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Kas atstovaus mums?
RYTŲ IK VII). EUROPOS SOCIALISTŲ UNIJOS KONFERENCIJA
Rytų ir Vid. Europos socialistų — Bulgari
jos, Jugoslavijos, Vengrijos, Rumunijos,
Ukrainos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Lie
tuvos ir Čekoslovakijos — partijų delega
tai buvo susirinkę konferencijai birželio
14-15 d. d. Eastbourne, Anglijoje, Soc. In
ternacionalo kongreso išvakarėse. Konfe
renciją sveikino Soc. Internacionalo pir
mininkas Austrijos socialistų lyderis Bru
no Pittermann, Internacionalo gen. sekre
torius Albert Carthy ir broliškų partijų
atstovai.
Bruno Pittermann savo sveikinimo kal
boje iškėlė Rytų Europos socialdemokratų
laimėjimus. Demonstracijos ir sukilimai
Rytų Europoje, kaip Rytų Berlyne 1953 m.,
Vengrijoje 1956 m. ir Čekoslovakijoje 1968
metais, aiškiai rodo, kad Rytų Europos
tautos siekia demokratinio socializmo. Jei
gu šiandien posėdžiauja Maskvoje 75 ko
munistų partijos, kurios suka sau galvą,
kaip sustabdyti demokratinių idėjų pliti
mą Rytų Europoje, tai yra nemažas nuo
pelnas egzilinių partijų, kurių atstovai čia
susirinko. „Jeigu šiandien yra pavojus jū
sų veiklai, — pasakė Pittermann, — tai jis
gresia ne iš priešo pusės, bet iš kai kurių
socialistų partijų Vakaruose, kurios galvo
ja, kad remti Rytų Europos socialistų nėra
prasmės, yra net kenksminga ar pavojin
ga". Ne visi supranta, kad Rumunijos ir
Jugoslavijos komunistai yra demokratinės
santvarkos priešai, kaip ir kiti. Jų opozici
ja Maskvai nereiškia, kad jos norėtų su
mažinti komunistų partijos vaidmenį. Jie
nesutinka tik dėl užsienio politikos. Tačiau
gyventojų dauguma mielai pasirinktų de
mokratinį socializmą, jeigu tik partijoms

būtų leista veikti. Todėl labai svarbu, kad
socialdemokratų partijos egzilėje tęstų sa
vo darbą, kaip ligšiol.
Albert Carthy, kuris nuo birželio 23 die
nos pasitraukia iš S. I. gen. sekretoriaus
pareigų, užleisdamas vietą jaunesniam
žmogui, Austrijos socialistui Hansui Janitschek, pasidžiaugė, kad per keliolika me
tų jam buvo malonu artimai bendradar
biauti su egzilais, ir palinkėjo Rytų Euro
pos socialdemokratams sėkmingai tęsti
veiklą. Už tai jam nuoširdžiai padėkojo
Soc. Unijos pirm. B. Kalninš.
Pranešime apie Soc. Unijos veiklą Bru
no Kalninš nurodė, kad nuo paskutinės
konferencijos per pastaruosius 5 metus egzilų veikla pasireiškė didžia dalimi bend
radarbiavimu su Vak. Europos socialistais,
dalyvaujant Rytų Europos Studijų grupė
je. Per tą laiką buvo suruošta įvairiose
sostinėse nemaža posėdžių, kuriuose buvo
nagrinėjami aktualūs politiniai klausimai.
Per tą patį laiką Rytų Europos socialistai
nustojo kelių labai pasižymėjusių draugų:
mirė Lenkijos PPS lyderis Z. Zaremba,
Rumunijos — Serban Voinea, Vengrijos —
Imre Szelig, Bulgarijos — George Petkoff,
Lietuvos — Kipras Bielinis, Latvijos —
Klara Kalninš, Čekoslovakijos — Miloš
Vanek. Visi jie buvo žinomi tarptautiniuo
se sluoksniuose.
Stanislaw Wąsik (Lenkija) padarė įva
dą į diskusijas apie tarptautinę padėtį, o
Vilem Bernard (Čekoslovakija) kalbėjo
apie įvykius jo tėvynėje. Diskusijose daly
vavo visų Rytų Europos kraštų delegatai.
J. Vilčinskas (Lietuva) atkreipė konferen
cijos dėmesį į Kremliaus pastangas su-

Septynios DIENOS
Užnuodytasis Reinas
Reino upėje išdvėsė didžiuliai kiekiai
žuvies. Olandija įspėjo savo gyventojus
nenaudoti upės vandens. Užnuodytas van
duo palaipsniui išplauks į jūrą, bet įstai
gos aiškinasi, kas kaltas.

Atsisakoma drausminti
Britanijos vyriausybė, nepaisydama pa
sipriešinimo, ruošėsi pravesti įstatymą, pa
gal kurį būtų baudžiami neoficialų streiką
paskelbusieji ir jame dalyvaujantieji as
menys.
Profesinių sąjungų taryba (TUC) pasi
žadėjo pati tą reikalą tvarkyti, dėl to vy
riausybė kol kas atsisako įstatyminių prie
monių.

Rodezija — respublika
Rodezijos baltieji, be Britanijos leidimo
paskelbę savo krašto nepriklausomybę, ne
sutikę daryti nuolaidų dėl reikalavimo su
teikti daugiau teisių juodukų daugumai ir
nepaisydami sankcijų, referendume nubal
savo pasiskelbti nepriklausoma respubli
ka.
Afrikos kraštai reikalauja neklusniajai
Rodezijai taikyti griežtesnes sankcijas. Be
kita ko, Rodezijoje baltieji sudaro mažu
mą, bet jie valdo kraštą.
Gana ruošiasi rinkimams
Nepriklausomybę gavusioje Ganos vals
tybėje Afrikos žemyne buvo įsigalėjęs diktatūriškas prezidentas dr. Nkruma. Prieš
trejetą su puse metų kariuomenė įvykdė
perversmą ir taip pat neleido veikti parti
joms ir nesinaudojo demokratine santvar
ka.
Valdantieji kariniai sluoksniai apsisvars
tė ir nutarė rugpiūčio 29 d. įvykdyti par
lamento rinkimus. Sąlyga partijoms: jos
negali būti palankios buvusiam prez. Nkrumai. Atrodo, kad bus trys tas sąlygas
atitinkančios partijos.

Hyiierabadas reikalauja savivaldos
Hyderabado mieste Indijoje vėl buvo ki
lusios riaušės. Policija neįveikė jų sutvar
kyti — buvo pašaukta kariuomenė. Dau
giau kaip 3.000 riaušininkų areštuota.
Riaušes kelia indai, kurie nori, kad iš
Andros Pradešo valstijos būtų išskirta ir
gautų savivaldą Telenganos sritis.

Izraelis ir arabai
Tarp Izraelio ir arabų kraštų visą laiką
vyksta užpuldinėjimai. Pavyzdžiui, Izrae
lis susprogdino šiaurės Jordane drėkinimo
įrengimus, vertus arti 7 mil. svarų, nes ten
buvę globojami arabų partizanai. Egiptas
buvo per kanalą perkėlęs savo karinių da
linių kovoti prieš Izraelį. Haifoje arabai
susprogdino žibalo linijos vamzdžius.
Panašūs nesusipratimai vyksta nuolat.
Ko Indija nori?
Indijos min. pirm. Gandi lankėsi Japo
nijoje.
Tikima, kad ji ten važiavo su sunkia mi
sija — palenkti Japoniją prieš Kiniją ir
Pakistaną. Bet manoma, kad jai tokia mi
sija negalėjo pasisekti, nes turtėjant! Ja
ponija neturinti jokio noro perdaug kištis į
Azijos reikalus.
Komisija pradeda darbą
Pradeda darbą sovietų-kinų komisija,
kuri turės aiškinti pasienio nesusiprati
mus.
Komisija nesvarstys ir nespręs visų
klausimų, dėl kurių tarp savęs ginčijasi
Kinija ir Sov. Sąjunga. Ji tik prižiūrės su
sisiekimą Amūro-Usurio upėse.

Havirovas atsiprašo Kolderį
Havirovo miesto komitetas atsiprašė Če
koslovakijos komunistų partijos centro ko
miteto narį Kolderį, kuris pirmomis oku
pacijos dienomis buvo pakaltintas bendra
darbiavimu su rusais. Taip pat atšaukta
tada priimtoji rezoliucija, kurioj buvo rei
kalaujama patraukti Kolderį teisman už
Pateisina okupaciją
„Rude Pravo“, Čekoslovakijos komunis išdavimą.
tų partijos laikraštis,
išsispausdino
straipsnį, kuriame tvirtinama, kad sovietų Ministeris ramina
Čekoslovakijos vidaus reikalų ministe
karinių dalinių buvimas krašte nesudaro
ris nurodė, kad nepagrįsta esanti baimė
pavojaus nepriklausomybei.
Tai yra atsakymas tiems, kurie kritikuo laukti pasikartojant penkiasdešimtųjų me
tų, kai žmonės buvo staliniškai persekio
ja sovietus dėl okupacijos.
jami.
Pagal jį. baimę skiepija žmonėms antiVyriausybė nusavina žemę
Karinė Peru vyriausybė paskelbė prog socialistinis elementas viduj ir užsienių
ramą, pagal kurią iš stambiųjų savininkų žurnalistai ir radijas Laisvoji Europa.
ir užsieniečių bus atimama žemė ir atiduo
dama kaimiečiams dirbti kooperatiniais Teisman dėl žurnalo
Čekoslovakijos rašytojų sąjunga nutaru
pagrindais.
Nemaža dirbamos žemės ir cukraus ir si kelti bylą vyriausybei, kurios patvarky
medvilnės plantacijų turi savo žinioje JAV mu buvo uždarytas sąjungos leistasis žur
bendrovės.
nalas „Listy“.

kviesti Europos saugumo konferenciją. Tą
klausimą diskutuos ir Socialistų Interna
cionalo kongresas, todėl svarbu Rytų Eu
ropos socialistams prieiti prie kokio nors
nusistatymo.
„Viena iš neišspręstų Europos politinių
problemų, — pasakė J. Vilčinskas, — yra
Lietuvos ir kitų Rytų Europos kraštų pa
vergimas. Lietuvių veiksniai, kurie vado
vauja išlaisvinimo veiklai, norėtų žinoti,
kas atstovaus Saugumo konferencijoje lie
tuvių tautai. Ar esama taikingo kelio į Lie
tuvos nepriklausomybę?" Reikia tikėtis,
kad ateis diena, kada paskutinioji imperia
listinė valstybė Europoje — Sov. Rusija —
atsisakys pavergimo politikos ir pasi
trauks iš kraštų, kuriuos ji užgrobė antro
jo pasaulinio karo metu. Galima pastebėti
kai kuriuos pasikeitimus tarptautinėje pa
dėtyje, ir esama viltį keliančių pažymių,
neatsižvelgiant į įvykius Čekoslovakijoje.

Kaip žinome, Rusijos komunistų sieki
mas buvo užvaldyti pasaulį, šiandien jau
galima pastebėti jų spaudoje, kad jie pra
deda abejoti savo galutine pergale. At
virkščiai, galima pastebėti, kad jie kalba
apie „laikinius sunkumus socialistų bend
ruomenėje". Sov. Sąjungos įtaka pasauly
je mažėja. Konfliktas su Kinija aštrėja.
Santykiai su Rytų Europos tautomis blogė
ja. Čekoslovakijos invazija sukėlė nepasi
tikėjimą kitose komunistų partijose, ypač
Vakarų Europoje. Jugoslavijos komunistų
partija ir marš. Tito kelia rusams daugiau
sia rūpesčio. Priežastys čia yra mažiausiai
bent dvi: pirma, Jugoslavija yra Europos
valstybė, todėl jos nepaklusnumas gali už
krėst kitus Rytų Europos komunistus. Ant
ra, Jugoslavija per eilę metų vadovavo va
dinamajam trečiajam pasauliui — pusiau
komunistinėms neutralioms tautoms. Da
bar tos tautos krypsta į tikrąjį neutralu
mą, ir tai labai jaudina rusus. Jugoslavai
ruošiasi kviesti tų tautų konferenciją ir
ketina eliminuoti iš jų tarpo tokias taria
mai neutralias valstybes, kaip Lenkija ir
Vengrija, kad būtų sumažinta rusų įtaka
trečiajame pasaulyje. Dėl to rusai nepa
tenkinti jugoslavais ir kaltina juos, saky
dami, kad Tito bando įvaryti kylį tarp „so
cialistinių tautų“ ir neutralių kraštų Azi
joje ir Afrikoje.
Dar visai neseniai marksizmas-leninizmas mokė, kad komunizmo pergalė pasau
lyje yra neišvengiama. Dabar ir ši teorija
jau turi pakeitimų: esą, pergalei užtikrinti
reikalinga Rytų Europos komunistų parti
jų vienybė ir viso pasaulio komunistų par
tijų paklusnumas Maskvai. Bet, kaip žino
me, rusų-kiniečių skilimas kaip tik ir įvy
ko dėl to, kad Kinijos komunistai nenorėjo
paklusti Maskvai. Kitos partijos taip pat
kovoja dėl nepriklausomybės. Ir kuo toliau,
tuo daugiau. Tad kaip gi ji galės pasiekti
vienybės ir pasaulinės pergalės?
Kiniečiai kaltina rusus imperializmu, o
rusai kiniečius. Kinijos komunistų laikraš
čiai rašo, kad Rusija pavertė Rytų Europą
„naujųjų carų kolonijomis“, o rusai sako,
kad Kinija pavergė Tibetą. Tuo pat laiku,
kai Maskvoje posėdžiauja 75 komunistų
partijų konferencija ir svarsto kovos prieš
imperializmą uždavinius, imperialistinės
Rusijos tankai šaudo į Kinijos proletaria
tą.
Rusai sako, kad ideologinė kova tarp ko
munizmo ir kapitalizmo aštrėja. Tos kovos
frontas eina ne tik išilgai valstybinių sie
nų, bet taip pat kova vyksta ir abiejų pa
saulių viduje: kapitalistiniuose kraštuose
ir komunistų valdomuose. Aišku, kad ko
munistai labai patenkinti, jog jų idėjos
skverbiasi į demokratinį pasaulį, bet tuo
pat laiku jie yra labai susirūpinę, kad Va
karų idėjos plinta komunistų valdomuose
kraštuose. Tai sudaro pavojų komunistinei
santvarkai, ir todėl Sov. Rusija siekia su
šaukti Europos saugumo konferenciją.
Saugumo konferencija yra siūloma jau
eilę metų, bet dabar spaudimas daromas
platesniu frontu. Todėl mums reikėtų į tai
atkreipti daugiau dėmesio.
Saugumas Europoje priklauso nuo pa
čios Sov. Rusijos. Jeigu ji nori saugumo,
ji turi atsisakyti savo imperialistinės poli
tikos. Todėl, mano manymu, mes turėtume
pasakyti Socialistų Internacionalo kongre
sui, kuris diskutuos tą klausimą, kad Va
karų valstybės, prieš eidamos prie derybų
stalo, turėtų gauti Sov. Rusijos įsipareigo
jimą: 1) pripažinti kiekvienai tautai Euro
poje teisę turėti ar atstatyti savo nepri
klausomą valstybę, 2) suteikti kiekvienai
tautai teisę pasirinkti sau valdymosi for
mą ir valdžią ir 3) nesikišti į kitų valsty
bių vidaus reikalus. Vakarų valstybės jo
kiu būdu neturėtų sutikti pripažinti dabar
tines Europos sienas galutinėmis, — pa
brėžė Lietuvos S. D. P. delegatas.
Rytų ir Vid. Europos Socialistų Unijos
konferencija priėmė rezoliuciją ir išsirin
ko naują Centro Komitetą. Pirmininku iš
rinktas Bruno Kalninš (Latvija), vicepirmininkais: S. Wąsik (Lenkija), A. Belos-

