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PO MASKVOS SUSIRINKIMO
prieš imperializmą vadovė. Visi dalyviai iš 
Brežnevo elgesio suprato, kad jis daugiau 
bijosi Kinijos, nei Amerikos.

G. I. Rimutis
PASAULIS APLINK MUS

Labai ilgai sovietiniai rusai rengėsi pa
saulinei komunistų partijų konferencijai. 
Rengėsi ir jos šaukimo laiką vis atidėliojo, 
nes tai šen, tai ten susirasdavo spraga ar 
net didelis plyšys: tai susišaudymai su Ki
nija, tai pasišiaušęs Castro, tai nepaklus
nusis Tito, tai atžagareivė Rumunija, tai 
Dubčekas su Kremliui nepriimtinomis idė
jomis, tai nepasisekimas Viduriniuose Ry
tuose ir visi kitokie negalavimai pačioje 
sovietinėje imperijoje. Juk, tur būt, ne be 
reikalo per kelias paskutines savaites ten 
turėjo mirti net pusšimtis sovietinių gene
rolų.

Pagaliau tokia komunistų partijų pasau
linė konferencija Maskvoje įvyko. Rusai, 
svarbiausia, pasauliui norėjo parodyt, kad 
komunistų partijose nėra jokio skilimo, 
kad jos yra vieningos ir kad viso pasaulio 
komunistai remia sovietinius kėslus.

Ar jiems tai pasisekė, ar ne — kitas rei
kalas.

75 komunistų partijų vadai, dvi savaites 
posėdžiavę, saldžiažodžiavę ir puotavę 
Maskvoje, pagaliau išsiskirstė. Kai kurie 
grįžo namo, kur jie valdo, kiti — italai ir 
prancūzai — grįžo ir toliau vaidinti nema
žo savo vaidmens, o dar kiti — grįžo ten, 
kur jie jokio politinio vaidmens neturi ar 
tiesiog net verčiami laikytis pogrindyje. 
Yra ir tokių vadų, kurie pasiliko Maskvoj. 
Jie ten viskuo aprūpinti ir laukia revoliu
cijos savo kraštuose.

Sunku nusakyti tos konferencijos prak
tišką pasisekimą. Konferencija nedavė 
naujo paskatinimo pasaulinei revoliucijai 
ar kovai prieš imperializmą, nors buvo 
skelbiama, kad tai bus pagrindiniai tos 
konferencijos tikslai. Mes jau žinome, kad 
konferencija nieko naujo nepridėjo prie 
komunistų partijos ar sovietinės politikos. 
Net ir kinų komunistų partijos nenurašė į 
nuostolius ir nepatvirtino Brežnevo tezės 
apie aprėžtą satelitinių valstybių nepri
klausomybę. Parodyti vadinamo komunis
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tinio pasaulio vieningumui rusai ir jų rė
mėjai pagal ten praktikuojamą madą pri
ėmė atitinkamą rezoliuciją, bet surašė ją 
taip, kad kiekvieno krašto partija ją gali 
aiškinti, kaip jai geriau patinka. Atrodo, 
kad rusai vistiek patenkinti komunistų 
partijos konferencijos nutarimais. Juk per 
paskutinius penkerius metus daug kartų 
atrodė, kad tokia konferencija iš viso ne
galės įvykti. Juk tik prieš 10 mėnesių rusų 
tankai nusiaubė Čekoslovakiją, palaidojo 
ten išsilaisvinimo viltis ir tuo sukrėtė net 
ir sovietinius padlaižius. Ir vis dėlto dau
guma komunistinių vadų paklusniai padė
jo savo parašus po bendrąja rezoliucija, 
kuri, jei daugiau ir nieko nereiškia, bent 
rodo pasirašiusiųjų paklusnumą Maskvai, 
o ne Pekinui.

Visas Maskvos spektaklis ėjo be dides
nių išsišokimų. Ten nebuvo labai griežtos 
kritikos sovietinei politikai, ir nė viena de
legacija neapleido posėdžių salės. Atrodo, 
kad tariamoji komunistinio pasaulio vie
nybė išsaugota, tačiau ji yra tik graži iliu
zija. Maskvos susirinkimas tik parodė pa
sauliui, kokio laipsnio skilimas yra ap
ėmęs komunistus.

Manoma, kad šiandien pasaulyje yra 90 
komunistų partijų. 14 jų turi valdžią savo 
rankose. Kinija, Albanija, Jugoslavija, 
Šiaurės Vietnamas ir šiaurės Korėja toje 
konferencijoje nedalyvavo. Rumunija at
ėjo beveik tik visko kritikuoti, o Kuba at
siuntė tik stebėtojus.
Vis dėlto, atrodo, skilimai komunistų par

tijose buvo kuriam laikui sulipdyti, kritiš
ki balsai dėl Čekoslovakijos invazijos nu
tildyti, ir Rytų Europoje tvarka atstatyta.

Maskvos susirinkimas turėjo ir neeili
nių nuotykių. Naujasis Čekoslovakijos val
dytojas dr. Husakas kiek tik galėdamas 
teisino sovietus, kad jie okupavo jo tėvynę 
ir ją įjungė į sovietinę imperiją. Rusija, 
šiuo metu didžiausia imperialistinė galybė 
pasaulyje, buvo sveikinama, kaip kovos

NUOLATINIAI SUSITIKIMAI 
SU DIPLOMATAIS

Užmezgėme pokalbį su Lietuvos Atstovu 
V. Balicku ir ta proga sužinojome, kad jis 
su ponia liepos 10 d. Britanijos karalienės 
Elizabetos yra pakviesti į Buckinghamo rū
muose ruošiamą vadinamąją garden par
ty. O jeigu taip, tai reiškia, kad mūsų at
stovas pripažįstamas ir turi ryšių diploma
tiniuose sluoksniuose — progų susitikti, 
pasikalbėti ir išsiaiškinti.

Kreipėmės į Lietuvos Atstovą V. Balic- 
ką. Taip, ant jo stalo guli kvietimas, ir jis 
su ponia dalyvaus. Bet, pasirodo, tas kvie
timas, gal būt, tik pats svarbiausias, nes 
šįkart kviečia karalienė to krašto, kuriame 
V. Balickas atstovauja nepriklausomai 
Lietuvai. O diplomatiniai kvietimai yra 
dažni. Birželio 23 d. priėmimą buvo suruo- 
šęs diplomatinio korpuso dekanas Liuk
semburgo ambasadorius Clasen, ir Balic- 
kai dalyvavo jame. Liepos 3 d. Lietuvos 
Atstovą ir ponią buvo pakvietęs naujasis 
Popiežiaus apaštališkasis delegatas, kuris 
neseniai perėmė tas pareigas ir priėmimu 
paminėjo Popiežiaus Pauliaus VI karūna
vimo šeštąsias metines. Pasirodo, apašta
liškasis delegatas ypatingo dėmesio paro
dė Lietuvai ir jos Atstovui. Jam Lietuva ir 
jos reikalai žinomi ypač iš didžiojo Lietu
vos draugo kard. Samorės informacijų.

Liepos 20 d. Lietuvos Atstovas su ponia 
yra užkviesti į Pietų Vietnamo ambasado
riaus ruošiamąjį priėmimą.

SUSITIKIMAS SU PIRMININKU
Liepos 3 d., ketvirtadienį, Londone lie

tuviai buvo susitikę su Vliko pirmininku 
dr. K. J. Valiūnu.

Į susitikimą susirinko DBLS valdybos 
nariai ir dar būrys aktyviųjų lietuvių, tarp 
jų DBLS garbės narys P. Bulaitis, ročda- 
liškis V. Kavaliauskas ir kiti.

Vliko pirmininkas savo kalboje supažin
dino susirinkusiuosius su Lietuvos reikalų 
padėtimi. Lankydamasis daugelyje kraštų 
ir ten susitikdamas su įžymiaisiais valsty
bininkais, apie padėtį pirmininkas turi su
sidaręs ypač gerą vaizdą.

VALIJOS PRINCAS
Birželio 1 d. Britanijos karalaitis-prin- 

cas Čarlis su ceremonijomis įvesdintas Va
lijos princu. Karalienė taip buvo nuspren
dusi bene prieš 11 metų, o dabar tik atlik- 
)tos įvesdinimo ceremonijos Caernarvono 
pilyje.

Ką duos Britanijai ir Valijai tas įvesdi
nimas, tas princo paskyrimas? Maždaug 
nieko. Kadangi Valija yra lyg ir nuošalus 
kampas, tai daugiau nacionalistiškai nusi
teikę valai, kaip ir škotai, nuolat skundžia
si, kad jais per maža rūpinamasi. Tai prin
cas galės nebent užtarti juos, kur jis ga
lės, nes šiaip Britanijos ir atskirų jos dalių 
tvarkymas priklauso ne nuo princų, o nuo 
vyriausybės planavimo. Taigi savas, nors 
ir angliškas, princas bus, tur būt, daugiau 
papuošalas, prestižo dalykas.

Valams, tai dainingai tautai, ne visiems 
patinka, kad jiems paskirtas anglas prin
cas. Daugumai arba vis tiek, arba net ma
lonu, kad buvo tokia šauni princo įvesdini
mo šventė. Bet valuose yra kietų naciona
listų, kurie nenori nė girdėti apie angliš
kus princus. Jie senovėje yra turėję savus 
princus, anglus laiko užkariautojais ir no
ri net visiškos nepriklausomybės. Kovoda
mi prieš anglus, jie net bombomis sprogdi
na pastatus ir įrengimus, žodžiu, turi su
organizavę teroristus.

Klausimas, žinoma, ginčytinas. Ar maža 
Valijos valstybėlė ne didesnių bėdų turė
tų, negu dabar, kaip Anglijos dalis? Savo 
kalbą, savo papročius, dainas valai yra iš
laikę, nors oficialioji kalba yra anglų. 
Trūkdami savo krašte darbo, valai ieško 
geresnio gyvenimo Anglijoje. Didieji ta
lentai irgi yra išėję reikštis į anglosaksiš
kąjį pasaulį. Artistai vaidina, dainininkai 
dainuoja, rašytojai rašo angliškai, nes sa
vo kraštely jiems per siaura.

PONO TARNAS
Kai Prancūzija ruošėsi prezidento rinki

mams, Pompidou priešai klausė prancū
zus: išbuvę 11 metų su viršininku, ar jūs 
dabar norėsite jo tarno?

Bet tas tarnas dabar išrinktas ir valdys 
kraštą 7 metus.

Tarnu jis, žinoma, vadinamas dėl to, kad 

buvo klusnus gen. de Gaulle'io ministeris 
pirmininkas. Bet jis nežada dabar jau būti 
toks klusnus, kai perima prezidento parei
gas. Priešingai, jis žada būti visiškai ge
ras administratorius, tas bankininkas, ne
mėgstąs tokios nuošalumos, kaip buvęs jo 
viršininkas senasis generolas. Jis esąs pri
einamas, mėgstąs linksmus balius, moder
nųjį menų, poeziją.

Skirtumas, žinoma, bus tarp generolo ir 
Pompidou. Generolas kūrė istoriją. O 
Pompidou, kaip sakoma, vadovaus krašto 
politikai, ir jam užteks. S. Baltaragis

MIN. B. K. BALUČIO PAMINKLAS
Lietuvos atstovas V. Balickas buvo ma

lonus painformuoti, kokia dabar padėtis 
dėl. a. a. Min. B. K. Balučio paminklo.

O reikalas jau yra įėjęs j tiesią vagą, ir 
tikimasi, kad V. Balickui tikrai pasiseks 
antrųjų velionies Balučio metinių proga 
pastatyti gražų paminklą.

Perėmęs į savo rankas paminklo staty
mo reikalą, V. Balickas tuojau išsiaiškino, 
kokios galimybės yra kapinėse. Kapinių 
komitetas paliko visiškai laisvas rankas.

Dėl paties paminklo V. Balickas susitarė 
su Paryžiuje gyvenančiu lietuviu skulpto
rium A. Mončiu, pagal kurio projektą 
Prancūzijoje pastatytas gražus paminklas 
E. Galvanauskui. Skulpt. A. Moneys pa
ruošė tris projektus. Vykdyti parinktas 
projektas, kuris simbolizuoja varpą. Kaip 
žinome, Laisvės varpas Lietuvos Karo mu
ziejuje turėjo B. K. Balučio sukurtą įrašą.

Dabar projektas jau atiduotas vykdyti 
vienai tokius darbus atliekančiai anglų fir
mai Actone, Londone. Parinktas pamink
lui šviesiai pilkas škotiškas granitas (ško
tiškas dėl to, kad geriau atlaikytų šio kraš
to klimatines sąlygas). Laužykloje dar tu
rės būti atlaužtas reikalingo dydžio grani
to gabalas.

Kai bus granitas, tada paaiškės ir tai, 
kiek viskas kainuos. Paviršutiniškai skai
čiuojant, 1000 svarų vargu užteks. Kol kas 
tėra surinkta arti 400 sv. Kas norėtų auko
ti ir prisidėti prie paminklo šiam didžia
jam Lietuvos vyrui, aukas gali siųst DBLS 
Valdybai arba tiesiog Lietuvos Pasiunti
nybei.

Suskilusios profesinės sąjungos
Briuselyje, Belgijoje, susirinko tartis 

tarptautinės laisvųjų profesinių sąjungų 
konfederacijos vadai.

Konfederacijai priklauso 51 krašto prof, 
sąjungos, kurios pastaruoju metu suskilo. 
Iš konfederacijos išstojo JAV prof, sąjun
gos, nepatenkintos tuo, kad britų ir vokie
čių prof, sąjungos palaiko perdaug tamp
rius ryšius su sovietinėmis sąjungomis. 
Kai kurių kitų kraštų prof, sąjungos kaip 
tik yra už ryšių stiprinimą su komunisti
nių kraštų prof, sąjungomis.

Nužudytas vadovas
Argentinoje 4 vyrai užpuolė ir įstaigoje 

nužudė metalistų profesinės sąjungos ge
neralinį sekretorių Vandorą.

