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SORMANIO MATYTOJI LIETUVA pasavus amjmk mus
Corriere Della Sera (Vakarinis žinione- 

šis),' didžiausias ir svarbiausias Italijos 
(Milano) dienraštis, spalio 27 d. paskelbė 
savo specialaus bendradarbio straipsnį 
apie dabartinius bažnyčios ir valstybės 
santykius Lietuvoje, kuri apibūdinama, 
kaip vienintelė katalikybės sala visoj So
vietų Sąjungoj.

— Ar įmanomas dialogas tarp katalikų 
ir komunistų? Kokios jo ribos ir perspek
tyvos? — Tokiais klausimais pradeda Piet
ro Sormani savo apžvalgą, datuotą „Vilnius 
—Kaunas, spalis“, ir tuojau pastebi, kad 
tai yra klausimai, kurie Italijoj iškyla dar 
tik abstrakčiu pavidalu, bet kurie Lietuvoj 
gyvi ir aktualūs.

Papasakojęs savo .patyrimus, baigia irgi 
klausimais:

— Ar dar galima tokiose sąlygose kal
bėti apie dialogą? Ar nebūtų tiksliau api
būdinti padėtį Lietuvoj, kaip nesaugų ir 
sunkų sambūvį tarp katalikiškosios daugu
mos ir ateistiškos mažumos, turinčios savo 
rankose valdžią?

Bet posakis „Tylioji Bažnyčia“ esąs ne
teisingas. kadangi Lietuvoje, sako, „Kata
likų Bažnyčia kalba ir gyventojų yra gir
dima. Tačiau taip yra ne komunistinės val
džios tolerantiškumo dėka, o nepaisant jos 
netolerantiškumo“.

Tačiau stebėtojo žvilgsnis, atrodo, nebus 
turėjęs progos pasiekti nei plačiai, nei gi
liai. Aplankęs trejetą bažnyčių Vilniuje ir 
kalbėjęsis vargu ar daugiau kaip su treje
tu asmenų, pasakoja daugiau teorinį, ab
straktų, negu gyvą ir aktualų paveikslą. 
O kalbėjosi jis tik su valdinio komiteto 
kulto reikalams pirmininku Murnikovu 
(nebe Rugienium), su Vilniaus vyskupijos 
valdytoju prel. Krivaičiu ir dar su vienu 
kunigu. Kiekvienu atveju, pasakoja apie 
Lietuvą tik tai, ką iš tų trijų asmenų gir
dėjęs. Murnikovas tvirtinęs, kad provinci

Septynios DIENOS
Daryti kankiniu ar ne?

Riazanės srities sovietinių rašytojų są
jungos valdyba išmetė iš sąjungos rašytoją 
Solženiciną, kurio darbai Sov. Sąjungoje 
nespausdinami dėl rašytojo protestų cen
zūros reikalu ir 1.1.

Jis buvo pakaltintas, kad savo darbus 
siunčiąs spausdinti į užsienius ir neatšau
kiąs protestų. Bet galutinai išmesti jį ga
lėtų tik centras Maskvoje. O centras galįs 
susvyruoti, ar paversti tą rašytoją kanki
niu, ar ne. Užsieniuose jis jau seniai laiko
mas kankiniu dėl jam taikomų visokiausių 
varžymų.

Vėlesnėmis žiniomis, vis dėlto buvo iš
mestas ir centro.

Rakosis Vengrijai?
Stalino laikais Vengrijoje siautėjęs dik

tatorius Rakosis 1956 m. po revoliucijos 
Chruščiovo buvo išstumtas ir dingo. Net 
buvo rašoma, kad jis 1963 m. miręs.

Dabar Sov. Sąjunga verčianti Vengrijos 
vadus, kad jie prisiimtų Rakosį, kuris iš
stumtas iš pradžių buvęs laikomas pusiau 
imtinio padėtyje Krasnojarske, o vėliau jo 
padėtis vis priklausiusi nuo Sov. Sąjungos 
santykių su Kinija, nes jis esąs vedęs ki
nietį ir turėjęs artimų ryšių su Mao Ce- 
tungu.

Pagyrimas Vakarų Vokietijai
Iš pradžių net priešiškai sutikusi Vaka

rų Vokietijos kanclerio Brandto programi
nės kalbos vietas dėl santykių su Rytais, 
vėliau Rytų Vokietija pakeitė nuomonę.

Rytų Berlyno laikraštis „Neues Deut
schland“ dabar pareiškė pasitenkinimą, 
kad Brandto kalboje buvo suminėtos dvi 
Vokietijos. Tuo buvęs pripažintas gyveni
me esąs dalykas. Tačiau, girdi. V. Vokieti
jos vyriausybė nepasiryžusi tarptautiškai 
pripažinti to fakto.

V. Vokietijai dar daromi priekaištai, kad 
ji be sąlygų ryžtasi laikytis NATO politi
kos ir savo kariuomenei laikyti atominių 
ginklų.

Suderinta užsienių politika
Čekoslovakijos užsienių reikalų ministe- 

ris Marko pareiškė, kad jo kraštas vykdys 
su Sov. Sąjunga suderintą užsienių politi
ką.

Savarankiški ryšiai būsią palaikomi su 
Prancūzija, Kanada ir Japonija.

Dabartiniai trys į mėnulį
Dešimties dienų kelionei j mėnulį Apol

lo 12 išskrido lapkričio 14 d. astronautai 
Conradas, Gordonas ir Beanas.

Šįkart kelionė būsianti pavojingesnė už 
praeitą.

joj didžiuma bažnyčių esančios tuščios, o 
jei Vilniuje korespondentas matęs ir pilnų, 
tai daugumas lankytojų ateiną ne tiek iš 
religingumo, kiek iš smalsumo... Tačiau 
korespondentas susidaręs įspūdį, kad žmo
nės, kuriuos jis matęs šv. Petro ir Povilo, 
šv. Onos, šv. Teresės bažnyčiose ir prie 
Aušros Vartų, elgęsi kaip giliai religingi. 
Tad jis vaizduojasi provinciją dar religin
gesnę, kadangi ten juk mažiau esą rusų 
įtakos. Tačiau ne tik provincijos, bet net 
ir Kauno jam neteko pamatyti. Apie Kau
ną tik tiek pastebėjo, kad „Kaunas, buvu
si sostinė, vyskupo Matulaičio rezidencija, 
užsieniečiams uždarytas...“

Vilniaus bažnyčiose matytieji vaizdai 
korespondentą nuteikė gana optimistiškai, 
padrąsinančiai: pamanykite, juk tai dedasi 
praėjus ketvirčiui šimtmečio nuo komunis
tinio režimo įsigalėjimo! Daro išvadą, kad 
režimo tolerancija, greičiausia, esanti tie
siogiai proporcinga tikinčiųjų atsparumui. 
Bet kova vyksta. Užsiminus apie iš Vil
niaus ištremtą vyskupą Steponavičių, Mur
nikovas trumpai paaiškinęs, kad tasai ne
sielgęs lojaliai su „mūsų valdžia“... O vie
nas kunigas, paskui paklaustas apie vys
kupą Steponavičių, prasitaręs tik, kad ta
sai buvęs per jaunas, karštuoliškas... Ir 
dar pridėjęs, atsidusdamas, kad čia reikia 
daug diplomatiškumo.

Korespondentas įsitikinęs, kad bažnyčios 
su valstybe santykiai Lietuvoj dabar įma
nomi tik pagrįsti bažnytinės hierarchijos 
lojalumu komunistinei santvarkai. Vienas 
iš Tiesos redaktorių aiškinęs, kad dėl baž
nyčios patirtų nemalonumų tik ji pati 
esanti kalta: kam priešinosi komunizmui, 
kam varė politinę propagandą, kam prieši
nosi žemės ūkio kolektyvizacijai... Dabar 
Lietuvos katalikai esą apsiriboję gelbėjimu 
to, kas dar išgelbima.

Prelatas Krivaitis esąs naujos „integruo-

Dėl taikos Vidur. Rytuose
Vašingtone kalbama, kad JAV ir Sov. S- 

ga baigiančios sutarti, kokias sąlygas siū
lyti deryboms dėl taikos tarp Izraelio ir 
arabų kraštų.

„New York Times“ jau net išsispausdino 
tokių sąlygų projektą. Pagal jas, deryboms 
pradėti galėtų būti panaudota 1949 m. iš
bandyta tvarka; arabai turį pasižadėti lai
kytis taikos sutarties; Izraelis turįs pasi
traukti iš užimtųjų žemių iki pasitarimais 
nustatytos sienos; taikos priežiūrą pasiim
tų tarptautinės karinės pajėgos, kontro
liuojamos didžiųjų valstybių.

Piniginės bėdos bus sutvarkytos
Min. pirm. Wilsonas parlamentui pareiš

kė, kad Britanijos karalienės biudžetas 
bus sutvarkytas be jokių nuostolių ir sko
lų. Biudžeto pakeitimus galės svarstyti par
lamentas sekančiais metais.

Tą klausimą iškėlė ir sudarė pagrindą 
jam svarstyti Edinburgo kunigaikščio pasi
kalbėjimas su JAV žurnalistais.

Prancūzijos - Čekoslovakijos ryšiai
Prancūzija ir Čekoslovakija sutarė pra

dėti bendradarbiauti, ypač technikos srity
je, kai tik aprims padėtis. Sekantiems me
tams į Prancūziją užkviestas Čekoslovaki
jos ministeris pirmininkas.

Prancūzų įstaigos tvirtina, kad toks ben
dradarbiavimas nereiškia, jog būtų pripa
žįstamas dabartinis Čekoslovakijos reži
mas.

Išmesta iš partijos
Priešiškai prieš ją nusistačiusi valdan

čiosios Kongreso partijos vadovybės dalis 
nutarė išmesti iš tos partijos Indirą Gandi, 
Indijos min. pirmininkę.

Atsisakoma tokios ginklų rūšies
Dar vis kovojusi su savo kritikais JAV 

krašto apsaugos ministerija nutarė atsisa
kyti cheminių ir biologinių ginklų, kurių 
susargdinto žmogaus nėra priemonių pa
gydyti.

Sala sovietams
Ispanija svarsto, ar pasirašyti su Sov. 

Sąjunga sutartį, pagal kurią pastarajai bū
tų išnuomojama Alborano sala netoli Gib
raltaro.

Tos salos pernai prašė JAV. Sala sovie
tams galėsianti būti gana reikšminga lai
vyno ir politinių manevrų reikalui.

Ispanijos Kanarų salose sovietai jau turi 
žvejybos bazę. 

tų“ kunigų kartos atstovas, siekiąs surasti 
tam tikrą sugyvenimo būdą su valdžia. Jis 
priėmęs korespondentą savo kabinete ku
rijoj, pavaišinęs šampanu, konjaku, Hava
nos cigarais ir išdėstęs padėtį gana opti
mistiškai. Jei tikinčiųjų skaičius ir suma
žėjęs, tai ne dėl vietinių sąlygų, o dėl re
liginės krizės, šiuo metu palietusios visą 
pasaulį...

