug daugiau naudos būtų Lietuvai iš 
satelitinio statuso, tad ar ne geriau jo siek
ti ir bent laikinai nepriklausomybės atsi
sakyti. Esą, Lietuvai naudingiau būti ma
žiau kultūringų tautų tarpe, taigi Sovieti- 
joje, bet ne Vakari) orientacijoje, kurie 
tautą aukštesne civilizacija užgoš. Esą, 
emigraciją be Lietuvos ištiks mirtis, tad 
ar ne geriau eiti į kompromisą ir tautiškai 
išlikti. Ir t. t.

Dar rafinuotesnis būdas yra. išnaudoti 
meno pojūčius. Čia panaudojama daina, 
šokis, paveikslas, plokštelė. Pagaliau ant 
meškerės kabinamas pats didžiausias lai
mikis — tėvynės laukų pamatymas.

Ketvirtasis problemos aspektas — bend
radarbiavimo rezultatai. Jie iš tikrųjų tra
giški, jei ne visuotine apimtimi (koegzis- 
tentų labai maža), tai atskirų atvejų pras
me. Į koncertus plaukia čikaginės minios, 
net negalvodamos, kad už gražiosios lietu
viškos dainos slypi Kremliaus nuodai. Juk 
tik aklas gali nematyti, kad už koncertan- 
tų nugaros slypi žmogus-žvėris, kuris ne
nori pagelbėti emigracijos lietuvybei. Jei 
to tikslo nėra, tai kokiu tikslu koncertai 
siunčiami? Daina nekalta, tačiau per ją 
migdoma kovojanti išeivija.

Ne viena organizacija jau pusiau supa-

Jahija — prezidentas
Perėmęs iš atsisakiusio prezidento Aju- 

bo Chano valdžią, gen. Jahija Chanas tuoj 
įvedė karo stovį.

Po kelių dienų jis pasiskelbė prezidentu.

Popiežius jaunimui
Verbų sekmadienio pamoksle popiežius 

kvietė katalikiškąjį jaunimą būti Kristaus 
apaštalais, o ne naudoti savo energiją šia
me sugedusiame pasaulyje neigiamiems 
sukilimams.
Piliečių armija

Vokietijos nacionaldemokratų partijos 
vadas von Thaddenas iškėlė mintį, kad rei
kia iš darbininkų sudaryti piliečių armiją, 
kuri „užduotų per nagus“ kraštutiniams 
kairiesiems.
Manevrai Čekoslovakijoje

Čekoslovakijoje vykdomi Varšuvos pak
to karinių pajėgų manevrai. Juose daly
vauja ir Čekoslovakijos kariuomenė.
Į Čekoslovakiją atskrido ir sovietų krašto 

apsaugos ministeris marš. Grečka ir užsie
nių reikalų ministerio pavaduotojas Semio- 
novas.
Baigti naujokų ėmimą

Prez. Niksonas įsakė paruošti planą, ku
rį vykdant JAV būtų pereita iš naujokų 
šaukimo į samdomą kariuomenę.

Kieta žiema pakenkė
Tvirtinama, kad kieta žiema bus prida

riusi nemažų nuostolių Sov. Sąjungos že
mės ūkiui.

Vėjai ir šalčiai būsią apgadinę nemaža 
žiemkenčių pasėlių. Azijos srityje dėl dide
lio sniego kiekio ir žemos temperatūros iš- 
gaišę nemaža galvių ir avių.

Abu sutaria
Alžyre lankėsi Sov. Sąjungos aukšč. ta

rybos pirmininkas (prezidentas) Podgor- 
nas.

Po pasitarimų bendrame abiejų kraštų 
pareiškime smerkiama, kad NATO laiko 
Viduržemio jūroje savo laivus ir kad Izra
elis negrąžina arabams jų žemių, kurios 
buvo užimtos 1967 m.

Apie tas pat dienas Turkija leido Bos
foru praplaukti 4 sovietų karo laivams, ku
rie prisijungs prie sovietinio laivyno Vi
duržemio jūroje. 

raližuota. nes dalis narių, tapę koegzisten- 
tais. migdo visą organizacinį kūną. Piktžo
lės bando pakasti VLIKo, ALTo ir jau 
krimstelėjo PLB nusistatymą, kai mažuma 
piktnaudoja daugumos valią ir trukdo aiš
kaus ir tvirto sprendimo ieškojimą. Kai 
kuri spauda savo tylėjimu dezorientuoja 
visuomenę. Trumpai — emigracija, nors 
pamažu, bet žengia j pirmąją Kremliaus 
strateginio plano fazę — sąmyšį.

Pirmi žingsniai žengti ir antroje fazėje. 
Nepaslaptis, kad emigracijoj veikia Krem
liaus agentai, kurie nevienoj kolonijoj jau 
turi ir po celę subversantų ,iš emigracijos 
tarpo. Egzistuoja pašto dėžutės ir kodai, 
kurie lengvina greitesnį susisiekimą su pa
vergtos Lietuvos komunistine spauda ir 
tarp tų kelių celių. '.Eilė keliavusiųjų pa- 
vergton tėvynėn yra jau visiems laikams 
nutildyti paprastu šantažu ir grasinimais.

Štai bendradarbiavimo rezultatai. Su ži
buriu negalima rasti nė vieno fakto, kuris 
būtų pozityvus iš emigracinės politikos 
taško. Tiesiog siaubinga, kaip centrinės or
ganizacijos ir spauda to nenori matyti ir 
toliau bando laviruoti, lyg nekreipiant dė
mesio ir pats košmaras praeis. Tačiau iš 
tokio sapno niekuomet nepabundama, nes 
tai nėra sapnas, bet nuoga realybė.

Penktasis problemos aspektas yra emig
racijos kontrstrategija. Ji irgi turi turėti 
aiškų ir paprastą planą. Pirmasis uždavi
nys—priešą pažinti ir jį identifikuoti. Prie
šą pažinti reiškia aiškiai žinoti jo tikslus, 
būdus, priemones, galimų veiksmų pobūdį, 
vietą ir laiką. Identifikuoti reiškia pažini
mo faktais sverti tiek veiksmus, tiek as
menis. Didelė emigracijos klaida ir yra ne 
faktinis priešo identifikavimas, bet aprio
rinis išteisinimas tam tikrų kategorijų. 
Priešas nėra ir niekuomet nebuvo tik ru
sas, žydas, ateistas ar liberalas. Priešas vi
sų pirmiausiai yra tas, kuris oponentui tie
siogiai ar netiesiogiai tarnauja, nežiūrint, 
ar jis yra iš tos „nekaltos“ kategorijos, ar 
jis būtų kunigas ar santarietis, ateitinin
kas ar liaudininkas, pusbrolis ar mokslo 
draugas. Herojinė dorybė ir išdaviko 
šmėkla gali paliesti bet ką.

Trečioji kontrstrategijos fazė — priešą 
pažinus ir identifikavus — jį izoliuoti. Izo
liavimo būdų yra visokių, ir kiekvienas 
naudotinas atskiru atveju. Svarbiausia, 
kad į aiškų Kremliaus tikslą mūsų atliepis 
būtų aiškus politinės išeivijos tikslas — in
filtruojamas vėžys turi būti sunaikintas. 
Be kompromiso ir be gailesčio.

SIMPOZIUMAS LAISVINIMO IR 
BENDRADARBIAVIMO KLAUSIMAIS 
Vlikas ir Lietuvos Laisvės Komitetas, tu

rėdami galvoje viešai ir neviešai pasireiš
kiančius nusistatymų nevienodumus Lie
tuvos laisvės ir laisvinimo klausimais, taip 
pat ir bendravimo su Lietuva principiniais 
ir taktiniais klausimais, sutarė bendrai or
ganizuoti tais klausimais simpoziumą.

Tema: dabartinė Lietuvos laisvės ir lais
vinimo koncepcija ir bendravimo su Lietu
va principiniai ir taktiniai klausimai.

Laikas: balandžio 26 d., 10-20 vai., ir 
balandžio 27 d., 10-14 vai.

Vieta: 29 West 57 th St., 9 th Floor, New 
York City (ACEN patalpose).

Tvarka: simpoziumas vyks dviem pamai
nom. Pirmoji svarstys dabartinę Lietuvos 
laisvės ir laisvinimo koncepciją, antroji — 
bendravimo su Lietuva klausimus. (E)

INTERNACIONALAS POTMO.IE
Ketvertą metų sovietų kalėjime ir Pot- 

mos stovykloje jau išsėdėjęs už nelegalios 
literatūros įgabenimą britų mokytojas 
Brooks dabar, kaip spėjama, ruošiamas 
naujai bylai — jam norima esą prisegti 
šnipinėjimą ir padidinti bausmę. Pagal se
nąją bylą jam beliko sėdėti vieneri metai.

Sovietai tikėjosi už jį iš britų gauti il
giems metams nuteistuosius Kroegerius. 
Britai nesutiko keistis. Jeigu Brooks būtų 
nuteistas ilgiems metams, tai formaliai jis 
būtų panašesnis į Kroegerius ir labiau tik
tų keistis.

Kol tokios kombinacijos vyksta, iš Pot- 
mos stovyklos buvo paleisti ten sėdėjusieji 
du vokiečiai studentai. Jie papasakojo apie 
stovyklos gyvenimo sąlygas, kurios pana
šios į jau mums žinomąsias iš įvairių ap
rašymų. Pavyzdžiui, stovyklos rajone gali
ma auginti gėles, bet ne daržoves. Brooks 
ir kiti kaliniai buvę pasisodinę svogūnų, 
bet prižiūrėtojai surado, išrovė ir sutrypė. 
Kalinių yra įvairiausių tautybių, tarp jų ir 
lietuvių. Nenorėjęs patekti į nelaisvę, po 
karo Lietuvoje slapstęsis vokietis kareivis 
buvo sugautas, apkaltintas kaip šnipas ir 
nuteistas 30 metų.

LORDAI VIS TIEK NEPATENKINTI
Britanijos lordų rūmuose trečiuoju skai

tymu buvo svarstomas įstatymas, kuris nu
mato panaudoti už Baltijos kraštų auksą 
gautuosius pinigus sovietų užimtuose kraš
tuose nuostolių turėjusiems savo pilie
čiams atsilyginti.

Lordas Landsdowne ir šį kartą pareiškė, 
kad rūmai prašomi įteisinti žeminantį da
lyką.

Charazovas kaltina
Komunistų oartija Vilniuje vėl piktai su

urzgė prieš rašytojus ir redaktorius. Šį 
kartą Maskvos emisaro Charazovo balsu.

Kovo 11 d. Vilniuje buvo sušauktas res
publikinio CK visuotinis susirinkimas 
(plenumas) apsvarstyti jaunimo indoktri- 
nacijos sustiprinimo priemonėms. Pagrin
dinį pranešimą darė ne Sniečkus, o iš 
Maskvos prie jo priskirtas prižiūrėtojas 
Charazovas.

Kaip ir visada tokiose bolševikų kalbose, 
pradžioj išskaičiavo ilgą virtinę pagyrimų, 
anot kurių jaunimo auklėjimas komunisti
nėj dvasioj Lietuvoj visur vykstąs puikiau
siai. Po to — irgi, kaip visada — prasidėjo 
trūkumų skaičiavimai ir priekaištai. Ašt
riausias užsipuolimas buvo nukreiptas 
prieš rašytoją Joną Mikelinską:

— Praėjusių metų pabaigoje. — kalbėjo 
Charazovas, aišku, kieno nors pamokytas 
ir pakurstytas, nes pats juk Mikelinsko 
raštų negalėjo suprast, — „Pergalės“ žur
nale buvo išspausdinta J. Mikelinsko apy
saka „Trys dienos ir trys naktys“, kurioje 
autorius su užuojauta aprašo savo herojų, 
nekenčiantį mūsų visuomenės. „Tiesos“ 
laikraštis iš partinių pozicijų davė tinka
mą atkirtį šiam paskviliui, nukreiptam 
prieš tarybinius žmones. Negalima nema
tyti, kad panašūs kūriniai yra pavojingi 
mūsų jaunimo idėjiniam grūdinimui“.

Tai grėsmingas apkaltinimas ne tik ra
šytojui, bet ir „Pergalės“ redaktoriams... O 
tie — kieti titnagai: A. Baltakis, Justinas 
Marcinkevičius—vardai, kuriems kandant 
net ir Charazovo dantys šiais laikais gali 
išlūžt...

Mikelinskas jau ne pirmą kartą „paima
mas į ataskaitą“. Jau praėjusį pavasarį jis 
toj pačioj „Pergalėj“ paskelbė novelę apie 
buvusio partizano su buvusiu stribu susi
tikimą, ir partijai tas papasakojimas nepa
tiko. Tada vienas žinomas partietis išsiba
rė „Lit. ir Mene“, ir tuo viskas pasibaigė. 
Dabar praėjusio gruodžio „Pergalėj“ pasi
rodė tos „Trys dienos ir trys naktys“, 60 
puslapių apysaka, kurią kažkoks Antanas 
Balsys Tiesoj (sausio 26 d.) „į miltus su
malė“, kaip netikusią meniniu, o ypač po
litiniu požiūriu. Mat, toj apysakoj yra pa
rodytas kunigas, ir parodytas ne taip, kaip 
partija reikalauja kunigą rodyt. Balsys 
kaltina Mikelinską, kad tasai „kunigo ti
radoms“ paskyręs ištisus puslapius, kad 
kunigas kalba apie surakintas lūpas, apie 
nebylio padėtį, kurioje esanti bažnyčia, į 
kunigo lūpas esanti „sudėta visa Vatikane 
besišliejančių reakcingųjų klerikalinių 
emigrantų propaganda“, ir visa tai esą pa
likta ne tik be tinkamo, bet iš viso be jokio 
atsakymo...