PASAULIS APLINK MUS
ITALIŠKOS SKYRYBOS
Yra kraštų, kur skyrybos nesudaro di
desnių sunkumų. Bet katalikiškuose kraš
tuose skyrybos negalimos. Žymesni tokie
katalikiški kraštai yra Italija, Ispanija,
Airija, Brazilija, Čilė, Argentina, Kolum
bija ir Paragvajus.
Dabar kaip tik Italijos parlamente vyks
ta smarki kova dėl skyrybų įstatymo pro
jekto. Įstatymo projektą parlamentui pa
teikė socialistų atstovas Loris Fortuna,
pats nė negalvojus skirtis. Svarstant šį
įstatymą, už jį stoja socialistai, komunis
tai, respublikonai ir liberalai, prieš įstaty
mą — krikščionys demokratai ir mažesnės
dešiniosios grupės. Kairiosios grupės tikisi
MOKSLO IR KŪRYBOS DIENOS

Lapkričio 26-30 dienomis Čikagoje įvyks
išeivijos lietuvių Mokslo ir Kūrybos Sim
poziumas, kuriame dalyvaus lietuviai
mokslininkai ir aukštąjį mokslą baigę pro
fesionalai.
Pagrindiniai šio simpoziumo tikslai yra
keturi. Pirma, sudaryti sąlygas mokslinį
darbą dirbantiems lietuviams mokslinin
kams ir profesionalams tarpusavio žinių ir
nuomonių pasikeitimui mokslinėje, profe
sinėje bei kultūrinėje srityse. Antra, su
pažindinti lietuvių visuomenę, ypač jauną
ją kartą, su išeivijos lietuvių moksliniu
bei profesiniu pajėgumu ir mokslininkų
bei profesionalų atsiekimais. Trečia, vi
suomenei duoti vertingų ir įdomių paskai
tų iš mokslo bei kultūros pasaulio. Ketvir
ta, apsvarstyti Pasaulio Lietuvių Mokslo
Draugijos steigimo galimybes.
Simpoziumo programą organizuoja lie
tuvių mokslininkų iniciatorių grupė. Sim
poziumą globoja ir finansinę atsakomybę
pasiima JAV Lietuvių Bendruomenės
Centro Valdyba. Įvairius techniškus rengi
mo darbus atlieka JAV LB CV sudaryta
techninė rengimo komisija.
Simpoziumo iniciatorių ir programos ko
misijos adresas: Prof. dr. Algirdas A. Avi
žienis, School of Engineering and Applied
Science, University of California, Los An
geles, California 90024. JAV LB CV ir
techninės rengimo komisijos adresas: Mr.
Bronius Nainys, 6804 So. Maplewood Ave
nue, Chicago, Illinois 60629
LIETUVIAI ESPERANTININKŲ SĄJŪDY
Retas, bet prasmingas ir gal pirmas šios
rūšies įvykis — tarptautinis esperantinin
kų ir Europos federalistų subuvimas Ro
moje, Pijaus XI vardo instituto patalpose,
pas saleziečius.
Pradėta pamaldom esperanto kalba. Da
lyvavo kartu su Italijos katalikų esperan
tininkų sąjungos pirm. t. Albinu Ciccanti
OFMCap. du lietuviai — kun. Pr. Gavėnas
ir kun. M. Burba.
Parapijos salėj vyko susitikimas, kuria
me Europos Žurnalistų Bendruomenės
(kuriai priklauso kaip narys-kūrėjas) ir
lietuvių vardu sveikinimo žodį tarė kun.
Pranas Gavėnas.
Įvykį išgarsino pirmiau piktai atsiliepęs
Romos dienraštis „II tempo“, vėliau šiltai
pritardamas Vatikano oficiozas „ L'Osservatore Romano“, Vatikano bei Italijos ra
dijas ir kiti laikraščiai.
Visam tam nemažai pasidarbavo mūsų
esperantininkas kun. P. Urbaitis, kurs,
tarp kita ko, suruošė Romos studentams
esperanto kursą ir išleido „Brolybės gies
mę" bei „Europos federalistų himną“, ku
rie dabar jau pasklidę laisvam esperanti
ninkų pasauly.
Romanus
DR. J. K. VALIŪNAS EUROPOJE
Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas su šeima
praleido savaitę atostogų Anglijoje ir Ško
tijoje. Ta proga jis lankėsi Lietuvių Na
muose ir buvo susitikęs su DBLS Valdybos
nariais.
Liepos 4 dieną dr. J. K. Valiūnas išvyks
ta į Europos kontinentą, kur praleis liku
sią savo atostogų dalį.

PLANAS IŠŽUDYTI NEVYKDYTAS
Daily Telegraph korespondentas iš Stok
holmo praneša, kad švedų komunistų par
tija gavo slaptų ir patikimų žinių, jog ru
sai buvo tikrai nusistatę Dubčeką ir jo
bendradarbius išžudyti okupuojant Čeko
slovakiją. Rusai atsisakė savo kėslų tik ta
da. kai pamatė, kad komunistų partijos
Vakaruose dėl tos okupacijos griežtai re
agavo.

surinkti pakankamai balsų įstatymui pra
vesti.
Kova vyksta ne tik parlamente, bet ir už
jo sienų. Gatvėse platinami atsišaukimai
ir kabo plakatai, pasisakantieji vieni už,
kiti prieš įstatymą.
Šis skyrybų įstatymo projektas yra jau
vienuoliktas Italijoje. Visi ligšioliniai nie
kada net nebuvo pasiekę parlamento —
juos tęs varstė tik atitinkamos komisijos.
Italijoje skyrybų klausimas visada buvo
sunkiai sprendžiamas, kaip sakoma, nuo
sentj senovės. Dar legendarinis Romulas,
vienas iš dviejų Romos kūrėjų, leidęs ro
mėnams skirtis, kai žmona yra neištikima,
kai ji nuodija vaikus ir kai pakeičia durų
užraktą. Su šiokiais tokiais pakeitimais ta
griežta tvarka išsilaikė iki 1929 metų, ka
da Musolinis ir Vatikanas konkordatu dar
ją sugriežtino. Ligi tol turtingieji išsiskir
davo užsieniuose, ir Italija tokias skyrybas
pripažindavo. Dabar turtingieji arba pri
ima kito krašto pilietybę, arba prašosi per
Vatikaną ilgai užtrunkančio ir brangiai
kaštuojančio vedybų panaikinimo.
Tą reikalą tyrinėj an tieji autoriai tvirti
na, kad šiuo metu Italijoje apie 5 mil. gy
ventojų yra vienaip ar kitaip susimaišę ve
dybų reikalais.
Beje, Fortunos pateiktasis įstatymo pro
jektas numato tokias išsiskirti leidžian
čias priežastis: lytinis nepajėgumas, neiš
gydoma dvasinė liga, ilga kalėjimo baus
mė, vertimas žmoną ar dukterį imtis pros
titucijos, bandymas nužudyti antrąją pu
sę, kai viena pusė apleidžia kitą, kai pen
kerius metus negyvena kartu.
SENIEJI GRĮŽTA
Čekoslovakija dar nebaigta tvarkyti, bet
jau baigiama. Dr. Husakui, palyginti, se
kasi. Jeigu dar švysteli koks nors nepa
klusnumo ženklas, tai greičiausia jis yra
tik lyg blėstanti žarija. Tokiu sužaižaravimu galėtų būti laikomas ir ketvirtasis tau
tinių dainų festivalis Čekoslovakijoje, ku
riame dalyvauja ir užsieniečių grupės, su
traukiančios daug jaunimo. Tame festiva
lyje čekoslovakų grupės pradėjo dainuoti
tokias dainas, kuriose reiškiamas protestas
dėl okupacijos. Dainininkams buvo įsaky
ta liautis, jie nepaklausė, tai buvo už
drausta koncertus rodyti televizijos žiūro
vams. Su neklusniaisiais bus galima susi
tvarkyti ir po festivalio.
Savo ruožtu jaunimas tvarkomas pla
tesnio masto priemonėmis. Panaikinama
Bohemijos ir Moravijos studentų sąjunga,
kuri balandžio mėn. atsisakė stoti į Tauti
nį frontą, nors jam turi priklausyti visos
organizacijos, kurios maišosi politiniame
gyvenime. Uždaroma tautinė vaikų ir jau
nimo organizacijų sąjunga, nes ji nesuge
bėjusi tinkamai išaiškinti, kaip čia atsiti
ko, kad Husakas geresnis pasidarė už Dub
čeką, kuris daugumai buvo geras. Jauni
mui įkurta nauja Jaunimo sąjunga.
Beje, dėl to dr. Husako, kuris šoka, kaip
Maskva liepia. Dabar Britanijoje gyvenąs
Čekoslovakijos televizijos žinių redakto
rius Kamil Winter tvirtina, kad Husakas,
pavaldęs šešetą savaičių, daugiau padaręs,
negu sovietai iš jo norėjo. Jis apsistatęs ta
senąja gvardija, kuri Novotnio laikais tu
rėjo didelę galią. Kai Čekoslovakija buvo
okupuota, Bilakas, Kolderis, Indra ir kai
kurie kiti čekoslovakų buvo paskelbti iš
davikais. Tiesa, tas pasmerkimas dabar
jau atšauktas. Bet tas Bilakas šiandien jau
tvarko tarptautinius Čekoslovakijos reika
lus. Jo padėjėjas Auerspergas kelias sa
vaites sėdėjo Maskvoje ir pareigingai perdavinėjo visus reikalavimus. Svarbiausias
reikalavimas buvo, kad Husako delegacija
pateisintų komunistų partijų kongrese
okupaciją. Tai ir buvo padaryta. O kas gi
tas Auerspergas? Pasirodo. Novotnio lai
kais įtakinga figūra partijoje ir kurį laiką
Novotnio sekretorius.
Jakes dabar yra partinės kontrolės ko
misijos pirmininkas. Novotnio laikais jis
buvo vidaus reikalų ministerio pavaduoto
jas. Indra, buvęs tarp tų kelių vadų, kurie
prašė Sov. Sąjungą atsiųsti kariuomenę,
yra partijos sekretorius organizaciniams
reikalams. Husako pavaduotojas Strougalas išvaikė visą partinį komitetą Prahoje.
Taip, visi senieji grįžta, viskas keičiama,
kaip Maskva nori, ir čekoslovakai greit
turės visiškai nutilti.
S. Baltaragis