Iš pasikalbėjimų su prel. Krivaičiu ir su 
Murnikovu korespondentas susidarė įspū
dį, kad bažnyčios-valstybės santykiuose 
Lietuvoje esanti įsivyravusi ramybė. Pa
tyrimas, mat, įrodęs, kad ir uolūs katali
kai tuo pačiu metu galį būti sąžiningi pi
liečiai (paklusnūs valdiniai). Bet tas pats 
Murnikovas paaiškino, kad tarp komunistų 
ir katalikų gali būti tik pakantos, bet ne 
bendradarbiavimo santykiai. Jei komunis
tas ar komjaunuolis ims lankytis bažnyčio
je (ne vien iš smalsumo), jis bus įspėtas 
ir paragintas atitaisyti tą savo klaidą, o jei 
nepasitaisys, tai bus išmestas. Iš to išvada, 
kad praktikuojąs katalikas Lietuvoje ne
gali būti jokiose vadovaujamose nei vieti
nės administracijos, nei ūkinio, nei kultū
rinio gyvenimo pareigose. Tolesnė iš to pa
sidaryta išvada — „Jei ne iš principo, tai 
bent praktikoj Lietuvos katalikai yra lai
komi antrarūšiais piliečiais“. (E)

TIKSLAS-SKALDYTI
Spalio 27 d. Vyriausias Lietuvos Išlais

vinimo Komitetas išleido tokį pareiškimą:
Bostone ir Čikagoje vyksta pasiruošimai 

viešiems koncertams, kuriuos išpildys so
listai iš okupuotos Lietuvos.

Tuo reikalu Vilkas turi pareigą atkreip
ti visuomenės, kuriai rūpi Lietuvos laisvės 
reikalai, dėmesį į keletą aplinkybių, ku
rios pirmu žvilgsniu gali būti kai kam ne
ryškios.

Abejonės negali būti, kad pirminė šių 
koncertų iniciatyva ateina iš Lietuvos oku
panto. Pagrindinis jo su šiais koncertais 
siejamas tikslas yra ne lietuviškos kultū
ros puoselėjimas, bet politinė klasta, nes 
pirmuoju atveju nebūtų suprantamas jau 
daugiau kaip dvidešimt metų vykdomas 
žiaurus lietuvių tautos genocidas.

Sovietinių pareigūnų tikslas lietuvių iš
eivijos atžvilgiu aiškus: ją suskaldyti ir 
sunaikinti kaip veiksmingą Lietuvos lais
vės šauklį, sutaikyti išeiviją su esama Lie
tuvoje okupacine padėtimi, kad pagaliau 
okupantas galėtų skelbti pasauliui, jog lie
tuviai esame patenkinti, jog Lietuvos už
grobimo nepripažinimas be pagrindo.

Lietuvos priešai, siekdami paslėpti savo 
politinius tikslus, sąmoningai kreipia lie
tuvių dėmesį į kultūrinę pusę. Dėl to jie 
barsto mums lietuvių tautosakos bei kultū
ros trupinius. Mes žinome, kad Lietuvos 
menininkais bei operos solistais galėtų 
didžiuotis bet kas. Suprantamas mums ir 
Lietuvos menininkų noras pamatyti Vaka
rų pasaulį. Kiekvienas lietuvis asmeniškai 
mums būtų mielas svečias. Tačiau už me
no trupinius, nors jie mums ir labai bran
gūs, negalime ir neturime teisės pamiršti 
ar išsižadėti Lietuvos laisvės idėjos.

Šitokių viešų koncertų rengėjai gali ne
sąmoningai virsti klastingo okupanto veik
los talkininkais.

Tokio pavojaus reikia vengti, juo labiau, 
kad ne vien tik vieši koncertai lemia meno 
kūrybą ir tautinės sąmonės išlaikymą. 
Kiekvieno lietuvio individualios pastangos 
yra tautos kultūros ir žmonių gerovės lai
das.

Šia proga kviečiame laisvojo pasaulio 
lietuvius ieškoti asmeninių ryšių ir juos 
stiprinti su pavergtais lietuviais. (E)

DR. J. K. VALIŪNAS GRIŽO
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas iš 

Europos grįžo lapkričio 1 dieną. Lapkričio 
3 d. sušauktame Vliko valdybos posėdyje 
jis padarė išsamų pranešimą apie Vliko 
veiklą liečiančius jo Europoje turėtuosius 
pasimatymus ir pasitarimus. (E)

KUNIGAIKŠTIS SKUNDŽIASI
Lankydamasis JAV ir atsakinėdamas į 

žurnalistų klausimus, Edinburgo kuni
gaikštis juokais prasitarė, kad Britanijos 
karalių rūmus iš Buckingham palocius gal 
teks perkelti į mažesnį pastatą, nes jų iš
laikymas daug kainuoja, o biudžete skiria
mosios lėšos kasmet yra vis tokios pat, 
kaip buvo prieš 18 metų, tuo tarpu, kaip 
visi žinome, viskas per tą laiką žymiai pa
brango.

EUROPOS SAUGUMAS
šita ir ana geležinė' uždangos pusė jau 

seniai nori Europos saugumo ir protarpiais 
vis apie jį pakalba — išdėsto planus, pa
kalbina kitą pusę pradėti tartis. Iš tiesų 
bene nuo 1954 m. tik viena pusė ir berodo, 
kad jai rūpi surasti saugumo formulę, ku
ri būtų paranki jai. Vakariečiai nuo šalto
jo karo pradžios suprato, kad su sovietine 
puse sunku surasti bendrą kalbą. Sovie
tai sutiktų, tur būt, pasirašyti saugumo 
sutartį, jeigu būtų patenkintos visos sąly
gos. Bet tai ne vienu atveju reikštų kapi
tuliuoti. Dėl to vakariečiai, neatsisakyda
mi svarstyti Europos saugumo klausimo, 
jeigu sąlygos būtų pakenčiamos, kol kas 
viską remia jėgos politika. Jei vienoj pu
sėj stovi divizijos, tai ir kita stengiasi ne
atsilikti ar net pralenkti.

Europa iš tiesų buvo pasidalyta įtakos 
sritimis jau seniai, karo metu. Bet Vaka
rams atstovavusieji valstybininkai anuo
met, tur būt, arba buvo perdaug naivūs, 
arba, turėdami dėmesį skirti kovai prieš 
Hitlerį ir jo ašį, tiesiog nepagalvojo, ką da
ro. Jie turėjo žinoti, kaip sovietai supran
ta įtaką, nes Baltijos ir kiti kraštai jau 
buvo buvę užimti ir susovietinti. Klaidą 
vakariečiai, be abejo, greit pastebėjo, bet 
jau kada baigėsi karas, o sovietai su savo 
įtakoje esančiais kraštais vis tiek tebesiel- 
gia taip, kaip vergijos laikais. Tuo tarpu 
vakariečiai net ir karą pralaimėjusiems 
kraštams (Vokietijai, Japonijai) savo kapi
talais padėjo prasigyventi.

Taigi tokia Europa, kokia ji yra anapus 
uždangos, vakariečiams nepriimtina, nes 
toks valdymas prieštarauja visokioms tarp-

AR JŪS ESAT?
— Jungtinės Tautos, New Yorke... Ar 

jūs esat? — Taip, mes vis dar čia...
Tokiais žodžiais 1956 metų lapkričio 1 

dieną prasidėjo šifruotas radijotelegrafinis 
dialogas tarp Vengrijos komunistinės už
sienių reikalų ministerijos ir Jungtinių 
Tautų sekretoriato radijo telegrafistų.

Dramatiškai tą dalykų eigą, trukusią jau 
13 metų, ryškiaisiais brūkšniais pavaizda
vo Imre Kovacs, vengrų delegacijos narys 
Pavergtųjų Europos Tautų Seime, spalio 
23 dienos posėdyje, kai seimas minėjo 
Vengrijos revoliucijos 13-tąsias metines.

Trumpai, bet ryškiai parodęs, kaip anas 
Imre Nagy pagalbos šauksmas nebuvo iš
klausytas, Imre Kovacs pareiškė: — Isto
rija yra gera mokytoja mažosioms tau
toms: didžiosios valstybės nesuka sau gal
vos dėl jų.

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas kas
met šiuo metu priimdavo rezoliuciją, rei
kalaudamas, kad Vengrijos klausimas bū
tų grąžintas į Jungtinių Tautų dienotvar
kę. šį kartą vengrų delegatas pareiškė:

— Tryliktųjų Vengrijos revoliucijos me
tinių proga aš norėčiau sulaužyti seną PET 
Seimo tradiciją. Ne dėl prietarinio skai
čiaus, o dėl praktiškų sumetimų. Aš. ne
siūlysiu rezoliucijos, reikalaujančios 
įtraukti Vengrijos klausimą į dienotvarkę. 
Vengrijos klausimas, jei ne Jungtinių Tau
tų dienotvarkėj, tai tikrai yra tenai ap
dulkėjusiose neišspręstų klausimų lentyno
se. Vietoj rezoliucijos aš siūlau tokią de
klaraciją:

Prieš trylika metų vengrų tauta pakilo 
prieš komunistinę tironiją ir sovietinį vieš
patavimą. Didvyriškos pastangos buvo su
triuškintos nuoga, smurtiška jėga, kuri su
krėtė pasaulį.

Jungtinių Tautų Visuotiniame Susirin
kime buvo priimtos rezoliucijos po rezo
liucijų, reikalaujančios atitraukti okupa
cinę Sovietų kariuomenę ir atlikti laisvus 
rinkimus tarptautinėje priežiūroje. Vaka
rų valstybės netesėjo tų istorinių rezoliu
cijų įgyvendinti.

Dabar mes kreipiamės į visų laisvų žmo
nių sąžinę, šaukdami veikti, kad būtų at
statyta Vengrijos, taip pat ir kitų Rytų Eu
ropos tautų laisvė ir nepriklausomybė.

(Elta)

KRAUNA MĖSOS ATSARGAS
Vakarų šaltiniai skelbia, kad Sovietų 

Rusija krauna mėsos atsargas, ruošdama
si galimam susirėmimui su Kinija.

Apie mėsos atsargų telkimą vakarai spė
ja iš to, kad Rusija staiga pareikalavo la
bai daug popieriaus, naudojamo sušaldytai 
mėsai vynioti. Sovietai tokio popieriaus 
pirkdavo 500 tonų metams, o birželio mėn. 
Švedijoje užsakė net 10.000 tonų.

PRAPLATINTA GATVĖ
Kaune praplatinta buvusi Tunelio, o da

bar Baršausko gatvė. Per gražųjį Mickevi
čiaus slėnį eina dviejų krypčių kelias. O 
vargšas upelis Girstupys gelžbetoniais ap
kaustytas. kad nedarytų nuostolių apylin
kės gyventojams. 

tautinėms chartoms ir deklaracijoms. Sov. 
Sąjunga ir jos vadinamieji satelitai pui
kiai žino, kuo vakariečiai nepatenkinti. 
Gerai, kad tie vakariečiai nepakėlė piršto 
padėti apsiginti Vengrijai ar Čekoslovaki
jai, bet niekas nežino, ar sekantį kartą to
kia proga nepajudės ginti Jugoslavijos, 
Rumunijos ar Albanijos ir vakariečiai. Tai
gi Sov. Sąjungai ir nuo jos priklausantiems 
satelitinių kraštų vadams kaip tik ir rū
pi naujomis sutartimis užsitikrinti teisę ir 
toliau palaikyti vergiją. Jeigu būtų patvir
tintos dabartinės Sov. Sąjungos ir sateliti
nių kraštų sienos su Vakarais, tai sovietai 
galėtų ramūs tvarkytis, be jokios baimės, 
kad kas nors ims ir pastos sovietinėms ar
mijoms kelią į kurią nors naują Čekoslo- 
vakij ą.