Dalis profesinių sąjungų vadų buvo prie
šingi, kad atvažiuotų JAV prezidento at
stovas gubernatorius Rockefelleris. Bet 
Rockefelleris vis tiek buvo atvažiavęs ir 
susitiko su Argentinos prez. Ongania, nors 
buvo sustiprintas saugumas.

Atlyginimas Rumunijai
Spėjama, kad dėl prez. Niksono vizito 

į Rumuniją Sov. Sąjunga atsisakysianti 
pasirašyti su tuo kraštu draugiškumo su
tartį.

Sutartis buvo pasirašyta 20 metų, bet jos 
galiojimas jau pasibaigė 1968 m. pradžioje.

Be kita ko, JAV politiniuose sluoksniuo
se reiškiamas nepasitenkinimas dėl prez. 
Niksono busimojo vizito į Rumuniją.

Mirė Čiombė
Alžyre mirė buvęs Kongo ministeris pir

mininkas Moišė Čiombė.
Kai Kongas gavo nepriklausomybę, jis 

Katangos srityje stojo už belgų ir kitų ka
syklomis suinteresuotų vakariečių intere
sus.

1964 m. jis buvo pakviestas Kongo min. 
pirmininku, tas pareigas ėjo metus, o po 
to už akių nuteistas. Alžyro pareigūnai 
sulaikė jį skrendantį pro šalį 1967 m. ir už
darė kalėjiman. Kaip imtinys jis ir mirė.

Teroras prieš turtą
Argentinoje buvo padėtos su laiko įtaisu 

bombos ir dėl to kilo gaisrai trylikoje di
džiulių parduotuvių, kurių savininkai yra 
didžia dalimi New Yorko gubernatoriaus 
Rockefellerio šeima. Tai padaryta prieš 
pat gubernatoriui atsilankant.

Urugvajuje prieš jo atsilankymą teroris
tai sudegino General Motors įmonių admi
nistracijos pastatą.

Princas įvesdintas
Liepos 1 d. Britanija turėjo didžiules iš

kilmes — princas Čarlis buvo įvesdintas 
kaip Valijos princas.

Valijos nacionalistai bandė tuo metu la
biau negu bet kada pasireikšti.

{vairiaip sutinkama žinia
Prancūzijos vadovaujančius politikus 

nustebino prez. Niksono pasiryžimas ap
lankyti Rumuniją. Ligi šiol Prancūzija į 
save žiūrėjo kaip į Rytų ir Vakarų taikyto
ją-

Vakarų Vokietija laukusi, kad būtų pra
dėtas megzti pokalbis su komunistiniais 
kraštais.

Metodai visur panašūs
1967 m. rinkimuose į Pietų Vietnamo 

prezidentus kandidatavo Dzu, kuris sakėsi 
už taiką ir koalicinę vyriausybę.

Jis buvo suimtas, pakaltintas išeikvoji
mais ir nuteistas 5 metams.

Atvažiavęs į JAV, jo sūnus tvirtina, kad 
jo tėvas kalėjime buvęs lėtai numarintas 
badu.

Nesutarimas partijoje
Italijos krikščionių demokratų partijos 

kongrese kairiojo sparno vadas Moro pa
reikalavo, kad kairiųjų būtų įsileista į par
tijos vadovybę. Dabartinę vadovybę jis 
apibūdino kaip šališką, neteisingą, tinka
mai neatstovaujančią nariams. Reikalas 
buvo priėjęs iki susistumdymų.

Moro yra penketą metų buvęs ministe- 
riu pirmininku ir penketą partijos sekreto
rium, bet išstumtas iš tų pareigų.

Politikuojantis prezidentas
Vos tik išrinktas Vokietijos prezidentu, 

dr. Heinemannas buvo kritikuojamas dėl 
kai kurių savo nusistatymų.

Dabar jis jau perėmė pareigas ir ta pro
ga pasisakė, kad jis niekada nepasirašys 
tokio akto, kuris leistų Vokietijai naudo
tis atominiais ginklais. Taip pat jis nepasi
rašytų tokio akto, kuriuo būtų grąžinama 
mirties bausmė.

Teisėjų sukilimas
Graikijos vyriausybė pašalino valstybės 

tarybos pirmininką, nes ta taryba grąžino 
darban praeitais metais atleistus iš parei
gų 21 teisėją.

Protesto ženklan, kad tarybos pirminin
kas pašalintas, pasitraukė iš pareigų kele
tas teisėjų, kurie dar nebuvo pašalinti.

Į EUROPĄ PLOKŠTELIŲ REIKALAIS
Solistė Aldona Stempužienė ir kompozi

torius Darius Lapinskas liepos 10 d. iš
skrenda į Vokietiją įrekorduoti dvi naujas 
plokšteles. Su soliste vyksta jos mokytoja 
operos diiektorė Carmela Cafarelli, kuri 
dalyvaus lekoirdavimo sesijose.

Vienoje plokštelėje bus atlikti D. Lapin
sko kūriniai — koncertinė arija Les Sept 
Solitude (pagal O. V. Milašiaus poemą) ir 
Ainių dainos, parašytos pagal senąsias lie
tuvių liaudies dainas. Antroje plokštelėje 
A. Stempužienė įdainuos operų arijas drau
ge su pilnu Stuttgarto simfonijos orkestru. 
Cirkestrą diriguos D. Lapinskas. Plokšte
les išleidžia Kine Music Records.

Operos direktorė C. Caffarelli drauge su 
soliste A. Stempužiene dar vyks į Milaną ir 
Romą, o komp. D. Lapinskas pasiliks Eu
ropoje, lankydamas įvairius muzikos ir 
dramos festivalius.

MIRĖ PROF. ZIGMAS ŽEMAITIS
Birželio 24 d. Vilniuje mirė matematikos 

profesorius Zigmas Žemaitis, dabar turė
jęs nusipelniusio mokslo veikėjo ir nusi
pelniusio kultūros veikėjo titulus.

Gimęs buvo 1884 m. spalio 25 d. Tvere
čiaus valsčiuje. Aukštuosius mokslus su 
pertraukomis ėjęs Odesoje ir baigęs juos 
1909 m., dėstė matematiką Vilniaus, o ka
ro metu Voronežo gimnazijoje.

Grįžęs į Lietuvą, Švenčionyse suorgani
zavo vidurinę mokyklą ir jai vadovavo. 
Jau 1919 m. Vilniuje buvęs įtrauktas į ko
misiją, kuri turėjo atkurti universitetą, 
Kaune su kitais įsteigė Aukštuosius kur
sus, universiteto pirmtaką, ir nuo 1920 
jiems vadovavo. 1920-1944 m. dirbo V. Di
džiojo universitete Kaune, profesoriauda
mas, vadovaudamas katedrai ir ilgus me
tus išbūdamas gamtos-matematikos fakul
teto dekanu. Nuo 1940 m. dirbo Vilniaus 
universitete taip pat ne tik profesorium, 
bet dar ir prorektorium (1940 m.), rekto
rium (1946-1948 m.) ir iki 1964 m. kated
ros vedėju.

Kaip mokslininkas daugiausia domėjosi 
matematikos istorija, matematikos termi
nais.

Jis buvo ir visuomenės žmogus, dar stu
dento metais dalyvavęs ano meto revoliu
ciniame judėjime, nepriklausomybės lai
kais įsijungęs į kovas dėl Vilniaus, o tary
biniais laikais buvo išrinktas deputatu, ap
dovanotas garbės ženklo ordinu, medaliu 
ir garbės raštais. 

SPAUDOJE
APIE LINKMES

Laikydamas bendravimo su pavergtąja 
Lietuva temą dabar pačia aktualiausia, ne
sitraukiančia nei iš spaudos, nei iš visuo
menės, nei iš privačių pokalbių, Kanados 
lietuvių savaitraštis „Tėviškės Žiburiai“ 
balandžio 10 d. vedamajame „Dvi link
mės?“ rašo:
„Juk tai gyvybinės reikšmės klausimas, 
nuo kurio sprendimo daug priklauso ir iš
eivijos ir pavergtojo krašto tautiečių atei
tis. Klausimas sudėtingas, surizgęs, ir jo 
išpainiojimas nėra lengvas. Jis nesudaro 
problemos tiktai dviem grupėm — komu
nistam ir kraštutinio priešingo poliaus 
žmonėm. Pirmiesiems santykiavimas su 
Lietuva seniai išspręstas Maskvos okupa
ciniu žygiu, kurį jie vadina „išlaisvinimu“. 
Belieka tik sušukti: „Tegyvuoja šlovingoji 
Sovietų Sąjunga“ ir padėkoti už „didžiau
sią geradarybę“, kokią Lietuva savo isto
rijoj yra patyrusi. Tai liaupsinimo kelias, 
kuriuo eina pavergtosios Lietuvos kompar
tijos senoji gvardija ir išeivijos komunis
tai. Jiems Lietuvos nepriklausomybė yra 
nelaimė, o sovietinė vergija — išganymas. 
Dėl to ir santykiavimo pagrindą su kraštu 
jiems sudaro ne lietuvių tauta, o „didysis 
brolis“, ne Vilnius, o Maskva. — Visai 
priešingą polių sudaro radikalieji laisvės 
kovotojai. Jiems visai aišku, kad bet kokių 
santykių palaikymas su okupuotu kraštu 
yra smerktinas, pavojingas, silpninąs lais
vės kovą. Nuosekliausia laikysena esanti 
izoliacija, vengimas ryšių, boikotavimas 
atvykstančių iš okupuotos Lietuvos, nes 
jie visi esą užmaskuoti okupanto agentai.

„Tai du radikaliai priešingi poliai, ku
riuose betgi toli gražu netelpa visos išeivi
jos galvosena. Komunistų grupę, liaupsi
nančią Maskvą, sudaro senieji išeiviai, 
prie kurių prisišliejo vienas kitas naujųjų 
ateivių, nepasižymėjusių orientacija. I jų 
pusę palinko ir viena kita senųjų bei nau
jųjų ateivių nekomunistinė grupė, nepa
stebėjusi pinklių. Priešingoje poliaus gru
pė taip pat turi savo šalininkus įvairiose 
partijose ar grupėse. Jie pasižymi, gal būt, 
ne tiek savo gausumu, kiek radikalumu ir 
kovingumu. Nei vienų, nei kitų argumen
tacija neįtikina visos išeivijos, kurios dau
guma aiškiai atmeta komunistinį kelią, bet 
rezervuotai žiūri į radikaliosios dešinės 
laikyseną. Pastaraisiais metais iškilo nau-

jas skirstymo mastas — pagal tai, kas ko 
pirmiausia siekia. Norintieji pirmiausia 
laisvos Lietuvos valstybės buvo pavadinti 
„valstybininkais“, o kovojantieji pirmoje 
eilėje už lietuvių tautos išlikimą — „tauti
ninkais“. Ši terminologija daug ką klaidi
na, ypač tuos, kurie nuošaliau stovi nuo 
„aukštosios politikos“. Ar nebus aiškiau 
pirmuosius pavadinti „laisvininkais“, o 
antruosius „kultūrininkais“? Juk pirmieji 
pabrėžia laisvės primatą, o antrieji — lie
tuviškosios kultūros, kuri gali būti kuria
ma ir nelaisvėje ar suvaržytoje laisvėje. 
Pavadinimas, žinoma, nieko nepakeičia, 
bet verčia konstatuoti išeivinės visuome
nės nuotaikų nevienodumą, kuris tolydžio 
plečiasi ir sudaro įspūdį, kad išeivija bai
gia pasimesti pagrindiniuose klausimuose.

„Nežiūrint nuotaikų ir nuomonių skir
tumo, visdėlto galima konstatuoti, kad lie
tuvių išeivija, išskyrus komunistus, Lietu
vos laisvės klausimu abejonių neturi. Tai 
tvirtas frontas, kurio okupantas jokia pro
paganda nepalauš. šitai rodo pvz. Vasario 
16 šventė, kurios proga iškyla ryžtingi vi
sos išeivijos troškimai ir pastangos. O kad 
dėl Lietuvos valstybinės laisvės atgavimo 
būdų yra skirtingų nuomonių, tai natūra
lus dalykas. Kurioje gi laisvoje visuome
nėje nėra politinių skirtumų ir tai pagrin
diniais klausimais? Mūsiškiai „laisvinin- 
kai“ ir „kultūrininkai“, kurie Ibene gar
siausiai šiuo metu reiškiasi ypač spaudoje, 
nėra labai nutolę vieni nuo kitų. Iš viso šis 
paskirstymas yra daugiau teorinio pobū
džio. Juk kuris „laisvininkas“ gali paneigti 
kultūros reikšmę ir kuris nuoširdus „kul
tūrininkas“ gali atsisakyt valstybinės lais
vės? Abu dalykai yra taip glaudžiai ir es
mingai susiję, vienas kito būtinai reikalin
gi. Kas kita akcentas. Tas, kuris labiau 
brangina pilnutinę laisvę, yra linkęs pa
brėžti politinę kovą, o tas, kuris labiau 
linksta kultūrinėn kūrybon — kultūrinį 
darbą. Bet visumoje tai sudaro vieningą 
tautinės laisvės kovą, besišakojančią įvai
riose srityse. Pavojus glūdi tiktai iškrypi
me, kuris tykoja ypač tuos, kurie, dengda- 
miesi kultūrine skraiste, sąmoningai ar ne
sąmoningai ignoruoja tautos laisvės sieki
mą, pasitenkina folklorine kultūra ar jos 
trupiniais ir tuo pagrindu eina santykiauti 
su pavergtuoju kraštu. Tuo atveju išnyks
ta skirtumas tarp pavergėjo ir pavergtojo, 
išryškėja sutapimas su Maskvos siekiais. 
Tokiame posūkyje išeivis ar jų grupė nu
bloškiama į tą kraštutinį polių, kuriame 
stovi ir patys komunistai.“

(r. d.)
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Veiklos keliastulpiai
J. VILČINSKO 60 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA

Kai lietuvių spaudoje retkarčiais skaito
me, kad įvairiuose kraštuose ne taip jau 
lengva būna sudaryti bendrinių mūsų orga
nizacijų valdybas, Kad vis dažniau pritrūks
ta sugebančių žmonių, norinčių ir sutinkan 
ėių outi renKamais atsakingom pareigom, 
paprastai susidaro dvilypis, prieštaringas 
įspūdis. Pirmiausia, tūlam gali būti ir tru
putį keista, kad dėl įvairių mūsų „valdžių“ 
taip nemažai, palyginti, ginčijamasi, disku
tuojama, nesutariama, o savanorių į tas 
„valdžias“, štai, ir pritrūksta. Antra vertus, 
juk turime pripažinti, kad tos įvairios val
dybos jau daug metų veikia, dirba ir ne 
taip jau mažai pasiekia, vadinas, tose val
dybose ne tuščios kėdės stovi, bet gyvi 
žmonės, dažnai jau ištisus dešimtmečius 
Ldirbantieji konkretų lietuviškų visuome
ninį darbą. Tiesa, daug tokių veikėjų (ir 
buvusių veikėjų) pasidarbuoja porą, treje
tą metų ir pareigas perleidžia kitiems, dar 
nepavargusiems, tačiau vis dėlto yra bū
rys žmonių, kurie jau kone amžiaus ket
virtį pastoviai, darbščiai ir pareigingai 
nuo visuomeninio darbo nepasitraukia. 
Jie, matyt, ir sudaro tą pagrindinį kadrą, 
kuris stumia ir palaiko lietuviškąją veiklą 
svetur.