Dėl savo bičiulio
ADOMO VENSKAUS mirties
foldi (Vengrija) ir Z. Topalovič (Jugosla nuoširdžią užuojautą reiškiu velionies
vija), sekretorium — V. Bernard (Čekoslo žmonai Onai, sūnui Jonui ir marčiai Irenai.
vakija). Revizijos komisijon išrinkti J.
A. Gilys
Vilčinskas ir A. Bede (Vengrija).
.1. R.
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LAIŠKAS IS NOTTINGHAMO
Tie, kurie pažinojome nepriklausomą
Lietuvą, dažnai tremtyje mėgstame pagy
venti prisiminimais, užuot gyvenę dabarti
mi. Prisimindami rūšiuojame įvykius,
svarstome, darome savas išvadas. Mandresni ir labiau išmokslinti parašom straips
nius ir net knygas. Deja, atsiminimų dau
guma parašyta asmeniškais tikslais — an
tai, tik pažiūrėk, kas aš buvau, ką aš ži
nau, kur aš dalyvavau!.. Tokiuose raši
niuose paprastai objektyvumo maža. Tie
rašiniai yra tik istorinė medžiaga, todėl
vertinti ir skaityti juos reikia atsargiai.
Laimei, turime rimtų istorikų, kurie jau
šiandien mėgina gilintis į Nepriklausomos
Lietuvos istoriją, išnarplioti, surūšiuoti
įvykius ir juos objektyviai įvertinti, štai
ant mano stalo guli prof. dr. Z. Ivinskio ra
šinys „Politinis Nepriklausomos Lietuvos
gyvenimas. Jo raida ir lūžiai.“ Deja, tai tik
16 puslapių brošiūrėlė. Atseit, prof. dr. Z.
Ivinskis dėsto savo tik pagrindines mintis
ir taip pat tik bendrais bruožais.
*
*
*
Šio rašinio ketvirtadalis svarsto istorijos
rašymo objektyvumo būtinybę ir jo sun
kumus. Tai mane suintrigavo, ir tuojau
pat ėmiausi skaityti rašinį atidžiai iki ga
lo. Perskaitęs pajutau, kad jame kažko la
bai svarbaus trūksta, ir suabejojau turinio
objektyvumu.
Neįsivaizduoju sau, kaip galima duoti
objektyvų politinio Lietuvos gyvenimo
vaizdą, neaptarus krikščionių demokratų
bloko vaidmens atskirai. Juk iki 1926 metų
tik krikščioniškųjų partijų blokas ir valdė
Lietuvą. Kas tuo laikotarpiu Lietuvoje bu
jojo ar nyko, žydėjo ar bevaisiškai gelto —
buvo krikščioniškojo bloko politinių veiks
mų bei siekimų išdava. Tad pravartu būtų
buvę aptarti, kad ir bendrais bruožais,
krikščionių demokratų siekius valstybėje
ir tautoje.
Tuo tarpu gi prof. dr. Z. Ivinskis tą lai
kotarpį vos pamini, įvardijęs jį „Trumpas
demokratinis tarpsnis“. Lietuva nepri
klausomai išgyveno 22 metus, tad aštuoneri metai trumpos nepriklausomybės būvy
je yra daug, juo labiau, kad tie metai virė
ir kunkuliavo įvykiais. Taigi 1918-1926 me
tai nepriklausomos Lietuvos gyvenime ne
buvo taip sau „trumpas tarpsnis".
Toliau — labai norėčiau suabejoti ne
priklausomos Lietuvos demokratiškumu
tuo tarpsniu Profesorius tą tarpsnį nuo
Steigiamojo Seimo (1920 m.) iki gruodžio
mėn. perversmo (1926 m.) vadina demo
kratiniu be jokių tolesnių aiškinimų. At
seit, to laikotarpio politinis gyvenimas Lie
tuvoje buvo ugdomas ir tvarkomas demo
kratiniais pagrindais, o ne kuriais kitais,
ir profesoriui tai yra neginčytinas faktas
ir todėl nediskutuotinas.
Aš gi manyčiau, kad, ypač šiais laikais,
vartodami žodį „demokratija", privalome
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būti labai atsargūs ir, prieš tą žodį aptar
dami, turime aptarti jo turinį. Juk Rytų
Vokietija ir daug kitų į ją panašių valsty
bių vadina save irgi demokratinėmis res
publikomis.
Nepriklausomos Lietuvos atžvilgiu prof,
dr. Z. Ivinskio objektyvumą galima būtų
visapusiškai priimti, jeigu žodį „demokra
tinis" jis vartoja tik grynai formalia pras
me. Formaliai Lietuva ir buvo demokrati
ja — turėjome Seimą ir jo atstovus rinko
me laisvai. Bet ar turinys tos formaliosios
demokratijos buvo irgi demokratinis? Ar
krikščioniškosios Seimo atstovų daugumos
politikai elgėsi kaip demokratai, ar kaip
diktatoriai'.' —štai pagrindinis ir esminis
klausimas objektyviam istorikui.
Šias eilutes berašydamas, užtikau laik
rašty, kad naujai išrinktasis Prancūzijos
prezidentas Pompidou labai susirūpinęs
tinkamu opozicijos atstovavimu ministerių
kabinete, nes 40% visų balsavusiųjų pasi
sakė prieš jį. Šia proga norėtųsi paklausti,
kuris iš krikščioniškojo bloko vadų pasi
elgė panašiai anais nepriklausomos Lietu
vos laikais?
Atsakymas: nė vienas.
Politinio Lietuvos gyvenimo tarpsnis nuo
Steigiamojo seimo iki 1926 m. nebuvo de
mokratiškas. Veikiau jį galima būtų pava
dinti krikščionių bloko diktatūra. Dauge
liu atvejų ir net labai daugeliu to tarpsnio
būvyje Lietuva buvo valdoma ir tvarkoma
ne kaip nepriklausoma tautinė valstybė,
bet kaip nepriklausoma Romos vyskupo
parapija.
Gal kalbamoji diktatūra ir nebūtų turė
jusi tokių dramatiškų pasėkų Lietuvos de
mokratinei santvarkai, jeigu ji būtų buvu
si tikrai krikščioniška, tai yra, jeigu ji bū
tų rėmusis tvirtais krikščioniškos moralės
bei etikos pagrindais, šiuo požiūriu labai
tiksliai ir vykusiai pasakydavo a. a. B. K.
Balutis: „Tai kas gi pagaliau tie krikščio
nys demokratai yra — nei jie krikščionys,
nei jie demokratai“. Sustokime ir pagalvo
kime ties šiuo sakiniu. Manau, rasime ja
me daug gilios ir objektyvios tiesos.
Tokiai padėčiai esant, visuomeninė poli
tinio gyvenimo moralė greitu tempu smu
ko iš metų į metus. Pagaliau ji nukrito iki
tokio laipsnio, kad geros valios taurūs lie
tuviai pradėjo baisėtis. Tokių jau buvo net
ir pačių krikščionių tarpe. Štai tuo laiku
žymiausiasis krikščioniškosios filosofijos
profesorius S. Šalkauskis anuometinį vi
suomenės doros laipsnį politiniame gyve
nime vadina hotentotišku, t. y. barbarišku
ir pasigenda minimalios kultūros Lietuvos
partijų politiniame vadovavime. Jis numa
to pavojus valstybei.
Krikščioniškų partijų bloko diktatūra,
nebūdama nei demokratiška, nei krikščio
niška, neišvengiamai pradėjo save ryti, o
save rydama sukūrė tam tikrą tuštumą,

kurioj bet kuri politinė avantiūra galėjo
susirasti sau kelią. Naujai išrinktojo Sei
mo veikla, netekusi savų ilgamečių dikta
torių, tapo suparaližuota — krikščionių
demokratų blokas, turėdamas Seime atsto
vų mažumą, pasirinko kelią Seimui diskre
dituoti ir jo veikimui visais įmanomais bū
dais trukdyti. Seimui praktiškai nevei
kiant, kitų politinių įvykių raida buvo
greita, logiška ir baigėsi 1926 m. gruodžio
mėn. perversmu.
Faktas, kad krikščionys demokratai, ne
tekę daugumos Seime, savo tolesnėms po
litinėms užmačioms vykdyti pasirinko ne
kurį nors konstitucinį kelią, bet pervers
mą, vėl aiškiai parodo, kad demokratija
krikščionių blokui buvo tik rūbas, kurį jie
dėvėjo be meilės ir be pagarbos.
Toks buvo, taip ir baigėsi politinio ne
priklausomos Lietuvos gyvenimo tas
„trumpas demokratinis tarpsnis.“
Dėl kitų prof. dr. Z. Ivinskio rašinio vie
tų pasisakysiu vėliau.
Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas
KNYGA APIE MOTERIS

Dr. M. Anysas ir V. Anysienė parašė
knygą žymios lietuvės moterys mitologijo
je, padavimuose ir istorijoje. Veikale pa
sakojama apie šias lietuves moteris: Jūra
tę ir Kastytį, Baltijos jūros gintaro kara
lienę, Neringą — Kurtenos-Kuršių pama
rio milžinę, Žemaitę — Žemaičių karalie
nę, Aldoną — D. Lietuvos kunigaikštytę ir
lenkų karalienę, Birutę — vaidilutę ir ku
nigaikštienę, Mirgą — Vytauto išlaisvinto
jų, Gražiną, tėvynę branginusią labiau už
meilę, Agluoną, Oną — D. Lietuvos kuni
gaikštienę, Sofiją Vytautaitę — Maskvos
kunigaikštienę, Barborą Radvilaitę, jos di
džiąją meilę ir tragediją, Klarą-Skaistutę,
E. Platerytę.
Veikalas bus 300 puslapių dydžio ir ilius
truotas vyr. skautės Jūratės Batūraitės.
Knygą išleidžia autorius, bet jos išleidi
mas yra brangus. Autorius ir leidėjas ren
ka knygai aukas ir garbės prenumeratas.
Garb, prenumerata 10 dolerių (4 svarai)
ar daugiau. Tokių pavardės bus išspaus
dintos knygoje. Aukas siųsti: Dr. M. Any
sas, 37 Delaware Ave, Toronto 4. Ont. Ca
nada.
SKARDO PIRMASIS

Dabar ką tik išėjo „Skardas“, socialisti
nės minties leidinys, spausdintas londoniškėje Nidoje, mažo formato žurnaliukas.
Šiame pirmajame numeryje rašoma apie
neįmanomą suprasti sovietinį terorą, nuo
kurio rankos žuvo Lietuvoje rašytojas K.
Jakubėnas, apie iškraipymą socialistinio
judėjimo istorijos Lietuvoje, apie tarybų
vardo klaidą, išdirbius, mirusįjį dr. P. Gri
gaitį, pateikiama kronika, „Skardo“ pasi
rodymo istorija ir ekonomika ir A. Ginsbergo eilėraščio vertimas.

50 M. VERSALIO SUTARČIAI
1. Sąlygos Lietuvos diplomatijai Paryžiuje and the Versailles Peace. Tai 429 psi. kny
ga, kurioje šen ir ten pasivaidena lietuviai
Nemaža metų nuplaukia, kol žmonėse
ir Lietuva. Autorius sustoja ties pirmojo
nusistovi pastovesnė pažiūra į svarbesnius
pasaulinio karo pabaiga ir taikos sutarties
istorijos posūkius. Išgyvenantieji tuos po
pasirašymu, kitais žodžiais sakant, ties lai
sūkius jaučia, kad istorijos srovė juos kaž
kotarpiu, kuriame ypač paaštrėjo dr. šliu
kur neša, bet tik po 50 ar daugiau metų
po numatytasis mūsų tautos sprendimas.
kiti pradeda geriau numatyti, kur neša.
Tautų apsisprendimų aukštai iškėlęs prezi
Pirmajam pasauliniam karui įsiliepsnojus, dentas Wilsonas, dėl kažkokios skaudžios
velionis B. K. Balutis Olšausko Čikagoje ironijos, neatsižiūrėdamas į šimtus Ame
leidžiamoje savaitinėje Lietuvoje rašė:
rikos lietuvių rezoliucijų, kurios nedvi
„Pirmieji šūviai ir kautynės įvyko Lie
prasmiškai reiškė lietuvių norus dėl Lie
tuvos žemėje — ties Virbaliais. Tautos šir
tuvos likimo, padarė tai, kad, prof. Thomp
dis pajuto, kad išmušė likimo valanda. Pro sono žodžiais, „Amerika stipriausiai ir sėk
mūšių rūkus išvargintos sielos akys jau mingai priešinosi Konferencijai pripažinti
įžiūri artėjančią Laisvę, bet dar nemato, Baltijos valstybes“.
kokiu galutinu pavidalu skulptorius Liki
mas statulą nukals".
2. Kur rodėsi lengva, pasidarė sunku
Panašios nuotaikos apimtas buvo ir ki Baltijos valstybių pripažinimas, rodos,
tas to meto gerbiamas Amerikos lietuvių turėjo būti lengvas, nes Versalyje susėdu
veikėjas dr. Šliupas. Savo mėnesinėj Lais
sių karą laimėjusiųjų rate imperialistinės
voje Mintyje rašė: „Karo pabaiga nuspręs Rusijos kėdė stovėjo neužimta. Taikos su
lietuvių tautos likimą“. Jis dar siekė tą li daryti susirinkusius, sakoma, veikė ne
kimą apipavidalinti: „Liksime ar prie Ru vien „grėsmingai suirę pasaulio ekonomi
sijos ar Vokietijos, o gal, savystovumą įgi niai reikalai“, bet ir „visokie lygybės šū
ję, tapsime kultūringa tauta su centru Vil kiai bei tautinių sąmonių politinis sukles
niuje, ar Rygoje".
tėjimas".
Jei šiandien istorikai teberašo veikalus,
Tuo metu ypač suklestėjo ir nuo Basakuriuose teberyškina prieš 175 metus įvy navičiaus Kudirkos laikų vis platesnius
kusią Prancūzų revoliuciją, tai nenuosta lietuvių sluoksnius apimanti tautinė-politibu, jei rašo ir dar rašys veikalų, aiškinan nė sąmonė, kuri jau Vilniaus seime 1905
čių pirmąjį pasaulinį karą, prasidėjusį metais pareikalavo sau autonomijos Rusi
prieš 55 metus. Nemaža naujų knygų buvo jos imperijoje.
prirašyta ir 50 metų Sovietijos sukakčiai
paminėti, nors vistiek pasigendama veika
Wilsonas ir daugelis kitų anais laikais
lo, kuris šį rusų istorijos posūkį įstatytų į nepakankamai įvertino bolševikų posūkį
tvirtus žmonijos istorijos rėmus.
rusuose ir nesuprato, kad. pasak mūsų po
Tiesa, sakoma, kad kiekviena karta sa etą Margai), „senovė grįžt neb'gali". Jie
vaip persirašo praeitį, todėl gali būti sun galvojo, kad perversmas yra laikino, anarku parašyti „amžiną“ istoriją. Lietuviui chinio pobūdžio, todėl tikėjo, kad Rusijon
svarbu, bent paviršutiniškai, susipažinti su sugrįšiant! demokratinė santvarka, kuri
pirmojo pasaulinio karo ir bolševikų revo susidarė pirmomis revoliucijos dienomis.
liucijos istorijomis, nes tuose įvykiuose, Šitaip galvodami, Amerikos atstovai Pary
kaip Balutis sakė ir tauta pajuto, savo žiuje laikėsi trijų kietos politikos linijų:
žingsnius pradėjo Laisvė, kurios pavidalą „Nepripažinti sovietų valdžios, ginklu ne
sikišti į Rusijos vidaus suirutę ir stovėti už
skulptorius Likimas tada ėmė kalti.
Šiuo kartu apžvelgsime Amerikos Prin- nedalomą Rusiją“.
Mūsų istorikai tiksliai dar nenustatė, ką
cetono u-to 1966 m. išleistą profesoriaus J.
W. Thompsono veikalą Russia, Bolshevism Wilsonas iš tikrųjų tais laikais galvojo

apie Baltijos kraštus. Jo valstybės sekreto
rius Lansingas, sakoma, buvęs linkęs pri
tarti jų autonomijai rusų valstybės rėmuo
se. Tam pritaręs ir Wilsono politinis prie
šas, respublikonų partijos vadas Senate
senatorius Lodge, nors, Massachussets lie
tuvių veikiamas, ir rūpinosi Senate pra
vesti rezoliuciją pripažinti nepriklausomos
Lietuvos valstybę. Į autonomijos pusę lin
ko ir tada garsėti pradėjęs komentatorius
Walter Lippmanas, paskirtas į amerikiečių
Inquiry grupę.
Amerikos lietuvių troškimai Wilsonui
buvo žinomi iš šimtų jam siunčiamųjų re
zoliucijų. Be to, 1918 m. gegužės 3 d. jį ap
lankė inž. Naruševičiaus ir kun. J. žiliaus
vadovaujama 16-kos įžymių Amerikos lie
tuvių delegacija prašyti pripažinti Vasario
16 Vilniuj paskelbtąją nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Amerikos organizuotų lie
tuvių vardu kalbėjo tautininkų ir katalikų
tarybų Egzekutyvis komitetas. Wilsono į
Paryžių išvykimo išvakarėse jis New Yor
ke gruodžio 4 d. sukvietė iškilmingą posėdį
ir išvažiuojantį prezidentą prašė stoti už
nepriklausomą Lietuvą ir jon pro blokadą
įleisti vaistų. Panašus prašymas vėliau bu
vo įteiktas Valstybės departamentui Va
šingtone 1919 m. vasario 12 d.