Kai 1954 m. sovietai siūlė Vakarams Eu
ropos saugumo sutartį, padėtis buvo visiš
kai kitokia. Tada vakariečiai dar tik nese
niai buvo pradėję savo kailiu patirti, ką 
reiškia Sov. Sąjunga (atsimintinas susi
siekimas lėktuvais su Berlynu). Kai prieš 
keletą metų su naujais projektais važinė
jo Lenkijos užsienių reikalų ministeris, 
domėtis daug kas domėjosi, bet visiems 
atrodė, kad tai yra vien noras tarptautiš
kai sustiprinti Sov. Sąjungos pozicijas 
(pripažinti Rytų Vokietiją, patvirtinti 
naująsias Lenkijos sienas su Vokietija).

Šįkart Europos saugumo balandžiai yra 
Lenkijos užsienių reikalų ministeris ir 
Suomijos prezidentas. Šįkart ir sąlygos po 
truputį švelninamos. Ravydžiui, sovieti
niame pasiūlyme iš pradžių buvo numaty
ta iš pasitarimų išjungti JAV ir Kanadą. 
Dabar ta sąlyga jau atšaukta. Tik eikite 
ir pradėkite pasitarimus!

Po truputį užmirštamas paskutinysis so
vietų „netaktas“ — Čekoslovakijos užėmi
mas. Vakariečiams būtų malonu padaryti 
didesnį biznį su sovietiniais kraštais, taigi 
esama pagundos. Tačiau didesnio entuziaz
mo kol kas parodė bene vien Italija, ne
skaitant Suomijos, kuri, aišku, turi sušokti 
hopaką, nes yra Sov. Sąjungos kaimynė. 
Vakariečiai netiki sovietais. Europos sau
gumą svarstant, būtinai iškiltų klausimas 
sumažinti abiejose pusėse stovinčias divi
zijas. Vakariečiai mielai sumažintų NATO 
pajėgas, nes visiems kraštams tai yra naš
ta. Bet ar sumažintų savo pajėgas Varšu
vos paktui priklausantieji kraštai? Jie tas 
pajėgas dar vis didina.

Visi sutartinai pripažįsta, kad sovietams 
yra ko skubėti. Jeigu kiltų karas su Kini
ja, tai dalį pajėgų iš Europos tektų ten ga
benti. O jei su Vakarais bus nesuvestų są
skaitų, tai divizijos bus labai reikalingos ir 
čia, kur jos dabar yra.

RENKAMIEJI IR RINKĖJAI
Senas posakis tvirtina, kad visos val

džios yra iš Dievo. Tur būt, tas posakis 
yra dar iš tų laikų, kai valdė neribotos ga
lios karaliai ir kitokie didžiūnai. O dabar 
mes jau demokratiniuose kraštuose esame 
įpratę, kad valdytų partijos, surinkusios 
daugiausia balsų. Eidami artyn į savo 
bendruomenę, nebesutariame jau net ir 
dėl partijų vaidmens. Bet ar mes vieni esa
me tokie?

Pasirodo, kad ne. Ana, dabar New Yor- 
ko miesto burmistru buvo išrinktas Lind
say. Iš tiesų jis buvo perrinktas. Pirmą 
kartą kandidatu į burmistrus jį buvo išsta
čius! respublikonų partija. Artėjant dabar
tiniams rinkimams, partija pasirinko kitą 
kandidatą, bet Lindsay kandidatavo kaip 
nepriklausomas liberalas ir laimėjo. Vadi
nas, jis yra priklausomas nebe nuo parti
jos, bet tiesiogiai nuo rinkėjų.

Toks valdžios nebepripažinimas ir nepa
sitikėjimas ja pastebimas ir kitur. Dabar 
jis ryškiai reiškiasi tarp Britanijos darbi
ninkų. Britanija turi stiprias profesines są
jungas. Tų profesinių sąjungų vadovybės 
būtų lyg ir darbininkų valdžia, kuri visur 
jiems atstovauja ir už juos kalba. Bet ne
oficialūs streikai pradeda rodyti, kad dar
bininkai jau nebepripažįsta savo vadovy
bių. Tiek miestuose šiukšles išvežančių, 
tiek ir anglies kasyklose dirbančiųjų strei
kai buvo neoficialūs — juos tvarkė tam 
kartui susidarę komitetai. Darbininkų rei
kalavimus su darbdaviais ir vienu ir kitu 
atveju stengėsi pristatinėti ir spręsti pro
fesinių sąjungų komitetai. Bet kai profesi
nės sąjungos priimdavo sąlygas, darbinin
kai ir toliau rodydavo nepasitenkinimą ir 
neskubėdavo grįžti į darbą. Karštesnieji 
darbininkai savo demonstracijose net šauk
davo, kad prof, sąjungos juos pardavusios 
ir kad jų vadovybės turinčios pasitraukti.

Ar tai turėtų reikšti, kad ateina nauja 
valdymosi forma, kai balsuotojai patys pa
sirenka kandidatus tiesiogiai, be tarpinin
kų? Gal būt.

S. Baltaragis
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Dr. Jonas Šliupas
Lapkričio 6 d. sukanka 25 metai, kai Vo

kietijoje mirė vienas didžiausių mūsų tau
tinio atgimimo veikėjų — aušrininkas, vi
suomenininkas, rašytojas, diplomatas dr. 
Jonas šliupas. Mūsų šviesusis Vaižgantas 
savo literatūros paskaitose yra pareiškęs, 
kad ar kam patinka, ar nepatinka, dr. J. 
Šliupas lietuvių tautos kovų už laisvę isto
rijoje yra milžinas. Tai tikrai buvo dvasios 
ir kūno milžinas, stambaus sudėjimo, pla
čių pečių, masyvinės išvaizdos ir aštraus 
žvilgsnio mėlynomis perveriančiomis aki
mis. Jis visiems, įskaitant ir jo priešus, 
darė didingą įspūdį. Turėjo gerą atmintį, 
iškalbą ir stiprų balsą. Ir už tas kūno ypa
tybes lenkai praminė jį Lietuvos liūtu. O 
jo politinė veikla sudarė tikrų rūpesčių 
carinės Rusijos žandarams.

J. šliupas gimė 1861 m. vasario 23 d. 
Rakandžių km., Gruzdžių vis., Šiaulių aps. 
Pagal šeimos padavimus. Šliupų giminė 
buvo paplitusi visoje Lietuvoje, ir jos pra
eitis siekianti Vytauto Didžiojo laikus.

J. šliupas iš pat jaunystės įsijungė į po
litinę veiklą ir pradėjo kovoti dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės. Numaty
damas, kad didžiausias tos laisvės priešas 
yra imperialistinis Rusijos carų režimas, 
jis ir skelbė jiems kovą. Veikė kartu su ki
tais lietuviais ir dalinai su kitų rusų pa
vergtų tautų kovos organizacijomis, kurios 
siekė išsilaisvinti iš carinės priespaudos. 
Eet kai žandarai pradėjo J. Šliupą smar
kiai persekioti, tai jis, vengdamas suėmi
mo, iš Palangos slapta pabėgo j užsienį ir 
apsistojo Šveicarijoje. Čia, paremiamas 
geradarių, norėjo tęsti aukštuosius moks
lus. Bet ir vėl jį pašaukė bendri lietuvių 
tautos reikalai, ir mokslą teko atidėti vė
lesniam laikui. Jis vyksta į Tilžę ir apie 
pusmetį redaguoja „Aušrą". Iš ten slapta

VYSK. P. BRAZIUI PAGERBTI
„Ateities" leidykla išleido 88 puslapių 

leidinuką Vyskupas Pranas Brazys.
Šiame P. Jurkaus pieštomis vinjetėmis 

papuoštame ir, kaip tik iš pabaigoje iš
spausdintos angliškos santraukos paaiškė
ja, kun. S. Ylos paruoštame leidinėlyje a. 
a. vysk. P. Brazys, aišku, pristatomas ne 
visapusiškai, bet dalinai, daugiau šventiš
kai, prabėgomis, su šiek tiek teksto ir šiek 
tiek fotografijų iš įvairių jo susitikimų 
JAV. Europos skaitytojui gal šiek tiek ir 
keista atrodys, kad tarp tų leidinėlin su
dėtųjų apie 20 fotografijų nėra nė vienos, 
kur garbusis Europos lietuvių vyskupas 
būtų matomas tarp Europos lietuvių. Bet, 
žinoma, amerikonai leido knygutę, tai ir 
Europos lietuvių vyskupą išdrįso pasisa
vinti...

Knygutės pačioje pradžioje išspausdinta 
popiežiaus Pauliaus VI kalba, pasakyta 
vysk. P. Brazio konsekracijos išvakarėse. 
Toliau eina straipsnis apie vysk. P. Brazį, 
kaip apie Europos lietuvių Ganytoją, iš
traukos iš „Aidų“ ir „šaltinio“ apie vysku
pą ir trumpi biografiniai bruožai. Tolimes
ni knygelės puslapiai skirti vyskupo pa
skaitoms: „Kokia yra persekiojimo pras
mė ir pavojai Lietuvoje". „Kokia yra mūsų 
atsakomybė už tautos persekiojimą ir li
kimą“. „Kokias šita atsakomybė mums už
deda pareigas“, „Vasario 16-tosios paraš
tėje“.

Knygutės kaina — 2 dol.
P. An. 

grįžta į Lietuvą ir apsistoja Marijampolė
je. Čia kartu su P. Kriaučiūnu. V. Staniš- 
kiu, J. Jasulaičiu. T. Žičkausku ir Smilgių 
paruošia rusų valdžiai platų memorandu
mą. kad būtų atšauktas Lietuvoje spaudos 
draudimas, šį memorandumą pats J. šliu
pas įteikė Varšuvos generalgubernatoriui. 
Atlikęs šį rizikingą žygį ir vos nepakliuvęs 
į žandarų nagus, slapta pabėgo iš Lietu
vos ir iškeliavo į Ameriką.

Amerikoje jam tenka dirbti neįprastus 
žemės ūkio darbus. Bet J. Šliupas dėl to 
nenusimena — jis mokosi anglų kalbos ir 
siekia aukštojo mokslo, steigia ir redaguo
ja įvairius lietuviškus laikraščius, rašo 
knygas ir šviečia tautiečius, stengiasi tau
tiškai sąmoninti lietuvius ir parodyti 
jiems, kad jie nėra lenkai. Dėl to laisva- 
mintis Šliupas kartu su kunigais steigia 
lietuviškas parapijas, stato bažnyčias, stei
gia organizacijas, šaukia seimus ir akty
viai reiškiasi visoje lietuviškoje veikloje. 
Tos veiklos dėka Amerikos lietuviai prieš 
Pirmąjį karą jau buvo visose lietuviškos 
veiklos srityse visiškai apsisprendę ir su
siorganizavę savo organizacijose ir sąjun
gose.