Tokie samprotavimai skverbiasi, kai 
akis svetur užkliūva už kalendoriaus lape
lio, kuriame pažymėta, kad liepos 26 d. su
kanka 60 metų amžiaus Juozui Vilčinskui, 
kurį visiškai neperdėję galime pavadinti 
vienu darbščiausių, pareigingiausių ir uo
liausių Britanijos lietuvių visuomeninin
kų, kuris ir po dvidešimtmečio triūso šioje 
saloje vis dar nepavargsta, nesiprašo pa
leisti poilsiui ir eina eilę visuomeninių 
pareigų. Iš tiesų J. Vilčinskas žinomas vi
siems Britanijos ir daugeliui kitų kraštų 
lietuvių.

Karo audrų nublokštas į Italiją, J. Vil- 
činsKas pirmaisiais pokario metais įsiku
ria Londone ir bematant įsijungia į lietu
viškąją visuomeninę veiklą. Jo D. Britani
jos Lietuvių Sąjungos nario knygutės eilės 
numeris yra 15-tas, vadinasi, jis buvo vie
nas iš pačių pirmųjų DBLS narių. Nuo 
1948 metų J. Vilčinskas jau be pertraukos 
renkamas į įvairius DBLS organus, o pas
taruosius 10 metų jis yra DBLS Centro 
valdybos pirmininkas. Be to, jis tolygiai 
yra ir Lietuvių Namų akc. bendrovės val
dybos narys, angliškai išsireiškus — di
rektorius. Jis lietuviams atstovauja eilėje 
tarptautinių organizacijų: Peto delegatū- 
roje, Baltų Taryboje ir kitur.

Sukaktininkas J. Vilčinskas gimė 1909 
m. Vilniuj geležinkelio valdininko-telegra- 
fisto šeimoje. Vėliau jo tėvas buvo pakel
tas į geležinkelių stoties viršininkus. Juo

zas Vilčinskas mokėsi Kaune, baigė Aukš
tą technikos mokyklą, nuo 1930 m. pradėjo 
tarnauti Kauno miesto savivaldybės Ka
nalizacijos ir vandentiekio skyriuje ir stu
dijuoti Technikos fakultete. Toje srityje 
sukaktininkas specializavosi, karo metu 
buvo vandentiekio žinovo prof. St. Kairio 
asistentu Kauno universitete, toje srityje 
dirba ir Anglijoje.

Pasak J. Vilčinsko, į aktyvią visuomeni
nę veiklą jis įsijungė apie 1926 m. Anuo
met jis gyveno Palemone, kur veikė ir 
„Kultūros" žurnalo būrelis. „Kultūros“ 
žurnalas buvo pažangus, socialdemokratiš- 
kas leidinys anuometinėje Lietuvoje. Visa
me krašte veikė „Kultūros“ būreliai, kurie 
rūpinosi žurnalo platinimu ir rėmimu. J. 
Vilčinskas buvo Palemono „Kultūros“ bū
relio sekretoriumi. Jis dalyvavo tų būrelių 
atstovų konferencijoje Šiauliuose, ir apla
mai jo visuomeninė veikla sunkiai teatsie- 
jama nuo lietuviškosios socialdemokrati
jos.

Emigracijoj J. Vilčinskas tapo vienu uo
liausiųjų ir vadovaujančių Lietuvos So
cialdemokratų Partijos veikėjų. Jis lietu
viams socialdemokratams atstovauja tarp
tautinėje SUCEE organizacijoje (Vidurio 
ir rytų Europos socialistų unijoje), o po 
1952 m., kai Lietuva buvo priimta į Socia
listų Internacionalų, J. Vilčinskas Lietu
vos Socialdemokratų Partijai atstovavo ir 
Soc. Internacionale. Pokarėje jis, kaip 
LSPD atstovas, dalyvavo visose, išskyrus 
vieną, tarptautinėse Socialistinio Interna
cionalo konferencijose (Vokietijoje, Švedi
joje, Italijoje, Austrijoje, Anglijoje). Nuo 
1959 m. J. Vilčinskas yra ir LSDP Užsienių 
delegatūros narys.

Nuo pat jaunystės J. Vilčinskas yra lie
tuviškos spaudos bendradarbis. Nepriklau
somoje Lietuvoje jis rašinėdavo korespon
dencijas į „Lietuvos žinias“, „Lietuvos ai
dą“ ir kitus laikraščius, išeivijoj buvo vie
nas pačių pirmųjų „Europos lietuvio“ re
dakcijos darbuotojų, kai šis laikraštis dar 
vadinosi „Britanijos lietuviu“ ir iš tiesų 
tebuvo kuklus biuletenis. Anuomet jis 
„Britanijos lietuviui“ paruošdavo politinių 
žinių dalį. Be to, jis nuo pirmojo iki pasku
tiniojo numerio dalyvavo ir „Darbininkų 
balso“ redakcijoje, o to laikraščio išėjo 73 
numeriai. J. Vilčinsko straipsniai buvo 
spausdinami „Darbe“, „Keleivyje“, o „Eu
ropos lietuvio“ skaitytojai sukaktininką 
taipogi pažįsta, kaip nuolatinį šio laikraš
čio bendradarbį.

Sukaktininkas ypač vertina spaudos 
reikšmę ir įtaigą visuomeniniame gyveni
me. Šiandieną jis prisimena 1930 m., kada, 
išspausdinęs nedidelę žinutę Kauno spau

doje, jis atsiekė savo visuomeninį tikslą. 
Mat, Juozas Vilčinskas, kaip ir eilė kitų ži
nomų lietuvių visuomenininkų ir kultūri
ninkų, yra totorių kilmės. 1930 m., Kauno 
anuometinėje Ūkio gatvėje pastačius nau
ją totorių mečetę, kilo mintis, kad būtų 
gera Ūkio gatvę pavadinti Totorių gatve. 
Ypač, kad tai buvo sukaktiniai Vytauto 
Didžiojo metai, o totorių įsikūrimas Lietu
voje juk ir yra siejamas su Vytauto valdy
mo laikais. J. Vilčinskas tada išspausdino 
mažą žinutę, kad Lietuvos totoriai žada 
prašyti Ūkio gatvę pavadinti Totorių gat
ve. Ir iš tiesų: tos nedidelės žinutės Kauno 
dienraštyje pakako, kad Kauno miesto sa
vivaldybė, oficialiai neprašyta ir neragina
ma, gatvės pavadinimą pakeitė. J. Vilčins
kas tada įsitikino, kad spauda yra tikrai 
įtakingas visuomeninis veiksnys.

Ne visas sukaktininko einamąsias parei
gas ir atliktuosius darbus čia suminėjome. 
Tenubrėžėme pagrindinius, svarbiausius 
keliastulpius, nusakančius J. Vilčinsko nu
eitąjį visuomeninio darbo kelią. Akivaiz
du, kad J. Vilčinsko veikla lietuviškojoje 
socialdemokratijoje, jo ilgametis darbas, 
einant DBLS pirmininko ir Lietuvių Namų 
direktoriaus pareigas, eilė kitų jo visuome
ninių įsipareigojimų pareikalauja daug 
laiko, rūpesčių ir pastangų. Kartais kyla 
įtarimas, kad savo asmeniniam, šeimos gy
venimui sukaktininkui iš tikrųjų nedaug 
laiko telieka. O visuomeninėje veikloje jis 
visuomet yra darbštus, labai pareigingas 
ir uolus. Be tikrai rimto reikalo jis nepra
leido nė vieno posėdžio, neatsisakė nė vie
no įsipareigojimo.

Atsigręždamas į Britanijos lietuvių nu
eitąjį kelią per pastaruosius 20 metų, su
kaktininkas mano, kad didžiausias šios sa
los lietuvių laimėjimas yra Nidos Knygų 
Klubo ir „Europos lietuvio" išlaikymas. 
Pasak J. Vilčinsko, tai nebūtų buvę įmano
ma, jei nebūtų sukurtas tvirtas organiza
cinis ir ekonominis pagrindas, o tuo pa
grindu, aišku, yra Lietuvių Namų bendro
vė, su dideliais namais Londone, su nuo
sava spaustuve, su Sodyba.

Sukaktininko žodžiais, lietuvių gretos 
siaurėja ir šioje saloje. Mišrios vedybos, 

daugelio pajėgių tautiečių emigracija į už
jūrius prisidėjo prie Britanijos lietuviško
jo telkinio menkejimo. Beveik tragiška pa
dėtis esanti su musų jaunimu, nes iš tiesų 
tik labai mažas jo nuošimtis įsijungia į lie
tuviškąjį gyvenimą. Visos mūsų organiza
cijos ir pagrindinės mūsų pastangos turi 
būti nukreiptos kaip tik šia kryptimi, 
tvirtina J. Vilčinskas. Be to, DBLS pirmi
ninkas pasigenda ir didesnio aktyvumo lie
tuvių moterų tarpe, kurios visuomeninėje 
veikloje galėtų daug daugiau nuveikti.

Dideli darbai atliekami tik sutelktomis 
jėgomis, sako sukaktininkas. Todėl jis 
nuoširdžiai tiki, kad pasitaikę nuomonių 
įvairavimai, ypač tarp DBLS ir DBLB, iš
silygins. J. Vilčinsko žodžiais, „Britanijos 
lietuvių vienybės ir susiklausymo tikiuosi 
ypač dabar, kai atitinkamai pakeisti DBLS 
įstatai ir Sąjunga formaliai pripažinta 
kaip vienintelė veiksminga, apjungianti 
visus lietuvius D. Britanijoje, organizaci
ja“.

(r)

SKUNDAS
„Amerikos balsas, Vatikano, Romos ir 

kitos radijo stotys ypač meilinasi mūsų in
teligentijai ir jaunimui", sakė Jonas Valai
tis, Vilniaus radijo ir televizijos komiteto 
pirmininkas, kultūrininkų suvažiavime. 
„Jie bruka mintis apie kūrybinio proceso 
autonomiškumą nuo socialinių problemų, 
klasinės kovos bei politikos. Mūsų ideolo
gijos priešai propaguoja pesimistines pa
žiūras į komunistinius idealus, nepasitikė
jimą marksistine leninine pasaulėžiūra, 
bando skiepyti apolitiškumą, skepticizmą.

Buržuazinė propaganda veda plačią ko
vą prieš materialistinę tarybinių žmonių 
pasaulėžiūrą, internacionalizmą. Todėl 
mes esame priversti daug materialinių ir 
dvasinių išteklių nukreipti imperialistų 
propagandai demaskuoti.“ (ELTA)

ŽVEJONĖ LAIMEI
Pirmaisiais viešojo veikimo metais dide

lio įspūdžio sudarė V. Jėzus Genezareto 
žvejams, savo pirmiesiems mokiniams, kai 
jie nepatogioje vietoje ir netinkamu metu, 
Jėzui paliepus, išmetė tinklus žvejonei, su
gavo nepaprastai daug žuvų ir jomis pri
pildė du laiveliu. Petras, Jokūbas ir Jonas 
išsigando tokio laimikio. Simonas Petras 
klaupėsi prieš Jėzų: „Eik sau nuo manęs, 
Viešpatie, nes esu nuodėmingas žmogus". 
O jam atsakė Jėzus: „Nebijok, nuo šiol 
žvejosi žmones“ (žr. Luko 5, 10).

Iš mirusiųjų prisikėlusis Išganytojas, 
apsireiškęs vienuolikai apaštalų, įgaliojo ir 
įpareigojo juos žvejoti žmones jų amžinai 
laimei. „Eidami į visą pasaulį, skelbkite 
Evangeliją visam sutvėrimui. Kas tikės ir 
bus pakrikštytas, tas bus išganytas, o kas 
netikės, bus pasmerktas“ (Mork. 16, 
15-16).

Daug milijonų žmonių priėmė Kristaus 
mokslą ir tiki jo dieviškam apreiškimui ir 
pagal tą mokslą gyvena. Jie eina tikru iš
ganymo keliu. Bet daug žmonių dar visai 
negirdėjo nei apie Dievą, pasaulio Kūrėją, 
nei apie Atpirkėją, Jėzų Kristų, nežino sa
vo gyvenimo tikslo nei savo paskirties bū
ti amžinoje laimėje danguje. Jie nežino 
Dievo apreikštųjų tiesų; jų negali jiems 
duoti nei kokia technikinė, mechaninė, 
mokslinė, ekonominė pažanga. Reikia, kad 
Kristaus Bažnyčios misionieriai juos pa
mokytų, apšviestų. Jie tai daro gyvu žo
džiu. Bet mūsų laikais yra lengvesni susi
žinojimo būdai. Katalikiškoji spauda, ra
dijas, televizija gali vienu kartu pasiekti 
daug milijonų skaitytojų, klausytojų, žiū
rovų ir jiems visiems perteikti reikalingas 
religines žinias.