Mikelinskas buvo kaltinamas, kad jis ir 
kito personažo lūpomis suformulavęs „bur
žuazinių filosofų ir propagandistų“, pažiūrą 
į „tarybinę visuomenę“. Kaltinime cituoja
mas toks pasisakymas apie tą visuomenę:

„...jie (žmonės. E.) visi be išimties slepia 
už septynių durų su septyniais užraktais 
savo dvasios turtą ir neturtą. Kodėl? Dėl 
to, kad kiekvienas individas pagal savo su
gebėjimus maskuojasi, slepia tikrąjį veidą, 
vaidina svetimą vaidmenį, dangstosi dema
goginėmis frazėmis ir meluoja, meluoja... 
Juo apdairesnis ir vikresnis subjektas, juo 
sunkiau jį pažinti“.

Suprantama, kad partijos davatkoms 
plaukai pasišiaušė nuo tokių minčių. Bet 
J. Macevičius, rašytojų sąjungos sekreto
rius (tai ir politrukas), oficialioj apžval
goj, kad ir pripažinęs šiek tiek trūkumų 
Mikelinsko apysakoj, nupeikė Balsio kriti
ką, sakydamas, kad toje „socialinės-esteti- 
nės analizės kriterijai perauga į politinę 
frazeologiją ir tuo pačiu pažeidžiamas 
mokslinis ir objektyvus kritikos charakte
ris“.

KAINOS KAIP AMERIKOJ
Iš atsakymo (Komj. Tiesoj, vas. 25 d.) į 

vieno rokiškėnų kolchozo gyventojų pa
klausimą matyti, kad elektros įvedimo į jų 
trobas kaina buvo tokia: už lauko linijas— 
po 211 rublių 62 kapeikas kiekvienam kie
mui, o už įrengimus viduje—nuo 10 iki 100 
rublių, žiūrint, kiek kur taškų įvesta. Tai
gi kainos „kaip Amerikoj“. Tik ne uždar
biai. (E)

GRAIBOMOS MINOS
Vasario 27 d. Tiesoj papasakota, kaip 

rusų karinio laivyno specialistai išminuo
tojai graibo iš Arimaičio ežero (ties Rad
viliškiu) prieš 25 metus vokiečių ten su
verstas skeveldrines aviacines minas. Na
rai leidžiasi j ežero dugną pro iškirstas 
eketes (ežeras užšalęs) ir ten dumble, ku
rio esą iki pažastų, graibo minas. Ištrauk
tas gabena į lauką, krauna į tam parengtas 
duobes ir sprogdina. Minų esą randama vi
dutiniškai po vieną kvadratinio metro plo
te, bet jos nėra išbarstytos lygiai. Iki vasa
rio galo buvę ištraukta ir susprogdinta de
vyni šimtai tokių minų. (E)

Prieš Macevičių partijos CK susirinkime 
pasisakė radijo-TV viršininkas Januitis, o 
visiškai už Balsį, kaip jau pirma sakyta,— 
Charazovas.

Tur būt, tik po kelių ar keliolikos mėne
sių paaiškės, kokios bus šio susirėmimo 
pasekmės.

Ta pačia proga Charazovas priekaišta
vo Kaune leidžiamam „Nemuno" žurnalui, 
„kurio puslapiuose“, esą, „kartais pasiro
dydavo silpni meniniu, ydingi idėjiniu at
žvilgiu kūriniai“, ir neišliko sausa nė 
„Komjaunimo Tiesa“, kuri, sakė, „nušvies
dama tokį svarbų klausimą, kaip jaunimo 
politinis švietimas, dažnai apsiriboja me
džiagos persispausdinimu iš centrinių laik
raščių. Nėra reikiamo principingumo, 
spausdinant kai kurias medžiagas literatū
ros, meno, etikos ir filosofijos klausimais... 
žemu lygiu ir iš neteisingų pozicijų bando
ma analizuoti atskirų rašytojų ir meninin
kų kūrinius“.

žodžiu, aiškūs komunistai nebepataiko 
eiti koja kojon... (Elta)

SPAUDOJE
ATSIMINIMAI

Atsiminimų knygų jau nemaža esame 
susilaukę po šio karo, pradedant genero
lais ir baigiant eiliniais, nebūtinai turint 
galvoje tik kariuomenę. Bet. pasirodo, atsi
minimų reikalas dar vis dėlto toks pa
trauklus, kad čikagiškio „Draugo“ (I. 13) 
vedamajame „Sukaktys ir atsiminimų ra
šymas“ b. kv. dar rašo:

„Labai įdomu skaityti valstybės kūrėjų 
atsiminimus. Vieni jų geriau, kiti kiek silp
niau parašyti, nes kūrėjas kūrėjui nelygus. 
Neretai atsiminimai būna gerokai subjek
tyvūs, vienašališki, lyg Dantės Pragaro ap
rašai, kai jis ten visus saVo asmeniškus ir 
politinius priešus sugrūdo. Daug kas būtų 
atsiminimų puslapiuose lygintino, patiks- 
lintino. Tačiau iš esmės jie naudingi, įdo
mūs, naudingi praeičiai pažinti, skaityti, 
nagrinėti. Tai mūsų kraitis ateinančioms 
kartoms: tegu jos semiasi stiprybės iš mū
sų žygių ir darbų, tegu mokosi iš klaidų, 
kurias padarėme“.

Iškėlęs mintį, kad atsiminimų autoriai 
turėtų būti atviresni ir prisipažinti savo 
klaidas, autorius toliau rašo:
„Turime atsiminimų, parašytų mūsų vals

tybininkų (prezidentų, ministerių, diplo
matų), visuomenės veikėjų, dvasininkų, 
rašytojų, karininkų. Vis, taip sakant, žmo
nės iš viršūnių. Įdomu juos skaityti: jie, 
žiūrėdami iš aukštai, daug matė, daugiau 
girdėjo, patyrė, patys rikiavo, derino. Bet 
kažin ar nebūtų įdomūs ir atsiminimai 
apačioje buvusių žmonių rašyti? Juk ne 
tik valstybininkai, bet ir pilkieji žmonės 
šiuo bei kitu būdu valstybę, žmonių gero
vę kūrė, kovojo dažnai ligi gyvybės aukos 
ar sunkią valstybės išlaikymo naštą nešė.

„Būtų įdomūs atsiminimai eilinio Lietu
vos ūkininko, kuris ne tik save ir šeimą, 
bet ir visą kraštą maitino, nuo vienos kar
vutės ar net ir be jos pradėjęs ūkininkauti, 
žemės ūkio našumą į aukštybes iškėlė, už
sieniečius savo produktais maitino. Įdomūs 
atsiminimai būtų ir samdinio, kuris savo 
raumenimis, kietu darbu padėjo valstybei 
kilti, lygiai ir fabriko darbininko, kuris 
pramonę, Lietuvoje dar mažai girdėtą da
lyką, iškėlė iki aukšto tobulumo.

„Mielai skaitytume atsiminimus seniūno 
ar viršaičio, kurie vietinę administraciją 
organizavo, policininko, kuris viešąją tvar
ką saugojo, nuo vagių, plėšikų ir kitų nusi
kaltėlių gynė, Lietuvos sieną saugojo“.

Tai dar ne viskas. Autorius laukia atsi
minimų vikaro ir klebono, gydytojų ir mo
kytojų, kariuomenės kūrėjų, aukštųjų ka
rininkų, puskarininkių ir eilinių, koopera
cijos ir prekybos darbuotojų ir t. t. ir t. t.

Deja, truputį sunkokas klausimas dar 
būtų, kas tuos visus atsiminimus išleistų, 
nors vedamojo autorius ir rašo:

„Vienus jų gal išleistų mūsų knygų lei
dyklos, kitų atspausdintų redakcijos, o dar 
kiti galėtų likti rankraščiuose kaip įdomūs 
mūsų krašto istorijos, kūrybos, darbo ir 
meilės Lietuvai liudininkai“.

(r. d.)
EMIGRANTŲ KONFERENCIJA

Kovo mėn. pradžioje Londone vyko kata
likų emigrantų sielovados vedėjų konfe
rencija. Jai vadovavo Nottinghamo vysku
pas dr. Edvardas Ellis.

Lietuviams atstovavo kun. dr. K. A. Ma
tulaitis, MIC, Londono lietuviškos bažny
čios klebonas.

Konferencijoje dalyvavo 35 tautybių sie- 
lovadų vedėjai.

Buvo kiekvienos tautybės pranešimai iš 
sielovados veiklos, mestas žvilgsnis į atei
ties darbus ir emigrantų bendradarbiavi
mą ir svarstyta, kaip geriau išlaikyti savo 
emigracines bendruomenes svetimame 
krašte.

1
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Kraštutinieji mūsų spaudos kritikai ir 
pikčiausieji kaltintojai, gal būt, nesąmo
ningai negirdomis praeina pro vieną, sa
kytume, lengvinančią aplinkybę. Berods, 
tik anąkart cituo'asis kun. F. Jucevičius 
išsitarė, kad „mes lietuviškos spaudos ne
turime, ir abejoju, ar kada turėjome“. Iš 
tikrųjų tie esminiai priekaištai mūsų spau
dai nekalba apie .ai, ką mes čia svetur išsi
galvojame ir sukūrėme. Išeiviškoji spauda 
yra gana nuosekli lietuviškojo žurnalizmo 
įpėdinė ir tęsėja, o esminių jos nepriteklių 
ištakos gal net ieškotinos lietuviškojo žur
nalizmo pačioje užuomazgoje — „Aušros", 
„Varpo“, „šviesos“, „Apžvalgos“, „Tėvynės 
Sargo“ ir „Darbininko Balso“ laikuose.

Nuo pat anų laikų lietuviškoji spauda, o 
tuo pačiu ir lietuviškasis žurnalizmas, au
go ir vystėsi aiškiai susiskirstęs į pasaulė
žiūrinius, tikybinius, ideologinius, politi
nius gardelius. Jei „Aušra“ dar buvo bend
rinė, pats „Varpo“ atsiradimas jau buvo 
skirtingo žvilgsnio į lietuviškuosius reika
lus išdava ir todėl jau gali būti laikomas 
pirmuoju lietuvišku sroviniu laikraščiu 
(kas, be abejo, nė kiek nesumažina jo 
bendrinės istorinės reikšmės ir nuopelnų). 
Kiti sekę leidiniai visi jau nedviprasmiškai 
atstovavo tam tikroms pažiūroms, reiškė 
tam tikros visuomenės dalies nuomonę, bu
vo sroviški.

Vadinasi, savo srovinį atspalvį lietuviš
koji spauda įgavo dar spaudos draudimo 
laikais, ir jis dar labiau išryškėjo, atsira
dus legaliai lietuviškai spaudai. Gal tik 
„Vilniaus Žinios“ pradžioje ėjo bendrinio 
dienraščio linkme, bet, busimiesiems tau
tininkams pradėjus leisti „Viltį“, ir jis ne
dviprasmiškai įgavo srovinį atspalvį.

Srovinis spaudos pobūdis išsilaikė per vi
są nepriklausomybės laikotarpį. Nekalbant 
apie gatvinę („10 centų“), pramoginę 
(„Sekmadienis“) ar specialybinę („Ūki
ninko Patarėjas“) spaudą, kone visi ne
priklausomosios Lietuvos laikraščiai ir 
žurnalai turėjo ryškų ir neslepiamą srovinį 
atspalvį. Žinodamas, kad žmogus prenume
ruoja „Lietuvos Aidą“, „XX Amžių“ ar 
„Lietuvos Žinias“, jau nuvokei ir jo politi
nes pažiūras. O jei kas norėjo būti visapu
siškai informuotas, jau turėdavo skaityti 
visus tris dienraščius.

VYTAUTAS RIMKUS

LIETUVIU SUKILIMAS 
VILNIUJE 1941 M.

IŠ ASMENIŠKŲ PRISIMINIMŲ IR IŠGYVENIMŲ

(6)

IŠRENKAMAS VILNIAUS MIESTO

LIETUVIŲ SUKILIMO VADU

Nutarus sukilimo pradžią, iškilo sukilėlių būs
tinės ir sukilimo vado klausimas. Laikinai sukilėlių 
būstine pasiūlomos šios patalpos — Teisės Mokslų 
Fakulteto dekanatas. Visi sutinka.

Sukilėlių vado klausimas pasirodė žymiai sun
kiau sprendžiamas. Pagaliau docentas Ž. pasiūlo 
mane. Studentas N. pasiūlymą iškart drąsiai pare
mia. Dar vienas kitas pritaria.

Tuoj atsistojęs sakau, kad nesu jokio kovinio 
vieneto vadas, nesu net kariuomenėje tarnavęs, pra
šau pasiūlyti ir išrinkti kitą vadą.

Kažin kas pasako, jog kaip tik gerai, kad nesu 
kovinio vieneto vadas, nes tada palikčiau miesto už
ėmime spragą. Kiti pritaria.

Sakau, jei jau tokia visų čia dalyvaujančių su
kilėlių valia, ką gi, negaliu priešintis.

Su paskirais kovinių vienetų vadais greitai nu
tariame jų veikimo ribas. Sutariamas slaptažodis — 
Gedimino kalnas. Visi puolimų, užėmimų planai nu
statomi ir vykdomi kiekvieno vado jam priimtiniau
siu būdu.