3. Alijantai ima taikai ruoštis

Ruošdamiesi taikos konferencijai, ang
lai. prancūzai ir amerikiečiai sudarė tam
tikras žinovų grupeles, kurioms pavedė su
telkti įvairiais klausimais faktų ir paruošti
studijų. Anglai 1917 metų pavasarį suorga
nizavo Commission for Peace komisiją,
prancūzai tų metų vasario 17 d. sudarė Comite d'Etudes komitetą, o amerikiečiai
rugsėjo 2 d sukvietė Inquiry grupę. Balti
jos kraštų klausimus svarstyti pavesta
Harvardo u-to istorijos profesoriams: A.
Golderiui, Sidney Fey, Samueliui F. Morrisonui ir Vladimirui A. Simkhovičiui.
Anglų komisija parašė 163 tomus rapor
tų, prancūzų komitetas apie pusę tiek, o
amerikiečių grupė savo Delegacijai įteikė
203 raportus, kurių 82 buvo apie Rusiją,

KUNIGYSTĖ

„Kiek kartų jūs valgysite tą duoną ir
gersite tą taurę, jūs skelbsite Viešpa
ties mirtį, iki jis ateis“.1 Kor. 11,26.
Konsekruoti Eucharistiją yra kunigo tei
sė ir pareiga. Vien kunigams davė Jėzus
Kristus teisę ir galią paversti duoną ir vy
ną į Jo kūną ir kraują, kai paskutinės va
karienės metu jis pasakė apaštalams „Tai
darykite mano atminimui“.
Labai svarbu, kad kunigas-žmogus būtų
pastovioje vienybėje su Dievu, nes Jėzus
pasakė: „Kas pasilieka manyje ir aš jame,
tas neša daug vaisiaus, nes be manęs jūs
nieko negalite“ (Jono 15,5). Juk kunigas,
anot šv. Pijaus X, nėra toks, kad galėtų
būti geras ar blogas tik pats sau vienas,
bet jo gyvenimo pavyzdys, vis tiek, stipriai veikia tikinčiųjų gyvenimo kryptį...
Geras kunigas yra neabejotinai dangaus
duotas turtas (žr. Prel. F. Bartkus, Kunigo
Paveikslas 1962, p. 12).
Dievas pagerbia žmogaus laisvą valią,
pasirinkimo laisvę, nesiveržia į sielą, o
laukia žmogaus atsiskleidimo ir pakvieti
mo. Tą mintį gražiai išreiškė menininkas
plačiai paplitusiu paveikslu: Kristus — pa
keleivis beldžiasi į aklinai uždarytas du
ris. „Štai aš stoviu prie angos ir beldžiu:
jei kas išgirs mano balsą ir atidarys man
duris, aš pas jį įeisiu ir su juo vakarie
niausiu ii' jis su manimi“ (Apr. 3,20). Kai
kviečiamas kunigystėn, priima Dievo kvie
timą ir savo gyvenimą paaukoja Bažnyčios
išganomajam darbui, — jis veikia kartu
su Kristumi. Ir tai užtikrina jam pasiseki
mą. „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas
neša daug vaisiaus“.
Praeity yra buvę ir nuostabių pašauki
mų. Bet jie reti. Bažnyčios persekiotoįą
Saulių nutrenkė Kristus nuo žirgo pakeliui
Į Damaską, ir iš Sauliaus pasidarė apašta
las šv. Povilas.
Panašiai įvyko šv. Norbertui vyskupui
(1080-1134).
Jaunikaitis,
gyvendamas
Henriko IV dvare, iškrypo iš doros kelio.
1110 metais audros metu žaibo nutrenktas
nuo arklio, atsipeikėjęs, apsisvarstęs ir pa
keitęs gyvenimą. Tapo kunigu misijonierium Prancūzijoje ir Olandijoje. Antver
pene teko jam išsklaidyti Tankelino klai
das. Tas neigė Eucharistiją. Klaidatikiai
pagrobė iš katalikų bažnyčios konsekruo
tas ostijas ir sumetė į laužą. Kai ugnis su
naikino medžius, Norbertas paprašė nužer
ti pelenus ir po jais radęs sveikas ostijas.
Eucharistinis stebuklas paveikė galingiau
žmones, negu visa šv. Norberto iškalba.

42 apie Lenkiją, o apie Lietuvą tik du, nors
apie ją, be abejo, kalbėta ir raportuose
apie rusus ir lenkus. Kiek tie raportai vei
kė susėdusius taikos sudaryti, nėra tiksliai
nustatyta, o mūsų istorikai dar nėra išty
rę, ką anglų ir prancūzų komisijos galvojo
apie Lietuvą.
Pirmąjį raportą apie Lietuvą Inquiry
grupei Princetono u-to profesorius H. H.
Benderis įteikė 1918 m. spalio 18 d. Kadan
gi tais laikais pasauliui žinomesnėmis kal
bomis (anglų, prancūzų, vokiečių) apie
Lietuvą ir lietuvius veikalų buvo apgailėti
nai maža, prof. Benderis daugiausia nau
dojosi iš Amerikos lietuvių gautomis in
formacijomis. Ypač daug medžiagos jam
suteikė čikagietis veikėjas J. J. Hertmanavičius (1874-1953), kurio archyvas dabar
yra Hooverio institute Kalifornijoje.
Benderio raporto išvada buvo: „Lithua
nia deserves absolute national independen
ce“ (Lietuva yra verta visiškos tautinės
nepriklausomybės). Jo raportas tačiau
kažkodėl nepatiko prof. Simkhovičiui, to
dėl Inquiry grupė lapkr. 18 d. nutarė pa
ruošti kitą, kuris, girdi, akademiškai būtų
geriau apdorotas. Ir šis linko Baltijos kraš
tams pripažinti pilną politinę nepriklauso
mybę, bet — kas labai būdinga to meto ki
tataučių nuotaikoms — tik laikinai: iki
grius bolševikų valdžia, kuriai ilgo am
žiaus tuomet daugelis politikų ir akademi
kų nenumatė. Po to raportas siūlė Baltijos
kraštams ieškoti autonomijų būsimoje,
naujoje, demokratinėje Rusijoje. Prof. Fey
tai pabrėžtinai siūlė ypač Latvijai ir Esti
jai. Inquiry grupės nariai, matyt, tikėjo,
kad laukiamoji demokratinė Rusija paten
kinamai išspręsianti tautinių santykių
klausimą bendroje valstybėje.

1126 m. jis tapo Magdeburgo arkivyskupu
ir ten veikė aštuonerius metus.
Kaip kiekvienas žmogus, taip ir kunigas
yra Dievo visagalybės, akistatos ir esmės
akivaizdoje. Dievo dėka turime buitį, jo
dėka esame ir veikiame, būdami sukurti į
Dievo panašumą ir paveikslą. Dievo veiki
mu mūsų asmeninis dvasios gyvenimas
yra dieviškojo gyvenimo atošvaista, jo pa
veikslas, jo amžinosios šviesos spindulys.
Kaip visa tai paaiškinti?
Kai pro langą šviečia saulės spindulys,
matome spindulio kryptį. Net galime išma
tuoti, apie jį apeiti, bet negalime pasverti,
uždaryti nei įskaityti į kambario daiktus.
Ir vos debesėlis pridengia saulę, spindulys
paliauja buvęs, jo nėra daugiau. Pats spin
dulys yra niekis, jis nėra saulė. Jis gyvena,
juda ir turi buitį dėl to, kad jame yra sau
lė.
Mes patys iš savęs esame niekis, bet
Dievo visagalybės, akivaizdos ir jo esmės
dėka esame Dievo spindulys žemėje, turi
me jo panašumą ir jo paveikslą. Jei Dievas
atsitrauktų nuo mūsų, paliautume buvę.
Melskimės, kad mūsų kunigai būtų skaid
ri Dievo atošvaista.
K. A. M.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

Gražiame Koenigstein/Taunus kabių
miestelyje V. Vokietijoje dirbantieji lietu
viai kat. kunigai gegužės 27-30 d. d. atliko
rekolekcijas. Joms vadovavo vengrų sielo
vados direktorius prel. dr. Adam. Suvažia
vo 14 kunigų, iš jų 8 darbuojasi išimtinai
lietuvių pastoracijoje, vienas tik vokiečių,
o likusieji 5 patarnauja tiek lietuviams,
tiek vokiečiams.
Po rekolekcijų pusdienis buvo skirtas
pasitarimams. Sielovados direktorius prel.
dr. Jonas Aviža kunigus supažindino su
Vokietijos LB valdybos paruoštu šalpos
tvarkymo įstatų projektu, pagal kurį Bal
tui turėtų patarti komisijos iš LB atstovų
ir abiejų konfesijų kunigų. Buvo tariama
si išleisti brošiūrėlę „Šv. Mišios“, tinkamą
naudoti pamaldose. Svarstyti kunigų savi
šalpos fondo reikalai ir nutarta paruošti jo
veiklos nuostatus, kurių iki šiol nebuvo, ir
perrinkta fondo valdyba sekančiai kaden
cijai: pirmininkas prel. dr. Jonas Aviža, iž
dininkas tėv. Alfonsas Bernatonis, sekre
torius kun. Bronius Liubinas. Iškelta min
tis suorganizuoti bendras rekolekcijas ku
nigams ir pasauliečiams. Prel. Aviža per
davė Vasario 16 gimnazijos direktoriaus
prašymą kunigų talkos, verbuojant moki
nius jo vadovaujamai gimnazijai.
Visi dalyvaujantieji kunigai pasirašė—
sveikinimo laišką naujai paskirtam laisvo
sios Europos vyskupui dr. Antanui Deksniui, o telegramomis buvo pasveikinti Šv.
Tėvas ir Osnabriuko vyskupas, kuris Vo
kietijos vyskupų yra įgaliotas globoti kita
taučių pastoraciją Vokietijoje.
ELI

prašymą pripažinti ją ir priimti pilnu na
riu. Atmetė dėl to, kad Lietuva nebuvo ka
rą Vokietijai paskelbusių valstybių tarpe,
bet priėmė lenkų ir čekų delegacijas, nors
ir šios tautos nebuvo karą Vokietijai pa
skelbusių valstybių tarpe, tik įvairiuose
frontuose turėjo legionų. Šioms tautoms
tuomet nemaža prielankumo rodė prancū
zai ir amerikiečiai, kiek mažiau anglai.
Mūsų istorikų (šapokos-Sruogienės) vei
kalai ir Enciklopedija Versalio sutarties
pasirašymo laikotarpį apeina beveik tylo
mis, nes ši sutartis, iš paviršiaus žiūrint,
maža teturėjo poveikio Lietuvos reikalui.
Tačiau čia buvo ar tik ne pirmasis poli
tiškai susiorganizavusių lietuvių tarptauti
nės kovos baras. Jame ypač brandžiai da
lyvavo Amerikos lietuviai — finansais ir
spaudimu Vašingtone. Be to. jie pasiuntė
savo atstovu B. K. Balutį, kuris Paryžiuje
pradėjo savo ilgametę garbingą diplomati
nę tarnybą Lietuvai. Prisiuntė ir tris stenografes: O. Draugelytę, M. Kižytę (vėliau
ALTo Informacijos biuro vedėją New Yor
ke) ir Radzevičiūtę (vėliau tapusią Lietu
vos atstovo Žadeikio žmona). Tiesa, jiems
atvykus, Versalio sutartis jau buvo pasira
šyta, bet vyko svarbus jos poveikių laiko
tarpis.
Versalio sutartis Lietuvą tiesiogiai pa
lietė savo 99 skirsniu, kuriuo Klaipėdos
kraštas atskiriamas iš Vokietijos, bet vis
tiek nepavedamas Lietuvai.
Lietuvių delegacija Paryžiuje savo rei
kalavimus dėl Klaipėdos ir Mažosios Lie
tuvos Taikos konferencijai įteikė 1919 m.
kovo 24 d. Kiek ii- kokio poveikio tai turė
jo, nėra tiksliai žinoma. Vokiečių delegaci
jai nenorint sutikti su tuo 99 paragrafu dėl
Klaipėdos krašto atskyrimo. Konferencija
tą reikalą, be kita ko. taip aiškino:
„Kalbamoji sritis visados buvo lietuviš
4. Lietuva Taikos konferencijoj
ka. o gyventojų dauguma yra lietuviai kil
Baltijos kraštams referentu Taikos kon me ir kalba. Faktas, kad didelė Klaipėdos
ferencijoj buvo paskirtas Inquiry prof. miesto dalis yra vokiška, nepateisintų nu
Morrisonas, kuris 1919 m. vas. 22 d. suruo sistatymo visą sritį palikti vokiečių val
šė susipažinimo pietus Lietuvos delegaci džiai, ypač turint omenyje, kad Klaipėda
jai (Voldemarui, Naruševičiui, Yčui, Gal tėra vienintelė Lietuvai išeiga į jūrą. To
vanauskui ir Klimui). Dalyvavo amerikie dėl nuspręsta Klaipėdą ir gretimąją sritį
čiai Adolfas Berle Jr. ir J. V. Fulleris — pavesti Sąjunginių valstybių globai, ka
abu Valstybės departamento vyrai. Prieš dangi Lietuvos padėtis dar nėra kol kas iš
10 dienų (vasario 12 d.) Taikos konferen spręsta“.
(Bus daugiau)
cija buvo atmetusi Lietuvos delegacijos
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PIKTO PROBLEMA
KAIP GIMSTA MELAS