Pirmojo karo melu šliupas vyksta į Eu
ropą ir dalyvauja lietuvių konferencijoje. 
1917 m. Stokholme įvykusioje konferenci
joje Vaižgantas pirmą kartą asmeniškai 
susitiko su J. Šliupu. Kunigas ir laisvama
nis puolė vienas antram į glėbį ir pasisvei
kino su brolišku nuoširdumu. Tai yra žmo
niškumo. krikščionybės ir pakantos pavyz
dys.

Nepriklausomoje Lietuvoje J. Šliupas 
tuoj prisideda savo patyrimu, energija ir 
sugebėjimais prie atkuriamojo darbo. Jis 
rūpinasi kariuomenės apranga, apginkla
vimu ir mediciniška pagalba. Šaulių są
jungai jis paaukoja tūkstantį dolerių, ir už 
tuos pinigus šauliai įsigijo ginklų. Jis daly
vauja viešajame tautos gyvenime ir rūpi
nasi kultūriniu ir ekonominiu tautos kėli
mu, dalyvauja ekonominėse organizacijo
se, steigia spaustuvę, renka pinigus preky
bos laivyno užuomazgai, dalyvauja susi
rinkimuose ir mitinguose, mokytojauja 
gimnazijoje ir dėsto Lietuvos Universitete. 
Kurį laiką jis buvo Lietuvos atstovu Lat
vijoje ir ten stengėsi įgyvendinti savo iš 
anksčiau puoselėtą mintį: lietuvių ir lat
vių tautų susivienijimą. Reikia pasakyti, 
kad J. Šliupas niekad nevengė atviro, nors 
ir ne visiems malonaus žodžio, kai būdavo 
kalbama apie bendruosius Lietuvos reika
lus. Ir vyriausybė iš jo dažnai išgirsdavo 
karčios tiesos žodį. J. Šliupas buvo ir lais
vosios minties skleidėjas. Jis Lietuvoje 
įsteigė Laisvamanių Etinės Kultūros Drau
giją, kuri leido laikraštį „Laisvoji Mintis“.

Dr. J. šliupo veikla buvo gana plati, jos 
neįmanoma trumpam rašinyje apibūdinti. 
Bet džiugu, kad ir Lietuva jo nepamiršo. 
Savanorių Sąjunga jį išrinko garbės na
riu, Lietuvos Universitetas už mokslinius 
darbus jam suteikė medicinos, teisių ir is
torijos garbės daktaro titulus, jam paskir
ta valstybinė pensija — 700 litų mėnesiui.

1940 m., kai Lietuvą okupavo bolševikai, 
tarp kitų buvo svarstoma ir dr. J. Šliupo 
pensijos byla. Šliupo kaltinti pirmoji at
vyko vadinamojo aukščiausio teismo narė 
Bulotienė. Ji pasisakė, kad atvyko niekieno 
neprašoma, norinti priminti Šliupo klai
das ir įspėti, kad jis esąs nevertas gauti 

pensiją. Girdi, jis. gyvendamas Ameriko
je. bendravo su klerikalais ir kapitalistais. 
Tai buvęs kerštas socialistams, kad jie jo 
neišrinko atstovu į kažkokį suvažiavimą. 
Bet vienas komisijos narys priminė, kad 
Šliupas yra išleidęs knygelę „Bedievis". 
Tai išgirdęs, komisijos pirmininkas rusas 
pareiškė, kad tos knygelės išleidimas nu
stelbia visas kitas „nuodėmes“, ir pripaži
no 500 rublių mėnesinę pensiją. Eet ar tuo
met jam rūpėjo ta bevertė pensija? Jis tik 
sielojosi Lietuvos nelaime, ir dar pamatęs, 
kad dalis jo buvusių pasekėjų nuėjo tar
nauti komunistams, senelis šliupas apsilie
jo gailesčio ašaromis.

1944 m. dr. J. šliupas iš Palangos, kur 
jis eilę metų buvo miesto burmistru, kartu 
su daugeliu tautiečių pasitraukė į Vokieti
ją. Rudeniop jis buvo pakviestas į Berlyną 
Lietuvos laisvės reikalu per radiją tarti 
žodį į Amerikos lietuvius. Šliupas tuo lai
ku jau buvo 83 m. senelis, bet kvietimą 
mielai priėmė, nes jautė pareigą patarnau
ti savo tėvynei ir savo tautai. Į Berlyną 
daktaras atvyko lapkričio 3 d. Jį atvežė 
žurnalistas Petrėnas. lydėjo giminaitis Bi
liūnas. Nuvežtas į Lietuvių Globos įstaigą, 
susipažino su darbų eiga ir ėmėsi redaguo
ti atsišaukimą. Bet, deja, mirtis nelaukė, 
ir tą atsišaukimą beredaguodamas jis mirė 
širdies smūgiu. Mirė 1944 m. lapkričio 6 
d„ pirmadienį, apie 8.30 vai. ryto, Berlyne, 
..Alexandra“ viešbutyje, kambaryje Nr. 62. 
Miltelstr. 16-17. Daktaras dar prieš savo 
mirtį pareiškė, kad jo kūnas po mirties bū
tų sudegintas. Jo valią išpildė Lietuvių Są
junga. sudarydama laidojimo komitetą, 
kuriam vadovavo V. Sidzikauskas. Lapkri
čio 11 d., dalyvaujant gausiam lietuvių bū
riui. mūsų didžiojo kovotojo ir veikėjo pa
laikai buvo sudeginti Wilmersdorf© kre
matoriume. Iškilmių metu Vilniaus operos 
solistė J. Augaitytė dainavo mylimiausią 
dr. J. Šliupo dainą „Ten, kur Nemunas 
banguoja“ — I. Kačanausko. Dr. K. Gri
nius apibūdino velionies nuopelnus mūsų 
tautai, pareikšdamas, kad geriausias būtų 
jam paminklą, kaip tikrajam Lietuvos 
ąžuolui, supilti piliakalnį su ąžuolu viršū
nėje. O tai padaryti labai lengva. Jei kiek
vienas tautietis senovės papročiu papiltų 
kepurę žemės, tai pasidarytų nemažas kal
nas.

Dr. J. Šliupas — Skruzdė iš Gruzdžių — 
buvo nepalaužiamos valios, didžiausios iš
tvermės ir darbštumo žmogus. Tai jis ir 
nusipelnė didelio ir visiems laikams išlie
kančio paminklo, primenančio jaunajai 
kartai, kaip reikia mylėti savo tautą ir ko
voti dėl tėvynės laisvės.

V. Vytcnietis

VĖLIAUSIAI IŠLEISTOS KNYGOS:

V. Volertas — Sąmokslas, prem. rom., 
kaina 31 šil.

H. Didžiulytė — Ošiančios pušys. Prisi
minimų rinkinys, kaina 21 šil.

S. Yla — Moderni mergaitė. Bręstančios 
mergaitės svajonės. Kaina 35 šil.

P. Jurkus — Ant Vilnelės tilto. Vilniaus 
Legendos. 21 šil.

M. Vaitkus — Mistiniame sode. Atsimi
nimai. 27 šil.
B. Zumeris — Dabarties Sutemose. 
Prem. religinės minties veikalas — 21 šil.

Žemėlapiai, periodika, gintarai. Rašyti: 

„DAINORA“, 14 Priory Rd., KEW — SU
RREY.

KIEMO TEATRAS
Vilniaus universiteto kieme pradėjo 

veikti teatras po atviru dangum. Teatras 
taip ir vadinamas: Vilniaus universiteto 
kiemo teatras. Pirmas spektaklis iš tikrų
jų buvo literatūrinis muzikinis koncertas, 
ir vadinosi „Inauguratio“, nes jis buvo su
rengtas mokslo metų pradžiai. Po to jau 
dukart buvo vaidinta Vydūno penkių 
veiksmų tragedija „Pasaulio gaisras“ ir A. 
Liuobytės „Kuršo bėglys“, „septynių pa
veikslų meilės, juoko ir kančių misterija“, 
kuri žadama vaidinti net keturis kartus.

Anąmet su skambiomis deklaracijomis 
atidarytas Jaunimo teatras kažkaip tylo
mis išnyko iš akiračio. Jis buvo „pamesti
nukas“. neturėjo patalpų ir nepavyko nie
kur padoriai prisiglausti. (Panašioj padėty 
buvo atsidūręs prieš 35 metus Kaune vei
kęs Jaunųjų teatras, bet tada jis palaips
niui įsiliejo į Valstybinį dramos teatrą 
Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoj). Šis naujas 
Vilniaus „off Broadway“ bandymas susi
rado „patalpas“, iš kurių niekas nevarytų, 
išskyrus šaltą rudens ir žiemos orą. (E)

VACLOVO DAUNORO PLOKŠTELĖ

Krivūlė Montrealyje išleido labai aukš
tos kokybės RCA gamintą ilgo grojimo Hi- 
Fi plokštelę, skirtą V. Daunoro įdainavi- 
mams.

Vaclovas Daunoras, gimęs 1937 m. Ža
garėje, nuo 1960 m. Lietuvos akademinio 
operos ir baleto teatro Vilniuje solistas 
(bosas), šiuo metu yra vienas iškiliausių 
lietuvių dainininkų. Labai aukštai vertina
mas Lietuvoj, bet išeivijos mažai tepažįs- 
tamas, nors Expo — 67 metu dainavo 
Montrealy ir Toronte. 1967-68 m. lavinosi 
garsiojoj dainavimo mokykloj La Scala 
Milane, Italijoj, ir yra sėkmingai koncer
tavęs ne tik Lietuvoj, bet ir užsienio kraš
tuose.

Plokštelėje yra jo įdainuotų 16 dainų ir 
arijų. Lietuvių kompozitorių yra 11 daly
kų: J. Tallat-Kelpšos „Žaliojoj lankelėj“, 
St. Šimkaus „Pamylėjau vakar“. „Anoj 
pusėj Dunojėlio“, V. Kačanausko „Tų mer
gelių dainavimas", A. Apanavičiaus „Tra
kų pilis“ (žodžiai Maironio) ir t. t.

Svetimiesiems atstovauja Don Basilio 
arija iš „Sevilijos Kirpėjas“. Zakarijas ari
ja iš „Nabucco", Karalius Pilypas iš „Don 
Carlos" ir kt.

Solisto dainavimą palydi tautiniai instru
mentai, pianinas ir įvairūs orkestrai, tarp 
jų ir pernai Montrealy koncertavęs Vil
niaus Filharmonijos kamerinis orkestras, 
vadovaujamas Sauliaus Sondeckio, ir tos 
pačios Filharmonijos simfoninis orkestras.