Milicijose paimtais ginklais apginkluoti mūsų 
partizanus. Ginklus išduoti pagal slaptažodį „Gedi
mino kalnas“. Pirmiesiems smūgiams naudotis tik 
visiškai patikimais partizanais, gali būti ir moterys, 
ne tik vyrai. Vengti šaudymų. Juo mažiau šūvių, 
kuo mažiau triukšmo, tuo geriau. Nekerštauti ir ne
žudyti rusų, net enkavedistų, jei jie pasiduos nesi
priešindami. Ilgainiui tai mums išeis į naudą ir gali 
sutaupyti daug mūsų partizanų gyvybių. Teismai 
bus vėliau. Visus nuginkluotus rusus laikyti stiprio
je patikimų vyrų sargyboje už grotų ar izoliuotose 
mūrinėse patalpose. Jei kartais kas užtruktų ar su
tiktų nelauktą pasipriešinimą, pranešti čia, vyr. būs

tinei, bus duoti papildomi nurodymai ar pasiųsta pa
stiprinimų. Eiliniai partizanai neprivalo žinoti, kur 
yra vyr. būstinė nei kas jai vadovauja. Galima tal
kon kviestis lietuvių karius, kurių gali būti mieste 
ar kur besislapstančių, klaidžiojančių.

Tokius maždaug daviau pagrindinius įsakymus.
Pagalvojau, kad mes neturime ginklų vyr. būs

tinėje. Atsirado vienas jaunas, aukštas, tvirtas, bliz
gančiomis, gyvomis akimis vyras, tarnaujantis ko
operatyve, su savimi atsinešęs brauningą, pilną šo
vinių, ir dar keliolika kišeniuje. Iš to pat kooperaty
vo buvo antras vyras. Pastarasis žinojo beveik visus 
pirmojo narius. Paklausiau, ar gyvomis akimis jau
nuolis norėtų pasilikti štabe saugoti savo vado ir 
vyr. būstinės. Jis išsitempęs mielai sutiko. Jo vyrus, 
kiek įstengs, perims antrasis vyras.

Tada du partizanu, mane atsivedusį studentą 
N. ir darbininką D., pasiunčiau su greta sėdėjusiu 
uniformuotu milicijos viršininko padėjėju užimti 
prie Gedimino gatvės didelę milicijos nuovadą ir iš 
ten tuoj vykti čia, į vyr. štabą, su dviem maišais 
šaudmenų: automatų, granatų, pistoletų ir daug šo
vinių.

Visi sukilėliai išskirstyti ne vienu laiku, skir
tingais keliais.

Dar keletas valandų liko.
Likome: ž., aš ir mano saugotojas, kurio nei 

vardo, nei pavardės nežinojau ir nežinau iki šiol.
Dairausi pro langus.
Mieste ramu.
Čekistų sunkvežimio po medžiu senokai nėra. 

Į ten buvau daug kartų dirstelėjęs. Mačiau jį nuva
žiuojant į miestą. Gal buvo pasislėpęs nuo vokiečių 
aviacijos, kurios lėktuvai laikas nuo laiko sudugzda- 
vo virš miesto, bet nedaug tebombardavo, nei šaudė.

Nedidelis judėjimas.
Girdeli įvairūs mašinų garsai, tur būt, karinių 

dalinių, bet iš čia jų nematyti.
Doc. Ž. atsisėda rašyti atsišaukimą Vilniaus 

miesto gyventojams apie lietuvių sukilimą. Abu 
skaitome, taisome. Sėda prie mašinėlės, perrašo.

Atsišaukimas netrukus čia pat universitete at
spausdinamas ir sukilimo valandą bus pradėtas pla
tinti visame mieste. Atsišaukimas pasirašytas Lietu
vių Aktyvistų Fronto Vilniaus Štabo vardu.

Į duris pasibeldęs ateina tūlas lietuvis iš univer
siteto rūsio. Praneša, kad tenai, universiteto rūsyje, 
yra daug pasislėpusių lietuvių ir kiek lenkų. Jie bijo
si galimo vokie'ių aviacijos puolimo, bet mano, kad 
universiteto gal nebombarduos. Prašo jų nepamiršti.

Atvykusį prašau mane nuvesti į tą rūsį, kuria
me iki tol nebuvau buvęs. Su juo kiek paėjus, jį pra
šau čia lūkterti, niekur nei žingsnio neiti. Tuoj grįž
tu į dekanatą, kurio durys neužrakintos. Subaru sau

gotoją, kad laiko duris neužrakintas ir kad įleidžia 
svetimus. Perspėju nepamiršti, kokiose pareigose jis 
čia paliktas. Netrukus grįšiu.

Apsisukęs išeinu. Girdžiu, už manęs tuoj užra
kinamos durys.

Prieangyje paliktą lietuvį radau ten pat. Tetru
ko ne daugiau kaip minutė.

Leidžiamės man nežinomais laiptais į universi
teto rūsį. Jis silpnai elektros lemputėmis apšviestas. 
Kai kurie kampai visiškai tamsūs. Gana daug žmo
nių. Atlydėjusį prašau parodyti visus įėjimus į rū
sį. Jis abejoja, ar juos žinąs. Pasikviečia studentę, 
gal ji žinanti. Pasirodo, jinai mano vieno geriausio 
draugo S. buvusi sužadėtinė Aldona. Jis neseniai 
mirė Vilniuje siautusios vidurių šiltinės epidemijos 
pakirstas. Ir ji nežino visų įėjimų. Patariu jiems vė
liau apeiti, pasiklausinėti, sužinoti. Ji prašo maisto, 
vandens, aspirino ir kitų paprastų vaistų, nes rūsyje 
yra pora su aukšta temperatūra žmonių, jų vienas — 
lietuvis kareivis rusų uniforma, kelias dešimtis va
landų nevalgęs.

Jai pavedu rūpintis sergančiais ir pasiklausinė
ti, gal kas ten esančių turi vaistų, maisto. Gal čia yra 
gydytojas. Klausiu, ar jis ir jinai norėtų prisidėti prie 
lietuvių sukilėlių. Mielai sutinka. Gerai, nuo dabar 
klausys mano įsakymų. Iš rūsyje esančių sudaryti 
partizanų dalinį, jiems leisti išsirinkti vyresniuosius. 
Surinkti čia turimus ginklus. Iš rūsio ar universiteto 
nešaudyti, prie visų įėjimų pastatyti sargybinius, 
stebėti apylinkę, kviesti galimus iš rusų kariuomenės 
pabėgusius lietuvius karius prisidėti. Ar sugebės 
įvykdyti? Jis išsitempęs sutinka. Pasakau slaptažo
dį, be kurio negalės nė į Dekanatą įeiti. Nueiname 
prie sergančio lietuvio kareivio, pasisveikinu. Malo
nus, paprastas kaimietis. Klausiu, ar sutiktų duoti 
šautuvą, šovinius lietuvių partizanams. Nustebęs 
klausia, ar jau atėjo laikas. Sakau, kad jau reikia 
ginklų, o viską kitką sužinos iš šio vyro, mane atly- 
dėjusio. Kareivis šypsodamasis sutinka ir pasisiūlo 
eiti sargybą, nors ir su aukšta temperatūra. Aldona 
sergančius laikys visai atskirai nuo kitų, juos, vė
liausia rytoj, perkelsime į universiteto patalpas.

Grįžtu į dekanatą. Durys užrakintos. Bel
džiuosi.

— Kas ten?
— Aš! Ar nepažįsti iš balso? Atidaryk ir įleisk.
— Nieko nepažįstu, — atsako iš dekanato. — 

Slaptažodis.
Pasakiau, tuoj įleido.
Pagyriau jį už atsargumą.
Ne, per tą laiką nieko nepastebėjo, niekas ne

buvo atvykęs.

(Bus daugiau)

Tik samprotavimai...
LIETUVISKOS SPAUDOS TRADICIJOS

Spaudos partizaniškumas buvo kraštuti
nis ir būdingas srovinei spaudai aplamai. 
Laikraščiai įvykius ne tik savaip komen
tuodavo, bet ir informacijas teikdavo šališ
kai — kai ką pernelyg išpūsdavo, o kai ką 
visiškai nutylėdavo. Antraščių dydis bū
davo parenkamas ne pagal aprašomųjų 
įvykių reikšmę, bet priklausomai nuo to, 
ar tie įvykiai yra mieli laikraščio leidė
jams. „Savieji“ būdavo giriami, o kiti pei
kiami arba nutylimi. Tai, gal būt, kiek 
kraštutinis srovinės spaudos apibūdinimas, 
bet nuo tikrovės ne perdaug nukrypstantis.

Nebuvo tai koks nors lietuviškas išmis- 
las. 19 ir 20 amžių sąvartoje spauda kone 
visame pasaulyje dar buvo sroviška, o Ry
tų ir dalinai Vidurio Europoje spauda iš
liko ne tiek grynai informacinė, kiek pilie
tinė, srovinė ii- neabejotinai šališka. Lietu
viškasis žurnalizmas teperėmė Rytų Euro
pos pobūdį, ir tais pagrindais vystėsi jo 
tradicijos.

Antra vertus, lietuviškasis žurnalizmas 
nuo pat savo užuomazgos buvo priverstas 
būti kovos priemone. Spauda pirmoje eilė
je buvo tautinės, idėjinės ir politinės ko
vos ginklas ir tik antroje vietoje, tik tarp 
kita ko, ji atlikinėjo savo natūralų uždavi
nį — informuoti ir skleisti žinias. Gimęs 
spaudos draudimo laikais, lietuviškasis 
žurnalizmas pirmiausia juk turėjo kovoti 
už teisę aplamai turėti lietuvišką žurnaliz- 
mą. Vėliau istorinės aplinkybės jam uždė
jo tautinės sąmo.iės žadinimo, socialinio 
lygiateisiškumo reikalavimo, pagaliau po
litinių teisių ir valstybės nepriklausomy
bės kovos pareigas.

Lietuviškasis žurnalizmas visas tas pa
reigas atliko, bet jos lietuviškajai spaudai 
uždėjo savo antspaudą, kuris išliko iki šių 
dienų. Požiūris į spaudą, kaip į siaurai su
prastą kovos priemonę, neišdilo. Po 1920 
m., kai už nepriklausomybę kovoti nebe
reikėjo, laikraščiai kovojo už savo ideolo
giją, už savo partiją, savo grupę ar krome- 
lį. Ir toji kova spaudos skiltyse vyko su ne 
mažesne aistra, kaip kova už bendrinius 
reikalus.

Kaip stipriai srovinės tradicijos buvo įsi
šaknijusios, rodo okupacijų metai Kone 
visa (jei ne visa) pogrindžio spauda anuo
met buvo srovinė, leidžiama įvairių politi

nių ir ideologinių sambūrių. O leidyba ta
da juk buvo rizikingas žygis — sugautiems 
leidėjams ir platintojams grėsė koncent
racijos stovyklos arba mirtis...

Rodos, buvo savaime suprantama, kai 
pokario stovyklose Vakarų Vokietijoj pra
dėtieji leisti lietuviški periodiniai leidiniai 
palaipsniui irgi nusidažė sroviškais atspal
viais. Tiesa, tosios spaudos sroviškumas 
buvo, palyginti, švelnesnis, ne toks atšiau
rus, sakytume, net elegantiškesnis, dažnai 
tik užuominomis išreiškiamas, bet atsivež
tasis lietuviškosios spaudos tradicijų krai
tis buvo per sunkus, kad juo būtų buvę 
galima arba net siekiama atsikratyti.

Dalinai dėl panašių istorinių aplinkybių

PEDAGOGINIO INSTITUTO LEIDINIAI
Atsidėjus nesekančiam visos Pedagogi

nio Lituanistikos Instituto veiklos, labiau 
atsitiktiniai jo darbai, su kuriais susiduri, 
kartais stebina plačiais užsimojimais. Mes 
žinome, kad Institute išeinami aukštieji li
tuanistiniai mokslai. Kadangi Institutas 
yra Čikagoje, tai ir tuos mokslus patogiau 
eiti tiems, kurie ten gyvena. Kiti, žinome, 
gali tuos mokslus eiti ir neakivaizdiniu bū
du. Bet kiek yra tokių norinčių turėti sve
tur gerą lituanistinį bagažą ir kiek yra bai
giančių studijas?

Išeitų, kad yra nemaža norinčių ir besi
mokančių, nes Institutas tam reikalui yra 
išleidęs jau visą eilę vadovėlių. Po ranka 
turime du tokius naujus leidinius.

Vienas tų leidinių yra prof. dr. Prano 
Skardžiaus paruoštas vadovėlis Lietuvių 
kalbos kirčiavimas (120 psl, kieti viršeliai, 
kaina 5 dol.). Dr. P. Skardžius — viena 
stambiųjų mūsų kalbos mokslo viršūnių, o 
vyresniosios kartos bene pati svarbiausioji. 
Dabar gyvendamas Lietuvoje, yra parašęs 
didelių, puikių darbų (svetur nebeturėjo 
sąlygų toliau atsidėjęs tęsti mokslinio dar
bo). Jeigu Institutas prikalbino P. Skar
džių parašyti šį vadovėlį ir surado jam iš
leisti mecenatą (Lietuvių Fondą), tai jau 
nebe šis tas, bet geras dalykas. Rodos, to
kio plataus, sistemingai paruošto kirčiavi
mo vadovėlio neturėjome nė Lietuvoje. Va
dovėlis paruoštas visu iš panagių dalyką

ir dalinai dėl specifinių sąlygų, senoji lie
tuvių emigrantų spauda jau visuomet buvo 
srovinio pobūdžio. Bendrais bruožais ji de
rinosi prie atsivežtųjų lietuviškosios spau
dos tradicijų, o naujai steigiamieji laikraš-
čiai ir žurnalai taip pat išliko tom tradici
jom ištikimi.