Painų, suktą, bet labui būdingą pavyzdį
užtinkame iškilusiame ginče ryšium su
praėjusiais rinkimais į P. L. B. Vokietijos
Krašto tarybą (1968 m. lapkričio 23).
Nepeiktinu vardu pasivadinusiam „Soli
darumo blokui" priklausanti Stuttgarto
grupė dar prieš tuos rinkimus pasidrąsin
dama įsikalbėjo, kad, be abejonės, savo pa
statytuosius kandidatus —■ iš trijų bent
vieną — rinkimų eigoje į tarybą tikrai
pravesianti. Tačiau, deja, išėjo kitaip: net
nė vienas jos kandidatas nebuvo išrinktas
patenkinamu balsų skaičiumi...
To ši grupų nesitikėjo. Jai to buvo per
daug. Dėl to ji ėmė sukti galvą ir prileidinėti, kad jos nepasisekimas negalėjęs įvyk
ti be rinkimų „sumakliavojimo“. Pagal
bon atėjo laki vaizduotė. Sudėstė į „tikrą"
klastojimo eigą. Tam pagrįsti ieškota ir
surasta „aiškių įrodymų“, kad Vyriausioji
Rinkimų Komisija rinkimus klastojo.
Padavė skundą Garbės Teismui. Skun
dėjai buvo tikri — net šimtu procentų! Jie
apie tai garsiai kalbėjo, kad šią bylą tikrai
laimėsią. Atėjo teismo diena, 1969 m. sau
sio 8 d.
Teismui prasidėjus, keliamiesiems kalti
nimams pagrįsti reikėjo aiškių raštiškų
įrodymų arba gyvų liudininkų. Skundė
jams jų trūko, tačiau jie norėjo bylą būti
nai laimėti, nes jau prieš tai — vaizduotė
je — ji buvo šimtu procentų laimėta.
Garbės Teismas nepasitenkino karštais

SKundėjų žodžiais. Nesant pakankamų įro
dymų, jis priėjo išvados, kad teisybė ne
skundėjų pusėje. Todėl Garbės Teismas
rinkimus paskelbė galiojančiais, o išrink
tąją P. L. B. Vokietijos Krašto Tarybą tei
sėta.
Tai buvo virš saiko, ypač tam skundė
jui, kuris iki šiolei savoje, Stuttgarto, ApyImKeje visuomet laimėdavo (kadangi kiti
tylėdavo). Jis ir šį kartą nenorėjo pralai
mėti. Ne, pagal jo nuomonę ir teisybę, jis
pralaimėti tikrai neturėjo. Jis sugalvojo,
kad dėl jo pralaimėjimo kaltė dabar turi
tekti Garbės Teismui...
Popierius kantrus ir neprieštaringas. Ja
me galima rašyti ar spausdinti kaip teisy
bę, taip ir visokią netiesą arba išsigalvoji
mą. Ji kantriai saugoja jame užspaustuo
sius žodžius, taip pat ir žodžius apie pra
ėjusių rinKimų „makliavojimą" ir Garbės
Teismo neteisingumą.
Tų žodžių buvo gana daug tuoj po bylos
laikraštuke SAVI 1969 m. Nr. 1. Su kiek
vienu SAVI numeriu jie kaskart daugėjo,
tarsi patys daugintųsi...
Kartu su tais žodžiais stiprėjo skundėjų
vaizduote pagrįstas įsitikinimas, kad rin
kimai tikrai buvę suklastoti, kad Garbės
Teismas neteisingas ir t. t. Skundėjų jau
prieš rinkimus keltieji įtarimai dabar pa
verčiami „faktais“, nes rinkimai yra isto
rinis faktas; įtarimai dabar paverčiami
tvirtinimais... Jie kartojami, kad net ir

SODYBOS REIKALAI
IK DAR KAKTĄ SEKMINĖS
Žmones yra apsėdusi ardymo ir kiršinimo manija. Užjūrio liet, spaudoje dažnai
randame pranešimų, kad padorūs lietu
viai, nepakęsdami drabstymų purvais, vie
nas po kito pasitraukia ne tik iš vadovau
jamų postų, bet ir iš pačios lietuviškos
veiklos. Anglijos lietuviai, bent iš tolo žiū
rint, atrodė esą žymiai vieningesni, su
prantą bendro darbo reikšmę ir galį būti
pavyzdžiu kitiems. Bet ar iš tikrųjų taip
yra?
Paimkime tas nelaimingas Sekmines.
Prieš kiek metų, atvykę į Sodybą, tautie
čiai, nors ir nerasdami didelių patogumų,
džiaugdavosi kiekviena smulkmena, kiek
vienu pasodintu medeliu ar krūmu, kiek
vienu pagerinimu. Tada Sodyba atrodė žy
miai skurdžiau, ir jai buvo keliamas klau
simas būti ar nebūti. Šiandien, kai reikalai
pasikeitė į gerąją pusę, vieniems Sodyba ir
toliau pasiliko mažytė Lietuva, vaizduo
janti mūsų gražią, kultūringą tėvynę, ki
tiems ji virto tik Sekminių sąskrydžių vie
ta, kurioje yra proga per metus susikaupu
siam apmaudui išlieti. Ant ko gi daugiau
lietuvis išsibars, kas jo daugiau šitame
krašte pabūgs, jei ne savieji!..
Per eilę metų nesiskundžiau ir nesiteisinau dėl tų būtų ir nebūtų blogybių, kurias
atranda atvykusieji į sąskrydį. Didelėje
minioje sunku kiekvieno asmens pageida
vimus iš anksto pramatyti, sunku kiekvie
no reikalavimus vietoje patenkinti. Bet
šiais metais tie reikalavimai jau pradėjo
išeit iš ribų. Palikdamas nuošaliai J. Traškienės pastabas, į kurias iš dalies atsakė
J. Vikis, norėčiau sustoti ties Vyt. Andruškevičiaus rašiniu (E. L. Nr. 25), kad paga
liau skaitytojai turėtų progos išgirsti ir
antrąją pusę.
Pačioje pradžioje Andruškevičius, pasi
gyręs savo pastangomis Sodybai išlaikyti
(?), palygina ją su anglų klubais, kuriuo
se, esą, nariai turi tam tikrų lengvatų, tei
sių ir laisvės. Nebereikia didesnio pasity
čiojimo iš Sodybos ir pačiam iš savęs! Kur
yra toks anglų klubas, kuris mažiau kaip
už pokelį cigarečių pasamdo orkestrą, pa
rūpina nakvynę, nedraudžia rėkauti per iš
tisą naktį, nereikalauja užmokėti už su
daužytus stiklus (vien tik stiklinių šiais
metais sudaužyta už £22.5.0, o kur dar bu
teliai!), nebaudžia už išlaužytus medelius,
sugadintas mašinas, suplėšytas palapines,
išmėtytus durų raktus, sulaužytus baldus,
pradingusi smulkų inventorių ir prišiukš
lintas bei priterštas patalpas? Sodyba po
Sekminių atrodo kaip po audros, o And
ruškevičius reikalauja dar daugiau lais
vės... Sodybos administracija šitų dalykų
niekada viešai neminėjo ir nesiskundė, bet
jei laisvės klausimas yra keliamas, reikia į
jį atsakyti.
Andruškevičius skaičiuoja, kad dvi Sek
minių dienos padeda Sodybai laikytis liku
sią metų dalį. Kokia nesąmonė! Iš Sekmi
nių pelno Sodyba ir dviejų savaičių neišsi
laikytų. O jeigu jos tarnautojai už savo
darbą Sekminėms besiruošiant ir po jų ap
sivalant gautų viršvalandžius, kaip kiek
vienas dirbantysis, tai reiktų kalbėti ne
apie pelną, bet apie nuostolį. Šioje vietoje
gal tikslu paminėti, kad pajamos iš lietu
vių lankytojų bei vasarotojų, ir labai opti
mistiškai skaičiuojant, nesudaro daugiau,
kaip 15-20% visų Sodybos pajamų. Todėl
dedamos didžiausios pastangos pritraukti
kitataučius, juos sudominti, kad mūsų įsi
gytoji nuosavybė galėtų ne tik išsilaikyti,

bet ir tobulėti. Pagaliau, jei skaityti, kad
kartą metuose Sodyboje išgeriami keli bu
teliai alaus jau yra didelė parama, tai ko
kio dydžio yra toji parama vietiniams ang
lų, lenkų ar ukrainiečių klubams, kurie
lietuvių lankomi per ištisus metus? Ir pa
bandyk ten sakyti pamokslus apie paramą
ir laisves.
Sodybos klubo kainos nėra didesnės už
šitame rajone esančių panašių klubų kai
nas. Nors Andruškevičius dėl jų ir dejuo
ja, bet jokio konkretaus pavyzdžio nenu
rodo. Maisto ir nakvynės kainos yra žy
miai mažesnės nei kitose panašiose vieto
se, o vakarienė lietuviams per Sekmines
dar specialiai buvo papiginta. Pats And
ruškevičius pripažįsta, kad maistas buvęs
neblogas. O geram maistui pagaminti rei
kia mokėti geras kainas ir už perkamuo
sius produktus.
Palapinių istorija yra tokia. Kai jos
anksčiau būdavo statomos arčiau namų,
tai gyventojai skundėsi, kad dėl triukšmo
negalima kambariuose miegoti. Patraukus
toliau, jos atsidūrė po medžiais, iš kurių
jaunimas pradėjo šokinėti ant palapinių ir
jas sudraskė. Šiais metais, pastačius pala
pines atokesnėje lygumoje, pasidarė nebe
geras prie jų priėjimas. Ir būk, žmogau,
išmintingas. Abi palapinės kasmet yra ap
šviečiamos. Apšviesti į palapines kelią nė
ra toks lengvas dalykas. Tam reikia gauti
Electricity Board leidimas ir išeikvoti ne
maža pinigo bei laiko.
Kai palapinėse būdavo klojamas šienas,
daugelis skundėsi, kad prisivelia rūbai, ir
reikalavo čiužinių. Daug laiko ir pinigų te
ko paskirti supirkinėti čiužiniams, kad
tik nakvynės būtų patogesnės. O kai tas
padaryta, Andruškevičius vėl pareikalavo
šieno... Ir kas svarbiausia, kad per šaltą
gegužės mėnesį žolelė vos tik buvo pradė
jusi kilti. Norint gauti šviežio šieno, būtų
reikėję jį iš kur nors importuoti. Čiužinių
švara priklauso nuo pačių nakvotojų.
Sąskrydžio dalyvius Andruškevičius
skirsto į dvi grupes: maldininkus ir pijokėlius. Nors aš tokiam skirstymui visiškai
nepritariu, bet spėju jį patį įsirikiavus į
antrąją grupę, nes kitaip būtų matęs, kad
sekmadienio rytą jau nuo 5 valandos kiek
vienas galėjo’ gauti kieme karštos kavos, o
virtuvėje virinto vandens.
Iš viso skaudu darosi skaityti tokios rū
šies plepalus, ir negalima suprasti, kuriam
tikslui jie yra rašomi ir spausdinami. Kas
šiek tiek sugeba galvoti, lengvai numanys,
kad namas, kuris šiaip taip gali sutalpinti
iki 50 žmonių, negali suteikti visų reikia
mų patogumų, kai tas skaičius padidėja
dešimtį kartų ir daugiau. Todėl Sekminės
tiek man, tiek ir visiems Sodyboj dirban
tiems yra virtusios siaubo žodžiu, nes žino
me, kad po jų tuoj pasipils „išminties“
puodai ant mūsų galvų. Nors ir rašoma,
kad Sodyba šiokia ir .anokia, kad ji nieko
nedavė, o tik ėmė, bet iš tikrųjų juk turi
ma galvoj žmonės, kurie Sodyboje dirba ir
ją tvarko. Aš stoviu tų žmonių priešakyje,
ir todėl man tenka didžiausia atsakomybė.
Tačiau vis dėlto būčiau daug laimingesnis,
kad apie mūsų atliekamąjį darbą spręstų
ne pravažiuoją Sekminių kermošininkai,
bet tie tautiečiai, kurie tikrai savo darbu,
ištekliais ar dažnais apsilankymais Sody
bą nuolatos remia ir nori, kad ji ir toliau
pasiliktų mūsų tėviškės miniatiūrinis at
švaitas.
J. Lūža

kurtiniai išgirstų ir netikėliai patikėtų.
Ir čia pasirodė esanti teisybė, kad bet
kokių nors „faktų“ dažnas pakartojimas
veisia. Atsirado ne vienas, kuris laikraštė
lyje SAVI paskleistus tvirtinimus prieš
rinKimų teisėtumą ir Garbės Teismo
sprendimą ėmė laikyti už gryną pinigą,
už tikrą teisybę. Net „Vokietijos Lietuvių
Socialdemokratų Draugijos" biuletenis nu
meryje 1 (1969. IV. 2) laikraštėlyje SAVI
kartojamuosius „įrodymus" panaudojo
kaip tikrus įrodymus savo straipsnyje, pa
vadintame „Netvarkingai išrinktos Krašto
Tarybos sesija".
To biuletenio leidėjai — nes straipsnis
be parašo, — gerai įsismaginę kartoti laik
raštėlio SAVI tvirtinimus, net patys pasi
rodė esą su „kūrybinga" vaizduote. Tame
pačiame straipsnyje, užkabindami naują
asmenį, rašo: „Nekultūringą ir bendradar
biavimui kenkiantį metodą pavartojo dr.
,J. Grinius renkant Krašto Valdybą: jis
(Krašto Tarybos sesijos metu. — Aut.) iš
kilmingai tvirtino turįs M. Kiužausko, ku
ris buvo išstatytas kandidatu į valdybą,
sutikimą būti renkamu. Pasirodo, kad M.
Kiužauskas, kaip jis dar tos pačios dienos
vakare raštiškai patvirtino, buvo davęs su
tikimą kandidatuoti tik į Kontrolės komi
siją. Ko siekiama tokiais metodais?" Taip
tvirtinama ir klausiama tame straipsnyje.
O kaip su M. Kiužausko sutikimu iš tikrų
jų buvo?
Dr. J. Grinius, šio straipsnio autoriaus
užklaustas, parodė M. Kiužausko raštišką
sutikimų būti renkamu į centrinius Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės organus, o
ne tik į Kontrolės Komisiją. Čia seka pa
žodžiui M. Kiužausko sutikimo nuorašas:
„Vokietijos lietuvių bendruomenės ta
rybai. Sutinku būti renkamas į centri
nius Vokietijos lietuvių bendruomenės
organus.
(parašas:) Kiužauskas
5 Koeln-Hoehenhaus Von-Ketteler-Str. 18
Huettenfeld‘as 1969. III. 9
Iš čia yra aišku, kad socialdemokratų
biuletenio redaktoriai „suklydo“ arba lei
dosi suklaidinami. Todėl reikia pakartoti
jų pačių keltąjį klausimą: „Ko siekiama
tokiais metodais?“

Šitą klausimą reikia patikslinti. Jis tu
rėtų skambėti, pvz.: Ko siekiama tokiais
„suklydimais“ arba, tiksliau, klaidinimais.
Į tai atsakyti nesunku: žūt būt laimėti. Ta
čiau ką laimėti? — Laimėti tiesą, ją turėti
savo pusėje. Bet argi tai nėra nesąmonė?
Tiesą laimėti melu, kad ir nesąmoningu
melu arba suklydimu?..