1968 m. Thailande (Siam) kun. R. Bren
nan, gavęs piniginės paramos, įsitaisė ra
dijo siųstuvą ir rekorderius, pasigamino 
40 juostelių ir jas pasiuntė Thailando 40 
radijo stočių. Ir štai Kalėdų dieną 14 mili
jonų žmonių išgirdo katalikiškas Kalėdų 
giesmes ir žinias apie gimusį pasauliui 
Kristų. Ko negalėjo padaryti per 400 metų 
misionieriai — pasiekti visus Thailando 
gyventojus, tai pajėgė padaryti kun. Bren
nan savo patarnavimu.

Didžiojoj Britanijoje yra sudaryta ka
talikiškos spaudos ir informacijų raštinė, 
veikianti 24 valandas per parą. Ja naudo
jasi spaudos, radijo ir televizijos žmonės, 
patikslindami turimąsias žinias.

Sudarytas katalikų radijo ir televizijos 
centras Hatch End, Middx. Jis aptarnauja 
visą Angliją. Centre dirba žinovai, specia
listai, jis turi naujausius technikinius 
įrengimus ir vieną gražiausių pastatų.

Afrikos valstybėms, Indijai, Ceilonui, 
Filipinams, Pietų Amerikos kraštams yra 
ruošiami radijo ir televizijos specialistai. 
Per trejis metus čia mokėsi 550 asmenų: 
kunigų, vienuolių ir pasauliečių žmonių. 
Jų tarpe du jugoslavai kunigai.

Nauji apaštalavimo akiračiai ir progos 
siūlosi katalikų Bažnyčiai: žmonių žvejonė 
jų pačių amžinai laimei, šiam sąjūdžiui 
Did. Britanijoje vadovauja Salfordo vys
kupas. Panašias komisijas turi ir kitos ka
talikų šalys.

Popiežiaus Pauliaus potvarkiu visame 
katalikų pasaulyje yra skirtas vienas sek
madienis 'Žmonių Susižinojimo Priemo
nėms' paremti. 1969 m. tam reikalui buvo 
paskirtas 4 sekmadienis po Sekminių, bir
želio 22 d.

K. A. M.
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5. Lietuva — kaulas gerklėje rusams
Pirmasis Taikos konferencijos posė

dis įvyko 1919 m. sausio 12 d. Dalyvavo 70 
atstovų iš 30 Vokietijai karą paskelbusių 
Sąjungininkus ir jų rėmėjus sudarančių 
valstybių. Pilnaties posėdžių iš viso tesu- 
šaukta šešetas. Paskutiniame — birž. 28 d. 
—buvo sudaryta Vokietijai pasirašyti su
tartis. Svarstymams pagreitinti pilnatis 
paskyrė Dešimties tarybą, bet ir ši pasiro
dė nepakankamai lanksti, todėl kovo 24 d. 
suorganizuota Keturių didžiųjų taryba, 
kuri konferencijos darbus ir baigė tvarky
ti.

Konferencijon nebuvo priimti ne tik lie
tuviai ir kitos Rusijos imperijoj buvusios 
tautos, bet ir patys tušai. Mat, Rusija ne
turėjo tuo metu aiškiai pripažintos vyriau
sybės ar valstybės ploto. Bolševikai turėjo 
buvusios imperijos vidurį, o juos iš kraštų 
puldinėjo Kolcakas Sibire, Denikinas 
Ukrainoje, Čaikovskis Archangelske, Ju
deničius Estijoj. Užsienyje imperijos tęs
tinumui rūpinosi atstovauti likę diploma
tai: Nabokovas Londone, Maklakovas Pa
ryžiuje, Bachmetjevas Vašingtone. Tele
grama Kolčakui (1918 m. lapk. 19 d.) Mak
lakovas siūlė sudaryti diplomatinę delega
ciją Taikos konferencijai. Jis sakė „Tik 
kuo plačiausiu pagrindu sudaryta Rusijos 
atstovybė geriausiai pasipriešintų tautoms, 
norinčioms išsiskirti iš valstybės".

Bet rusams tokią atstovybę sudaryti ne
buvo lengva, nes buvo daug vadų, o maža 
pėstininkų. Po sunkių ir painių derybų vis 
dėlto 1919 m. sausio 19 d., jau po pirmojo 
Taikos konferencijos posėdžio, rusų dele
gacija buvo sudaryta, bet konferencijos 
nebuvo pripažinta. Ji pasivadino „Rusų 
politine konferencija (soveseanije)". Jos 
autoritetą pripažino Kolčakas, Denikinas 
ir Čaikovskis.

Tos rusų atstovybės ašis buvo Denikino 
žmogus, carų imperijos užsienio reikalų 
ministeris Sazonovas. Į Paryžių važiuoda
mas, jis stabtelėjo Romoje (1919 m. sausio 
19 d.) ir pareiškė, kad idėja sudaryt nepri
klausomas Suomijos ir Baltijos valstybes 
jam kelianti „juoką“, nes tai, girdi, Rusiją 

atkirstų nuo jūros. Jis sakė: „Kariausime 
dar prieš susitikdami!“ Jo žodžius Vašing
tonu! peirdavė Amerikos ambasadorius 
Page.

Lietuvių ir kitų tautų noras išeiti iš ru
sų imperijos buvo kaulas gerklėje griuvu- 
siai imperijai atstovauti pasišovusiai rusų 
Sovesčanijai. Prof. Thompsonas pasakoja: 
„Mažosios tautos prisiuntė įgaliotinius į 
Paryžių. Taip padarė Suomija, Baltijos 
tautos ir Ukraina. Jų atstovai nesykį bū
davo kviečiami išdėstyti reikalavimus įvai
rioms Taikos konferencijos komisijoms, o 
tas pridarydavo amžino rūpesčio Sovesča
nijai".

6. Rusų debesio mažas lietus
Rusų delegacijos poveikis Taikos konfe

rencijai apskritai, sakoma, buvęs „nedido- 
kas“, nors, spėjama, šiek tiek sukliudė 
anksčiau pripažinti Baltijos valstybes. Gal 
kiek paveikė ir nustatant Kurzono liniją, 
kaip tibą lenkų apetitui apriboti gauti vi
sus buvusios Didžiosios Lietuvos kunigaik
štystės slavų kraštus. Ši linija buvo nu
brėžta 1919 m. gruodžio 8 d. ir Vilnių pri
skyrė Lietuvai.

Rusai ypačl baiminosi, kad, plintančių 
demokratinių apsisprendimo šūkių įtakoj. 
Konferencija nepriimtų Baltijos kraštų. 
Suomijos ir Ukrainos atstovų tikraisiais 
nariais. Šių tautų klausimu Sovesčanijos 
posėdžiuose, matyti, vyko nemaža karštų 
ginčų. Maklakovas, sakoma, stovėdavęs už 
autonomijas, bet kiti rusai buvę griežtai 
priešingi.

Taikos konferencijai rusai pateikė apie 
dvidešimtį įvairių memorandumų. Būdin
ga. kad pačiu pirmuoju (1919 m. kovo 9 d.) 
jie kėlė Rusijos „tautų klausimą“. Balan
džio 19 d. memorandumas kalbėjo apie 
Lenkiją ir Lietuvą, gegužės 24 d. apie Bal
tijos kraštus, o rugsėjo 21 d. (Konferenci
jai jau pasibaigus) protestavo prieš estų 
pareikštąjį norą rašytis taikos sutartį su 
bolševikais. Visų memorandumų nuorašai, 
sakoma, laikomi dabar Hooverio institute 
Kalifornijoje.

7. Ir Alijantai kalba apie Baltiją
Dar prieš Taikos konferencijos oficia

liuosius posėdžius anglai, prancūzai ir ita
lai 1918 m. gruodžio pradžioje sušaukė pa
sitarimą, kuriame, be kitų klausimų, svars
tė ir iš rusų imperijos norinčių išeiti tautų 
klausimą. Kurzono remiamas anglas Bal
four linko kviesti šių tautų atstovus dės
tyti savo reikalavimus Taikos konferenci
jai. Tačiau italas Sonnino galvojo, kad tai 
gundytų vokiečius pasilikti žemėse tų tau
tų, kurios buvo jų okupuotos, neva, „ginti 
nuo bolševikų“. Prancūzas Clemenceau gal
vojo, kad Baltijos kraštai dar „nedakepę". 
Sakė: tegul kurį laiką pagyvena kaip yra 
ir tik po to būsią galima pripažinti ir su- 
tartin įrašyti.

Norėdami šiek tiek apraminti suirutę 
Rusijoj, Wilsonas ir Lloyd George (bet ne 
Clemenceau) pritarė minčiai šaukti Turki
jos Prinkipo saloj (1919 m. vasario 15 d.) 
visų kovojančių rusų bendrą konferenciją. 
Leninas Alijantų kvietimą priėmė, nes no
rėjo, kad Vakarai pripažintų ir duotų pa
skolų. Tarp kitų nuolaidų, jis sutiko net 
„tartis dėl buvusių Rusijos valstybės kraš
tų, kurie šiuo metu yra Alijantų įtakoje“.

Bet „baltieji" rusai Prinkipo pasitarimų 
nenorėjo. Prof. Thompsonas pasakoja: 
„Baltiesiems rusams buvo ypač smagu at
sisakyti dalyvauti Prinkipe, nes, viena, jie 
po senovei troško tęsti kovą prieš bolševi
kus, antra, jie bijojo, kad ta konferencija 
pripažins ir net patvirtins Rusijos tautų 
siekimus išsiskirti iš buvusios imperijos 
atskiromis, savitomis valstybėlėmis, šios 
tautos taip pat buvo pakviestos į Prinkipą 
ir kvietimus priėmė, tačiau pabrėžė, kad 
dalyviausią ne kaip Rusijos valstybės da
lys, bet kaip atskiros valstybės. Ukrainos 
Petliuką ir Baltijos kraštų atstovai kėlė bū
tinumą dar prieš konferenciją priversti bol
ševikų ginkluotąsias pajėgas pasitraukti 
iš užimtųjų sričių ir pasirašyti paliaubas. 
Rusų Sovesčanija Paryžiuje, kuri jau se
niai buvo sudariusi kovos frontą plrieš šių 
tautų atsiskyrimą ir prakaitavo,, kad jos 
nebūtų priimtos nariais Taikos konferen
cijon, aišku, nelabai norėjo akis į akį susi
tikti su tų tautų atstovais Prinkipe“.

8. Prieš tautų laisvę stoja visi rusai
Prinkipo konfetrencija taip ir neįvyko. 

Kas ir ką kalbėjo Lietuvos vardu, prof. 
Thompsonas neparyškina. Tyli ir mūsų 
istorijos šaltiniai. Vis dėlto būtų buvę įdo
mu patirti, Ką Leninas tautų atžvilgiu bū
tų daręs PrinKipe. Rusų bolševikų tikrąją 
nuomonę, tur but, nusakė Stalinas po to, 
kai Sovietija pasirašė taikos sutairtis su 
Baltijos valstybėmis (su Estija 1920 m. va
sario 2 d., su Lietuva liepos 12 d., su Latvi
ja rugpiūčio 11 d.). Maskvos Pravdoje 
(spalio 10 d.) jis rašė:

„Buvusių Rusijos pasienio kraštų atsi
skyrimų reikia atmesti, nes tai griežtai 
priešinga tiek pasienio, tiek Rusijos vidaus 
masių pagrindiniams interesams. Atsisky
rimas glraužtų revoliucijos laimėjimus Ru
sijos viduje ir kliudytų jais kurstyti išsi
laisvinimo sąjūdžius .Europos rytuose ir 
vakaruose. Atsiskyrusieji kraštai neišven
giamai patektų tarptautinio imperializmo 
vergijon. Šiuo metu tų kraštų atsiskyrimas 
yra tiesiog kontrrevoliucijos dalykas“.

Šį Stalino pareiškimą iškelia prof. Tam
ils savo 1959 m. išėjusioje knygoje Soviet 
Policy Toward the Baltic States. įdomu, 
kad viena ranka rusai bolševikai rašėsi tal
kos sutartis, kuriomis pripažino Baltijos 
kraštų atsiskyrimą, o kita ranka rašė, kad 
tai „kontrrevoliucijos dalykas“.

Lenino nuolaida tartis dėl „Alijantų įta
kon“ patekusių kraštų sukėlė aštrių ginčų 
bolševikuose, kaip savo metu sukėlė ii- jo 
nuolaida pasirašyti su vokiečiais Lietuvių 
Brastos sutartį. Prof. Thompsonas sako: 
„Dėl šios nuolaidos valstybė galėjo netekti 
gana plačios pasienio juostos, todėl Sovieti- 
jos viduje kyla smarki kritika ir opozici
ja". Tačiau ir dabar partija nusileido Le
ninui, kaip Lietuvių Brastos laikais. Cen
trinis bolševikų komitetas vasario 10 d. po
sėdyje nutarė priimti kvietimą dalyvauti 
Prinkipo konfeirencijoj.

Konferencija neįvyko ne tiek dėl baltų
jų rusų pasipriešinimo, kiek dėl maršalo 
Foch ir angių ministerio Churchillio vil
čių, kad Vakarų ginklais ir finansais re
miamos baltųjų rusų frakcijos nuvers bol
ševikus. Prof. Thompsonas pasakoja: 
„Prancūzai ir jų talkininkai lenkai net 
karštai svarstė sumanymą sudaryti milži
nišką frontą prieš bolševikus, kurio cen
tras būtų Lenkija, o ramstis — Amelrikos 
kariuomenė". Vieno banketėlio metu an
glų premjeras Lloyd George net juokavo: 
„Prancūzai nori prieš bolševikus kariauti 

dėl prancūzų tikslų amerikiečių pinigais ir 
kareiviais".

9 Jauna Lietuvos dip.omatija brendo
Wilsono nusistatymams ginklu nesikišti 

į Rusijos vidaus kovas vėliau susilaukė 
Pilsudskio ir ukrainų Petliūros pritarimo. 
Jie priėjo išvados, kad kaip raudonieji, 
taip ir baltieji rusai nieko dora nepriklau
somybės reikalu neneša, todėl nustojo rem
ti Denikinų. Estai jau nuo pradžių šykščiai 
tepadėdavo Judeničiui kariauti už Lenin
gradą, o lietuviai ir latviai tik šautuvais 
kalbėjosi su Bermontu-Avalovu. Focho ir 
Churchillo didingieji planai sunyko.