Tos tradicijos, žinoma, nesuprastinos 
kaip aklas ir automatiškas senųjų spaudos 
formų perėmimas ir tęsimas. Dabartinėje 
išeivijos spaudoje jos pirmoje eilėje išryš
kėja pažiūroje, kad spauda yra kovos prie
monė, kuri dabar vieningai ir drausmingai 
turi remti išeivijos politinius veiksnius, 
kovoti prieš Lietuvos sovietinimą ir už ne
priklausomos valstybės atstatymą.

Spaudos kritikai taip pat siekia tų pačių 
tikslų, bet jie nurodo, kad tokia siaura pa
žiūra į spaudos uždavinius yra primityvi, 
nedemokratiška, vedanti prie minties uni- 
formizmo...

R. E. Maziliauskas

žinančio mokslininko kruopštumu. Jame 
aptartas visų kalbos dalių kirčiavimas su 
daugybe pavyzdžių, su taisyklėmis ir nu
krypimais.

Jeigu kas bus pajėgus viską iš to vado
vėlio išmokti, tai jau kirčiavimą kramtys 
kaip Skardžius.

Gale autorius pateikia svarbesnės akcen- 
tologinės literatūros medžiagą. Aptariami 
žymesni darbai tiek lietuvių, tiek ir kito
mis kalbomis su nurodymais, ką kur gali
ma rasti.

P. Skardžiaus šis darbas, suprantama, eis 
čia kaip vadovėlis Instituto studentams ir 
šiaip kirčiavimo dalykais besidomintiems, 
bet, tur būt, ir kalbininkai juo galės pasi
naudoti, nes autorius, greičiausia, ne tik 
susistemino, kas visiems žinoma, bet ir sa
vo išvadų bus šen ten priėjęs.

Kitas leidinys — Socialinis realizmas (60 
psl., minkšti viršeliai, kaina 2 dol.). Tą lei
dinį yra suredagavęs Instituto lietuvių li
teratūros lektorius Domas Velička (išleista 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo 
lėšomis). Įvadą yra parašęs dr. R. Šilbajo
ris (Socialistinio realizmo apžvalga). Visa 
kita medžiaga paimta iš sovietinės „Litera
tūros chrestomatijos“, kurią sudarė J. Bal
kevičius, J. Česienė, O. Dabrilaitė ir T. Dė
jus ir kurios 1954 m. išėjo antrasis leidi
mas. Tą čia spausdinamąją medžiagą suda
ro garsioji S. Ždanovo kalba, kurioje jis 

supliekė „Zvezda“ ir „Leningrad“ žurnalus 
ir juose savo darbus spausdinusius Zoščen- 
ką, Achmatovą ir kitus, partijos centro ko
miteto nutarimai dėl tų pačių žurnalų, dėl 
dramos teatro repertuaro, dėl filmo „Didy
sis gyvenimas“, Muradelio operos „Didžio
ji draugystė“, du A. Sniečkaus ataskaiti
niai pranešimai kultūros reikalais (1949 ir 
1952 m.) ir G. Malenkovo pranešimas 
(1952 m.).

Su socialistiniu realizmu susipažinti, be 
abejo, įdomu, nes, kaip šios knygos įžango
je sakoma, tai yra nauja srovė. Gal net ir 
reikia, ne tik įdomu, nes tai turėtų padėti 
suprasti sovietinėse sąlygose gimdomuo
sius menus ir literatūrą. Tačiau iš tų doku
mentų, atrodo, sunku bus visiškai paken- 
čiamiau susidaryti vaizdą, kas yra soc. rea
lizmas. Ką tie dokumentai rodo, tai žiaurų 
partijos susidorojimą su literatūros ir me
no žmonėmis, ždanovo laikai jau nebepaly- 
ginami su šiandieniniais, bet visi menai te
bėra griežtoje partijos priežiūroje, rašyto
jams tebegresia bausmės, jei jie nepaklus
ta, o jų darbam s— pasmerkimas nepasie
kus spaustuvės. Šiandien ir Lietuvoje jau 
nebegarbinami tokie „pavyzdiniai“ realiz
mo darbai, kaip Vienuolio „Puodžiūnkie- 
mis“, Guzevičiaus darbai, Tilvyčio „Usny
ne“, kuriuos Sniečkus garbino 1952 m„ nes 
jie atliko partijai reikalingą darbą. Jų be-

(Nukelta į 3 psl.)
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IMČIA^
TIKĖJIMO PALAIMA 

„Palaiminti, kurie nematė ir tiki“ 
(Jn. 20,29)

Vaizdingas yra Evangelijos aprašymas, 
kuris skaitomas šv. Mišiose Atvelykyje, at
seit, sekmadienį po Velykų.

Po Jėzaus Kristaus prisikėlimo jo moki
niai buvo susirinkę, bet nebuvo ten apaš
talo Tomo. Kristus jiems pasirodė. Kai mo
kiniai pranešė, jog jie matė Viešpatį, To
mas atsakė, kad jis netikės, kol neįdės sa
vo piršto į vinių vietą ir savo rankos į jo 
šoną. Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo 
viduje ir Tomas drauge su jais. Jėzus 
atėjo, nors durys buvo užsklęstos. Pasvei
kinęs juos, jis kreipėsi į Tomą ir jam tarė: 
„Dėk čia savo pirštą ir ištirk mano ran
kas; tiesk savo ranką ir dėk j mano šoną. 
Ir neabejok, o tikėk“. Tomas atsakė: „Ma
no Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ta- 
rė: „Kadangi mane matei, įtikėjai; palai
minti, kurie nematė ir tiki“ (Jn. 20).

Vieni savo tikėjimą paveldi iš tėvų, kiti 
gi tiesą pažįsta ilgu bei sunkiu keliu. II Va
tikano susirinkimas nusako šią tiesos paži
nimo eigą:

„Aukščiausioji žmogaus gyvenimo nor
ma yra pats dieviškasis, amžinasis, objek
tyvus bei visuotinis įstatymas, kuriuo Die
vas pagal savo išminties ir meilės planą 
tvarko, kreipia ir valdo visą pasaulį bei vi
sus žmonių bendruomenės kelius. Dievas 
padaro žmogų šio savo įstatymo dalininku, 
kad, švelniu jo apvaizdos sutvarkymu, 
žmogus galėtų vis geriau pažinti nekintan- 
čiąją tiesą. Todėl kiekvienas turi pareigą, 
taipgi ir teisę, ieškoti religinės tiesos, kad, 
panaudodamas tinkamas priemones ir va
dovaudamasis išmintimi, padarytų teisin
gus ir tikrus sąžinės sprendimus.

„Tiesos reikia ieškoti žmogaus vertybę 
ir visuomeninę jo prigimtį atitinkančiu bū
du, taigi laisvai naudojantis mokymu ir 
švietimu, bendravimu bei pokalbiu, kur 
vieni kitiems išdėsto jų surastą tiesą arba 
tiesą, kurią jie tariasi suradę, kad tuo pa
dėtų vieni kitiems jos ieškoti. O pažintą 
tiesą privalu savo paties apsisprendimu 
priimti ir jos laikytis" (Pareiškimas Tikė
jimo laisvė, 3 nr.).

Tik vienas Dievas gali mums suteikti 
tikrą ir pilną savęs pažinimą, apreikšda
mas save, kaip Tėvą, Sūnų ir šv. Dvasią, 
kurių amžinuoju gyvenimu mes esame 
Dievo malonės pakviesti dalintis čia žemė
je tikėjimo tamsoje ir po mirties amžinoje 
šviesoje. Tačiau, Dievui padedant, tikėjimo 
tiesas galime suprasi.

Tikėjimas yra brangi Dievo dovana. Jis 
palaikomas malda ir šv. sakramentais. Už
tat nuolat melstina Dievą, kad padidintų 
mūsų tikėjimą.

šiame po II Vatikano susirinkimo laiko
tarpyje. kai praktikoje norima įgyvendinti 
jo nutarimai, atsiranda tokių, kurie šio net 
susirinkimo vardu prasimano keistų daly
kų ir drįsta iškreipti tikėjimo tiesas. Jei 
yra kokių nors bažnytinėje drausmėje pa
keitimų. tai neprivalome nuogąstauti, kad 
tarsi viskas keičiasi. Tikėjimo ir dorovės 
tiesos visuomet liks tos pačios, nors jų aiš
kinimas bei pritaikymas gali būti įvairus, 
atsižvelgiant į tai, kaip mes jas supranta
me.

Kada dabar ne vienas susirūpinęs šio 
laikotarpio žmonių galvosena bei elgsena, 
reikia atsiminti, kad mes stovime ant Pet
ro — uolos, kurios ir pragaro galybės ne
galės išgriauti. Svarbu, kad laikytumės 
šios uolos, o ne įvairių nuomonių, kurias 
skleidžia įvairūs asmenys žodžiu ar raštu.

Kokia laimė ir džiaugsmas bei saugu
mas būti tikroje Kristaus Bažnyčioje! .

J. S.
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PASAULIS APLINK MUS VOKIETIJOS LIETUVIUOSE
TOTORIAI JUDA RINKIMINĖ KOVA IR PORINKIMINĖS NUOTAIKOS

Kryme totoriai turėjo mažą savo valsty
bėlę. apie pusmilijonj gyventojų. Jie ten 
buvo išlikę nuo Aukso Ordos laikų, kurią 
mini ir Lietuvos istorija. Bet Stalino pati
kėtiniams karo metu atrodė, kad totoriai 
labai laukia vokiečių, ir didysis valdovas 
įsakė jau mums žinomu būdu išgabenti vi
sus į vidurinę Aziją. Tas perkraustymas 
buvo toks žiaurus, kad didžiulis kiekis to
torių kelionėje ar nežmoniškose sąlygose 
apgyvendinti žuvo. Patys totoriai tvirtina, 
kad žuvo net 46 procentai jų, o oficialios 
statistikos rodo 22 procentus. Net ir oficia
liąją statistiką imant pagrindu, procentas 
vis tiek žiaurus atrodo. Anos baisybės to
toriai, aišku, dar neužmiršo.

Be kita ko, jų buvusios žemės buvo pri
skirtos Ukrainai.

1957 m. buvo panaikintas įstatymas, ku
riuo karo metu buvo uždėta totoriams 
tremtis. Vadinas, nuo to laiko jie nebelai
komi tremtiniais. Bet jiems nebuvo grąžin
tos politinės teisės, o taip pat teisė grįžti į 
savo gimtąsias vietas. Jų telkiniai ir toliau 
turėjo gyventi Taškente ir apylinkėse. Dėl 
to totoriai pradėjo kovą, rašydami visokius 
memorandumus ir kitaip keldami savo rei
kalavimus. 1967 m. jiems buvo grąžintos 
politinės teisės, bet grįžti į Krymą vis tiek 
jiems ligi šiol draudžiama. Neklausydami 
draudimų, po 1967 m. keliolika tūkstančių 
totorių grįžo į Krymą, bet jie iš ten vėl bu
vo be ceremonijų išvaryti, o dalis suimta ir 
uždaryta.

Nemaža už savo teises kovojančių toto
rių sėdi kalėjimuose. Dabar Taškente irgi 
vyksta bylos. Bet totoriai vis tiek nesiliau
ja. Jie, pavyzdžiui, jau nuo 1964 m. vis 
siunčia į Maskvą savo delegatus, kurie vy
riausybės įstaigoms įteikinėja visokius me
morandumus ir kitais būdais klabina val
džios viršūnes savo tautiečių reikalais. Ką 
jie laimi, išgirsta ir sužino, visa tai išdėsto 
biuleteniuose, kurie siuntinėjami tuos de
legatus rinkusiai totorių bendruomenei, 
kad ji nuolat būtų informuota. Tokių biu
letenių jau išleista arti šimto, ir keletas 
paskutiniųjų numerių yra patekę į Vaka
rus. Tie biuleteniai padėtį ir visas neteisy
bes aprašinėja visiškai atvirai. Biuleteniai, 
žinoma, eina nelegaliai, ir per ilgesnį laiką, 
aišku, rusai užtinka pėdsakus tų, kurie ra
šo ir spausdina. Tai dar padidina totorių 
skaičių kalėjimuose. O biuleteniai po to ei
na ir toliau.

Tas nuolatinis klabinimas tiesiog siutina 
rusus Azijoje, kur dabar gyvena visa toto-
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Seriją paruošė E. llinis

ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
(13)

1923 m. Rudolfas Abelis įstojo į Rusijos 
komunistų partiją. Maždaug tuo pačiu me
tu jis jau bendradarbiavo su Trockio suor
ganizuota karine žvalgyba. Nuo to laiko jis 
gyveno pakaitomis Vokietijoje ir Rusijoje. 
Jis studijavo inžineriją Berlyno Politech
nikos institute, kurį baigė aukščiausiais 
pažymėjimais. Grįžęs į Maskvą, buvo ap
mokomas žvalgybos mokykloje. Kurį laiką 
dirbo sovietų diplcmatinėje tarnyboje — 
Avolkino pavarde buvo paskirtas kaip pre
kybos attache prie sovietų pasiuntinybės 
Berlyne. Vėliau kaip inžinierius Vokietijo
je dirbo garsiuosiuose Zeiss optinių prie
taisų fabrikuose Jenoje. 1932 m. jis vedė 
leipzigietę Helgą Polzner, vokiečio komu
nisto dukterį.