KRIVŪLĖS išleistos plokštelės „Lietu
viškos vestuvės“, „Palangos Juzė“ ir „Vir
gilijus Noreika" susilaukė ne tik didelio 
pasisekimo tarp lietuvių, bet pirmosios dvi. 
kaip neįkainuojamas lituanistinis turtas, 
buvo aukštai įvertintos daugelio pasaulio 
universitetų ir muziejų. Leidėjai tokioms 
įstaigoms ir asmenims jau yra padovano
ję apie 200 plokštelių.

„Vaclovas Daunoras“ ir kitos 3 anksčiau 
išleistos plokštelės gaunamos pas platinto
jus. arba užsisakoma paštu, prisiunčiant 
$5.55: Krivūlė. 5260 10-th Ave., Montreal 
405, Canada, Que.

^W’aSekMAuIENIO .

VYSKUPU SINODAS 1969 M.
Romoje įvykusis Vyskupų Sinodas 1969 

m. spalio mėnesį suteikė Bažnyčiai ramy
bės ir naujų vilčių. Neapdairus ir besaikis 
kai kurių negerovių peikimas spaudoje bu
vo pažeidęs Bažnyčios vardo orumą ir įne
šęs painiavos. Vyskupų Sinodas grąžino 
pasitikėjimą Bažnyčiai.

Kardinolas Heenan pareiškė spaudai, 
kad kunigija ir pasauliečiai nori priklau
syti ir toliau Bažnyčiai, vadovaujamai po
piežiaus. Vyskupų Sinodas vyko kartu su 
šv. Petro įpėdiniu, jam asmeniškai daly
vaujant pasitarimuose. Niekas neabejojo 
šv. Tėvo pirmumu. Ieškota sėkmingų bū
dų glaudesniems santykiams sudaryti tarp 
Šventojo Sosto ir Bažnyčios, pasiskirsčiu- 
sios į šimtus vyskupijų.

Pop. Paulius VI dalyvavo Sinodo posė
džiuose, klausėsi kalbėtojų, kai ką pasižy
mėdamas. kitiems pritardamas galvos link
telėjimu, bet jis pats pareiškimų nedarė: 
davė pilną laisvę išsisakyti ir išsiaiškinti 
vyskupams. Beveik visi vyskupai reiškė sa
vo mintį lotynų kalba, beieškodami vieny
bės. Kai prieš Sinodą buvo baimintasi, kad 
kai kurių kraštų vyskupai gali nutolti nuo 
popiežiaus, tai Sinodui vykstant paaiškėjo 
jų nuoširdus noras būti su popiežium ir 
būti jo vadovaujamiems.

Popiežius ir vyskupai sutarė dažniau su
sirinkti pasitarimams, — jie naudingi vi
sai Bažnyčiai. Atskirų kraštų vyskupai tar
sis savo srities reikalais. Bus atsiklausia
ma kunigų ir pasauliečių nuomonės ypa
tingais atvejais.

Šia proga'noriu priminti, kad Bažnyčio
je senais laikais patys žmonės rinkdavo 
sau vyskupą, kaip antai: šv. Ambroziejų V 
šimt., arba šv. Donatą, vyskupą. IX šimt.

Jaunuolis Donatas iš Airijos nukeliavo 
per Škotiją į Romą 816 m. Ten jis moky
tojavo. Kai 829 m. Donatas nuvyko į Fie- 
solę, kai tuo metu žmonės ieškojo sau tin
kamo vyskupo, jį pamatę ir priėmę kaip 
pamaldų kunigą, išrinko ir prašė būti jų 
vyskupu. Donatas valdė vyskupiją 47 me
tus. Mirė 876 m. Būdamas poetas, paliko 
savo kūrybos pavyzdžių. Parašė lotynu 
kalbos gramatiką, kuria apie 1224-1228 m. 
Modenos vyskupas Vilhelmas iš Savojoj 
viešėdamas pas prūsų vyskupą Kristijoną, 
išvertė į prūsų (lietuvių) kalbą. Deja, nė
ra to vertimo nė vieno nuorašo, rašo R. G. 
Latham, „Nationalities of Europe" II p. 358.

K.A.M.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRY — lapkr. 23 d„ 12.45 vai., St. 

Elizabeth's. Pamaldos už Lietuvos ka
rius.

NOTTINGHAM — lapkr. 23 d„ 11.15 vai. 
Židinyje.

LEICESTER — lapkr. 30 d„ 12 vai.. Mere 
Rd. Po pamaldų rodomi liet, garsiniai 
filmai.

NOTTINGHAM — lapkr. 39 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

ALGIRDAS .1. KASULA1TIS

LIETUVOS LAISVINIMO RAUKAS
1. [VADAS

Sėkmių ir nesėkmių tema bet kurioje 
srityje yra plati tiek horizontaline, tiek 
vertikaline prasme. Temą riboja laikas ir 
vieta bei apimties ir gylio rėmai. Tad iš
samus, analitinis svarstymas yra neįmano
mas, kaip lygiai ir pati tema yra neišse
miama. Tenka ribotis viena ar kita plot
me ir tik daline temos sklaida. Šis refera
tas ir yra bandymas pažvelgti į laisvinimo 
darbo sėkmes ir nesėkmes tik žvilgsniu, at- 
seikėjant esmingesnius klausimo aspektus. 
Kadangi tema yra vertinamojo pobūdžio, 
ji natūraliai turi tendencijos atsiskleisti 
kontraversinėje plotmėje. Tačiau gal čia 
kaip tik ir glūdi referato prasmė — tar
nauti įvadu ir pagrindu prasmingai disku
sijai. kuri konferenciniuose rėmuose yra iš 
tikrųjų prasmingesnis metodas vieningai 
minčiai ir susipratimui ieškoti, negu de- 
klaratyvinė, definityvais paremta paskai
ta.

Šis referatas sąmoningai daugiau dėme
sio skiria vadinamosioms nesėkmėms, nes 
jos daugiau rūpi. Nors sėkmių išvardiji
mas ir lukštenimas yra lengvesnis ir ma
lonesnis uždavinys, tačiau tebūna paliktas 
istorijos sprendimui. Iš kitos pusės — ne
sėkmių sklaida neturėtų būti suprasta kaip 
grynai negatyvi institucijų ar asmenų kri
tika. Ji turi tik vieną vienintelį tikslą — 
atsiskleidus realybei ir galimybėms, paieš
koti pačių tinkamiausių laisvinimo kovos 
būdų didžiausiems rezultatams pasiekti.

LAIMĖJIMAI UŽSIENIO POLITIKOJE
Laisvinimo problemą narpliojant, gal 

tinkamiausia ją skelti į užsieninę veiklą ir

.10 SĖKMĖS IR NESĖKMĖS
Šis straipsnis yra Liet. Krikščionių De

mokratų Sąjungos pirmininko kalba, pasa
kyta Amerikos Lietuvių Kongrese Detroi
to mieste. JAV. 1969 m. rugpjūčio 30 d.

vidinį stovį. Abi dalys, žinoma, yra vienos 
problematikos aspektai. Tačiau kiekvienas 
jų turi būti seikėjamas savo mastu.

Tarptautinė konjunktūra nėra mūsų są
lygojama ir tik labai minimaliai tėra įtai
gojama. Bet tarptautinio gyvenimo ir san
tykių niuansuose didele dalim slypi ir Lie
tuvos problemos išsprendžiai. Kaip tik to
dėl mums negali nerūpėti tiek pati kon
junktūra. tiek mūsų veikla ir įtaiga tarp
tautinės politikos procesams ir eigai. Eū- 
kime realistais: kol tarptautinė politika ir 
tarptautinė bendruomenė nėra kiaurai per
sunkta moralinių dėsnių, tol Lietuvos li
kimas yra apsprendžiamas didele dalim fi
zinių galių ir balanso. Jų kaip tik neturim. 
Bet kadangi didelė civilizuoto pasaulio da
lis bando vadovautis aukštesniais morali
niais dėsniais ir nuoširdžiai siekia teisingi; 
sprendimų, mes turime savo rankose eilę 
ginklų, kuriuos galime ir turime panaudo
ti. siekdami savo tikslo. Tokia situacija 
kaip tik puoselėja laimėjimo viltį ir teikia 
kovos energijos. Tik realus žvilgsnis į esa
mąją padėtį nepateisina nei migdančio op
timizmo, nei žudančio pesimizmo.

Dvidešimt penkerių metų perspektyvoje 
nesunku suvokti, kad laisvieji Vakarai, 
ypač didžiosios valstybės, nėra pakanka
mai suinteresuotos imtis efektyvių prie
monių Lietuvai ir kitiems pavergtiesiems 
kraštams išlaisvinti. Nors JAV ir didieji 

Europos kraštai nepripažįsta Brežnevo 
doktrinos, tačiau Čekoslovakijos pavyzdys 
aiškiai rodo, jog de facto Vakarams ši dok
trina yra priimtina, arba, mažų mažiausiai, 
su ja skaitomasi, kaip su realiu faktu. Šia 
prasme pavergtosios Lietuvos padėtis nėra 
pagerėjusi ir nelauktina, kad greitai pa
gerės.

Iš kitos pusės, realus žvilgsnis neleidžia 
nematyti, jog po tiek metų Lietuvos klau
simas nėra ne tik neužmirštas, bet Lietu
vos byla yra geriau žinoma pasaulyje, ne
gu okupacijos pradžioje. Šis žinojimo fak
tas nėra ir negali būti pats sau tikslu, ta
čiau jis liudija du dalyku. Viena, kad lais
vasis pasaulis dar nėra pasiryžęs pavergtą
sias tautas visiškai išduoti pavergėjų ma
lonei. Antra — kad laisvinimo darbas, va
dovaujamas VLIK©, o čia Amerikoje Ame
rikos Lietuvių Tarybos, buvo didele dalim 
prasmingas ir vaisingas, šis faktas yra la
bai svarbus turint galvoje, nors mažumos, 
bet balsingą ir nesibaigiančią mūsų veiks
nių kritiką, kuri tik retai tesiteikia žvelgti 
į laisvinimo darbą pozityviai ir dar rečiau 
kritiką pagrįsti pozityvia parama. Kritika 
yra būtina, bet lygiai būtinas ir objekty
vus žvilgsnis.

Juk Lietuvos bylą gina ir aktualina visų 
pirmiausiai ne svetimtaučiai, bet mes pa
tys. Užsienis pačiu geriausiu atveju yra tik 
daugiau ar mažiau imlus ir daugiau ar ma
žiau teigiamai nusistatęs mūsų įtakų at
žvilgiu. kurios gi sklinda iš mūsų pačių 
veiklos. ALTos pagimdyti Kersteno komi
sijos duomenys, radijo programos į Lietu
vą. ELTOS biuleteniai svetimomis kalbo
mis, šimtai straipsnių pasaulinėje spaudo

je, dešimtys rezoliucijų net tarptautinėse 
konferencijose, kasmetiniai Vasario 16 mi
nėjimai JAV kongrese ir t. t. visų pirmiau
siai yra mūsų pačių gimdyti ir tarptauti
niuose sluoksniuose įdaiginti. Todėl be ato
dairos kritikuoti politinių veiksnių veiklą 
nėra naudinga, prasminga ir, svarbiausia, 
neteisinga. Juk be mūsų veiksnių atliktojo 
darbo šiandien, greičiausia, jau nebeveik
tų nei Lietuvos Pasiuntinybės; galimas da
lykas, kad Lietuva nebūtų pripažįstama 
net nė de jure; tarptautinės organizacijos 
neturėtų lietuvių savo pilnateisiais nariais, 
ir t. t. Beveik tikra, kad ir pavergtosios 
Lietuvos padėtis kai kuriais atvejais būtų 
blogesnė. Mūsų pastangos jau ne vieną 
kartą sujudino didžiųjų valstybių apatiją, 
ir šių žodis ar tik užuomina ne vieną kartą 
sutrukdė okupantui vienokį ar kitokį Lie
tuvai kenksmingą žingsnį.