Čia iškyla problema, kuriai kitą vardą
pasaulyje vargiai rasime, kaip kad: pikto
problema. Ši daug kam nežinoma arba
sunkiai suprantama problema patvirtina
realybę, kad pikto jėgos egzistuoja. Jos
veikia ir mūsų tarpe. Jos veikia tuose as
menyse, kurie nemoka, nepajėgia ar ne
nori vengti netiesos. Jos gimdo tikrą melą,
„faktų“ sugalvojimą. Jos pamoko iškreipti
tiesą ir melą tiesos vardan skleisti. Jos pa
žadina bendradarbių melo skleidimui.
Bendradarbių atranda tuose asmenyse,
kurie neatsargūs, nekritiški arba tingūs
neaiškiems dalykams patikrinti. Lengviau
sia bendradarbių suranda tuose žmonėse,
kurie mėgsta save aukštinti, o kitus žemin
ti, kurie įsivaizduoja daugiau žinantys ir
geriau sugebantys negu kiti, kuriems da
lykų objektyvumas visai nesvarbus reika
las.

Jeigu jiems dalykų objektyvumas, tikra
tiesa savo visumoje būtų prie širdies, jeigu
jie suprastų ir pajustų kur nors suklydę
ir paskui turėtų drąsos prisipažinti buvę
suklydę, tai tuo pačiu atsistotų tiesos pu
sėje. Ir tiesa juos išvaduotų iš melo pink
lių.
Baigdami turime pripažinti, kad tikrai
yra žmonių, kurie meluodami nepastebi,
kad kalba arba rašo neteisybę. Jie savo
dvasioje, galvosenoje ir sąžinėje yra kaž
kokio pikto, kažkokios į melą lenkiančios
jėgos apkrėsti. Tik atsargumas, tiesos mei
lė ir paslaugūs teisingų žmonių pastebėji
mai bei pataisymai gali tokiems nelaimin
giesiems pagelbėti ir padėti iš pikto pink
lių išsivaduoti, ir tai, žinoma, tik tada, jei
gu jie patys laikytųsi įsakymo: nemeluok,
nekalbėk netiesos!

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARI
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, VV.3.
Tel. ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles,
Manchester

Savaitgalis Romuvoje

Vokietijos Lietuvių bendruomenės val
dyba, vyKdydama Tarybos patvirtintąjį
šių metų veiklos planą, birželio 13-15 d. d.
sušaukė į Romuvą apylinkių vadovus, įga
liotinius prie kraštų vyriausybių ir vargo
mokyklų mokytojus. Buvo atstovaujama
21 apylinkė, dalyvavo 6 įgaliotiniai prie 7
kraštų vyriausybių ir vienos vargo mokyk
los mokytoja.
Suvažiavimą apie 19 vai. atidarė Vokie
tijos LB valdybos vicepirmininkas kuii.
Bronius Liubinas, kuriam valdyba buvo
pavedusi atlikti paruošiamuosius darbus.
Pasveikinęs apie 40 susirinkusių veikėjų,
pakvietė tarti žodį Romuvos šeimininką —
Vasario 16 gimnazijos direktorių Vincą
Natkevičių.
1. Apylinkių pranešimai
Apylinkių vadovai pranešė apie veiklą
ir rūpesčius pagrindiniuose organizacijos
padaliniuose — apylinkėse. Pranešimai vy
ko ta tvarka, kuria atvykusieji užsiregist
ravo Krašto valdybos raštinėje.
1. Romuvos apylinkė. Jos pirmininkas
vyr. mok. Saliamonas Antanaitis pasi
džiaugė, kad yra paaugęs narių skaičius,
kad sklandžiai sekasi surinkti narių soli
darumo įnašą, kad labai tvarkingai buvę
pravesti rinkimai į Krašto tarybą, kad
vykdoma gyva kultūrinė veikla. Apylinkės
vadovybė posėdžiavusi 13 kartų. Apylinkė
šiemet švenčia 15 metų egzistavimo sukak
tį, o tuo pačiu ir Antanaičio pirmininkavi
mo penkiolikmetį. Išreiškė taip pat eilę pa
geidavimų bei klausimų: iš kur gauti veik
lai subsidijų? Ar gerai, kad visi dirbantie
ji, tačiau ne po lygiai uždirbantieji turi
mokėti lygius mokesčius (vieną markę į
mėnesį!)? Nusiskundė, kad yra narių, ne
silankančių į susirinkimus, ir kad nariai
gyveną išsisklaidę po visą V. Vokietijos te
ritoriją.

2. Dortmundo apylinkė. Referavo pirmi
ninkas Lukošaitis. Apylinkei priklauso 8
nariai, tačiau lietuvių esą kur kas dau
giau. Vystoma judri veikla, bendradar
biaujama su kitomis tautybėmis, dalyvau
jama įvairiose demonstracijose.
3. Mainzo apylinkė. Dipl. ekon. Juozas
Matulaitis priminė, kad toje srityje iki
1964 m. pabaigos veikė 4204 LS lietuvių
kuopa, kurios vadu jis buvo ir kuri sudarė
aktyvios LB apylinkės branduolį. Kuopą
likvidavus, nuo 1965 m. sausio 1 d. iki 1968
m. vasario 18 d. lietuvius jungė katalikų
pamaldos, vykstančios kartą į mėnesį. Po
pamaldų susirinkus aptariami visi lietu
viškieji reikalai, ir iš čia išplaukusi galu
tinė iniciatyva įsteigti oficialią LB apy
linkę. Prieš steigiamąjį susirinkimą Matu
laitis aplankė didžiąją dalį ten gyvenančių
lietuvių, dėl to steigiamajame susirinkime
jau dalyvavo 14 pilnateisių narių. Dabar
jų yra 33, gyveną Mainze, Wiesbadene,
Bad Kreuznache. Ruošiami įvairūs lietu
viški minėjimai, turima didelių planų atei
čiai.
4. Miesau apylinkė atgaivinta 1969 m.

vasario 16 d. Iki tol eilė ten gyvenančių
lietuvių priklausė Lietuvių bendruomenei
tiesiog per Krašto valdybą. Apylinkė turi
14 pilnateisių narių, kurių šeimose yra 17
vaikų. Tėvai raginami leisti vaikus į va
saros stovyklą ir Vasario 16 gimnaziją.
Pranešimą darė valdybos sekretorius J.
Venys.
5. Burgsteinfurto apylinkės pirmininkas
Žiemelis pranešė, kad yra 11 narių, kad
būtų vaikų vargo mokyklai, bet negauna
ma mokytojo.
6. Pinnebergo apylinkėje yra 7 nariai.
Pirmininkės Berentienės žodžiais, būtų ga
lima ją prijungti prie čia pat esančios di
džiulės Hamburgo apylinkės, bet tai nebū
tų tikslinga, nes dabar gaunama paramos
iš Schleswig-Holsteino vyriausybės (pvz.,
moterų tautiniams rūbams), o Hamburgo
senatas lietuvių veiklai pinigų neskiriąs.
7. Osnabriuko apylinkė. Pirmininkas Ža
liukas pasiguodė, kad LB apylinkės veiklo
je nedalyvaujanti lietuviškoji inteligenti
ja. Prašė daugiau paramos iš Krašto val
dybos, ypač skatinant jungtis į LB raštin
guosius.
8. Schwetzingeno apylinkė veikia nuo
1951 m. Yra 47 registruoti nariai. Minėji
mai daromi vasario 16, rugsėjo 8 ir lapkri
čio 23. Renkamos aukos gimnazijai, moka
mi solidarumo mokesčiai. Nuo 1952 m. iki
dabar lietuviškiems reikalams suaukota
DM 33.393,59. Pirmininkas Mikas Miniauskas baigė savo pranešimą linkėjimu su
grįžti prie laisvo Nemunėlio.
9. Rastatto apylinkėje yra 20 narių. Pir
mininkas J. Rugulis nusiskundė, kad
trūksta pinigų veiklai. Taip pat per retai
apylinkę aplanką Krašto valdybos nariai.
K). Stuttgarto apylinkė. Pirmininkas Ka
zys šimanauskas sujungė apylinkės pra
džią su 1949 m. Ludwigsburge įsteigtuoju
Tremtinių bendruomenės skyriumi, o Bad
Canstatte LB apylinkė veikianti nuo 1950
metų. Dabar apylinkei priklauso 56 regist
ruoti nariai. Šalia jų yra lietuvių be LB
nario knygelių, kurie moka mokesčius. Tai
išeina apylinkei į gera, nes tų asmenų įna
šai visi lieka apylinkės kasoje. Finansiškai
veiklų gausiai remia Baden Wuerttembergo vyriausybė, o taip pat gauta paramos ir
iš Balfo. Apylinkės ribose veikia eilė lie
tuviškų organizacijų. Apylinkė Krašto val
dybą ir tarybą pripažįsta teisėtai veikian
čiomis ir nori su jomis gerų santykių. Vei
kia vargo mokykla su 23 vaikais, vadovau
jama Lucienės. Plonuojama mokyklą per
duoti katalikų parapijai, sau pasiliekant
tik jos finansavimą. Ruošiami minėjimai
bent kas mėnesį, kai kada net į mėnesį po
du. Buvo suruoštas jaunimo seminaras.
Leidžiami du biuleteniai — apylinkės ir
parapijos. Geri santykiai visų su visais,
nėra priešai nė su klebonu. K. Šimanausko
manymu, reiktų veikti viso Baden Wuerttembergo krašto mastu.
(Bus daugiau)
ELI

Seminaras jaunimui
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas birželio 7-8 d. New Yorke surengė
politinį seminarą jaunimui. Tai pirmas iš
numatomos eilės tokių seminarų, kurių pa
skirtis — supažindinti ko daugiau jauno
sios lietuvių išeivijos kartos visuomeninin
kų su Lietuvos nepriklausomybei atgauti
skiriamos veiklos organizacija, metodais,
priemonėmis ir tuo būdu telkti bei rengti
šios veiklos vykdytojams talkininkų bei
pavaduotojų.
šiuo pirmuoju seminaru pasinaudojo 26
jauni visuomenininkai, daugiausia iš New
Yorko ir New Jersey, bet du buvo iš Con
necticut, trys iš Ohio ir keturi iš Massach
usetts.
Šiame seminare buvo dėstytos penkios
temos. Kiekvieną temą dėstė paskiras pre
legentas. Po prelegentų pranešimų kiek
vienu atveju buvo atsakinėjama į paklau
simus ir vyko seminarų dalyvių diskusijos.
Pirmoji tema buvo: Lietuvos laisvės ko
vos organizacinė sandara. Prelegentas —
Vliko vicepirmininkas J. Audėnas. Tezės:
Lietuvos valstybė, nepaisant okupacijos,
teisiškai gyva, ir jos gyvybė reiškiasi per
diplomatinius Lietuvos valstybės atstovus.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, sudarytas pogrindiškose vokiečių oku
pacijos sąlygose Lietuvoj, yra įsipareigo
jęs kelti laisvės reikalaujantį lietuvių tau
tos balsą už pavergtąją tautą bei jos vardu
(čia išdėstyta pradinė 1944 m. vasario 16
dienos Vliko deklaracija), ir Vlikas tebe
vykdo šį savo įsipareigojimą laisvajame
pasaulyje. Išdėstyta, kaip Vlikas tą savo
įsipareigojimą vykdo: padėties Lietuvoj
stebėjimas, atitinkamų apžvalgų bei studi
jų rengimas, laisvųjų lietuvių informavi
mas, kreipimaisi į laisvojo pasaulio vy
riausybes bei tarptautines institucijas. Nu
šviestas Lietuvos Laisvės Komiteto ir Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo vaidmuo,
Amerikos Lietuvių Tarybos sandara ir vei
kimo esmė, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės bei paskirų kraštų Lietuvių Bendruo
menės organizacijų vaidmuo, pagaliau vi
sų tų veiksnių savitarpinės paramos bei
bendradarbiavimo tvarka.