Nuo 1933 m. jis su šeima įsikuria Mask
voje. Čia jis intensyviai ruošiasi žvalgybi
ninko amatui, studijuoja kalbas ir gerai iš
moksta angliškai, prancūziškai, itališkai.

Dabar jau GB karininkas, Rudolfas Abe
lis atlieka slaptus uždavinius Vokietijoje, 
Palestinoje. Karo metu. 1942 m„ jis kurį 
laiką veikia Šveicarijoje 1944 m. jau orga
nizuoja žvalgybos tinklą Persijoje. Karui 
pasibaigus, nuo 1945 m. jis 18 mėnesių yra 
priskirtas GB įstaigai Rytų Berlyne. Iš čia 
jis dažnai lankosi Vakaruose, žinoma, kad 
Abelis pirmaisiais pokario metais žvalgy
binius uždavinius atliko DP stovyklose Va
karų Vokietijoje ir Londone.

Abelio žmona Helga 1947 m. apsigyvena 
Rytų Vokietijos mieste Altenburge netoli 
Leipzigo. Jo duktė išteka už ruso inžinie
riaus ir gyvena Maskvoje.

KANADON ATVYKSTA DIPUKAS
1948 m. daug lietuvių iš Vakarų Vokieti

jos DP stovyklų išemigravo į Kanadą. Jų 
tarpe niekas neatkreipė dėmesio į aukštą, 
poilgio veido dypuką, kurio lietuviškame 
pase buvo įrašyta — Andrius Kajotis.

Iš tikrųjų tai buvo GB pulkininkas Ru
dolfas Abelis, po lietuviška priedanga pra
dėjęs, tur būt, svarbiausią savo gyvenimo 
žvalgybinį uždavinį. Tačiau Kajočio tapa
tybės jis greitai nusikratė. Persikėlęs į 
JAV-es, jis kurį laiką gyvena kaip „Mills“, 
pasiturintis airis biznierius, bet greitai iš
virto į mums jau pažįstamą Emilį R. Gold- 
fusą. 1902 m. rugpiūčio 4 d. Emilis Goldfu- 
sas New Yorke iš tikrųjų'gimė, bet kelerių 
mėnesių amžiaus mirė. Abelis išsiėmė Emi

rių dauguma, ir Maskvoje, štai praeitų
metų gegužės mėn. totoriai nusiuntė į 
Maskvą didžiulę delegaciją ieškoti teisybės 
dėl čirčiko įvykių, čirčiko mieste totoriai 
suruošė savo pavasario šventę, bet prieš 
jos dalyvius vietinė valdžia suruošė tikrą 
pogromą. Maskvoje panašiai buvo pasielg
ta su totorių delegacija, kuri atvyko pro
testuoti. Milicija delegatus suėmė, sumušė 
ir išgabeno įkurdinti darbo stovyklose.

Iš tų totorių leidžiamųjų biuletenių dvel
kia gilus tikėjimas, kad bus nugalėtas ru
siškasis šovinizmas ir prisikėlusi tauta ga
lės laisvai atsikvėpti savo gimtojoje žemė
je.

Totoriams padeda ir už laisvę kovojan
tieji rusai.

DWIGHTAS EISENHOWERIS
Mirė Dwightas Eisenhoweris, didelis ka

rys ir didelis valstybininkas, sulaukęs jau 
senoko amžiaus (78 m. ).

Kai vadiname jį dideliu, tai turime gal
voje, kad jam teko eiti pačias aukščiausias 
pareigas tiek kariuomenėje, tiek valstybė
je. Jis gi vadovavo visų sąjungininkų ar
mijoms, kurios paskutiniojo karo metu va
davo vokiečių užimtą Europą. Ankstyves
nės jo pareigos nebuvo tokios aukštos. Dėl 
jo vaidmens vaduojant Europą yra viso
kiausių nuomonių. Jo kritikai tvirtina, kad 
jis buvęs tik puikus ryšių karininkas. Net 
ir jo artimas bičiulis ar karinis varžovas 
britų feldmaršalas lordas Montgomerys 
nekrologe pabrėžė, kad Eisenhoweris buvęs 
ne toks didelis karys kaip žmogus. Bet vis 
dėlto didesnė dauguma jam pripažįsta di
delio kario vaidmenį. Ne viskas gi nuo jo 
ir priklausė. Pavyzdžiui, jis galėjo nueiti ir 
užimti Berlyną prieš sovietams ten įsi
krausiant, bet, matyt, buvo įsakymas jam 
palaukti (klaida, kurią vakariečiai jau 
daug metų apgaili).

Aštuonerius metus jis ėjo baisiai atsa
kingas JAV prezidento pareigas. Ar tose 
pareigose jis buvo didelis? Istorija kada 
nors svarstys nuopelnus ir nepasisekimus. 
Nepasisekimų tada Amerika turėjo, bet ka
da gi jų nėra? Mes jo didumą galėtume 
nusakyti tik labai formaliai: jeigu ameri
kiečiai būtų laikę jį nepatenkinamu, po 
pirmųjų ketvertų metų būtų neberinkę 
antrą kartą. O jis prezidentavo juk aštuo
nerius metus!

NUO KO RAUDONAS?
Sov. Sąjungos armijai skirtasis laikraš

tis „Raudonoji žvaigždė'* rašo apie Kinijos 

lio R. Goldfuso gimimo metrikas, o su jo
mis gavo tuo vardu JAV pasą. Bohemiško
jo fotografo Goldfuso išorinį gyvenimą 
Brooklyne jau pažįstame, o to gyvenimo 
priedangoje Abelis buvo nelegaliojo GB 
aparato JAV-ėse direktoriumi.

Nei amerikiečių, nei tuo labiau sovietų 
šaltiniai iki šiol nėra paskelbę smulkių ži
nių apie Abelio veiklos JAV-ėse apimtį ir 
sėkmę, bet iš jo bylos eigos ir kitų duome
nų yra akivaizdu, kad jis vadovavo vienam 
iš plačiausių ir, atrodo, sėkmingiausių 
žvalgybos tinklų JAV-ėse. Tokie susekti ir 
nuteisti žinomi sovietų agentai kaip Ro- 
senbergai Fuchsas, Goldas, Krogeriai vei
kė Abelio žinioje. Abelis rinko informaci
jas apie amerikiečių branduolinius gink
lus, apie atominius povandeninius laivus, 
apie tarpkontinentines raketas...

1952 m. jo veiklos apimtis išsiplėtė iki 
tokio laipsnio, kad jis nebegalėjo savo 
agentų tinklo vienas kontroliuot. Jis Mask
vos centrinę paprašė jam paskirti pava
duotoją. Maskva tam uždaviniui parinko 
suomių kilmės pulkininką Reino Hayhane- 
ną. Paskyrimas buvo keistokas. Hayhane- 
nas nei JAV-bių, nei aplamai Vakarų ne
pažinojo, kalbėjo darkyta ir neteisinga 
anglų kalba ir pagaliau pats neturėjo jo
kio noro dirbti nelegalų darbą užsienyje. 
Jis svajojo apie darbą diplomatinėje tar
nyboje ir paskyrimu nebuvo patenkintas. 
Abelis juo visiškai nepasitikėjo.

llayhanenas apsigyveno Newarke, New 
Jersey valstijoj, kaip Suomijoj gimęs JAV 
pilietis Eugene N. Maki. Abelį jis pažinojo 
kaip „Mark“ ir su juo susitikdavo New 
Yorke. Hayhaneno darbu Abelis patenkin
tas nebuvo — savo uždavinius jis atlikda
vo nerūpestingai, neatsargiai, be to, per
daug gerdavo. Abelis Hayhaneną kaltino, 
kad pastarasis savo asmeniniams reika
lams išeikvojęs žvalgybiniams tikslams 
skirtas lėšas. Toks kaltinimas, žinoma, ga
lėjo būti padarytas sąmoningai, siekiant 
Hayhaneną sumenkinti, bet ir iš kitų duo
menų žinoma, kad jis pernelyg mėgdavo iš
gerti ir ištaigingai pagyventi.

1955 m. Abelis lankėsi Rytų Vokietijoje 
ir Sovietų Sąjungoje. Leipzige jis susitiko 
su žmona, Maskvoje — su dukra ir ilgai 
posėdžiavo su GB vadovybe. Jis septyne
rius metus dirbo slaptą žvalgybos darbą 
užsienyje, ir buvo svarstoma galimybė jį 
iš JAV atšaukti. Atrodo, jog galų gale bu
vo prieita išvados, kad Hayhanenas dar nė

Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
Vokietijoje sesijai praėjus

Pernai metų lapkričio. 23 d. Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimai 
parodė, kad juose aktyviausiai dalyvavo ir 
kovojo du blokai: VLK (Vokietijos Lietu
vių Katalikų) ir Solidarumo Blokas. Iš 
vardo tektų spręsti, kad pirmasis blokas 
yra religinės organizacijos junginys, tačiau 
iš bloko kandidatų sudėties matyti, kad tai 
yra frontininkų ir jiems palankių žmonių 
telkinys. Jų agitaciniuose lapeliuose ne vi
sur tie patys žmonės buvo'rekomenduoja
mi, bet jų pagrindą sudarė šie kandidatai: 
kun. dr. J. Aviža, tėv. A. Bernatonis, kun. 
A. Bunga. kun. B. Liubinas, kun. V. Šarka, 
J. Barasas, V. Bartusevičius, J. Grinius, A. 
Laukaitis, A. Lingė, J. Lukošius, V. Natke
vičius ir J. Valiūnas. Skaldymo sumeti
mais kai kuriuose jų lapeliuose buvo įra
šyti krikščionių demokratų ar kitų pažiūrų 
žmonės: P. Karvelis. Venckus, Lėnertas, 
Kiužauskas, Skėrys. Solidarumo blokas, 
kurį sudarė tautinių, liberalinių ir socia
listinių pažiūrų žmonės, išstatė į Tarybą 8 
kandidatus: R. Brinkį, V. Bylaitį, K. Dik- 
šaitį, Z. Glemžienę, M. Kiužauską, V. Lė- 
nertą, P. Liegų ir S. Vykintą. Blokas savo 
agitaciniuose lapeliuose nenaudojo nei 
skaldymo, nei kiršinimo, nei demagoginio 
metodo. Paskelbė 8 punktų programą ir ją 
labiau akcentavo, negu kandidatus. Kun. 
Br. Liubinas, kuris; matyt, vadovavo VLK 
agitacinei propagandai, prieš pat rinkimus, 
kad užinteresuotieji nebespėtų atsikirsti, 
griebėsi tokių priemonių: paimitavo ir už
dėjo Solidarumo bloko agitlapio antraštę, 
o toliau paantraštę „Klysta? ar klaidina?“ 
Tame trumpame lapelyje kun. Br. Liubi
nas tikrai prasilenkė su tiesa. Solidarumo 
blokas niekur neskelbė, kad „reikia bal
suoti tik už 8“. Jis tik agitavo ir kvietė rin
kikus balsuoti už 8. Kas nenorėjo, galėjo 
pasirinkti 10 ar 15. Toliau vėl neteisingai 
išaiškinta, kad „kas balsuoja už mažiau, 
tas siaurina savo teises“. Balsuodamas už 
mažiau ne savo teises siaurina, bet išreiš
kia savo tikrą demokratinę valią. Niekas 
rinkiko negali priversti, kad jis balsuotų 
už jam nepriimtiną kandidatą. Dar ir dau- 

valdovą Maocetungą:
„Tas „raudonų raudoniausiasis“ iš viso 

nėra raudonas, bet nudažytas žmonių 
krauju".

■ ■ S. Baltaragis

ra pajėgus perimti Abelio pareigų Ameri
koje, ir Abelis grįžo į Brooklyną.

Hayhanenu Abelis buvo vis labiau nepa
tenkintas, ir pagaliau jis Maskvą paprašė 
jį atsaukt. Hayhanenas gavo įsakymą grįž
ti į Maskvą. Jis jautė, kad pyragai jo ten 
nelaukia. 1957 m. balandžio 24 d. jis iš New 
Yorko per Paryžių išskrido į Sovietų Są
jungą, bet ten niekad neatvyko. Paryžiuje 
jis nuėjo į JAV ambasadą ir bematant bu
vo nuskraidintas atgal į Ameriką.
i

ABELIO SUSEKIMAS
Hayhanenas amerikiečiams papasakojo 

viską, ką žinojo, ir dalis Abelio agentų 
tinklo Amerikoje buvo susekta. Tačiau 
Abelis visuomet buvo atsargus, ir Hayha
neno žinojimas buvo ribotas. Svarbiausia, 
kad jis neturėjo supratimo apie Abelio tik
rąją tapatybę. Amerikiečiai žinojo, kad 
Amerikoje darbuojasi patyręs ir pavojin
gas sovietų žvalgybos karininkas. Mano
ma, kad ir Abelio tikroji tapatybė jiems 
buvo žinoma, tačiau jie nežinojo, po kokia 
priedanga jis gyvena Amerikoje. Todėl jie 
ieškojo būdų, kaip susekti Hayhaneno vir
šininką „Marką“, su kuriuo jis tesusitik
davo viešose New Yorko vietose.