Politiniame laisvinimo darbe, kaip ir 
laisvo krašto politiniame gyvenime, gal 
viena pačių svarbiausių savybių yra kant
rybė. Adenaueris, kuris buvo ne tik tarp
tautinio masto valstybininkas, bet ir ro
žių augintojas, dažnai šį preceptą kartoda
vo tardamas, kad, nežiūrint kokia jėga 
trauktum rožės krūmą iš žemės, jo augimo 
nepagreitinsi. Per didelė jėga krūmą iš že
mės ištrauks, ir šis. užuot augęs, nugaiš. 
Taip ir politiniame gyvenime. Neatsakinga 
kritika, tiesos ir tvarkos nebojimas, tradi
cijų ir susitarimų laužymas dažniausiai ve
da į revoliuciją, kuri tik retai kada tar
nauja gėriui ir progresui. Kiekviena revo
liucija turi ypač nuodingą mirties geluonį, 
kuris žudo ne tik priešus, bet suėda ir savo 
vaikus.

Bendriausiais bruožais aptariant užsie
ninę padėtį, peršasi kelios išvados.

A. Iš lietuviškojo taško žiūrint, paverg
tosios Lietuvos padėtis yra blogėjančioje 
stadijoje, nes kiekviena diena kenčiančiai 

tautai neša vis daugiau įvairiausių nuos
tolių visose srityse.

B. šis realus faktas aiškiai įtaigoja kiek
vieną lietuvį dar daugiau įtempti jėgas ko
vai už tautos laisvę ir valstybės nepriklau
somybę.

C. Iš laisvinimo darbo taško žiūrint aiš
kiai matyti, kad laisvieji Vakarai nėra pa
siryžę nei dabar, nei artimoje ateityje po
zityviai mūsų problemą spręsti. Tad visa 
darbo našta visų pirmiausiai krenta ant 
mūsų pečių.

D. Kad mūsų byla šiandienos tarptauti
niame forume yra gyva, dargi gyvesnė ne
gu anksčiau, reiškia, kad mūsų politinė va
dovybė ir mes turime iš esmės tikslią ir 
teisingą laisvinimo kovos liniją. Jei aukš
čiausio tikslo nepasiekiama, toli gražu ne
suponuoja mūsų ar mūsų veiksnių neveik
lumo ar veiklos netikslumo.

E. Esamoji padėtis lygiai nesuponuoja 
reikalo perrikiuoti pėstininkus, vyskupus 
ir karalienes. Politinė kūryba, o politinis 
darbas irgi yra ar gali būti kūryba, nėra 
vienmetis augalas. Dažnai dešimtmečiai 
nurieda istorijon, kol pasirodo politikos 
vaisius. Kaip tik todėl, laužant savo socia- 
struktūrą. reikia visų pirmiausiai visu 
nuogumu atsiskleisti kaitos realybei. Ar 
nauja tvarka ir nauji žmonės bei kiti bū
dai bus naudingi aukščiausiam tikslui, ar 
ne. čia klausimas. į kurį teigiamiausiai ne
atsakius. jokia atsakinga kaita nėra gali
ma. Kaitą sąlygoja progresas, kuris savo 
ruožtu yra apspręstas tvarkos, teisės ir gė
rio. Jei kaita mažina tvarką, kompromi
tuoja tiesų ir apriboja gėrį, tokia kaita yra 
žalinga, netarnaujanti niekam, išskyrus 
regresą .

(Bus daugiau)
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TALKA TARYBOJE
Jau po paskutiniojo DBLS suvažiavimo 

aišku, kad ši didžiausioji Britanijos lietu
vių organizacija ryžtasi įgyvendinti mintį 
lietuviškos talkos reikalui tam tikra forma 
apsijungti su kitomis šio krašto lietuvių 
organizacijomis. Pagal naujuosius įstatus 
DBLS Tarybą sudaro tos organizacijos iš
rinktieji nariai ir kitų į talką įsijungiančių 
lietuviškų organizacijų deleguojamieji at
stovai.

Lapkričio 8 d. pirmą kartą Lietuvių Na
muose buvo susirinkusi posėdžio ta pagal 
naująją tvarką sudarytoji DBLS Taryba 
jau su kitų organizacijų atstovais. Posėdį 
atidarė ir jam vadovavo Tarybos pirm. dr. 
S. Kuzminskas.

Sveikinamąją kalbą pasakė Lietuvos At
stovas V. Balickas. Tokiomis mintimis jis 
pasveikino naująją Tarybą:

„Gerb. Pirmininke, gerb. Atstovai,
Šios dienos posėdyje Jūs svarstysite sa

vo statutą, kuriame yra pasakyta, kad 
DBLS Taryba yra lietuviškų organizacijų 
D. Britanijoje talka, o tos talkos aukščiau
sias siekimas yra lietuvybės išlaikymas iš
eivijoje ir laisvės bei nepriklausomybės at
statymas Lietuvai.
„Garbė Jums, kad tokius tikslus įrašote į 

Tarybos statutą, nes iš tikrųjų Lietuvos iš
eivijai dabar tenka rūpintis ne tiktai lie
tuvių tautinės gyvybės puoselėjimu, bet 
taip pat atlikti ir tuos uždavinius, kurių 
dėl okupacijos sąlygų negali vykdyti tau
tos kamienas.

„Man yra džiugu susilaukti naujos tal
kos. nes, vykdydami savo pasiskirtuosius 
uždavinius, be abejo, talkinsite ir Lietuvos 
Pasiuntinybei, kuriai be jūsų talkos nebū
tų lengva atlikti visus reikalus, susijusius 
su minėtaisiais tikslais.

„Prieš mus stovi platūs darbo barai, o 
mūsų gretos jau nebe didėja, bet mažėja. 
Daugeliui išemigravus į užjūrius, o kitiems 
iškeliavus į amžinybę, mūsų eilės praretė
jo. ir ant likusiųjų gula vis didesnė ir sun
kesnė darbo našta. Atsižvelgiant į visa tai. 
mums tenka susirūpinti savo veiklos racio- 
nalizavimu. Pirmoj eilėj žiūrėkime, kad to
ji veikla eitų sklandžiai ir darniai ir kad 
būtų išvengta bet kokio dvilypumo. Venki
me taip pat tuščių ginčų, nes iš tikrųjų bū
tų liūdna, jei mes sprogdintume dinamitą 
ir lietume rašalą tarpusavio kovai vesti. 
Šį liuksusą dar būtų galima leisti sau nor
maliais laikais. Tačiau šiandien, kai mūsų 
kraštas yra priešo rankose, tai būtų nenor
malu. šiandien visą savo energiją ir visas 
savo jėgas turime koncentruoti veikimui į 
laisvojo pasaulio viešąją opiniją. Atsimin

sistsisisisisistststsisisisisistsisisisisistsisisisisasistsiyi
S PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU... S

Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems, h

užsakydami dovanų siuntinį per ■»'

Baltic Stores Ltd. į
(Z. JURAS) i

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. S
Tel. 01 739 8734 S

šį rudenį siūlome 3 siuntinius sudarytus iš labai aukštos i,
rūšies prekių ir tik tokių, kurios ten reikalingos ir naudingos.
RUDENINIS (1) 1969 
3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui aukščiausios rūšies veliūro 
medžiagos, 3į jardo vilnonės kostiuminės medžiagos vyriškam ar J
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimpleno medžiagos puikiai suk- ]]
nelei, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 1 vyriškas ar moteriškas ge- “I
ros rūšies megztukas, 20 angliškų ar amerikoniškų cigarečių, 1 p. U
vyriškų ar moteriškų nailoninių ar vilnonių kojinių. III

KAINA £33.0.0. p
RUDENINIS (2) 1969 [n
Moteriškas ar vyriškas itališkas nailoninis lietpaltis, 3i jardo ang- |
liškos vilnonės medžiagos, tinkamos vyriškam ar moteriškam kos- j 
tiumui, 1 terelyno bliuzelė, 1 moteriškas ar vyriškas nertinis ar jr
kardiganas, 1 vilnonė gėlėta ar su ornamentais puiki skarelė, 1 
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių. [n

KAINA £27.0.0.
MAISTO SIUNTINYS 1969 S
6 sv. geriausios rūšies kanadiškų miltų, 1 sv. kakavos, J sv. arbatos, ĮįJ 
2 sv. ryžių, i sv. pipirų, juodų ar kvepiančių, į sv. geriamojo šoko- “J
lado, 1 dėž. Nescafės, 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 sv. šokolado. ĮĮJ

KAINA £10.0.0. p
Taip pat į rūbų siuntinius galime papildomai įdėti žemiau j 

išvardytus daiktus, kurie visad naudingi ir laukiami Lietuvoj. 'T 
Itališki nailoniniai lietpalčiai £4.0.0, vilnonės geros rūšies skarelės 
£1.15.0, vyriški ar moteriški megztukai £4.15.0, nailoniniai išeigi- Į[
niai marškiniai £2.15.0, vyriškos ar moteriškos vilnonės ar nailo
ninės kojinės £0.15.0, Parkeris £2.0.0.

Mielai pasiunčiame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasi- | 
renka iš mūsų kainoraščio arba užsako, ką pageidauja. Taip | 

pat persiunčiame ir pačių siuntėjų sudarytuosius [jj
nuosavus siuntinius. f]

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti atitinkamą n
INCOME TAX SUMAŽINIMĄ.
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kime. kad mūsų jėgos laisvame pasaulyje 
nėra gausios. Tad taupykime tas jėgas ir 
naudokime jas racionaliai. Be to, pratinki- 
mės dirbti drauge su kitų pavergtųjų tau
tų vienetais. Latvių, estų ir kitų pavergtų
jų tautų žmonės turi tas pačias problemas, 
kaip ir mes. Eikime tad drauge ii’ derinki
me su jais savo veiklą.

„Anais sunkiais laikais, kai didžios ne
laimės slėgė mūsų Tėvynę, tai mūsų tautos 
atgimimo dainius Maironis tokiais žo
džiais kreipėsi į lietuvius:

„Nors mūsų, broliai, nedaugei yra. 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė!
I darbą stokim vyrs į vyrą:
Sujungtos rankos suteiks stiprybę!“

Ir Vincas Kudirka ne kitaip galvojo, nes 
jis paskelbė lietuviams amžiais įsidėmėti
ną įsipareigojimų:

„Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“.
„Šia proga man malonu jus visus pasvei

kinti ir palinkėti jums geros kloties ir vai
singų darbų“.