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone pa
tarėjas dr. Stasys A. Bačkis išsamiai aiš
kino diplomatijos veikimo būdą ir taisyk
les apskritai ir išryškino Lietuvos diploma
tinės tarnybos veikimo galimybes bei keb
lumus, kai nėra savosios vyriausybės.
Dr. Jonas Puzinas pateikė įvairių duo
menų, vaizduojančių dabartinę padėtį Lie
tuvoj: Lietuvos patirtuosius gyventojų
nuostolius, okupacinės valdžios įvestąją
santvarką, komunistų partijos vaidmenį,
indoktrinaciją mokyklose ir visuomenėj,
„proletarinio internacionalizmo“ praktinę
reikšmę, nutautinimo bei rusinimo užsimo
jimus, ūkines, darbo bei socialines proble
mas, religijos, švietimo ir kultūrinės kūry
bos sąlygas.
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas kal
bėjo apie konkrečias Vliko veiklos sąlygas
bei galimybes, apie galimybių pasirinkimą,
atsižvelgiant į padėtį tarptautiniuose san
tykiuose, apie lietuvių turimąjį pajėgumą
bei priemones įtakoti Lietuvos bylai reikš
mingas institucijas. Ypač pabrėžtas reikš
mingumas bei nauda to fakto, kad Vlikas
turi galimybės prisistatyti, kaip savam
krašte sukurta ir tik vėliau egzilėje atsi
dūrusią organizacija. Nurodė eilę konkre
čių būdų, kaip galima padėt Vlikui vykdyti
uždavinį, išnaudojant jaunimo turimuo
sius ryšius aukštojo mokslo institucijose.
Vliko valdybos narys Algirdas Budreckis kalbėjo apie dalykų išgarsinimo prie
mones ir jų paveikumą: aiškino, kaip pa
rengti pranešimus spaudai, kaip pasiekti
reikiamą redaktorių ar radijo direktorių,
kaip pateikti žinias informacijos agentū
roms. kaip svarbu užmegzti asmeninių pa
žinčių su laikraštininkais, taip pat kaip
reikia pasiruošti dalyvauti radijo ar tele
vizijos programose perduodamose diskusi
jose ar pasikalbėjimuose.
Iš seminaro dalyvių Vliko valdybai teko
patirti, kad jie seminaru gyvai susidomėjo
ir buvo juo patenkinti. Tai sutvirtino Vli
ko valdybos apsisprendimą rengti ir dau
giau panašaus pobūdžio seminarų.
(ELTA)
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Europos lioturiii hrouiku
LONDONAS
R. KINKA Į JAV

Birželio 26 d. DBLB sekr. Romas Kinka
su žmona išvyko trejetui mėnesių į JAV,
kur aplankys savo gimines ir užmegs arti
mesnius ryšius su JAV Liet. Bendruome
nės Valdyba.

MANCHESTERIS
LINKSMA GEGUŽINĖ
DBLS Mančesterio Jaunimo skyrius Lie
tuvių klubo patalpose liepos 12 d., šešta
dieni, 3 vai. popiet, ruošia GEGUŽINĘ.
Bus sporto rungtynės, įvairūs žaidimai ir
įdomi loterija. Taip pat pirmą kartą Man
česteryje pasirodys Bradfordo tautinių šo
kių grupė Atžalynas, Londono grupė Gran
dis, Mančesterio jaunieji skautai ir tauti
nių šokių grupė Aušra.
Veiks baras. Bus užkandžių.
Prašome visus nepraleisti progos pasi
linksminti kartu su mumis.
DBLS Mančesterio Jaunimo Skyrius

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
LVS „Ramovės“ Mančesterio skyrius lie
pos 19 d., šeštadienį, 5.30 vai. p.p., Lietu
vių klubo patalpose (121 Middleton Rd.,
Crumpsal, Manchester 8), rengia Dariaus
ir Girėno minėjimą.
Programoje: J. Levinsko paskaita ir me
ninė dalis, kurios metu pasirodys J. Kutkutės vadovaujami jaunieji skautai su dai
nomis ir tautiniais šokiais. Dar bus tai die
nai pritaikytų eilėraščių ir linksmoji da
lis. Baras veiks iki 11 vai. vakaro.
Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvykti
į minėjimą ir tuo pagerbti mūsų žuvusius
Atlanto nugalėtojus.
Tą pačią dieną atvyks svečiai skautai iš
Vokietijos, ir bus proga susipažinti su jais
ir pasidalyti įspūdžiais.
Skyriaus Valdyba

KLUBO SUSIRINKIMAS
Liepos 6 d., 4 vai., šaukiamas Mančeste
rio Lietuvių Socialinio klubo narių pus
metinis susirinkimas. Visiems klubo na
riams dalyvavimas būtinas.
Kurie nariai dar nėra susimokėję nario
mokesčio už 1969 metus, privalo susimokė
ti prieš susirinkimą.
Nesusirinkus nustatytu laiku kvorumui,
susirinkimas bus nukeltas viena valanda
vėliau ir tada įvyks, nežiūrint, koks bus
narių skaičius.
Klubo Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame Manchesterio Lietuvių Soc. Klubo Valdybai, Skau
tų Tėvams, s. v. vyr. si. A. Jakimavičiui ir
Manchesterio moterų draugijai už suruoš
tas mums, dvigubas, išleistuves.
Ypač dėkojame gerb. kun. V. Kamaičiui,
atvykusiam su mūsų šeima atsisveikinti.
P. p. S. A. Lauruvėnams, V. L. Lipkevičiams, P. M. Baukams, V. B. Kupsčiams,
J. L. Kutkams, A. B. Rimeikiams, M. J.
Talkačiauskams, S. A. Sasnauskams, D. O.
Damauskams, J. Milakniui, V. Kavaliaus
kui ir K. Steponavičiui už jų bendrų dova
ną — lietuvišką meno kūrinį „Vargo mo
kyklų".
Taip pat už asmeniškas dovanas dėkoja
me p. p. Kuzmickams, p. p. Damauskams,
p. Lipkevičienei, p. Ramonienei, p. Iva
nauskienei ir Moterų draugijos narėms.
Dėkojame ponams Kupsčiams, apnakvydinusiems mus paskutinę naktį Manchesteryje ir išlydėjusiems į aerodromą.
Brangūs Manchesterio ir apylinkės lie
tuviai, jūs liekate amžinai mūsų širdyse.
Gyvendami čia, Kanadoje, mintimis daž
nai skrisime pas jus.
Iki pasimatymo
E. V. Jakubaičiai

PAIEŠKOJIMAS
Maslauskas Mykolas, kilęs iš Prienų.
1941 m. išvažiavęs į Vokietiją, turimomis
žiniomis gyvena Fed. Vokietijoje, širdingai
prašomi jis pats ar žinantieji apie jį atsi
liepti šiuo adresu: Jurgis Pyragas, 24 Lue
beck, Fregattenstr. 2-4, West Germany.

LITHUANIA 700 YEARS
A. Geručio redaguotą anglų kalboje Lie
tuvos istoriją jau galima gauti ir Anglijo
je. Šis didelės vertės leidinys ypatingai tin
ka dovanai angliškai kalbančiam bičiuliui
ir juo labiau mūsų jaunimui, norinčiam
pažinti savo tėvų krašto gyvenimą 700 m.
bėgyje. Knygos kaina 5 sv.
Marija Gimbutas — The Balts — anglų
kalba istorinis veikalas apie Baltijos žmo
nes ir kraštus. Iliustruota, dailiai išleista,
280 puslapių knyga. Kaina 3 sv. 3 š. 6 p.
Užsakoma: Dainora, 14, Priory Rd., Kew.
Surrey.

BRADFORDAS
GRAŽIAI PAMINĖTA
Birželio 15 d. St. Ann's bažnyčia sutrau
kė gražų maldininkų būrelį. Jų troškimas
buvo prisiminti baisiųjų trėmimų aukas ir
malctos nuotaikoje susitelkti.
įeidami į bažnyčią, kas galėjo, aukojo at
minimo vainikui ir mišių aukai, atsiminda
mi savo gimines, artimuosius ir visus tuos,
kurie prievarta buvo išplėšti iš gimtųjų
namų, miestų bei kaimų ir šiurpiais vago
nais ištremti į Sibiro taigas.
Raudonų ir baltų žiedų vainiką, perjuos
tą juodu kasnyku, iškilmingoje eisenoje
nešė tautiniais rūbais vilkinti Vanda Galbuogytė, palydima pačių jauniausių—Monikėlės Budrytės iš Huddersfieldo ir Aldu
tės Juškevičiūtės iš Halifakso. Didysis al
torius skendėjo gėlių ir degančių žvakių
simfonijoje. Pamaldų metu V. Galbuogytė
įsijausdama ir pergyvendama sugiedojo
Maldą už Tėvynę ir Agnus Dei. Nuotaika
buvo pakili ir graudinanti. Pamoksle bu
vo iškeltas Bažnyčios ir Tėvynės trėmimas
į tyrumas, kad, suskaldyti ir padalyti, tau
tos vaikai būtų paklaidinti beprincipinėje
internacionalizmo jūroje.
Atsimenant sunkioje tremtyje mirusius
lietuvius, prie atminimo vainiko, smilkalų
dūmais vėlinantis, buvo sugiedota Libera
me giesmė ir pasimelsta.
Pamaldos užbaigtos Tautos himnu.
Buvęs
TRAGIŠKASIS BIRŽELIS BRADFORDE

Bradfordo ir apylinkės lietuviai gražiai
paminėjo baisiojo birželio įvykius, ištiku
sius lietuvių tautą sovietų okupacijos me
tu. Sekmadienį, birželio 15 d., buvo iškil
mingos pamatuos, kurias atlaikė kun. J.
Kuzmickis ir pasakė gražų pamokslą. O
prieš pačias pamainas V. Galbuogytė, pasi
rėdžiusį tautiniais rūbais ir lydima Moni
kos Budrytės ir A. Juškevičiūtės, atnešė
gyvų gėlių vainiką prie altoriaus, prie ku
rio vėliau sugiedojo Libera me ir pasimel
dė už kankinius ir žuvusius dėl Lietuvos
laisvės. O pamaldų metu solistė V. Galbuo
gytė pagiedojo Dieve ir vieną giesmę loty
niškai.
Birželio 21 d. buvo Vyties klubo salėje
surengta antroji minėjimo dalis, į kurią
atsilankė ne tik Bradfordo, bet ir Leeds,
Halifaxo, Huddersfieldo, Keighley ir kitų
vietovių lietuviai. Minėjimų atidarė DBLS
sk. valdybos pirmininkas J. Balčiūnas, pa
prašė pagerbti žuvusius dėl Lietuvos lais
vės ir kentėjusius už ją Sibiro begaliniuo
se plotuose atsistojimu ir pakvietė D. Dainauską paskaitos skaityti.
Prelegentas nuvedė mus į anuos tragiš
kojo birželio įvykius Lietuvoje ir parodė
tautiečių kančias žiauriuose Sibiro plotuo
se. Po paskaitos sugiedotas tautos himnas.
O dabar atėjo atžalyno eilė, ir jų gražus
būrys išėjo į sceną. Pirmiausia jaunučiai
padainavo Baltos burės plazda, A. Silnickas ir jo draugė A. Traškaitė padeklama
vo po eilėraštį. Vyresnių grupė padainavo
Pražydo jazminai ir Oi, Lietuva motinėle.
Kadangi klubo salė maža, o šokėjų daug
ir saulutė savo spindulėlius siuntė į klubo
aikštelę, tai ir šokėjai ten išėjo tautinių
šokių šokti, o su jais kartu ir visi susirin
kusieji. Ir šoko tuos mūsų tautinius šokius
mažyliai ir vyresnieji pasikeisdami, suši
lę ir suprakaitavę. O tų šokių visa dvylika
ir vienas už kitą gražesnių, čia buvo Ke
purinė, Kubilas, Suktinis, Lenciūgėlis, ku
rį šiuo metu šoko net dvi šokėjų grupės,
Rugučiai, Noriu miego, Žiogeliai, šustas,
Audėjėlė, Landutė, Kalvelis ir Malūnėlis.
Visus šokius akordeono muzika palydėjo
D. Rusinas ir šokėjos gražiais jaunatvės
šypsniais. Reikia pasakyti, kad pievutėje
buvo sunku šokti, kai kur ir šokio taktas
sušlubavo, bet viską išlygino tie gražūs
šypsniai. Ir jų norėtųsi ko daugiau, nes jie
šokiui teikia daugiau žaismo. O šokis ir
yra žaismas, pasakyčiau, jaunatvės žais
mas. Reikia daugiau ir repeticijų, ypač
Landutei, nes tobulumui ribų nėra. Juo la
biau reikia, kad bradfordiškis lietuvių jau
nimas dažnai kviečiamas ir turi progos pa
sirodyti kitataučiams.
Kartu reikia pasidžiaugti, kad vietinis
lietuvių jaunimas labai susiklausęs. Visam
rateliui vadovauja Birutė Balčiūnaitė. Į
ratelį puikiai įsijungusi ir J. Traškienė.
kuri ir pataria, ir pamoko, ir vadovauja.
Po minėjimo J. Traškienė padarė skautų
stovyklai rinkliavą. Surinkta £6.15. Vėliau
atžalyniečiai susirinkusius pavaišino ka
vute ir sumuštiniais.
J. Vaidutis

NAUJAS TRANSPORTAS.
ŠVIEŽIOS PREKĖS
Trejos devynertos ■— pokelis 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.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

DERBY
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 12 d. DBLS Derbio Skyrius ren
gia Dariaus ir Girėno minėjimą. Minėji
mas įvyks „Buxton Hotel", Boyer St., Der
by, 6 vai. vakaro. Programoje bus oficia
lioji ir įvairi ir gyva meninė dalis, be to,
bus rodomas filmas iš Sekminių įvaireny
bių Sodyboje.
Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir
svečius maloniai kviečiame atsilankyti.
Vakaro pelnas eis Skyriaus Šalpos Komi
tetui.
Sk. Valdyba
PR1EŠATOSTOGINIAI PARENGIMAI