Abelis buvo padaręs vieną vienintelę 
klaidą, kuri leido jį išaiškinti. Kartą Hay
hanenas nusiskundė, kad jam trūksta tam 
tikrų fotografinių medžiagų. Kadangi rei
kalas buvo skubus, „Markas“ savo auto
mobiliu Hayhaneną nusivežė į Brooklyną 
ir, sustojęs Fultono gatvėj, iš namų atnešė 
reikalingų medžiagų.

FBI pareigūnai Hayhaneną ilgai vežiojo 
po Brooklyną, kol jis pagaliau atpažino 
Fultono gatvę ir vėliau iškabą: „Emil R. 
Goldfus, Photographer“. Studijoje FBI pa
reigūnai rado paslėptą radijo siųstuvą, 
mikrofotografijos prietaisų, slaptaženklių 
lenteles, bet Goldfuso nebuvo.

Hayhanenui laiku neatvykus į Maskvą, 
Abelis buvo įspėtas. Jis išvyko „atostogų“, 
į Floridą ir įdėmiai sekė spaudą, ar nebus 
žinių apie Hayhaneno perėjimą į JAV pu
sę. Tačiau amerikiečiai įvykį laikė paslap
tyje. Po kelių savaičių Abelis grįžo į New 
Yorką, apsilankė savo studijoje Brooklyne, 
bet apsidairęs įtarė, kad pas jį buvo dary
ta krata. Jis apsigyveno kita pavarde Man- 
hattano viešbutyje, tačiau FBI agentai jį 
jau atpažino Fultono gatvėje, sekė ir po 
kelių dienų suėmė,

(Bus daugiau)

giau tame lapelyje prikalbėta netiesos.
Suprantama, kad po šitokios blokinės 

dvikovos ir rezultatai buvo gauti gana įdo
mūs. į Tarybą pateko dvylika VLK žmonių 
ir 3 Solidarumo bloko. Nepateko tokios 
stambios žuvys: dr. P. Karvelis, J. Venc
kus, F. Skėrys, W. Banaitis ir J. Kriščiū
nas, savanoris-kūrėjas.

Pažymėtina, kad senoji Taryba, nesiskai- 
tydama su 4 Tarybos narių nusistatymu, 
išsirinko Tarybos Rinkimų komisiją iš sa
vo grupės žmonių ar jiems pritariančių. 
Todėl opozicinė srovė neturėjo nei reikia
mos objektyvumo garantijos nė kontrolės 
Rinkimų Komisijoje. Už akių balsavusiųjų 
rezultatai buvo Rinkimų Komisijos nusta
tyti lapkričio 30 d. niekur viešai nepaskel
bus, todėl ir kitų pažiūrų stebėtojai nega
lėjo pasinaudoti rinkimų stebėjimo teise.

Suprantama, kad taip rinkimus prave- 
dus, atsirado nemaža skundų. Juos įteikė 
Rinkimų Komisijai Stuttgarto apylinkės 
pirm. K. Šimanauskas, kandidatė į Tarybą 
Z. Glemžienė ir kand. K. Dikšaitis. Visi šie 
skundai Rinkimų Komisijos buvo atmesti. 
Jie tada padavė skundus Garbės Teismui. 
Kadangi garbės Teismą sudarė net du prie
šingosios pusės nariai: Garbės Teismo 
pirm. J. Lukošius ir kun. A. Bunga, tai ir 
dėl Garbės Teismo kyla abejonių, ar jis tu
rėjo moralinio pagrindo šias bylas spręsti.

Tokioje nesmagioje atmosferoje susirin
ko kovo 14-16 d. Tarybos nariai į sesiją. Ją 
atidarė nuolatinio prezidiumo pirm. dr. J. 
Grinius. Toliau jis vadovavo kaip seniau
sias amžiumi atstovas ir buvo išrinktas į 
naujosios Tarybos 3 metų kadencinį prezi
diumą. Buvo norėta įtraukti į prezidiumą 
Solidarumo bloko narį V. Lėnertą, bet jis 
atsisakė. Tada išrinkti vicepirm. tėv. Ber
natonis ir sekr. stud. A. Lingė. Toliau sekė 
ilga darbotvarkė, kurios jūsų koresponden
tas nėra linkęs smulkiai aprašyti.

Iš Kr. Valdybos pirmininko J. Valiūno 
pranešimo paaiškėjo, kad šiuo metu veikia 
33 apylinkės, kurios turi 853 narius. 4 apy
linkėse veikia vargo mokyklos. Metų eigo
je įvyko studijų savaitė ir vaikų stovykla. 
Leidžiamos informacijos. Gimnazija at
skirta nuo bendruomenės, įsteigta kurato- 
rija. Iždininkas pranešė, kad buvę sunkūs 
finansiniai metai.

Ilgiausių ginčų sukėlė Rinkimų Komisi
jos pirm. J . Pauliukevičiaus pranešimas. 
Tarybos narys Stp. Vykintas-Povilavičius, 
pateikęs keletą klausimų, diskusijose nuro
dė ištisą eilę Rinkimų Komisijos prasilen
kimų su rinkimų nuostatais. Po to du Ta
rybos nariai, dr. V. Lėnertas ir S. Vykin
tas, įteikė prezidiumui šią rezoliuciją: 
„1969 m. kovo 14-16 d. PLB, VKT sesijoje, 
išklausę Rinkimų Komisijos ir Garbės 
Teismo pranešimus, konstatuojame, kad: 
1. Rinkimų Komisija, leisdama Hamburgo, 
Hanau, Mainzo, Gautingo ir Weinheimo 
apylinkėms balsuoti už akių, prasilenkė su 
rinkimų nuostatų 28 paragrafu, kur reika
laujama, kad „kiekvienas rinkikas balsuo
ja savo apylinkėje...“, su 38 paragrafu, kur 
reikalaujama, kad „kiekvienas rinkikas, 
gyvenąs toli nuo balsavimo vietos ir su
trukdytas atvykti tą dieną į balsavimo vie
tą, turi teisę balsuoti už akių, bet jis pats 
turi asmeniškai paduoti raštu pareiškimą 
savo apylinkės valdybai, prašydamas jį 
įtraukti į rinkikų sąrašą. 2. rinkimų nuos
tatai niekur nenumato apylinkių valdy
boms privilegijų už rinkikus tvarkyti jų 
rinkimines teises, 3. Pati Rinkimų Komisi
ja savo 1968 m. lapkričio 12 d. aplinkrašty
je Nr. 5 įsakmiai įspėja, kad už akių galės 
balsuoti tik tie, kurie paduos pareiškimus. 
4. Tokiu būdu 1968 m. lapkričio 23 d. bend
ruomenės rinkikai buvo suskirstyti į tvar
kingai ir teisėtai ir netvarkingai ir netei
sėtai atlikusius savo pareigas. 5. Garbės 
Teismas savo motyvuose pripažįsta Rinki
mų Komisijos prasilenkimus su rinkimų 
nuostatais ir teisina „bėdos padėtimi“, kuri 
nėra numatyta nei statute, nei rinkimų 
nuostatuose, ir Garbės Teismas neskelbia 
rinkimų teisėtais, bet tik galiojančiais, to
dėl randame, kad 1968 m. lapkričio 23 d. 
rinkimai buvo Rinkimų Komisijos pravesti 
netvarkingai ir jų daviniai yra neteisėti, ir 
siūlome šiai Tarybai išsiskirstyti“.

Po to kilo gyvos diskusijos dėl šios rezo
liucijos. Rezoliucija Tarybos daugumos bu
vo atmesta.

Apsvarsčius ištisą eilę darbotvarkės 
punktų, ilgiau buvo sustota ties bendruo
menės veiklos perspektyvomis. Nežinia 

PEDAGOGINIO INSTITUTO LEIDINIAI
(Atkelta iš 2 psl.)

veik negalima nė lyginti su dabar išleidžia
mais darbais, bet anie ir tie yra socialisti
nio realizmo etikete pažymėtini. Iš tiesų 
nemaža šiandien spausdinamųjų nieko 
bendra nebeturi su social, realizmu (aki
vaizdžiau jo prisilaiko arba visiškai talen
to neturintieji, arba norintieji įsiteikti ar 
išsipirkti).

Bet knygą įdomu paskaityti ir kaip do
kumentą, parodantį partijos santykius su 
menais ir jos kumštį.

Beje, norintieji leidinius užsisakyti, rašo: 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago 36, L1L, USA.

K. Abr.

kodėl šią temą referavo ne Valdybos pir
mininkas, bet vicepirm. kun. Br. Liubinas. 
Jis kažkokiu keistu supuolimu išdėstė be
veik visą Solidarumo bloko paskelbtą rin
kiminę programą. Opozicijai, žinoma, nie
ko kita neliko: teko tik beveik visus pozi
tyvius pasiūlymus, paimtus iš jos progra
mos, užginti. Bet ji pasiliko teisę stebėti, 
kiek šioji programa bus įgyvendinta'.

Gimnazijos dir. ir Kuratorijos pirm. V. 
Natkevičius padarė išsamų pranešimą apie 
gimnaziją. Šiuo metu gimnazija turi apie 
100 mokinių. Joje dirba 21 mokytojas, jų 
tarpe 5 vokiečiai. Pats didžiausias dabarti
nis gimnazijos rūpestis — bendrabučio sta 
tyba. Šiuo klausimu Tarybos nariai ilgai 
diskutavo. Po to buvo beveik visais balsais 
priimtas nutarimas, kad rūpintis artimiau
sioj ateity pastatydinti kompaktinį bendra
butį, ne paviljonais.

Prasidedant bendruomenės veiksnių rin
kimų punktui, Tarybos narys St. Vykintas- 
Povilavičius Solidarumo bloko vardu pa
reiškė, kad dėl tam tikrų priežasčių blokas 
savo kandidatų į pagrindinius veiksnius 
nestatys, bet sutiks įeiti į kitus darbo orga
nus ar komisijas.

Į Krašto Valdybą išrinkti M. Kiužauskas 
— 12 balsų, stud. A. Šmitas — 12 b., J. Va
liūnas — 11 b., kun. Liubinas — 11b. ir J. 
Barasas — 10 b. Pažymėtina, kad M. Kiu
žauskas, kandidatavęs Solidarumo bloko 
vardu į Tarybą, savo sutikimą davė be blo
ko ir be socialdemokratų partijos, kuriai 
jis priklauso, sutikimo. Kontrolės Komisi- 
jon išrinkti: V. šimkevičius, J. Pauliukevi
čius ir R. Tendzegolskis. Garbės Teismo 
pirm, išrinktas Just. Lukošius, nariais kun. 
V. Damijonaitis ir A. Jasinskas. Statutų 
peržiūrėjimo komisijon: J. Glemža, J. Lu
košius ir J. Barasas, Lietuvių Fondo: V. 
Natkevičius, tėv. Bernatonis ir J. Matulai
tis, Politinėn komisijon: V. Bylaitis, J. Gri
nius ir kun. Liubinas.

Prez. pirm. dr. J. Grinius, uždarydamas 
sesiją, dėkojo visiems bendruomeninį dar
bą dirbantiems.

K. Klausovas

.... KAI TIK VYŠNIOS PABALS“...

Pavasariui auštant, kiekvienam malonu 
pasiklausyti savos, lietuviškos, muzikos. 
Tai įmanu, įsigyjant ilgo grojimo plokšte
les.

Šiuo metu turime šias plokšteles:
J. Liustikaitės — Dainos ir arijos;
Ant. Dambrauskaitės — „Tėvynės Meilė 
Nemari“, 13 dainų;
S. Baro — Arijos iš operų;
MANO GIMTINĖ — įvairių solistų lietu
viškos lengvos muzikos rinkinys;
Al. Brazis ir kt. — Bažnytinių giesmių rin
kinys;
ŽIBUOKLĖS — moterų sikstetas, liet, liau
dies dainos;
MES ŽENGIAM SU DAINA — vyrų okte
to liet, kariškos dainos.

Visos plokštelės ilgo grojimo. Jų kainos, 
įskaitant persiuntimą, nuo 55 šilingų iki 
59/6.

Užsakoma: DAINORA, 14, Priory Rd. 
Kew, Surrey. Ten pat dovanoms gaunama 
įvairaus gintaro, knygų ir taip pat užsisa
koma spauda.

TURTINGI VISADA DAROSI 
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius- 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co., 
421 Hackney Rd., London, E.2,

England.
Tel. 01 739 8734

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo 

reikalus.

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynerios — pakelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ —

2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd., 

London, E.2.
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LONDONAS
PRANEŠIMAS APIE LLK VEIKLĄ

Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas 
V. Sidzikauskas gegužės 3 d., šeštadienį. 7 
vai. vak.. Lietuvių Namuose padarys pra
nešimą apie Lietuvos laisvės perspektyvas. 
Visi tautiečiai, kuriems šis klausimas įdo
mus, kviečiami dalyvauti.

Po pranešimo bus vaišės. Norintieji daly
vauti prašomi užsirašyti iki balandžio 27 d. 
Lietuvių Namuose pas A. Pranskūną arba 
Baltic Stores krautuvėje pas Z. Jurą. Už- 
sirašymas būtinas.

DISKUSIJOS DĖL RYTŲ EUROPOS
Penktadienį, balandžio 18 d., 7.30 vai. v.. 

lA-nkų bibliotekos salėje, Londone. bus dis
kusijos dėl Rytij Europos išsilaisvinimo ga
limybių. Diskusijose dalyvaus dešimties R. 
Europos tautų kalbėtojai.

Norintieji dalyvauti informacijų gaus 
Lietuvių Namuose.