Į Taikos konferenciją važiuodamas, Wil- 
sonas vežėsi nemaža žmonijos vilčių, jų 
tarpe ir lietuvių. Beveik visos tos viltys ne
išsipildė, nes Wilsoną pančiojo ir nepaži
nojimas rytų Europos ir senosios mados 
diplomatija. Lietuviams ypač sukliudė Wil
sono užsispyrimas stovėti už nedalomų Ru
siją, tikint, kad bolševikų grojimas bū
sianti trumpa muzika, po kurios Rusija 
grįš į demokratiją, o ši jau sugebėsianti 
visoms buvusios carų imperijos tautoms 
halrmoningai užgriežti.

Rusų Sovesčanijos delegacija Taikos 
konferencijoj atrodė tarytum vaiduoklis iš 
mirusių pasaulio. Lietuvių delegacija bu
vo jauni diplomatijos žaliukai, nedaug te- 
patyrę (anot Clemenceau — „nedakepę"), 
bet kupini kieto ryžto. Ji. kaip ir rusai, ne
gavo kėdės prie nugalėtojų stalo, bet vis- 
tiek išėjo nugalėtoja, ypač Klaipėdos klau
simu.

Su vienu amerikiečių Inpuiry glrupės na
riu. prof. Golderiu, lietuvių delegacijos na
rys P. Klimas, matyti, turėjo vertingų ry
šių, kuriuos jis prisiminė savo 1923 m. iš
ėjusioje knygoje Mūsų kovos dėl Vilniaus. 
Kviklio Mūsų Lietuvos pirmajame tome 
rašoma: „Mūsų diplomatas-istoirikas P. Kli
mas pateikia platesnį nagrinėjimą Lietu- 
tuvos reikalams pirmininkas. Harvardo 
profesorius Golderis. tyrinėjęs Lietuvos 
sienų klausimą prez. Wilsono specia
liu įgaliojimu. Klimo ir Golderio nuomo
ne, po Lietuvos krikšto 1387 m. religinė ri
ba pasidarė ir tautine riba: gudai buvo 
stačiatikiai, lietuviai katalikai. Ši Klimo ir 
Golderio pažiūra buvo pateikta ir 1920 m. 
Maskvoje vykusiose Lietuvos-Sovietijos 
taikos derybose".

Vyt, Sirvydas
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H. Hannoverio apylinkei atstovavo V. 
Šukys. Yra 15 narių, daugiausia seni žmo
nės. Suruošta senelių šventa vakarienė.

12. Bt cholto apylinkės pirmininkas .1. 
Gulbinas priminė, kad 1947 m. ten buvę 
apie 8000 lietuvių vyrų, šiuo metu yra 25

lietuviai, iš jų moka solidarumo įnašus. 
Visi mokesčiai atiduodami Krašto valdy
bai, sau nepasilaikant pagal nuostatus pri
klausančių 30 nuošimčių. Saviems reika
lams turima atskira kasa. Kultūrinę veik
lą sunkina toji aplinkybė, kad trūksta lie
tuviškų šeimų. Rūpinamasi įkurti vargo 
mokyklą, jau surasta mokytoja. Materiali
nė padėtis gera, daugelis lietuvių turi sa
vo namus ir automobilius.

13. Kaiserslauterno apylinkė. Referavo 
pirmininkas Vytautas Stončius. Apylinkės 
branduolys yra 8593 LS lietuvių kuopoje. 
Kiti nariai išsisklaidę plačioje apylinkėje. 
Veiklą finansiškai ir kitaip daug paremia 
8593 LS kuopa, kurios rėmuose veikia taip 
pat būrelis remti Vasario 16 gimnazijai. Ži
noma, kuopos palankumas išplaukia iš jos 
vado Juozo Venckaus lietuviško sąmonin
gumo. Apylinkei priklauso 77 pilnateisiai 
nariai, kartu su šeimomis 140 asmenų. Jau
nimo mažoka, vaikų daug. Nemažas skai
čius lanko Vasario 16 gimnaziją. Prenu
meruojami lietuviški laikraščiai, kuopoje 
yra didelis knygynas. Prireikus išleidžia
mas apylinkės informacinis biuletenis.

14. Weinheimo apylinkėje yra 14 narių. 
Pranešimą darė pirmininkas Antanas Žo
lynas.

15. Darmstadto apylinkė buvo įsteigta 
1967 m. Kultūrinio darbo labai maža. Bu
vo Vasario 16 minėjimas. Renkami pinigai 
gimnazijai, E. Simonaičio antkapiui, Rau
donajam kryžiui, kaip pranešė pirm. Ar
minas Lipšys.

16. Bonn-Koelno apylinkės pirmininkas 
Kasparas Dikšaitis pranešė, kad apylinkė
je yra 56 pilnateisiai nariai, iš jų 20 jau
nesni kaip 30 metų, 24 tarp 30-50 metų ir 
12 daugiau kaip 50. Vaikų iki 10 metų jra 
12, ir tiek pat nuo 10 iki 18 metų. Minimos 
įprastinės šventės, į minėjimus susirenka 
iki 150 asmenų. Nariai labai aktyviai pri
sideda prie organizavimo darbų. Planuo
jama literatūros vakaras, paskaitos apie 
meną, iliustruojant skaidrėmis, bus stei
giamą vargo mokyklą, organizuojamas tau
tinių šokių būrelis. Yra bibliotekai knygų, 
tik reikia tvarkytojo. Geri santykiai su 
Įgaliotiniu prie Krašto vyriausybės G. Šim- 
kevičium. Mezgamas ryšys su Belgijos lie
tuviais. Apylinkės nariai informuojami 
aplinkraščiais.

17. Bielefeldo apylinkėje yra daugiau 
kaip 40 narių, kurie savo tarpe gerai su
gyvena. kaip pranešė pirmininkas Švažas.

18. Hamburgo apylinkėje yra 41 narys. 
Veikla gal net per didelė, nes nėra tokios 
šventės, kuri nebūtų paminima. I minėji
mų programas traukiami vaikai, kuriems 
pasiruošimas tampa tam tikra lietuviška 
mokykla, tačiau ne vargo! Siūlo iš viso 
keisti lietuviškų mokyklėlių vardą, t.y., 
liautis jas vadinti vargo mokyklomis. Apy
linkei šiemet sukanka 20 metų. Apie jos 
veiklą pranešė pirmininkas Jonas Valaitis.

19. Haigeno apylinkė. Pirmininkas L. Vil
činskas pranešė, kad yra 36 nariai, su šei
momis 70 žmonių. Yra dar ir daugiau lie
tuvių, Bendruomenei nepriklausančių. 
Jiems lietuvybė neįdomi, užsiėmę vien sa
vo asmeniškais reikalais. Veikia vargo 
mokykla su 11 mokinių. Mokytojauja Bu’- 
vietis.

ANTVERPENO TUNELIS
Antverpenas (Belgija) jau gegužės 31 d., 

pasirodo, turėjo didelę šventę — po Šeldės 
upe buvo atidarytas tunelis, pradėtas sta
tyti 1964 m. rudenį. Tai esąs plačiausias 
pasaulyje tunelis — 50 m. platumo.

Pirmasis tunelis ten buvo statomas 1933 
m. Anuomet kastas po upe urvas, 2.110 
metrų ilgio ir gilesnis, kad atlaikytų van
dens slėgimą. Naujasis tunelis kastas kitu 
būdu, jis yra tik 690 m. ilgio (vien po upe 
511 m). Buvo pagaminti didžiuliai 100 X 
50 X 10 metrų blokai, iš jų 5 tokio didumo, 
o šeštasis mažesnis. Tie didieji blokai svė
rė po 45.000 tonų. Gatavi blokai buvo 
plukdomi į tunelio vietų — upės dugne iš
kastąjį kanalą, ten skandinami ir jungiami 
vienas su kitu. Sunkumų buvo daug — 
kliudė blokų išmieros, svoris, upės srovė, 
jūros potvyniai ir atoslūgiai. Su viskuo 
reikėjo skaitytis.

Tunelis turi 4 atskirus koridorius. Ap
skaičiuota, kad per valandą galės prava
žiuoti 7.200 mašinų, bet paaiškėjo, kad 
praktiškai jau pravažiuoja arti 9.000.

įvažiuoti į tunelį dešinėje Šeldės pusėje 
pastatyta 14 km ilgio autostrada. Užbaigus 
visus darbus. Belgijos teritorijoj autostra
da turės 169 km, ir joje bus daugiau kaip 
150 tiltų. Tie keliai jungs Stockholmą su 
Lisabona (4.000 km). Dviejų bėgių gele
žinkelio susisiekimo darbai bus baigti 1970 
m. rudenį, o dviratininkams koridorius — 
po dviejų mėnesių.

Prie tunelio dirbo apie 1.400 darbininkų 
ir 120 inžinierių ir technikų. Atidarymo 
šventės iliuminacijoms išleista 4 mil. bel
giškų frankų!

Romuvoje
20. Memmingeno apylinkei atstovavo jos 

vadovybės narys jaunimo reikalams Ma
rius Dresleris ir vargo mokyklos mokytoja 
Žibutė Pagels, kuri perskaitė apylinkės 
pirmininko laišką, paaiškinantį, kodėl jis 
nedalyvaująs šiame suvažiavime. Apylin
kė narių skaičiumi yira pati didžiausia Vo
kietijoje.

21. Due-seidorio apylinkė visai naujai 
atgaivinta. Jai atstovavo pirmininkas Mar
tynas Valaitis, kuris reiškė džiaugsmą nau
ja veikla ir skatino kreipti daugiau dėme
sio į senelius ilr vienišus lietuvius.

22. Miuncheno apylinkės pirmininkas A. 
Brakauskas atsiuntė pranešimą apie apy
linkės veikią, tačiau suvažiavime jis nega
lėjo būti perskaitytas, nes Krašto valdybą 
pasiekė tik sekmadienį.

II. Įgaliotiniai prie kraštų vyriausybių
Prisitaikydama prie V. Vokietijos fede

ralinės santvarkos, V-jos LB valdyba yra 
paskyrusi savo įgaliotinius prie kiekvieno 
krašto vyriausybės. Įgaliotiniai buvo pa
kviesti dalyvauti B-nės veikėjų suvažiavi
me ilr padaryti pranešimus. Atvyko 7 kraš
tų atstovai.

1. Niedersaehsen (sostinė Hannover). 
Vokietijos LB valdybai nuo 1964 m. atsto
vauja Vaclovas Šukys. Jis pranešė apie sa
vo išvystytą veiklą, nusiskųsdamas, kad 
labai trūksta lietuviškos inteligentijos.

2. Baden Wuerttemberge (sostinė Stutt
gart) V-jos LB valdybos įgaliotinė yra Zi
naida Glemžienė. kurią šiame suvažiavime 
pavadavo Jonas Glemža. Jis pabrėžė, kad 
yra daug į Bendiruomenę neįsijungusių lie
tuvių. LB veikėjų užduotis juos suburti į 
LB organizaciją. Krašto vyriausybė lietu
vių veiklą dosniai remia.

3. Nordrhein Westfallen (sostinė Due- 
sseldorf). Čia V-jos LB valdybai atstovau
ja trijų asmenų komisija, vadovaujama G. 
Šimkevičiaus (kiti nariai: Blinkevičius ir 
L. Vičinskas). Jie darbą piradėjo 1968 m. 
gruodžio 1 d., o 1969 m. sausio 23 d. prisi
statė kompetentingiesiems ministerijos

Jaunimas
Annabergo pilaitė Bad Godesbergo mies

te, beveik visiems Vokietijoje gyvenan
tiems pabaltiečiams žinomas jaunimo 
centras, šiais metais ypač pagarsėjo savo 
dažnais ir šauniais suvažiavimais. Beveik 
kas savaitgalį namų šeimininkui kun. J. 
Urdzei tenka pasitikti, apnakvydinti ir pa
valgydinti nemažą būrį pabaltiečių jauni
mo, kuris čia suvažiuoja atsigaivinti savo 
krikščioniškoj bei tautiškoj dvasioj.

Vienas daugelio šių suvažiavimų ypač 
vertas dėmesio, būtent, Nordrheinwestfa- 
lijos lietuvių jaunimo suvažiavimas, kuris 
įvyko birželio 6-8 d. d.

Šio sąskrydžio organizatorė — bocholtiš- 
kio Šimkevičiaus vadovaujama Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės atstovybė prie 
Nordrheinwestfalijos vyriausybės. Ji vilio
jančiu aplinkraščiu sukvietė savo krašto 
lietuviškąjį jaunimą, pažadėdama jam 
daug dvasinio peno bei gerų galimybių iš- 
sidūkti, pasišokti.

Tad ir nenuostabu, kad vietoj lauktųjų 
30-40 dalyvių, kurie normaliai į tokius su
važiavimus atvyksta, šį kartą apie 70 jau
nų žmonių suplaukė į didingus Annabergo 
rūmus. Nors rengėjai tokiai invazijai ne
buvo pasiruošę, tačiau, namų šeimininkui 
pagelbstint, pasisekė suorganizuoti pakan
kamai nakvynių bei maisto, tad visi atvy
kusieji rado paslaugią prieglaudą. Todėl 
be jokių išorinių rūpesčių buvo galima eiti 
prie numatytosios programos.

šeštadienį priešpiet iš Muencheno atvy
kęs studentas S. Boehm papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės į Lietuvą. Jam, kaip 
Vokietijoj užaugusiam lietuviukui, pasitai
kė proga su savo draugu Velykų metu ap
silankyti tėvynėje. Iki Minsko važiavo pri
vačiu automobiliu. Nuo čia iki Vilniaus tu
rėjo važiuoti pirmos klasės traukiniu. Lie
tuvos sostinėje juos pasitiko maloni ponia, 
kuri nurodė viešbutį ir priminė, kad jiems 
teleistina būti Vilniuje, ir perspėjo, kad 
nesusigalvotų be leidimo iš miesto išvykti.