Kiek atsikvėpusi po didžiosios iškylos į
Sodybą per Sekmines ir gerokai pasisoti
nusi to avino tenai (kuris tiek daug atgar
sio turėjo mūsų spaudoje), mūsų kolonija
ir toliau verda ir kunkuliuoja, taip sakant,
veikia. Štai birželio 9 d. Skyrius surengė
ekskursiją į Mančesterį, kur gražiai ir
linksmai praleidome laiką mančesteriškių
tarpe. Didi padėka Mančesterio Socialinio
Klubo vadovybei už tokį malonų mūsų pri
ėmimą, taip pat ir skautukėms už gražias
ir linksmas daineles.
Kaip jau rašiau, mes vėl netekome dar
vieno tautiečio —■ a. a. A. Venskaus, kurio
mirtis sukrėtė mūsų lietuviškąją koloniją.
Jo sūnus su žmona gyvai reiškiasi vietinia
me lietuviškame veikime, ypač jaunoji
Venskienė, kuri daug darbo ir vargo įdėjo,
mokydama mūsų mažuosius lietuviškų
dainų ir šokių. To darbo rezultatais dar ir
neseniai pasidžiaugėme Kat. Parapijos su
rengtame Motinos dienos minėjime. Gaila
tik, kad nėra progų pasirodyti ir kur kitur.
Birželio 21 d. įvyko Liet. Kat. Parapijos
susirinkimas. Vėl gaila, kad taip maža pa
rapijiečių tesusirinko. Buvęs Parapijos
maršalka P. Popika dėl sveikatos sumeti
mų atsisakė iš tų pareigų. Jis per eilę me
tų yra įdėjęs daug darbo. Susirinkimo
pirm. J. Levinskas jam išreiškė viešą pa
dėką. Kadangi parapijiečių nedaug tebuvo
suėję, tai susirinkimas įgaliojo J. Levinską
ir V. Junoką eiti buvusias jo pareigas, iki
grįš kun. S. Matulis iš Romos, o tuomet vėl
sušaukti Parapijos susirinkimą, į kurį, rei
kia tikėtis, atsilankys daugiau parapijie
čių.
Birželio 28 d. Skyrius vėl rengia ekskur
siją į Mančesterį, kur bus tas didysis kon
certas. Kad ir mažesniu mastu, ekskursija
ruošiama, nes yra norinčių tokį parengimą
pamatyti. Taip pat žadama vykti ir į „Ramovėnų“ rengiamąjį Dariaus ir Girėno mi
nėjimą liepos 19 d.
DBLS Derbio Skyrius liepos 12 d. ir pats
rengia Dariaus ir Girėno minėjimą. Žada
atvykti svečių su programa. B. Zinkus ža
da parodyti filmus iš Sodybos sąskrydžio,
kai ant kalnelio „tvarkėme“ tą vargšą avi
nėlį ii' kitaip iškylavom. šio minėjimo pel
nas skiriamas Skyriaus Šalpos Komitetui,
kuris jau visiškai nebeturi lėšų, o išlaidų
vis atsiranda, ypač mirusiųjų lietuvių ka
pams tvarkyti ir kitiems reikalams.
Čia pat jau ir atostogos. Derbiškių šie
met į Sodybą atvykstame kažkas apie 14
sielų. Atostogausime tuo laiku, kai bus ir
skautų stovykla. Bus įdomu, jaučiu, kad
Sodybos gyvenimą paįvairinsime, nors šį
kartą avino ir nesivešime, nes bijome nu
konkuruoti Sodybos virtuvės personalą...
J. Levinskas

ITALIJA
SALEZIEČIAI KURIASI ROMOJE
Birželio 10 d. saleziečiai pasirašė sutartį
pirkti namus Romoje savo lietuviškiems
reikalams.
Kardinolas Ant. Samorė, aplankęs nu
matytą vietą, padrąsino ir pažadėjo 6.400
dol., viena ponia Romoje paaukojo 16 dol.,
F. Valaitis iš Chicagos pasiuntė 10 dol., o
E. ir H. Andruskos iš Woodhaveno — 5
dol. su linkėjimais.
Itin reikšmingas Ekvadoro misionieriaus
kun. P. Maskolaičio gestas. Išgirdęs reika
lą, iš Ekvadoro tropikų pasiuntė savo ir
kivariukų vardu 32 dol. saleziečiams įsi
kurti Romoje. „Esu dar naujoj misijoj, gi
liai miškuose, — rašo lietuvis misionierius.
— Čia turiu bendrabutį su dviem šimtais
laukiniukų. Turiu baigti statyti jiems na
mus — mokyklą, bažnytėlę, valgyklą, mie
gamuosius. Viską reikia parūpinti iš toli,
orlaiviu, nes kelių visai nėra; o visa tai
brangiai kainuoja. Todėl, nors visa širdi
mi pritariu šiam jūsų nusisprendimui, bet
didesnės finansinės paramos nežadu. Vis
dėlto kuo galėsiu, padėsiu". Ir pažada at
laikyti mišių mūsų intencijom. Tai tikrai
jaudinantis lietuvio misionieriaus dosnu
mas!
Pirkus namą, susidarė naujų skolų. Rei
kės dar dosnios bičiulių paramos!
Saleziečiai, dėkodami savo darbo rėmė
jams už padrąsinimą, paramą bei pažadą
paremti, praneša, kad jiems jau galima ra
šyti nauju adresu: Lituani Don Bosco, Via
Colonna 2, 00044 FRASCATI/Roma, Ita
lia
Dir. kun. Pr. Gavėnas

srov kala
20-ji Rajono stovykla Sodyboje prasidės
liepos 26 d. ir baigsis rugpiučio 2 d. IškiImmgasis stovyklos užbaigimo laužas įvyks
šeštadienį, rugpiučio 2 d., 3 vai p. p. Kvie
čiame visus is arti ir toli dalyvauti užbai
gimo įSKilmese. Tai yra didelis įvykis mu
sų rcajono gyvenime, ir ši JUBlLlKHNE
stovykla liuuija ne uk Rajono vadovų di
deli pasiauKojimą skautiškai itiejai, bei
Kartu ir mūsų jaunimo meilę lietuviškai
veiKlai ir sKautybei.
Ypatinga ši stovyKla yra tuo, kad šiais
metais turėsime net 35 stovyklautojus is
VoKietijos — vadovai, 7 mergaitės ir 25
berniukai. Jau yra žinių, kad jie atvyksta
į Londoną liepos 19 d. ir norėtų pasisve
čiuoti lietuvių šeimose visą savaitę, iki sto
vyklos pradžios. Kadangi atvykstančiųjų
skaičius paūmėjo, tikimės, kad atsiras
daugiau seimų, kurios norėtų tuos bran
gius mums svečius apgyvendinti savo na
muose ir arčiau juos supažindinti su šiuo
Kraštu. Šiuo reiKalu prašome kreipus į vie
linius skautų vadovus arba tiesiog rašyti
Raj. Vauui s. J. MaslausKui, 7 The Cres
cent, Mayfield, nr. Asnbourne, Derby's.
Lonaoniškiai prašomi kreipus į S. Kaspa
rą telefonu 9aU 8159 arba i J. Alkį telefo
nu 777 1651.
Reikalas skubus, tad prašome nevėluoti
ir padėti mūsų vadovams tinkamai priimu
svečius. Tikslesnių informacijų bus pateiKta vėliau.
Be abejo, ši ypatinga stovykla pareika
laus daug išlaidų. Rajonas istisus metus
jai ruošėsi ir telkė lėsas, kad galėtume ją
tinkamiau pravesti. Bet, kaip praeityje,
taip ir dabar tenKa kreiptis į visuomenę ir
lietuviškas organizacijas ir prašyti padėti
Rajonui finansiškai. Yra išsiuntinėti aukų
lapai kolonijoms. Prašom aukoti rinkė
jams arba siųsti aukas tiesiog Rajono Va
dui. Mes jaučiame, kad tokie jaunimo są
skrydžiai, ypač bendri su Vokietijos jau
nimu, yra labai svarbūs ir naudingi mūsų
bendriems tikslams, o kiekviena auka pa
lengvina naštą vadovams ir teikia vilčių
ateičiai.
Šia proga norėčiau atkreipti stovyklau
tojų dėmesį į tinkamą stovyklavimo ap
rangą, uniformas ir kitus reikmenis. Pasiruoškime visi šiam ypatingam įvykiui, kad
ši jubiliejinė stovykla būtų graži ir nau
dinga mums visiems.
BUDĖKIME!
s. J. Alkis, Stovyklos viršininkas
122 Pickhurst Rise, W. Wickham, Kent.

VOKIETIJA
STUDIJŲ SAVAITĖ
Vokietijos lietuvių visuomeninės organi
zacijos, globojant RLB VoKietijos Krašto
Valdybai, ruošia XVI Lietuviškų studijų
savaitę liepos 13-20 Bad Godesberge, Annabergo pilyje, Annabergerstr. 400.
Vii. 13, sekmadienį, 20 vai. — Susipaži
nimo vakaras. VH. 14, pirmadienį, 10 vai.
— dr. K. J. Čeginsko (Uppsala) paskaita
Sociologinis okupuotos Lietuvos piuvis; 20
vai. — kun. J. Urdzės (Bad Godesberg)
paskaita Jaunimo religijos krizė.
VU. 15, antradieni, 10 vai. — V. Banai
čio (Bonna) paskaita Ką vieni lietuviai be
rusų yra pasiekę kultūroje okupuotoje Lie
tuvoje? 20 vai. -— V. Bartusevičiaus, M. A.,
paskaita Jaunimo revoliucija.
VH. 16, trečiadienį, 10 vai. — prof. dr. J.
Juraičio (Sittenas) paskaita Katalikų Baž
nyčios atsinaujinimas ar jos krizė; 20 vai.
— V. Natkevičiaus, M. A. (Romuva), pa
skaita Naujos pažiūros į meilę.
VH. 17, ketvirtadieni, 10 vai. — dr. J.
Griniaus (Miunchenas) paskaita Dėmės
šviesioje Vaižganto kūryboje; 20 vai. —
Simpoziumas: Vokietijos lietuvių bendruo
menės problemos.
VII. 18, penktadienį, 10 vai. — prof. dr.
J. Ereto (Bazelis) paskaita K. Pakštas —
egzodo pranašas; 16 vai. ■— prof. Z. Ivins
kio (Bonna) paskaita Liublino unija ir
jos šešėliai (Lietuvių-lenkų santykiai 4
amžių perspektyvoje); 20 vai. — Tėvynės
valandėlė.
VH. 19, šeštadienį, 10 vai. — dr. J. Norkaičio (Stuttgartas) paskaita Kapitalizmo
ir socializmo suartėjimas; 20 vai. — Linksmavakaris. VH. 20, sekmadienį, 10 vai. —
Pamaldos. Joms yra pakviestas naujasis
Europos lietuvių vyskupas dr. A. DeKsnys;
11 vai. — Studijų savaitės uždarymas.
Be to, yra kviestas paskaitai prof. dr. A.
J. Greimas (Paryžius), bet iki šiol nėra
davęs galutinio atsakymo.
Dail. A. Krivickas (Romuva) ruošia lie
tuvių grafikos, meno leidinių ir plakatų
parodą.
Popietinėmis valandomis vyks organiza
cijų posėdžiai, ekskursijos ir kt.
Studijų savaitę moderuoja V. Natkevi
čius, M. A., Vasario 16 gimnazijos direk
torius.
Dvasiniu aptarnavimu rūpinasi kun. J.
Urdzė (evangelikų), kun. prof. dr. J. Juraitis (katalikų).
Organizacinę komisiją sudaro: kun. V.
Damijonaitis, A. Grinienė, M. Landas.
Registraciją vykdo Alina Grinienė, 8
Muenchen 50, Diamantstr. 7/1. Annaberge
yra tik 50 vietų, todėl bus registruojami
eilės tvarka užsirašę. Registracijos mokes
tis 50 DM, studentams 25 DM, abiturien
tams ir moksleiviams 10 DM. Maistas ir
gyvenimas Annabergo pilyje visiems ne
mokamas. Norintieji gyventi viešbutyje,
apsimoka patys. Stud, savaitės rengimo
komisija užsakys iš anksto viešbučius tik
tiems dalyviams, kurie dalyvaus visą sa
vaitę. Studentams ir moksleiviams galės
būti apmokėtos kelionės išlaidos.

KAS GALĖTU PAGLOBOTI?
Liepos 19 d. į Britaniją atvažiuoja dides
nis lietuvių skautų būrys iš Vokietijos.
Jie dalyvaus liepos 26 d. - rugpiučio 2 d.
įvykstančioje skautų stovykloje, bet prieš
lai norėtų susipažinti su šiuo kraštu ir jo
miestais, susieiti su lietuviais. Todėl rei
kia, kad juos iki stovyklos kas nors pri
glaustų ir paglobotų.
Jeigu susirastų lietuvių šeinių, kurios su
tiktų pasiimti pagloboti bent po vieną jau
nųjų svečių ar viešnių, prašom skubiai
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
pranešti Rajono Vadui J. Maslauskui (7
Už „Europos Lietuvį" ir Nidos Knygų
The Crescent, Mayfield, Nr. Ashbourne, Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus
Derbyshire) arba Lietuvių Namams (1 siųsti šiuo adresu:
Ladbroke Gardens, London, VV.ll).
Frl. R. Kumfert, 5 Koeln-KaJk, Dieselstr.
40/26.
PADĖKA
Pinigai siųstini pasinaudojant pašto
Širdingai dėkojame mūsų mamytėms ir perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt
rėmėjoms už jų pasiaukojimą bazarui. Be Koeln, Konto Nr. 186994.
jūsų įdėtos širdies mūsų bazaras Sekminių
proga Sodyboje nebūtų turėjęs tokio gra
TURTINGI VISADA DAROSI
žaus pasisekimo. Bazaro vadovė taip pat
TURTINGESNI
dėkoja visoms sesėms, kurios vienokiu ar
kitokiu būdu prisidėjo prie bazaro, ir bro
Ir čia yra planas, kaip prisijungti
liams skautininkams-vadovams.
Skautiškas ačiū visiems pirkėjams, ku
prie jų:
rie mus rėmė, pirkdami mūsų prekes, bei
p. Ramaičiui už 1 sv. ir p. J. Kostkevičie- 1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per
nei už 10 šil. auką skautiškiems reikalams metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.
bazaro metu ir tiems aukotojams, kurie ne 2. Investuok į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus
nori būti minimi pavardėmis.
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%.
DBLS Derbio skyriui dėkoju už leidimą
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius
pravesti mažą likusių bazaro daiktų loteri metus uždirba 80 svarų.
ją jų skyriaus susirinkimo metu.
Bazarui aukojo: Nottinghamo moterų ri
Baltic Savings & Investments Co.,
ja: p. Važgauskienė, p. Damaševičienė, p.
421 Hackney Rd., London, E.2,
Mašalaitienė, p. Gudliauskienė, p. Končie
England.
nė, p. Grokauskienė, p. Montvilaitė, p. Pil
kauskienė, p. Zaveckienė; iš Londono: p.
Tel. 01 739 8734
Jurienė, p. Briedienė, p. Kleizienė; iš Man
česterio: p. Ramonienė, p. Ivanauskienė, p. Sudarome testamentus, administruojame
Lipkevičienė, p. Kutkienė, p. Motūsienė, p.
nuosavybę ir sutvarkome palikimo
Valiukevičienė, p. Sasnauskienė; iš kitų
apylinkių: p. Šovienė, p. Krolienė, p. Se
reikalus.
rapinienė, p. Valterienė.
Seserijos vadijos vardu
EUROPOS LIETUVIS —
s. G. Zinkuvienė
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