MARGUČIŲ BALIUS
šv. Onos Moterų Draugija ruošia Margu

čių balių balandžio 12 d. Parapijos salėje.
Žada gražinietės iš Coventrio atvažiuoti 

dideliu autobusu. Pradžia 7.30 vai.

„GRANDIES“ METINĖS
Prieš metus susikūrusi, Londono jauni

mo šokių grupė „Grandis" savo metines 
nutarė atžymėti šauniu parengimu-šokiais 
su programa.

Tas parengimas ruošiamas balandžio 26 
dieną, šeštadienį. Londono Lietuvių Sporto 
ir Socialiniame Klube. Programos atlikti 
pakviestos Manchesterio jaunimo grupės, 
ir dalyvaus joje taip pat ir pati „Grandis".

VALENTINAS R1BOKAS LIGONINĖJE
Žinomasis Londono prekybininkas, kon

tinentinių prekių parduotuvės ..Norman
die" savininkas, prieš porą savaičių, nelai
mingai pakrypęs, išsilaužė koją ir dabar 
gydosi ligoninėje.

RENKAS VYRAI
Iš jūrų neseniai grįžo jūreivis Tautvydas 

Lechavičius ir leidžia atostogas Londono 
Lietuvių Namuose.

Dabar prie jo prisidėjo jūreivis Bernar
das Ališauskas.

Ilgesnes Kalėdų atostogas turėjęs Felik
sas Paulikas jau vėl plaukioja jūroje.

LIETUVIŠKOS LONDONO
SV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS RĖMĖJAI

Juozas Kairys ir Sheppy Island iš Kento 
paaukojo 25 svarus, Apolonija Rudoft iš 
Chingford 5 svarus. Mrs. Edeta Muttow 
(anglė) iš Bournemouth. Dorseto. 4 svarus.

Klebonas ir komitetas dėkoja šiems rė
mėjams ir tiems, kurie yra atsiuntę smul
kesnių aukų.

A. A. JUOZAS ŠILINGAS
Juozas Šilingas mirė Londone gruodžio 

18 d. Palaidotas šeimos kape Patricko ka
pinėse Leytonstone.

A. A. KAZIMIERAS GAIŽIUS
Vasario 25 d. mirė Kazimieras Galčius, 

gyvenęs Romforde. kurio ir brolis kun. Jo
nas neseniai mirė. Jų brolis Antanas kuni
gauja Coventry.

A. a. Kazimieras palaidotas Sv. Patriko 
kapinėse Leytonstone.

A. A. A. GEDMINTIENĖ
Vasario 19 d. mirė A. Gedmintienė, 54 

m. amžiaus, palaidota vasario 25 d. Worth
ing. Cumberland.

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR 
SOCIALINIO KLUBO METINIS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 16 d., sekmadienį. Klubas turėjo 

metinį susirinkimą. Jam pirmininkavo Jo
nas Babilius, sekretoriavo Jaras Alkis.

Klubo pirmininkas S. Kasparas savo pra
nešime priminė, kad šis klubas yra labai 
svarbus lietuviško darbo bare, nes visi 
Londone daromieji minėjimai ar sociali
niai parengimai vyksta tiktai čia — klubas 
su savo sale yra savotiškas tautinis centras 
visame Londone. Kadangi čia vyksta daug 
parengimų, klubas gauna per barą pajamų, 
bet daugeliu atvejų paremia rengėjus ar 
apmokėdamas tų parengimų muziką, ar 
prisidėdamas prie atvykstančių svečių pri
ėmimo. Praeitais metais buvo vykdoma 
daug remontų bei pagerinimų, taigi nebu
vo taupoma. Baigdamas padėkojo klubo 
valdybai už labai gražų sugyvenimą.

Kasininkė Viktorija Puidokienė pranešė, 
kad klubas turėjo pajamų iš baro 4.191 sv. 
17 šil.. iš lošimo mašinų 933 sv.. nario mo
kestis ir įvairios kitos pajamos 256 sv.. iš 
viso pajamų 5.180 sv. ir 17 šil. Išlaidų būta 
5.102 sv. ir 13 šil. Sutaupą maža, bet atlik
ta remonto už 796 svarus. Be kita ko. klu
bo gėrimų kainos yra žymiai pigesnės negu 
kitur, nes klubo tikslas yra pasitarnauti 
nariams. Apyvartos sumos yra už 45 sa
vaites.

Revizijos Komisijos vardu Z. Juras pa
tvirtino. kad knygos vedamos gerai, išmo
kėjimai atitinka klubo vadovybės nutari
mus bei pakvitavimus.

Klubo vadovybėn išrinkti: pirm. Ignas

Dailidė, vicep. Jonas Babilius, kasin. Vik
torija Puidokienė, Komitetam Juozas Guo- 
ga, Juozas Čepaitis, Rimantas Namajuška. 
Magdalena Domidavičienė. Anicetas Dėme
nis. Stasys Puidokas. Revizijos komisija: 
Juozas šemeta. Petras Mašalaitis. Zigmas 
Juras. Susirinkimo pirmininkas pasveikino 
naująją vadovybę, palinkėdamas geros 
sėkmės. Dar pasidalyta mintimis dėl atei
ties veiklos.

K. S.

PADĖKA
Širdingiausią lietuvišką ačiū reiškiame 

DBLS Manchesterio skyriui. Ramovėnams, 
Lietuvių Klubui ir visiems atvykusioms 
palaidoti mūsų tėvo a.a. savanorio-kūrėjo 
Antano Gerdžiūno, lankiusiems velionį 
paskutinėmis jo gyvenimo dienomis kun. 
A. Putcei, kun. V. Kamaičiui ir kitiems, už 
atlaikytas gedulingas pamaldas kun. V. Ka
maičiui, už ištiestą pagalbos ranką p.p. 
Ivanauskams, ypač p. Ivanauskienei už pa
ruoštus pietus, o ir visiems žodžiu ir raštu 
išreiškusiems mums užuojautą.

Sūnus, dukterys, brolis, žentai ir anūkai

PAMINĖJO DERBIO LIETUVIUS
„Derby Evening Telegraph" kovo 18 d. 

išsispausdino DBLS Derbio skyriaus su
ruoštojo nepriklausomybės sukakties mi
nėjimo aprašymą.

13RADFORDAS
DBLS SUSIRINKIMAS

DBLS nori apjungti didesnį lietuvių 
skaičių. Tam reikalui ir savo įstatus per
tvarkė. Dėl to balandžio 19 d., 7 vai., Vy
ties klubo salėje šaukiamas DBLS Bradfor- 
do skyriaus narių ir naujai norinčių į są
jungą įstoti lietuvių susirinkimas.

Susirinkime bus pranešimas apie sąjun
gos suvažiavimą ir jo nutarimus, naujos 
valdybos rinkimas ir kita.

Kviečiame visus susirinkime dalyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

IŠVYKO J KANADĄ
Kovo mėn viduryje iš Kanados Toronto 

aplankė savo motiną M. Daržinskienę trys 
ten įsikūrusios dukterys. Tuo pačiu metu 
kapinėse ant a. a. Kosto Daržinsko kapo 
buvo pastatytas gražus marmurinis pa
minklas. kurį po gedulingų Mišių, dalyvau
jant šeimos nariams, pašventino kun. ka
pelionas.

Dukterys, grįždamos į Torontą, kartu 
pasiėmė savo motiną, kuri pastoviai apsi
gyvens Jono ir Genės Kasperavičių šeimo
je. Pažymėtina, kad Toronte gyvena jos ke
turios dukterys ir sūnus. Viena duktė ir 
sūnus pasiliko Bradforde.

j. k.
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Lietuviams evangelikams atvelykio pa
maldas laikysiu Bradforde. Vokiečių baž
nyčioje, balandžio 13 d.. 14 vai.

Kun. A. Putcė

NOTTINQHAMAS
SUSIRINKIMAS

Balandžio 19 d., šeštadienį. 6 vai. vakare. 
Ukrainiečių klubo salėje šaukiamas meti
nis DBLS Nottinghamo skyriaus susirinki
mas.

Susirinkime atstovas padarys pranešimą 
iš DBLS suvažiavimo, bus renkama valdy
ba ir svarstomi kiti reikalai.

Kviečiami dalyvauti ir nenariai.

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

SVEČIAI SU MUMIS
Balandžio 20 d.. Gerojo Ganytojo sek

madienį. 11.15 vai. Židinyje liet, pamaldas 
atlaikys svečias kun. dr. Jonas Sakevičius. 
MIC. „Laivo" redaktorius, kuris anksčiau 
darbavosi Lietuvoje. Romoje. Londone. Š. 
Amerikoje, o dabar vėl yra Londone.

LIETUVIŠKAS FILMAS
Balandžio 20 d. po liet, pamaldi) Židiny

je bus parodytas garsinis liet, tautinių šo
kių šventės įspūdingas filmas iš Š. Ameri
kos.

Visus iš visur maloniai kviečiame į liet, 
pamaldas ir j liet, filmą.

PAIEŠKOJIMAS
Liškauskaitės - Zimnickienės Konstanci

jos. kilusios iš Punsko, ieško J. Zimnickai- 
tė. R. R. 2. Tillsonburg. Ont. Canada.

YRA VIETŲ LĖKTUVE
Dar yra vietų lėktuve į JAV, kuris iš

skrenda rugsėjo I I d. ir grįžta spalio 5 d. 
Kaina į abu galus (Londonas-New Yorkas 
ir atgal) — 65 gilinėjus.

Kas norėtų pasinaudoti, nedelsdami ra
šykite J. Lūžai. Headley Park, Bordon. 
Hants.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STOKE-on-TRENT —balandžio 13 d., 12.15 

vai., Tunstall. Velykinės išpažintys ir re- 
kolekcinės pamaldos.

LEICESTER — balandžio 13 d., 12 vai., 72 
Mere Rd. Velykinės išpažinties ir reko- 
kolekcinės pamaldos.

DERBY — balandžio 20 d., 11 vai., Bridge 
gate.

NOTTINGHAM —balandžio 20 d., 11.15 v., 
Jaunimo Židinyje.

ECCLES — balandžio 13 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM —balandžio 13 d.. 12.30 v„ 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — balandžio 20 d., 12.30 v.

Metinės Rekolekcijos
HUDDERSFIELD — balandžio 26 d., 3 vai. 

p.p., St. Joseph's bažn.
ROCHDALE — balandžio 27 d., 12 vai., Se

selių koplyčioje.
Rekolekcijų vadovas — kun. A. Geryba. 
Kviečiu vietos ir apylinkių lietuvius ka
talikus dalyvauti ir pasinaudoti svečio 
kunigo patarnavimu.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

LSS Anglijos Rajono 20 jubiliejinė 
skautų stovykla

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir 
Lietuvių Skautų Sąjūdžio įsikūrimo auksi
nio jubiliejaus sukaktys, atžymėtos skau
tiškomis sueigomis, minėjimais, 5-tąja 
Tautine stovykla (pagrindinė įvyko JAV, 
papildomos kituose žemynuose, o Anglijos- 
Vokietijos rajonų Vokietijoje). Visa tai ro
do. kad mūsų skautų-čių lietuviškoji dva
sios liepsnelė yra gyva ir budinti. Ji ir to
liau palaikoma, štai darbais reiškiasi vi
suomenėje Manchesterio vienetai, vado
vaujami jaunos vadovės v. s. si. I. Jakubai- 
tytės ir kitų. Neatsilieka taip pat Londono, 
Nottinghamo skautai.

Šie lietuvių švietimo ir šeimos metai 
Anglijos Rajonui vėl ne eilinis įvykis: Ang
lijos ir Vokietijos lietuviai skautai-ės susi
rinks į Rajono 20-ją jubiliejinę stovyklą, 
kuri įvyksta liepos 26—rugpiūčio 2 d. d. 
Lietuvių Sodybos žalioje stovyklavietėje 
Headley Parke, šią jubiliejinę stovyklą 
praves s. J. Alkis.

Stovyklinis mokestis už maistą 3 sv. 10 
šil.

Skautaujančiam jaunimui stovyklos yra 
pats populiariausias dalykas. Čia jaunimas 
apjungiamas didesniame būryje, didelėje 
skautaujančių šeimoje. Stovyklose gyven
dami atvirose gamtos sąlygose, atlikinėda
mi teorinius ir praktinius užsiėmimus, 
žaisdami, sportuodami, iškylaudami, ruoš
dami išvykas, burdamiesi prie vakarinių 
laužų, stiprina kartu ir savo lietuvybę. O 
kad skautiškasis jaunimas nepabiro ir 
kiekvienais metais susirenka į stovyklą, 
padėka priklauso vadovams, kurie prieš 20 
metų, tuo metu sunkesnėse sąlygose įtikino 
anglų skautų vadovybę, kad leistų lietuvių 
skautams stovyklauti, kol DBLS pavedė 
mums Sodybos beržynėlį. Ačiū vadovams, 
kurie įdėjo daug pastangų ir darbo, kartu 
ir mielajai plačiai visuomenei už finansinę 
paramą. Manau, kad be visuomenės para
mos lietuvių jaunimo skautiškoji liepsnelė 
būtų užgęsusi. nebūtų galėjusi reprezen
tuoti kitataučių skautų bei jamborių pro
gomis Lietuvos, lietuviškos skautybės ir 
nešti mūsų tautos simbolio — trispalvės.