S. Boehm pasakojo apie savo viešnagę 
Vilniuje, apie apsilankymą universitete, 
susitikimą ir pokalbius su studentais, apie 
Vakarų Vokietijos vaizdą Lietuvos jauni
mo akyse ir apie žmonių gyvenimą tiek, 
kiek jis galėjo patirti.

Ypatingą klausytojų dėmesį jis atkreipė 
pasakojimu, kad Lietuvoj nemaža jaunimo 
eina į bažnyčią, kaip jam pirmąją Velykų 
dieną teko patirti. Apskritai paėmus, Lie
tuvos žmonės labai svetingi, džiaugėsi, kad 
jis, Vokietijoj užaugęs, dar taip gerai kal
ba lietuviškai, stebėjosi, kad Vokietijoj lie
tuviai turi savo gimnaziją.

Baigdamas jis pabrėžė, kad jam ši kelio
nė paliko labai gilių įspūdžių, ir patarė ap
silankyti Lietuvoje kiekvienam lietuviui, 
kuris tik gali. Taip pat jis patarė į Lietuvą 
vykstančiam iš anksto dvasiškai pasiruoš
ti. Ypač jaunimas Lietuvoj vienašališkai 
informuotas. Tad, norint su juo protingai 
diskutuoti, reikėtų iš anksto susipažinti su 
jo mentalitetu.

Išklausę šią paskaitą ir padiskutavę, su- 

valdininkams. Jie sušaukė krašte veikian
čių apylinkių pirmininkų suvažiavimą, ku
riame dalyvavo 5 pirmininkai. Dabar vei
kia 7 apylinkės. Gražiai pavyko jaunimo 
suvažiavimas Bad Godesberge. kur daly
vavo 65 jaunuoliai. Steigiamos vargo mo
kyklos: Hagene, Bonnoje ir Bocholte. Or
ganizuojama atskira vaikų vasaros stovyk
la, kurioje dalyvaus 54 vaikai. Krašto vy
riausybė veiklą remia labai dosniai.

4. Saare (sostinė Saarbruecken) įgalio
tiniu yra kun. Bronius Liubinas. Kraš e 
veikia viena apylinkė. Vasario 16 gimna
zijoje mokosi iš Saaro krašto 4 vaikai. Vy 
riausybė veiklos neremia.

5. Rheinland Pfalz (sostinė Mainz). Vo
kietijos LB valdybai atstovauja kun. Bro
mus Liubinas. Krašte veikia 3 apylinkės: 
Kaisers.autern, Mainz ir Miesau. Dar ga
lėtų būti įsteigta apylinkė Bad Kreuzna- 
che. Vasario 16 gimnazijoje iš šio krašto 
mokosi 22 vaikai. Iš trijų šių metų gimna
zijoje abiturientų 2 yra iš Rheinland Pfalz: 
P. Buračas iš Kaiserslauterno ir P. Nevu- 
lis iš Miesau. Krašto vyriausybė veiklą 
truputį paremia. Pvz., šių meti) centri
niam minėjimui paskyrė DM 500, nes jis 
vyko Mainze. Kaiserslauterno apylinkės 
veiklą finansiškai remia 8593 LS Kuopa.

6. Bavarija (sostinė Muenchen). Iki šiol 
V-jos LB valdybai atstovavo E. Rugienie- 
nė, o jai atsisakius, dabar ylra paskirtas 
stud. Mečys Landas. Jis posėdžiuose daly
vavo, tačiau pranešti neturėjo dar ko.

7. Hes-ene (sostinė Wiesbaden) ilgą lai
ką jokio įgaliotinio nebuvo. Šiomis dieno
mis sutiko tas pareigas eiti tėv. Alfonsas 
Bernatonis. Jis buvo pasirodęs ir posėdžių 
salėje.

III. Vargo mokyklos
Nors iš apylinkių pranešimų paaiškėjo, 

kad jų skaičius po paskutiniojo Krašto ta
rybos posėdžio kone padvigubėjo (buvo 4, 
yra 7), tačiau suvažiavime tedalyvavo tik 
viena mokytoja. Tai Žibutė Pagels iš Me
mmingeno. Ji specialaus pranešimo nedarė, 
o tik perskaitė savo apylinkės vadovybės 
piimininko laišką, paaiškinantį, kodėl jis 
nedalvaująs šiame suvažiavime.

(Bus daugiau)

Annaberge
važiavimo dalyviai pasistiprino savo ska
numu išgarsėjusiu valgiu, pagamintu Ur- 
dzienės su talkininkėmis, o pasilsėję vėl 
susirinko paskaitos išklausyti, šį kartą 
kalbėjo žymusis mūsų publicistas ir muzi
kas V. Banaitis apie lietuvių muziką.

Supažindinęs jaunuolius su senais lietu
viškais muzikos instrumentais, kaip sku
dučiais, skrabalais ir kanklėmis, jis dar 
pakalbėjo apie lietuviškas liaudies dainas, 
apie bažnytinę muziką ir pagaliau pristatė 
žymesnius lietuvius kompozitorius — 
Čiurlionį, Pakalnį. Kad klausytojams bū
tų lengviau sekti jo išvedžiojimus, jis savo 
paskaitą pailiustravo plokštelių muzika.

Vakare jaunimas turėjo progos pasišok
ti. Iš Duesseldorfo pakviesta bytkapela 
grojo moderniausius šokius, o vienas kitas 
dalyvis muzikantas pagrojo lietuviškų šo
kių. Net mūsų tautiniai šokiai nebuvo pa
miršti.

Pertraukų metu buvo dainuojamos lie
tuviškos dainos. Iš ankstyvesnių suvažia
vimų buvo patirta, kad mūsų jaunimas ne
labai moka dainų žodžius, taigi šį kartą 
buvo griebtasi šią negerovę pašalinti. Iš 
Amerikos atvykusi lietuvaitė Bogutienė 
prieš suvažiavimą paaukojo keletą popie
čių, surašė pačias reikšmingiausias ir gar
siausias dainas ir atspausdino jas rotato
rium. Šio darbo rezultatai buvo geri: visi 
traukė, kiek išmanydami!

Gerokai pasilinksminę ir išsimiegoję, su
važiavimo dalyviai sekmadienio rytą susi
rinko į Annabergo koplyčią bendrų pamal
dų, kurias laikė kun. J. Urdzė,

Po pamaldų Vokietijos Lietuvių Studen
tų sąjungos pirmininkas Mečys Landas 
skaitė referatą apie lietuvius išeivijoje, 
trumpai painformuodamas apie išeivijos 
lietuvių istoriją ir ilgiau sustodamas prie 
jų organizacijų. Ypač jis iškėlė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės reikšmę ir paska
tino visus įsijungti į šią organizaciją. Be 
to, jis dar panagrinėję išeivijos, ypač Vo
kietijos lietuvių jaunimo problemas.

šia paskaita ir baigta suvažiavimo prog
rama. Užbaigos žodį tarė V. Šimkevičius, 
dėkodamas už gausų atsilankymą. Jauni
mas pareiškė padėką atvykusiems organi
zatoriams — Šimkevičiams ir Vilčinskui ir 
prašė juos netrukus vėl suorganizuoti tokį 
puikų suvažiavimą.

Kad suvažiavimas labai gerai pasisekė ir 
pasiekė savo tikslą, rodė jau ir tai, kad da
lyviai beveik nė nenorėjo išsiskirstyti. Di
delė dalis jaunimo susirinko parke prie 
Annabergo pilies ir iki pat vakaro dalijosi 
suvažiavimo įspūdžiais ir atsigaivino lie
tuviškomis dainomis.

Patenkintas Dalyvis

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.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)
Savo darbo „Politinis Nepriklausomos 

Lietuvos gyvenimas" skyriuje „Didžioji 
klaida" prof. dr. Z. Ivinskis mėgina su
prasti 1926 m. gruodžio mėn. perversmą ir 
pateikti mums žiupsnį įdomių minčių. Ta
čiau vienoj vietoj profesorius rašo: „Daug 
sunkiau yra įžvelgiama krikščionių de
mokratų laikysena. Reikia atrasti objekty
vų, nešališką atsakymą. Aš jo dar pilnai 
neradau". Pamėginkime tad surasti.

Praeitame savo laiške jau minėjau, kad 
sukilimas išdygo iš tuomet mūsų jaunoj 
valstybėj susidariusios politinės tuštumos 
— sukilėliai įžygiavo į ją, užpildė tą tuštu
mų ir paskelbė save krašto vyriausybe. 
Tad kyla svarbus klausimas: kokie veiks
niai sudarė kalbamąją politinę tuštumą?

Visų pirma tai pats naujai išrinktas tre
čiasis Seimas, tai yra jo sudėtis. Seniau 
Seimas, pratęs veikti krikščionių demokra
tų absoliučios daugumos diktatūros pa
grindu, dabar, neturėdamas bet kurios 
partijos daugumos, buvo priverstas ieškoti 
demokratinio valdymosi kelio, pagrįsto 
tarppartine samprata ir jų lyderių valsty
bine išmintimi. Sąlygos tam buvo ypač 
sunkios, jeigu iš viso įmanomos.

Antra, liaudininkų sudarytoji koalicinė 
vyriausybė buvo labai silpna. Jos svar
biausias partneris buvo socialdemokratai. 
Pastarieji pradžioj visai nenorėjo dalyvau
ti vyriausybėje; tik liaudininkų ilgai ir 
sunkiai perkalbinti, pagaliau sutiko, nors 
bendradarbiavo ir labai nenoromis. Kiti gi 
liaudininkų vadovaujamos koalicijos part
neriai — tautinės mažumos (žydai ir len
kai) buvo veikiau našta negu pagalba vy
riausybei. Tad koalicija buvo tik formali, 
o iš esmės koalicijos dalyviai neturėjo nei 
juos apjungiančių bendrų tikslų, nei bend
ro kelio jiems vykdyti. Net svarbiam rei
kalui esant, šiai vyriausybei su žydais ir 
lenkais kraštas buvo vargu pasiekiamas. 
Tad vienintele jos atrama buvo čia pat re
ziduojantis Seimas. Bet Seimas, sudarytas 
iš partijų be aiškios daugumos, nesugebėjo 
surasti demokratinio kelio krašto įstatym- 
davystei. Seimas buvo neveiksmingas ir 
todėl buvo silpna parama silpnai vyriau
sybei.

Trečia, Seimo veiksmingumas priklausė 
išimtinai nuo opozicijos, kurią sudarė 
krikščionių demokratų blokas. Tas blokas 
buvo labai stiprus ir pajėgus, nes jam pri
klausė arti 50% visų Seimo narių, ši opo
zicinė jėga manė, kad savo opozicinei veik
lai ji turi pasirinkimą tarp dviejų kelių: 
arba būti konstruktyvi ir atsakinga bent 
už pagrindinių valstybės įstatymų tinkamą 
galiojimą, arba būti destruktyvi ir be at
sakomybės už bet ką. Ir čia krikščionių de
mokratų blokas, valstybiškai žiūrint, pa
darė dvi fatališkas klaidas: pirma, tokio 
pasirinkimo iš viso jis neturėjo; antra, jis 
nusistatė būti destruktyviu ir neatsakingu.

Bet kurioj demokratinėj valstybėj bet 
kuri ojxizicija jokiu atveju, o ypač jeigu ji 
pajėgi, negali pateisinti savo esimo vien 
tik savo priešingumu bet kuriems vyriau
sybės veiksmams. Ji taip pat negali būti 
laisva nuo atsakomybės, kad bus paisoma 
pagrindinių valstybės įstatymų. Opozicija 
privalo būti kuriamoji valstybės jėga, tai 

Senovėje daug kur arklys buvo naudo
jamas maistui, paskiau pasidarė žmogaus 
draugu. Arklys užtinkamas visuose pasau
lio kontinentuose, kur tik gyvena žmogus. 
Jis prisitaiko prie visokio klimato, įvai
raus žemės paviršiaus, atlieka įvairius 
darbus. Arklys balnojamas, kinkomas, jis 
neša krovinius, sunkiai traukia vežimą, 
plūgą, akėčias ir t. t.

Senovės Romoj ir Graikijoje arklių var
dai buvo siejami su herojų vardais. Tarp 
kitų, legendos iškelia šiuos Hektoro arklių 
vardus: Podorge, Aethon, Lampos. Istori
nis Bucephalas, kurio greitis ir ištvermė 
daug kartų išgelbėjo Aleksandro gyvybę.

Be to, arkliui duodama įvairių palygini
mų. Pavyzdžiui, mitologija arklį duoda 
Neptūnui, Mahometas jį padaro vėjo ir 
deivės Eponos sūnumi, galams jis jų glo
bėjas.

Arklys simbolizuoja karą, bet poezijoj 
Pegasas, gimęs iš Medūzos, yra įkvėpimo 
šaltinis.

Ir ko tos legendos nepripasakoja apie 
arklį! Pelopsas, norėdamas gauti Hippoda- 
mijos ranką, kuri pažadėta nugalėtojui 
lenktynių vežimais, išgauna iš Neptūno 
sparnuotus žirgus. Visiems žinomas Trojos 
arklys, klastingiausias iš visų girdėtų. O 
Kaligulos arklys paskelbiamas konsulu, 
Anglijos karalius Ričardas III Bosworth 
kautynėse šaukė: „Arklys, arklys, mano 
karalystė arkliui."

Taip pat arklys vaizduojamas sujungtas 
su kitais gyvūnais: hippocampal — arklys 
su žuvies uodega, centaurai hippo-grifai — 
pusė arklio, pusė grifo — paukštis su ga
lingais sparnais, tai būtybės, vaizduojan
čios nuostabų greitį.

Vadinasi, visose tautose ir visais laikais 
arklys buvo lyg meno ir poezijos šaltinis.

Jo garbei būdavo ruošiamos šventės hip-

ARKLYS LEGENDOSE
pokratijos, kurių metu gražiai papuoštas, 
apsagstytas gėlėmis arklys būdavo pager
biamas, kaip koks karalius.