DBLS pirm. inž. J. Vilčinskas, pasveiki
nęs Valdybos vardu, pasakė tokią kalbą:

„Lietuvių organizacijų apsijungimas per 
įvairius koordinacinius komitetus nėra 
nauja mintis. Panašus apsijungimas buvo 
įgyvendintas bent kelis kartus liet, emigra
cijos istorijoje, ypač tais laikotarpiais, kai 
reikėjo jungtinėmis jėgomis atlikti dides
nius uždavinius. Taip yra buvę pirmojo 
pasaulinio karo metu, antro pasaulinio ka
ro metu, pokariniu laikotarpiu,. steigiant 
Pasaulinės Liet. Bendruomenės organiza
ciją. Koordinaciniai komitetai veikia ir 
dabar įvairiuose provincijos miestuose. 
Kodėl kilo mintis apjungti lietuvių orga
nizacijas dabar? Ir kodėl DBLS pa
sirinkta kaip pagrindas?

„Tur būt, visi sutiks, kad šiuo metu lie
tuvių skaičius D. Britanijoje nuolat mažė
ja. Tuo tarpu uždaviniai, darbas, kurį rei
kia atlikti, didėja. Taip pat pergyvenome 
labai pavojingą Lietuvos istorijos laikotar
pį, kuris reikalauja visų lietuvių budrumo. 
Išeivija, ypač gyvenanti Europoje, jeigu 
veiks sumaniai ir energingai, gali daug 
prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

„Kodėl apsijungti po DBLS stogu? — Nė 
vienas D. Britanijos lietuvis negali ginčyti, 
kad DBLS nėra stambiausia ir 
veikliausia lietuviška organizaci
ja. Veikdama kartu su L. Namų B-ve, ji 
taip pat yra pajėgiausia. Bet DB
LS. kaip visos lietuvių bendruomenės or
ganizacija, galėtų nuveikti žymiai daugiau, 

jeigu ją paremtų kitos, smulkesnės lietu
vių organizacijos, kurios pačios yra nepa
jėgios atlikti didesnių darbų.

„Mūsų pajėgų mobilizacija reikalinga, 
nes Lietuvos okupantas pastaruoju laiku 
pradėjo stiprinti savo pastangas įsitvirtin
ti ilgesniam laikui Baltijos pajūryje. Tokio 
jsistiprinimo ženklai aiškiai matyti.

„Tai rodo okupanto bandymas pavilioti 
tikinčiuosius ir suskaldyti dėl Lietuvos 
laisvės kovojančią išeiviją. Lietuvoje yra 
sumažėjusi antireliginė propaganda, o iš 
spaudos ji ir visai išnyko. Liudytų tai ir 
staigus požiūrio pasikeitimas į kun. Tumą- 
Vaižgantą, minint jo gimimo 100 metų su
kaktį. Staiga buvo pirmą kartą po karo iš
leisti jo „Pragiedruliai", suruošti jam pa
gerbti iškilmingi minėjimai, tarp kurių 
ypač išskirtinas įvykęs Vilniaus Valst. 
Teatre, kur dalyvavo aukšti komunistų pa
reigūnai — M. Šumauskas, KP sekr. A. 
Barkauskas, min. pirm, pavad. V. Vaza- 
linskas, kultūros ministeris šepetys, rašy
tojai ir visuomenė; ten Teatro scenoje bu
vo iškabintas didžiulis kun. J. Tumo port
retas. J. Tumą paminėjo visa Lietuvos 
spauda.

„Kaip „Tiesa" rašė, valdžios lėšomis re
montuojama šv. Onos bažnyčia Vilniuje.

„Stengiamasi stabdyti vakarietišką įta
ką. Kai Vilkas pasisakė už asmeniškus san
tykius su Lietuva, dabar jau suvaržytas 
turizmas — tik 5 dienas teleidžiama išbūti 
Vilniuj, atnaujinta propaganda prieš siun
tinius, sugriežtinta laiškų cenzūra.

„Tarptautinėje srityje sovietai yra su
stiprinę pastangas sušaukti konferenciją 
Europos Saugumo sutarčiai pasirašyti. 
Svarbiausias sutarties punktas — pripa
žinti pokarines Europos sienas, kaip nuo
latines. Tokiai konferencijai pritaria ko
munistinių kraštų vyriausybės ir Skandi
navija. Šiaurės Atlanto pakto kraštai tuo 
tarpu nepasiruošę dalyvauti.

„Rodo aktyvumą Lietuvos TSR užsienių 
reikalų ministerija -— į Vilnių buvo kvie
čiami Maskvoje reziduojantieji užsienių 
diplomatai. Mezgami kultūriniai ir preky- 
kybiniai santykiai su Lenkija ir Rytų Vo
kietija ir tuo norima sudaryti pasauliui 
įspūdį, kad Lietuva tvarkosi savarankiš
kai.

„Okupanto kėslus reikia demaskuoti. Pa
vyzdžiui, taika religijos fronte būtų svei
kintina, jeigu tai reikštų tikėjimo laisvę. 
Deja, ji tereiškia okupanto siekimus pavi
lioti tikinčiuosius Lietuvoje ir suklaidinti 
išeiviją — suskaldyti ją. Bendravimo tarp 
išeivijos ir krašto stabdymas reiškia, kad 
komunistų vadeivos bijo savo kraštuose to
kių įvykių, kaip Čekoslovakijos „pavasa
ris", nes iš Vakarų sklinda laisvės šūkiai. 
Maskva bijo vakarietiškų idėjų skverbimo
si į rytus. Komunistai nori pavergtose tau
tose sunaikinti viltį, kad jos išsilaisvins. 
Tam norima sušaukti ir Europos saugumo 
konferenciją.

„Mūsų atsakymas:
1. Vienybė ir organizuotumas. Todėl 

kviečiame visus prisidėti prie DBLS veik
los. Kviečiame visas organizacijas jungtis 
į DBLS Tarybą.

2. Siekiame tokios padėties, kad mūsų 
demokratišku būdu išrinkta vadovybė ga
lėtų kalbėti visos išeivijos vardu.

3. Tokia padėtis turi būti pageidaujama 
ne tik DBL Sąjungai, bet ir visoms kitoms 
lietuvių organizacijoms D. Britanijoje, ku
rios siekia to paties tikslo: lietuvybės išlai
kymo išeivijoje ir Lietuvos išlaisvinimo“.

Pirmininkas kalbą baigė Maironio pos
mais apie Karpatais ateinantį pavasarį ir 
tokį pat Lietuvos laukiantį likimą.

(Nukelta į 4 psl.)

BARNARDAS NEMALONĖJE
Garsusis Pietų Afrikos gydytojas Chris

tian Barnardas, plačiai pasaulyje žinomas 
širdies persodinimo operacijomis, užrūsti
no savo vyriausybę.

Dabar jį puola laikraščiai ir radijas už 
kalbą, kurioje jis palietė krašto rasinę po
litiką. Jis savo kalboje iškėlė tos rasinės 
politikos nenormalumų.

ORAS LIETUVOJE
Vilniaus „Tiesos“ pranešimu, oras ten 

naktimis jau būna iki 5 laipsnių šalčio.
Dienomis sninga ar lyja.

Komunistų partijos narių skaičius
„Tiesa" rašo, kad dabar Lietuvos komu

nistų partija turi 114 tūkstančių narių.
1918 metais partija turėjusi 800 narių.

SKAITYTOJU LAIŠKAI

CENZŪROS KLAUSIMAS
Mielasis Redaktoriau,

Baisiai nesutinku su tais redaktoriais 
bei kai kuriais kitais asmenimis, kurie yra 
linkę viską cenzūruoti, kas jiems nepatin
ka. Tai žmonės, kurie bijo tiesos ir švie
sos!

Šia proga reiškiu protestą prieš išcen- 
zūravimą mano laiško dėl S. Nenorto pa
skyrimo į DBLS Tarybą.

Jeigu yra vieta laiškams, tai laiškai, jei
gu spausdinami, turi būti tokie, kokie jie 
yra parašyti, o ne pataisyti, kaip kam pa
tinka.

šalin bet kokią cenzūrą! Tegyvuoja lais
vas žodis!

Stasys Kasparas

Reformuotinas statutas;
K. Senkaus pasikalbėjimas su teisinin

ku J. Kairiu apie Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Statutą Fed. Vokietijos Kraštui.

(Tęsinys iš pr. numerio)
Klausimas 5. — Lietuviai kunigai Vokieti
jos Liet. E endruomenėje nuo seno nemažai 
reiškėsi ir toliau darbuojasi. Tačiau nema
ža tautiečių laiko neigiamu reiškiniu, kai 
kunigas sutinka būti renkamas į P. L. 
Bendruomenės vadovaujančius organus. 
Šitokia tendencija yra gana stipri net ka
talikų eilėse. Ji aikštėn iškilo 1968 metais 
Huettenfelde, liet, katalikų pastoracinių 
rajonų atstovų suvažiavime, kuriame ir 
Tamsta aktyviai dalyvavote. Ar šitos ten
dencijos galutinių priežasčių nebūtų ieško
tina dabartiniame Bendruomenės Statute, 
kad tam tikrų srovių lietuviai Vokietijoje 
neretai stengiasi kunigų neprileisti prie 
vadovavimo arba išrinktiems darbą ap
sunkina?
J. K. — Tamstai irgi yra žinomas lotyniš
kas posakis: Quod capita, tot sensus. Jis la
bai tinka mums, lietuviams, kurie esam vis 
dėlto individualistai. Todėl ir nenuostabu, 
jei pasitaiko pasisakymų prieš dvasiškių 
dalyvavimą Bendruomenės vadovaujan
čiuose organuose. Bet tokių pasisakytoji) 
nėra kažkiek daug. Tai patvirtina ir rin
kimai į Tarybą. Jei seniau jie buvo tvar
kingai pravedami, tai. kaip galėjot paste
bėti, būdavo atvejų, kada kai kurie dva
siškių gaudavo daugiau balsų, nei civiliai. 
Todėl pasisakymai prieš jų dalyvavimų 
Bendruomenės vadovaujančiuose organuo
se kyla greičiausiai ne todėl, kad jie yra 
dvasiškiai, bet bene todėl, kad kai kurie 
jų, būdami Bendruomenės vadovybėje, pa
daro ėjimų, priešingų visuomenės lūkes
čiams. Pastaroji laukia iš jų visiško objek
tyvumo bei kieto principiškumo mūsų ben
druose reikaluose, susietuose su teisėtumu 
ir teisingumu. Patyrusi apie jų priešingus 
pasielgimus tenai, ji nusivilia jais ir bene 
todėl pradeda net kalbėti prieš jų dalyva
vimą apskritai. Pvz., neįtikėtina, kad pasi
tikėjimą dvasiškiais, dirbančiais mūši) 
bendruomeninį darbą, visuomenės akyse 
būtų pakėlęs anas iš jų, kuris, būdamas 
Garbės Teismo nariu, pasirašė Garbės 
Teismo sprendime, tvirtinančiame netvar
kingai pravestus ir vėliau apskųstus rinki
mus į dabartinę Tarybą, per kuriuos ir jis 
pats įėjo į ją.