Šiais metais Rajono vadovybė nutarė au
kų lapų nesiuntinėti, tačiau organizacijos 
ir plačioji visuomenė prašomos paremti 
mūsų žygius ir darbą savo aukomis, nes į 
mūsų 20-ją jubiliejinę stovyklą atvyksta 
Vokietijos lietuviai skautai-ės. Daugumą 
jų sudarys Vasario 16 gimnazijos mokiniai. 
Mes juos priimsime jūsų vardu, jie bus 
mūsų, o kartu ir jūsų svečiai. O jaunimas 
pinigų neturi. Mums dar reikės išsinuomo
ti palapines. įsitaisyti gaireles ir ženklus. 
Skautų vadovybė nutarė apkrauti skautau-
jantį jaunimą mokesčiu — įpareigojom su
sitaupyti stovyklinį mokestį ir padengti sa
vo kelionės išlaidas. Viskas daroma skau
tiškai taupiai, tačiau vis tiek susidaro 
smulkių išlaidų, kurių, deja, be organiza
cijų ir visuomenės finansinės paramos ne
pajėgtume sutvarkyti. Bet turime vilties, 
kad visuomenė supras mūsų misijos darbą 
skautaujančiam jaunimui ir vėl sulauksi
me paramos, kuri mus įgalins toliau tęsti 
užsibrėžtus žygius ir darbą.

Tamstų siunčiamas malonias aukas pri
ima: J. Maslauskas. 7. The Crescent. May- 
field, Nr. Ashbourne. Derbyshire.

Iš anksto reiškiu skautišką ačiū.
Budžiu.

s. J. Maslauskas
LSS Anglijos Rajono Vadas

PRIPAŽĮSTA LIETUVOS FUTBOLO

SĄJUNGĄ

Kovo 12 d. Anglijos futbolo komanda tu
rėjo rungtynes su Prancūzijos komanda. 
Tų rungtynių programoje, kurių atspaus
dinta 150.000, Prancūzijos komandos pa
teiktuose duomenyse skaitome, kad Pran
cūzija vieną kartą yra žaidusi su Lietuva 
ir laimėjusi septyniais įvarčiais.

K. S.

DARBO
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 

VALDYBOS PRANEŠIMAS 
AŠTUONIOLIKTAJAM AKCININKŲ 

SUSIRINKIMUI 1969. III. 15.
1968-ji jubiliejiniai metai buvo atžymėti 

pagyvėjusią visuomenine veikla visose 
Anglijos lietuvių kolonijose. Žmonės gau
siai dalyvavo įvairiuose parengimuose ir 
stengėsi kruopščiau atlikti savo pareigas. 
Toks bendras sujudimas atsispindėjo ir 
Bendrovės metinėj apyskaitoj.

Ypač reikia pasidžiaugti Spaudos sky
riaus pastangomis. Metų darbo rezultatai 
redo £281 pelno, kai tuo tarpu prieš metus 
buvo £189 nuostolio. Pajamos už Nidos 
knygas. Europos Lietuvio prenumeratą ir 
kitus darbus siekė £8.300. o išlaidų buvo 
£8.019. Skyriaus personalą sudaro redak
torius, spaustuvės vedėjas, administrato
rius ir trys spaustuvininkai — iš viso šeši 
asmenys. Darbštus Spaudos skyrius žada 
ir ateityje aprūpinti visuomenę lietuviška 
spauda ir tikisi, kad jo pastangos bus tin
kamai įvertintos gražiai ir tvarkingai atsi
skaitant už leidinius.

Sodyba taip pat metus užbaigė sėkmin
gai. Jos apyskaita rodo £1.792 pelno (1967 
m. —£1.723). Jos nuolatinį personalą su
daro Sodybos vedėjas ir trys tarnautojai. 
Vasaros metu dar pasamdoma pagalbinių 
darbininkų. Sodybos pajamos siekė £ 
14.012, o išlaidos — £12.220. Be tarnauto
jų, Sodyboje nuolatos gyvena dar 9 asme
nys. Didesnis lietuvių skaičius aplanko So
dybą tik per tradicinius pavasarinius są
skrydžius. Šiais metais toks sąskrydis 
įvyks per Sekmines. Tačiau būtų labai ge
ra, kad daugiau lietuvių praleistų Sodybo
je vasaros atostogas. Turėtume neužmirš
ti. kad Sodyba yra mūsų nuosavas gražus 
kampelis, kurį kiekvienas lietuvis turėtų 
palaikyti.

Būtų gera Sodyboje įtaisyti sporto aikš
telę, kuri būtų labai paranki pasirody
mams per sąskrydžius, sporto rungtynėms 
bei kitokioms pramogoms jaunimui ir atos
togautojams, bet Bendrovė iš savo išteklių 
dar ilgai negalės tokio projekto įgyvendin
ti, nes jis gali kainuoti ligi 1.000 svarų. 
Būtų labai gražu, jei mūsų jaunimas apsi
imtų pradėti akciją rinkti pinigus aikštelei 
įrengti ir tokiam projektui įvykdyti. Tai 
būtų pirmas rimtas ir konkretus darbas ne 
tik savo reikalams, bet taip pat ir įnašas į 
visos Anglijos lietuvių bendruomenės veik
lą. Jaunųjų pasiryžimas ir geri norai galė
tų tokį darbą atlikti.

Lietuvių Namai po didžiųjų remontų fi
nansinius metus baigė su £4.389 pelno. 
Lietuvių Namų nuolatinį personalą šiuo 
metu sudaro tik vienas vedėjas, kuriam 
padeda Spaudos skyriaus administratorius. 
Valymo darbams samdoma laikini darbi
ninkai. Lietuvių Namai turėjo £15.809 pa
jamų. o išlaidų buvo £11.420.

Suvažiavimo dalyviai, tur būt. jau paste
bėjo, kad jų pernykštis pageidavimas įsi
gyti patogesnių baldų salei yra išpildytas. 
Valdyba tikisi, kad susirinkusieji jaučiasi 
pakankamai patogiai naujose kėdėse prie 
naujų stalų. Panašūs pagerinimai atlikti ir 
Sodyboje.

Pagerinimams galo niekuomet nebus. 
Kasmet tam tikrą pinigų sumą reikia iš
leisti spaustuvės. Sodybos ir Lietuvių Na
mų įrengimams atnaujinti ar geresnėms 
priemonėms įsigyti. Kol dar yra skolų, pa
gerinimams skiriamosios sumos yra smar
kiai ribojamos, tet dar turimosios priemo
nės yra visai pakankamos tolimesnei Bend
rovės veiklai. Per paskutinius aštuonerius 
metus įvairiems pagerinimams buvo išleis
ta apie £7.500.

Balansas rodo, kad 1968 m. lapkričio 1 d. 
Bendrovė turėjo paskolų — depozitų £14. 
763, o piniginių atsargų toms skoloms iš
lyginti buvo £7.024. Taigi lapkričio 1 d. 
Bendrovės netto įsiskolinimas siekė £7.739. 
Kaip matome, ši suma yra beveik lygi tai

WOLVERHAMPTONAS
VILTIS DAR LAIKYSIS

Susirinkime nutarta Klubą dar laikyti ir 
bandyti pritraukti į jį daugiau lietuviško 
jaunimo.

Mokestis paliekamas tas pat — 5 šil. me
tams. Prašome visus narius sumokėti jį 
prie pirmos progos Br. Viliūnui. Susibūri
mo metu burtų keliu bus skiriama 1 sv. 
premija, bet tik užsimokėjusiems nariams. 
Sudaryta draugiškoms rungtynėms lietu
viška komanda, kurioje tik H. Manga bus 
latvis. I ją kviečiami Br. Viliūnas. H. Man
ga. V. Kelmistraitis, Jonas ir Petras Pet- 
kevičiai. Vytas ir Algis Bondoniai ir Ste
pas Milkmanavičius. Kiti, norintieji įsi
jungti į šią komandą, prašomi užsirašyti 

pas Komiteto narius.
Viltis šiais metais lygoje yra trečioje vie

toje. Ji pralaimėjo prieš Walsall komandą 
trečiame rate 40:60. Pirmasis kėlinys buvo 
baisiai nesėkmingas viltiečiams — jie pra
laimėjo 33:11. Antrąjį kėlinį Viltis žaidė 
puikiai. Dengdami žmogus žmogų, prieš 
stiprų priešą įstengė pasiekti 29:27. Tuo 
parodė, kad jie gali kovoti.

Vasarą žadama žaisti turnyre, kuriam 
Viltis žada sudaryti dvi komandas, vieną 
tik iš lietuvių.

Visi Vilties žaidėjai dėkoja nariams rė
mėjams ir visai W-tono bendruomenei už 
materialinę ir moralinę paramą.

V. K.

VAISIAI
sumai pinigų, kurie buvo išleisti įvairiems 
pagerinimams per paskutinius aštuonerius 
metus. Kadangi Bendrovė duoda apie 
£2.500 gryno pelno per metus, tai galima 
tikėtis, kad neužilgo mūsų piniginiai re
zervai išlygins turimąsias depozitų sumas. 
Kol skolos nėra išlygintos, visas Bendrovės 
pelnas, įskaitant ir šių metų balanse paro
dytą pelną £2.638, yra keliamas į apyvar
tos rezervą.

Lietuvių Namų Bendrovė yra vienas 
svarbiausių ekonominių veiksnių, remian
čių D. Britanijos lietuvių veiklą. Lietuvių 
Namai Londone. Sodyba, Europos Lietuvis 
ir Nidos knygų leidykla yra tvirtas pagrin
das D. Britanijos Lietuvių Sąjungos dar
bui. Šis darbas būtų našesnis, jei kitos or
ganizacijos ir klubai vieningai bendradar
biautų ir veiktų drauge su DBLS-ga ir mū
sų Bendrove. Glaudesnis bendradarbiavi
mas ir kaimyniškas pasitikėjimas būtų vi
siems naudingas ir duotų geresnių rezulta
tų. Lietuviškos organizacijos turėtų giliau 
įsisąmoninti ir veiksmais paversti gerai vi
siems žinomą lietuvišką posakį: vienybėje 
galybė. Tarpusavė informacija, pasitarimai 
ir talka tik į gera gali pakreipti reikalus. 
Ypač klubams reikėtų apsijungti ir drauge 
su Lietuvių Namais pasinaudoti finansinių 
investavimų galimybėmis, kurios nėra pri
einamos, veikiant atskirai. Toks apsijungi- 
mas bendron talkon apsaugotų turimųjų 
pinigų vertę nuo nuolatinės infliacijos ir 
duotų papildomų pajamų mūsų bendruo
menei. Lietuvių Namų Bendrovė yra pasi
ruošusi padėti ir bendradarbiauti su viso
mis lietuviškomis organizacijomis.

Lietuvių Namų Bendrovė ir D. Britani
jos Lietuvių Sąjunga yra jungtinės organi
zacijos, kurios viena kitą remia ir drauge 
dirba lietuviškos bendruomenės reikalams. 
Todėl DBLS skyriai neturėtų užmiršti, kad 
Bendrovė yra taip pat ir jų veiklos rėmėja. 
DBLS skyriai turėtų skirti daugiau dėme
sio Bendrovės veiklai ir turėtų ją visomis 
priemonėmis remti. Skyrių valdybos ir na
riai turėtų skatint tautiečius užsisakyti lei
dinius, raginti siųsti siuntinius per savo 
Siuntinių Tarnybą, laikyti pinigų atsargas 
Bendrovės depozitų sąskaitose ir t. t.

Nors ir turėdama skolų. Bendrovė pagal 
išgales remia visuomeninius reikalus. Ypač 
paminėtini septyni išmokėjimai premijų 
po £10 jaunuoliams, išlaikiusiems lietuvių 
kalbos egzaminus (General Certificate of 
Education O level). Atrodo, kad premijos 
patraukia jaunimo dėmesį į lietuvių kalbą 
ir egzaminų laikymą, todėl tokios premijos 
bus mokamos ir ateityje. Įvairiems socia
liniams ir kultūriniams reikalamšTS" viso 
išleista £506.

Baigdami šias trumpas pastabas dėl apy
skaitos už 1968 metus, galime su pasitenki
nimu pasakyti, kad Lietuvių Namų Bend
rovė šiandien yra stiprus lietuviškas eko
nominis vienetas. Nors vis dar prisimena
me netolimos praeities vargus, bet jau su 
pasitikėjimu žiūrime į ateitį, šiandien ne
sirūpiname. kaip iš vargų išbristi, bet gal
vojame, kaip geriau lietuvišką darbą dirb
ti. Pagerėjusios sąlygos ne savaime atsira
do. Jas sukūrė puiki lietuviška talka ir ty
lus, kietas darbas. Prie to sėkmingo darbo 
daug prisidėjo ir valdybos narys V. Stri- 
mas, kuris šiandien iš valdybos pasitrau
kia. Dirbęs valdyboje devynerius metus, 
jis pergyveno didelių rūpesčių krizės lai
kais, o vėliau turėjo progos prisidėti ir 
prie Bendrovės gražaus progreso. Jo ilgą 
ir kantri) darbą Bendrovės vadovybėj val
dyba ir lietuviška bendruomenė giliai ver
tina ir reiškia jam didelę padėką.

Jei šiandien džiaugiamės dar vienų dar
bo metų rezultatais, tai neturime pamiršti, 
kad jie yra pasiekti mūsų rėmėjų, talkinin
kų ir tarnautojų pastangomis. Jiems mes 
šiandien esame dėkingi už lietuvišką parei
gingumą ir gerą darbą ir tikimės, kad ir 
ateityje jų pastangos neš gražių vaisių.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS.
LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374
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