Aplamai, arklys visuomet ir visapusiš
kai buvo žmogaus tarnas. Žmogus, pritai
kydamas ypatingus atrankos darbo meto
dus, pašalindamas ligas, arklį pritaikė 
įvairioms specialybėms.

Karas, žemės darbas, transportas tai vis 
sritys, kuriose arklys plačiai buvo panau
dojamas. Be to, jis naudojamas mėsai, o 
jo kūne gaminamas serumas prieš difteritą 
išgelbėjo milijonus žmonių gyvybių.

J. Mškns (iš Draugo)

KRAUJO BANKAS
Olandijos Raudonojo Kryžiaus iniciaty

va Amsterdame kuriamas tarptautinis 
..kraujo bankas“. Jis aprūpins ligonines ir 
medicinos punktus retų grupių krauju. 
Kuriant „kraujo banką“, dalyvauja 15 Eu
ropos valstybių.

Ateityje, esant reikalui perpilti kurios 
nors retos grupės kraują, tereikės tik pa
skambinti į Amsterdamą, ir išganingas 
skystis bus pristatomas lėktuvu. Vienu me
tu kraujo banke bus saugoma penki šim
tai indų su retų grupių krauju.

ARCHYVAS JŪROS DUGNE
Nuo šiol Švedijos archyvai guli jūros 

dugne, už uolėtų rifų grandinės. Vidinės 
Malos jūros oloje, 17 m gilumoje, įrengtos 
naujos Švedijos archyvo nacionalinio in
stituto, kuriam praėjusiais metais sukako 
350 metų, patalpos. Viršum vandens iški
lęs tik administracinis pastatas, bibliote
ka. Didžiausioji salė, laiptai, liftai, kuriais 
patenkama į šešis požeminius aukštus ir 
keturios šoninės salės po 30 m ilgio yra po 
vandeniu.

yra jos aukščiausias gyvybinis dorinis dės
nis. Jeigu opozicija pasirenka sau kelią tik 
ardyti, nesiimdama atsakomybės prieš nie
ką ir nė už ką, ji visų pirma griauna savo 
pačios esimo pagrindą ir pagaliau tampa 
nebe vyriausybės opozicija, bet neatsakin
ga politinių gangsterių gauja.

Panašiai atsitiko 1926 metais ir su krikš
čionių demokratų opozicijos bloku trečia
jame Seime. Tapę opozicija tik dėl opozi
cijos, priešindamiesi ir be kompromiso 
trukdydami bet kurį vyriausybės veiksmą, 
atleidę save nuo bet kurios valstybinės at
sakomybės, krikščionys demokratai ir pa
tys nepajuto, kaip jie sugriovė savo esimo 
pagrindus, kaip jie paralyžavo vyriausios 
demokratinės institucijos — Seimo veiki
mą ir tuo pačiu patys išvirto į apsvaigu
sius, valdžios trokštančius maištininkus. 
Ar tad nuostabu, kad pagaliau krikščionys 
demokratai (gal būt, net su džiaugsmu?!) 
įsijungė į gruodžio mėnesio sukilimą?!

Tuo būdu krikščionys demokratai anu
liavo ir pačią valstybės konstituciją, kurią 
jie patys buvo surašę vos tik prieš penke
rius metus, ir sugriovė demokratiją, kurią 
jie dėjosi kūrę.

Ir vis dėlto visų 20-ties Nepriklausomy
bės metų būvyje tas vos šešių mėnesių lai
kotarpis buvo vienintelė proga, kada parti
jų vadovaujantieji galėjo parodyti savo 
tikrai aukšto lygio valstybinę išmintį ir 
sugebėjimą sukurti demokratiją ir duoti 
jai būdingą tautinę išraišką. Deja, politi
niai vadai pasirodė bejėgiais politiniais 
primityvais akivaizdoje didelio valstybinio 
ir tautinio uždavinio. Demokratija mirė. 
Atrodė juk, kad niekas nenešiojo gedulo, 
niekas nedalyvavo jos laidotuvėse.* * *

Krikščionys demokratai erzinosi ir pyko, 
kad neteko valdžios tretįjį Seimą išrinkus. 
Jie negalėjo įsivaizduoti ir pakęsti Lietu
vos, ne jų valdomos. Jie troško valdžios, ir 
to troškulio kankinamiems bet kuris trum
piausias kelias į valdžią jiems, atrodo, bu
vo priimtinas ir pageidautinas. Bet kuris 
konstitucinis kelias, kaip antai derybos su 
vyriausybe, keitimas politinės taktikos 
Seime, pagaliau nauji Seimo rinkimai — 
visa tai atrodė per ilga ir netikra. Staigus 
politinis perversmas be partnerio arba su 
sau menkesniu partneriu būtų ideali išei
tis. Buvęs Lietuvos prezidentas A. Smeto
na visuomet turėjo gerą vardą ir pagarbą 
kariškių sluoksniuose; o tautininkų parti
ja, palyginus su krikščionišku bloku, buvo 
maža ir nepajėgi. Tad idealus partneris 
perversmui įvykdyti! — Taip samprotavo 
sau krikščionys demokratai. Perversmui 
pasisekus, po to trumpam laikui praslin
kus, tuos menkus bejėgius tautininkus ga
lima bus lengvai pašalinti ir patiems vie
niems įsitvirtinti valdžios balne... Tokios 
tos buvo saldžios krikščioniškos svajonės! 
Bet niekam iš tų svajotojų neprisisapnavo 
karčios tikrovės sapnas, kad tas krikščio
niškasis galiūnas bus^ nugalėtas tų bejėgių 
tautininkų ir tam galiūnui, kaip pablyšku
siam bejėgiam šešėliui, teks slankioti po 
savąją žemę ištisus 13 metų...

Bet apie tai kitą kartą.
Iki pasimatymo

Stasys Kuzminskas
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LONDONAS
SVEČIAS DR. A. RUKŠA

Nuolat gyvenąs Augsburge, Vokietijoje, 
į Britaniją buvo užsukęs dr. Antanas Ruk- 
ša. Pakeliavęs po kraštą, kelioms dienoms 
buvo apsistojęs Lietuvių Namuose Londo
ne ir apsipažino su kai kuriomis šios sosti
nės įdomybėmis.

Dr. A. Rukša — mokslo žmogus ir peda
gogas, klasikinių kalbų specialistas ir tų li
teratūrų vertėjas į lietuvių kalbą. Dabar 
daugiausia atsidėjęs lietuviškiems istorijos 
dalykams — parašęs didesnį darbą apie 
Lietuvos universitetą kolektyviniam leidi
niui, rašąs apie švietimą nepriklausomoje 
Lietuvoje ir apie lietuvių kovas su lenkais.

KUN. H. ŠULCO PAMALDOS
Liepos 13 d., sekmadienį, 11 vai. ryto, 

jaunasis kunigas salezietis Hermanas Šul
cas Lietuvių bažnyčioje Londone laikys šv. 
Mišias. Prieš Mišias bus procesija su Šv. 
Sakramentu.

Su jaunuoju kunigu kartu atvyksta bu
vęs nottinghamietis kun. M. Burba. Ka
dangi tą dieną bus daugiau svečių kunigų, 
visi tikintieji galės pasinaudoti jų patarna
vimu ir gausiau eiti prie Šv. Komunijos.

Po pamaldų Londono moterys saleziečių 
rėmėjos rengia jaunojo kunigo garbei pie
tus Londono Sporto ir Socialinio klubo sa
lėje. Londono jaunimas atliks programą. 
Numatantieji dalyvauti pietuose, prašomi 
užsirašyti ir užsimokėti (mokestis 1 sv.) 
pas V. Jurienę Baltic Stores, S. Kasparą 
ar I. Dailidę galimai greičiau.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIAI 
PASITINKA KUN. HERMANĄ ŠULCĄ

Kai dabar Lietuvoje suvaržytos galimy
bės išeiti į kunigus, praeitų metų gale Eu
ropos lietuviai susilaukė naujo jauno ku
nigo Hermano Šulco, kuris netrukus ap
lankys ir Britanijos lietuvių kolonijas.

Hermanas gimė 1939 m. Klaipėdos mies
te. Jo tėvelis buvo vokietis, o motina lietu
vaitė, kilimo iš Kretingos. Karo audra nu
bloškė dar visai mažą Hermaną į šiaurės 
Vokietiją. 1944 m. savo akimis jis matė tė
velio tragišką mirtį: artilerijos sviedinio 
skeveldra pataikė jam tiesiai į galvą.

Kaip tremtinys ir našlaitis, Hermanas 
greitai susipažino su vargdienio dalia. 1951 
— 1954 metais jis lanko Vasario 16 gimna
ziją, kurioje aktyviai dalyvauja skautuose 
ir ateitininkuose.

1954 m. nuvyko į Italiją tęsti mokslo lie
tuvių saleziečių gimnazijoje. Ir čia daly
vauja jaunimo ir ateitininkų organizacijo
je.

1958 m. baigęs gimnaziją, stoja į sale
ziečių centrinį novicijatą-naujokyną. 1959 
m. baigia naujokyną ir rudenį pradeda 
studijuoti filosofiją Foglizzo mieste. 1963- 
64 metais atlieka pedagoginę 2 metų prak
tiką jo lankytoje saleziečių gimnazijoje, 
dėstydamas vokiečių ir lotynų kalbas ir 
vadovaudamas jaunimo ir ateitininkų or
ganizacijoms.

Teologijos studijas pradeda 1965 m. Ro
moje, tarptautiniame saleziečių universi
tete, o 1968 m. įsigyja teologijos bakalau- 
reato laipsnį ir tų metų gruodžio 21 d. 
įšventinamas kunigu.

Jaunojo kunigo didžiausias troškimas 
darbuotis su jaunimu. Britanijoje jis la
biausiai nori susipažinti su jaunimu. Iki 
šiol jis yra jau užmezgęs daug pažinčių su 
jaunimu, yra dalyvavęs kaip Italijos jau
nimo atstovas Pasaulio Jaunimo Kongrese 
1966 m. Čikagoje, vėliau Religiniame 
Kongrese Vašingtone ir įvairiose jaunimo 
stovyklose.

S. k.

NOTTINQHAMAS
SUSITIKIMAI SU KUN. II. ŠULCU

Liepos 20 d. Nottinghamo lietuviai pri
ima didžiai gerbiamąjį neopresbiterį kun. 
Hermaną Šulcą, S.D.B. Jo pirmosios mi
šios Nottinghame bus atnašaujamos St. 
Patrick bažnyčioje 12.30 vai.

Per mišias giedos solistė Vida Gaspe- 
rienė.

Tuojau po mišių susitikimas su tautie
čiais ir jaunimu parapijos salėje.

ATVYKSTANTIEMS LONDONAN

Gražioje ir ramioje Londono dalyje, prie 
pat KEW botanikos sodo, išnuomojami 
kambariai atvykstantiems atostogoms ar 
su reikalais Londonan.

Vienam asmeniui, įskaitant pusryčius, 
parai 27/6.

Svečiai priimami tik iš anksto užsisa
kius. Ilgesniam laikui žymi nuolaida.

14, Priory Rd., Kew, Surrey. Pasiekiama 
požemiu iš Kew Gardens stoties, arba au
tobusais: 27, 27A ir 65. Skambinti telefonu 
940-63-77.

MANCHESTERIS
LINKSMA GEGUŽINĖ

DBLS Mančesterio Jaunimo skyrius Lie
tuvių klubo patalpose liepos 12 d., šešta
dienį, 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. Kut- 
kutės 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

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame abiems solistėms, 
V. Gasperienei ir V. Galbuogytei, ir bale
to šokėjai J. Vainoriūtei, kurių dėka buvo
me pajėgūs suruošti koncertą. Dėkojame 
DBLS vicepirmininkui J. Alkiui, DBLS 
Tarybos pirmininkui dr. S. Kuzminskui, 
Anglijos Skautų Rajono vadui J. Maslaus- 
kui, kun. V. Kamaičiui, kun. A. Gerybai, 
kun. A. Putcei už malonų atsilankymą. 
Dėkojame V. Galbuogienei už gražų vaišių 
paruošimą, O. Ramonienei už gražų pašei- 
mininkavimą, Vainorienei už loterijos pra- 
vedimą, visiems ekskursijų vadovams už 
ekskursijų suruošimą ir gražų prisidėjimą 
prie koncerto ir visiems dalyvavusiems iš 
arti ir toli, kurių buvo apie 230 sielų. Ta
riame lietuvišką ačiū.

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba

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

BRADFORDAS
VYTIES KLUBO SUSIRINKIMAS

Liepos 20 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., šau
kiamas Vyties klubo narių specialus ir in
formacinis susirinkimas.

Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes bus 
svarstomi svarbūs reikalai.

Vyties Klubo Valdyba

PADĖKA

Nottinghamo Jaunimo grupės dalyviai, 
kurie yra nuolat remiami LAS, reiškia di
delę padėką LAS skyr. V-bai, ypač pirmi
ninkui O. Petravičiui už nuvežimą nemo
kamai į Mančesteryje birželio 28 d. ruoštą
jį koncertą.

Ačiū labai.
Jaunimo grupės vadovė

Janina Vainoriūtė

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.

TESTAMENTAS
Jau keletą kartų buvo rašyta, kad mes 

visi susirūpintume savo reikalais, tai yra, 
kad surašytume testamentą, kol esame 
sveiki ir gyvi. Taip, atrodo, kad dar mes 
nė vienas nesirengiame mirti, o kai suda
rysime testamentą, tai taisykimės jau ir 
karstą. Taip nėira. Visi susitvarkytume sa
vo palikimo reikalus, jei žinotume, kada 
reikės palikti ši ašarų pakalnė. Bet mes to 
nežinome, ir testamentas paprastai daro
mas atsargumo dėlei.

Mes, bradfordiškiai, jau turėjome du at
sitikimus, kai žmonės staiga mirė ir ne
paliko jokio testamento. Gerai, jei kas čia 
turi šeimą ar artimų giminių. Tada reika
lai nėra jau tokie blogi. Bet jei nėra gimi
nių ar jie likę sovietų okupuotoj Lietuvoj, 
tada reikalai pablogėja. Visas palikimas 
tenka karūnai, jei giminių iš viso nėra, ir 
tik kapeikas gauna giminės Lietuvoje, nes 
visą palikimą stengiasi paimti rusai.

Į šį kraštą mes visi atvykome beturčiai, 
sukūrėme kai kurias institucijas ir jas iš
laikome aukomis: Vasario šešioliktosios
gimnaziją, Saleziečius, Jaunimo Židinį 
Nottinghame, skautus, Tautos Fondą. Tai 
vis tie žiburėliai, kurie dega mūsų auko
mis. kr ar nebūtų geriau, kad, užuot palikę 
savo uždirbtuosius pinigus ar turtelį karū
nai, paskirstytume visa tai visoms po tru
putį ar bet kuriai vienai šių institucijų? 
Karūna užmirš mus ir nė ačiū nepasakys, 
o šios institucijos įsirašys mus į savo gar
bės rėmėjų knygas.

Manau, kad kiekvienoje kolonijoje yra 
žmonių, kurie sugeba tokį testamentą su
rašyti. O jei nėra, tai kreipkimės į arti
miausią advokatą, ir jis už mažą atlygini
mą tokį testamentą surašys.

Vik. Ignaitis

LIET. SODYBA
Pirmieji vasarotojai lietuviai šiais me

tais buvo L. Namų B-vės Valdybos pirmi
ninkas S. Nenortas su žmona. Prie jų pri
sidėjo londoniškiai Skibiniauskas, kiek vė 
liau Vidugiris ilr Strimas. Iš Rochdalės va
sarojo V. Motuzo šeima ir V. Kavaliaus
kas. Nuo liepos vidurio laukiama daugiau 
lietuvių vasarotojų.

Sodybos ežerėliui grėsė pavojus visiškai 
užželti. Meškeriotojai susirūpino ir ėmėsi 
iniciatyvos jo krantus apvalyti. Praėjusią 
savaitę tas darbas jau atliktas. Valymo va 
jų olrganizavo P. Gugas, o stambiausias rė
mėjas buvo T. Vidugiris. Dar liko neiš
spręsta vandens papildymo problema.

Birželio paskutinį šeštadienį Sodyboje 
iškylavo lenkų jaunimo klubas „Mille 
nium“, o liepos 6 d. atvyksta kita didelė 
lenkų ekskursija — apie 100 žmonių. Visi 
jie patenkinti prieinamomis kainomis ir 
sužavėti Sodybos grožiu.

Sodybos klubo šaudymo sekcija šią va
sarą organizuoja visos Hampshire srities 
šaudymo pirmenybes, taip pat numato da
lyvauti įvairiose Anglijos šaudymo rung
tynėse. Sekcija nuolat auga ir plečia savo 
veiklą.

Buvusiam Sodybos gyventojui A. Gyliui 
laimingai pasisekė įsikurti kpt. Cheshire 
vardo invalidų namuose visai netoii Sody
bos. Vadinamieji Cheshire Homes yra ge
riausia šios rūšies institucija visame kraš
te ir plečia savo veiklą ne tik Anglijoje, 
bet ir užsieniuose.

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS

Mums, dabar gyvenantiems, tenka nepa
sikartojanti privilegija įamžinti Lietuvos 
vardą ir jos kankinių atminimą lietuviška 
koplyčia šv. Petro bazilikoje Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne 
daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų 
vardus Lietuvos Kankinių koplyčios kūrė
jų tarpe.
Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MAR

TYRS* CHAPEL FUND. 2701, W. 68th St. 
Chicago, Ill. 60629.

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.

KONCERTAS MANCHESTERYJE
Štai daugiau kaip 20 metų gyvename 

šiame visais požvilgiais svetimame krašte. 
Metai slenka kaip rūkas ir dingsta į neži
nią. Po darbo Tu, žmogau-lietuvi, žiūri pro 
langą ir lauki žydrios padangės gabalėlio. 
Saulės spindulių žiupsnelis, Tu žinai, pa
žadintų Tavo paniūrusią sielą, Tavo vei
das nušvystų šypsena, ir Tu vėl pradėtum 
gyventi...

Argi ne taip atsitiko su lietuviais, suva
žiavusiais pasiklausyti V. Vainoriūtės- 
Gasperienės ir V. Galbuogytės koncerto, 
suruošto DBLS Mančesterio skyriaus?!

Vos išgirdę tik pirmąsias dainas, mes 
pradėjome gyventi. Abi solistės savo ža
viais balsais žerto žėrė džiaugsmo spindu
lius į mūsų sielas. Mes džiaugėmės kaip 
lietuviai, mes žavėjomės kaip dainų vai
kai, mes dėkojome svaigulio katutėmis, 
margaspalvėm gėlėm ir žydria ašara, atė
jusia iš sujaudintos širdies, bet dar nenu
riedėjusia per skruostą, mes jautėme, kad 
žodžiai bus pablyškę ir sakiniai per neiš- 
raiškūs.

Koncerto metu praskambėjo dainos visų 
mūsų žinomiausių muzikų-kūrėjų: Kača- 
nausko, Šimkaus, Sasnausko, Jakubėno, 
Banaičio, Žilevičiaus ir kitų. Be to, taip 
pat puikiai buvo išpildytos arijos iš pasau
linių operų Verdi, Puccini, Bizet ir Žilevi

VOKIETIJA
BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS

Birželio 22 d. Bendruomenės valdybos 
minėjimams rengti vadovas Vyt. Bernotas 
parengė puikią Birželio įvykių programą. 
Scena buvo specialiai papuošta berželiais 
ir eglutėmis. Fone kabėjo lietuviška vėlia
va, perjuosta trimis retežiais. Virš vėlia
vos skrido didžiulė laisvoji vytis.

Minėjimo žodį tarė jaunimo vadovas 
Marijus Dresleris, primindamas tėvynės 
kančią ir partizanų drąsą. Vyt. Bernoto su
redaguotame montaže prelegentas dekla
mavo apie Lietuvą, pasirodė tremtinių šei
ma prie pakelių koplytėlės, vėliau trejukė 
atnešė iš beržų sukaltą kryžių, kurį įsmei
gė prie kritusio kario kapo. Viena lietuvai
tė padėjo gėlių puokštę, o kita vainiką ant 
kryžiaus. Scenos tolumoje buvo girdimi žo
džiai ir muzika apie kenčiančią Lietuvą.

Programoje pasirodė Daina Pungitytė ir 
Kristina Radzevičiūtė, kurios padeklama
vo pritaikytų eilėraščių. Papildyta tauti
nių šokių grupė pašoko porą tautinių šo
kių.

Dainos mėgėjų būrelis šį kartą padaina
vo 6 dainas: Jaunimo giesmę, Oi, liūdnas, 
Kur girios žaliuoja, Nurimk, sesut, Miškų 
gėlė ir Leiskit į Tėvynę.

Po padėkos žodžio dalyviams ir progra
mos išpildytoj ams buvo sugiedotas Lietu
vos himnas.

K. A.

PABALTIECIŲ KONCERTAS 
LUEBECKE

Birželio tragiškųjų įvykių rėmuose, pa
gal nusistovėjusią seną tvarką, šiais me
tais išpuolė eilė suruošti kultūrinį vakarą 
lietuviams Luebecke. Todėl birželio 28 d. 
gana skoningoje Kath. Gesellenhaus salė
je su išstatytomis scenoje Fed. Vokietijos 
ir Baltijos tautų valstybinėmis vėliavomis 
bei išpuoštoje gražiomis gėlėmis, gausiai 
susirinkus įvairių tautų publikai, prasidė
jo iškilmingas aktas. Neatvykus kviesta
jam PLB Krašto Valdybos prelegentui, pa
grindinę kalbą pasakė dekanas Vaclovas 
Šarka. Po kalbos sekė įvairių tautinių gru
pių atstovų sveikinimai, žodžiu sveikino 
Luebecko miesto vardu Propst Paul Bie- 
dendieck, latvių — Elvira Bricis, estų — 
Silvia Lemke, ukrainiečių — Walentyn 
Stadnitschenko ir lenkų — kun. Stanys- 
lav Ren. Raštu pasveikino Schleswig-Hol
stein krašto ūkio ministeris Gerhard Gaul, 
Socialinės ministerijos vyriausias tarėjas 
Gramsch ir Luebecko miesto kultūriniams 
reikalams senatorius dr. Wilhelm Stein- 
brecher.

Toliau sekė meninė dalis su lietuvių 
liaudies dainomis. Gerai pasirodė solistė 
Izabelė Šrederienė, kuri padainavo Paukš
tužėli skrajūnėli, Oi kas sodai, Kas suba- 
tos vakarėlį, visos Šimkaus, ir kitų mūsų 
liaudies dainų. Solistę pianu palydėjo Sil
via Lemke. Labai gerai pasirodė ir debiu
tavo Luebecke mūsų jaunų vyrukų kvar
tetas „Baltija“ iš Westfalijos. Duesseldor- 
fo — Juozas Jasulaitis, Stasys Jasulaitis, 
Erikas Rotkis, Kelmutis Bertulaitis ir 
akordeonistas Vilius Lemkis. Kvartetas iš
pildė Kokiais keliais bekeliaučiau, Išky
lautojų dainą, Kai pamačiau aš ją ir kitas 
dainas. Šiam jaunam kvartetui, kuris turi 
tokį platų lietuviški] dainų repertuarą, lin
kėtina dirbti ir tobulėti, žengti pirmyn ir

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

COVENTRY — liepos 13 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth's.

NOTTINGHAM — liepos 13 d., 12.30 vai., 
St. Patrick's bažn.

BRADFORD — liepos 20 d„ 12.30 vai.
ECCLES — liepos 13 d., 12.15 vai. 

čiaus lietuviškos operetės „Raseinių Mag
dė“.

Abi solistės žavėjo lietuvius ne tik savo 
balsais, bet ir savo sugebėjimais dainą iš
kelti iš pasakos gelmių ir perduoti jausmų 
pasauliui, šis abiejų solisčių subtilus sie
los jautrumas dažnai lietė talento erdves.

Tie iš mūsų tarpo, kurie gerai pažįsta
me nepriklausomos Lietuvos garsius daini
ninkus ir daug kartų įvairiom progom ža
vėjomės jais, labai norėtumėm ir V. Vai- 
noriūtę-Gasperienę ir V. Galbuogytę ma
tyti įrėmintas į Lietuvos Valstybės Operos 
rūtos šaka papuoštas aksomo užuolaidas. 
Kaip gražu ir kaip žavu tai būtų joms ir 
taip pat mums!

Ačiū Janinai Vainoriūtei už du šokius, 
kuriuose ji parodė norą ir ryžtą mokytis, 
tobulintis ir siekti tokių aukščių, kokių 
yra pasiekusi ir toliau siekia jos sesuo dai
nininkė. Širdingas ačiū Janinai!

Atsisveikinant norėtųsi tik štai ką pasa
kyti: trokštame jus vėl išgirsti ir išvysti, 
nes norime vėl pagyventi ta daina, tuo 
džiaugsmu, ta šypsena, tuo grožiu, tuo bal
sų žaviu skambesiu...

Koncerte buvęs S. K.
P. S. Ačiū DBLS Mančesterio skyriui ir 

visiems talkininkavusiems.

stiprėti, tuomet ilgainiui galima laukti iš 
jo labai tvirto vieneto visoje Fed. Vokieti
joje. Bravo duesseldorfiečiai lietuviai jau
nuoliai!
Menininkai buvo apdovanoti gražių gvaz

dikėlių puokštėmis, o Propst Povilą Bie- 
dendieck ir kun. Petrą Girčių išvakarėse 
jų vardadienių proga dekanas šarka apdo
vanojo lietuviškomis plokštelėmis.

Po to sekė jaukus pabūvis ir atsisveiki
nimas su svečiais, kurių buvo atvykęs vi
sas autobusas iš Pinnebergo ir Hamburgo, 
jų tarpe PLB Hamburgo apylinkės pirmi
ninkas Jonas Valaitis, PLB Pinnebergo 
apylinkės pirmininkė Marija Berentienė, 
žurnalistė Valerija Čekauskienė, kun. Pet
ras Girčius ir daug kitos rinktinės ir mie
los publikos.

Ruošiant šį parengimą-koncertą, daug 
darbo įdėjo Pranas Liegus ir dekanas Vac
lovas Šarka, o didžiąją dalį išlaidų paden
gė Schleswig-Holstein Socialinė ministeri
ja. Kaip vieniems, taip ir kitiems priklau
so visų lietuvių nuoširdžiausia padėka.

J. Pyragas
JONINĖS GIMNAZIJOJE

Vasario 16 Gimnazija Vokietijoje birže
lio 14 d. suruošė Joninių šventę, kuri at
kreipė ypač didelį dėmesį vokiečių spau
dos.

Programa, žinoma, buvo irgi patraukli. 
Mok. A. Krivickas buvo suruošęs dailės 
parodą su atskiru mokinių spalvotos grafi
kos skyrium, o kun. J. Dėdinas — Gimna
zijos fotografijų parodą.

Šventė atidaryta Gimnazijos dir. V. Nat
kevičiaus ir mokytojų A. Krivicko ir Fr. 
Skėrio prakalbomis. K. Motgabio vedama
sis choras sudainavo aštuonetą dainų, E. 
Tamošaitienės šokėjai sušoko net dešimt 
šokių. G. Bauras pravedė krepšinio rung
tynes, A. Krivickas ir F. Skėrys žaidimus 
ir mįsles ir Joninių nakties apeigas.

Kitą dieną buvo evangelikų ir katalikų 
pamaldos, kovotojų dėl lietuvių tautos 
laisvės prisiminimas ir metinis tėvų susi
rinkimas.

Šventės reportažus išsispausdino „Man- 
nheimer Morgen", „Darmstaedter Echo“, 
„Weinheimer Nachrichten“ ir „Weinhei
mer Nachrichten Vorschau“ (pastarajame 
išspausdintas paties to visada judrumu ir 
gyvybingumu Gimnazijoje ir visuomenėje 
pasireiškiančio mok. Fr. Skėrio reporta
žas).

VASARĄ? Ir'zIEM^'
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!
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