Kai dėl minimosios tendencijos, pasireiš- 
kusios Huettenfelde 1968 m. lietuvių kata
likų pastoracinių rajonų atstovų suvažia
vimo metu, turiu pasakyti, kad ji išplaukė 
vien iš kai kurių žymesniųjų frontininkų 
ir greičiausiai dėl jų laikymosi savo nepa- 
saulėžiūrinės politikos. Tiesa, galit tuoj at
sakyti man, kad mūsų Bendruomenė nėra 
politinis lietuvių išeivių junginys. Bet ši
taip yra teoretiškai. Praktiškai, atrodo, su- 
politinta ne vien Federalinės Vokietijos 
Bendruomenė, bet ir viso pasaulio. Be to, 
paskaičius Broniaus Laukio (ELI) aprašy
mą apie Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Tarybos rinkimus (Darbininkas, 1969 
m., Nr. 4. psl. 3 ir 4), lyg ir peršasi išvada, 
kad pastoracinių reikalų priedanga fronti
ninkai bene bus pirmoje eilėje siekę su
kurti sau naują markę rinkimams, nors, 
atrodo, neturint jokių užkulisių, galėjo eiti 
ir savo organizacijos vardu. Begalvoda-

NAUJI TERMINAI
šių laikų tautosaka Lietuvoj — bloga 

prasme populiarių dalykų pavadinimai. 
Apsilankantieji Lietuvoj, jau yra atvežę 
šiokią tokią tų „terminų žodynėlio“ užuo
mazgą. Pavyzdžiui:

Bomba — atmatinių mėsgalių prikimštas 
storos žarnos galas, kamuolio pavidalo. 
Sprogsta (nusikeikimais) ne kamuolys, o 
valgytojas, kai paragauna.

Klarnetas — nulupta karvės uodega 
sriubinės mėsos vietoj. Suvynioti mados 
(arba popieriaus) nėra, tai kai kas nusi
pirkęs nešasi, visas miestas grožisi „klavi- 
šiais“.

šunies džiaugsmas — pigiausia (daž
niausiai nesunkiai gaunama) dešra, iš bė
dos ir žmonių valgoma.

Vengerkos — caro laikais: moteriški ba
tukai su auliukais; dabar — karvės kojū
galiai (panaši paskirtis, kaip Klarneto).

Silkė — nepriklauso į maisto skyrių: pio
nieriaus kaklaryšis! Daugelis vaikų dėvi 
tik mokykloj, išėję nusitraukia, ir į kiše
nę. Jei ateina mokyklon užmiršęs užsiriš
ti. kiti įspėja: „Kur gi tavo silkė!“

Dar keli vietovardžiai:
Bajorų Gūžta — namai (Kaune), kur 

gyvena miesto partijos ir administracijos 
diduomenė.

Kremlius — tas pats, kaip Bajorų Gūž
ta, tik Šiauliuose.

Taškentas — naujas „mikrorajonas“ pie
tinėj Šiaulių daly. Ten buvo apgyvendinti 
iš Taškento atgabentos nuo žemės drebė
jimo nukentėjusios šeimos — uzbekai. Ne
patiko jiems Lietuvos klimatas, ir visi jau 
grįžo atgal į tikrąjį Taškentą. Butus gavo 
vietiniai rusai ir lietuviai. Eet Taškento 
vardas tam rajonui prigijo ir pasiliko (ne
oficialiai. bet papuliariai; kaip ir visi šia
me žodynėlyje pateiktieji terminai). (E) 

mas apie aną suvažiavimą, prisiminiau ir 
Tamstą. Tada buvote vienintelis, kuris, 
kiek žinau, iš anksto ir visu atsidėjimu 
ruošėtės į jį, buvot atsivežęs daugybę pla
nų ir sumanymų, bet, kaip galėjot paste
bėti, net tarp dvasiškių nesulaukė reikia
mo dėmesio. O vienas žymiųjų frontinin
kų (jo pavardės greičiausiai nesat dar pa
miršęs, ir. be to. ji turėtų būti užprotoko
luota). lyg norėdamas atbaidyti mūsų dva
siškius nuo bendruomeninio darbo ar 
siekdamas kokių nors kitų tikslų, pasta
riesiems prikišo, kad jie yra jau praradę 
po devyniasdešimt devynias aveles ir pan., 
nors taip nebuvo ir nėra. Pvz.. jau aštuo
niolika metų, kai gyvenu Miunchene, ir 
tiek pat laiko matau tuos pačius ir net nau
jus kunigus lankant pamaldas, išskyrus, ži
noma, mirusius ir išemigravusius. Kiek ži
nau. panašiai yra ir visur kitur. Tik man 
buvo keista, kad prieš tokį dirbtinį prie
kaištą iš ten buvusių dvasiškių nė vienas 
nereagavo.

Apskritai tenka pasakyti, kad dėl nepa- 
minėjimo statute tamstos iškeltųjų klau
simų ar dėl praleidimo jų tenai pirmoje ei
lėje yra kalti Bendruomenei vadovaują ir 
joje prasikišę ar į ją iš šalies prakišti as
menys.
Klausimas (i. — Man stiprėja įspūdis, kad 
ne vien Bendruomenės Statutas yra refor
muotinas. Reformos reikėti) ir kitur. Na. 
bet tai būtų naujos temos. Vokietijos Kraš
to Tarybos sesijoje, kuri vyko šių metų 
kovo gale, buvo išrinkta trijų asmenų.ko
misija; jos uždavinys esąs dabartinį sta
tutą peržiūrėti ir pagerinti. Kas į šią ko
misiją įeina?
J. K. — Pagal PLB Vokietijos Krašto Val
dybos Informacijas (1969 m. kovo 31 d., 
Nr. 3. psl. 3), dabar veikiančiam statutui 
peržiūrėti Taryba yra išrinkusi Barasą, 
Glemžą ir Lukošių.
Klausimas 7. — Gal pokalbio užbaigai tu
rite dar ką nors pastebėti?
J. K. — Kadangi mudviejų pasikalbėjimas 
užsitęsė, tai čia. lyg pratęsdamas atsaky
mo pabaigą į penktąjį klausimą, tepridur- 
siu tik, kad ne vien statutas turėtų būti 
kaip galima tobulesnis, bet taip pat ir jo 
vykdytojai ir ypač pastarieji.

MADRIDO RADIJO 
REIKALAIS

Spalio 18-21 d. Vliko pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas lankėsi Madride. Visas 4 die
nas jis skyrė nuo spalio 1 d. per Valstybi
nį Ispanijos Radiją pradėtų transliuoti lie
tuviškų programų reikalms.

Spalio 18 d. buvo pakviestas pas estų 
atstovą Ispanijoje ir estų radijo programos 
vedėją dr. V. Raudą vakarienės, kur kartu 
su lietuvių ir latvių programų vedėjais ap
tarė pabaltiečių transliacijų reikalus.

Spalio 19 d. susitiko su esamais ir numa
tomais lietuviškųjų radijo transliacijų 
darbuotojais ir svarstė programų paruoši
mo ir perdavimo klausimus.

Spalio 20 d., lietuvių ir estų programų 
vedėjų lydimas, Ispanijos Informacijos ir 
Turizmo Ministerijoj dr. J. K. Valiūnas 
aplankė Ispanijos Valstybinio Radijo 
transliacijų į užsienį direktorių Don Luis 
de Andrės, Informacijos ir Turizmo Minis
terijos ryšių skyriaus vedėją Sr. Santiago 
de Pablo, Spaudos Departamento direkto
riaus pavaduotoją ir juridinio skyriaus ve
dėją bei Madrido Universiteto teisių fakul
teto prof. Jose Angel Castro Farinas. Su 
visais kalbėjosi apie lietuvių radijo pro
gramas ir pakvietė rytojaus dieną pietų į 
geriausią Madrido viešbutį Ritzą, kuriame 
buvo apsistojęs. Tą pačią dieną vakare tu
rėjo su lietuviškų transliacijų redaktorium 
pasikalbėjimą, trukusį 15 minučių, t.y., vi
są programos laiką, kuris buvo perduotas 
į Lietuvą.
Spalio 21 d. Ritzo viešbuty atskiram kam

bary suruošė aukštųjų Ispanijos Informa
cijos ir Turizmo Ministerijos pareigūnų 
garbei pietus, į kuriuos atvyko spalio 20 d. 
aplankytieji ponai ir estų, latvių bei lietu
vių programų vedėjai. Visi pareigūnai pa
rodė pabaltiečių problemų supratimą.

Tą pačią dieną Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas išskrido į Barceloną.

Lietuviškos radijo transliacijos ligi šiol 
netrukdomos ir gerai girdimos. (E)

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

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

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester
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Europos lietuviu livouiliu

LONDONAS
KALĖDINIS BAZARAS

Tradicinis Londono baltiečių moterų or
ganizacijų KALĖDINIS BAZARAS ir šiais 
metais vyks Latvių Namuose. 72. Queens- 
borough Terrace, Bayswater, W. 2. Baza- 
ras veiks lapkričio 28 d. — 30 d. savaitga
lį nuo 4 iki 9 vai. vak.

Bazaio metu veiks bufetai, o sekmadie
nį, lapkričio 30 d., 5 vai. vak., bus vaikų 
pasirodymas.

Lietuvėms moterims šiuose kiekvienais 
melais vykstančiuose bazaruose atstovauja 
dainavie,ės. Jos visuomet įdeda daug dar
bo, rūpesčio ir energijos, kad bazaras būtų 
įdomus, patrauklus ir, žinoma, pelningas, 
nes juk kiekvienas bazare gautasis centas 
dainaviečių yra sunaudojamas lietuvių šal
pai.

Siekdamos praturtinti lietuviškąją šio 
bazaro dalį, dainavietės ir šįmet tikisi susi
laukti gausios ir norios lietuvių talkos. 
Daiktai, skiriami bazarui, priimami Lietu
vių Namuose (1 Ladbroke Gardens, W. 
11). Londono lietuvių moterų „Dainavos" 
sambūris aukotojams jau iš anksto širdin
gai dėkoja.

DAINAVIEČIŲ DĖMESIUI
Sekmadienį, lapkričio 23 d.. 4 vai. vak., 

Lietuvių Namuose vyksta visų dainavie
čių susirinkimas kalėdinio bazaro reika
lams aptarti.

DIDELIS KONCERTAS LONDONE
Londono LAS Skyriaus Valdyba Kariuo

menės šventės proga rengia lapkričio 22 d. 
(šeštadienį), 7.30 vai. vak., Sporto ir Soc. 
Klubo salėje, 345A, Victoria Park Rd., E.9,

KONCERTĄ
Programą išpildys žinomosios solistės V. 

Gasperienė, V. Galbuogytė ir baletininkė 
J. Vainoriūtė.

Prieš kurį laiką toks koncertas buvo 
Manchesteryje ir praėjo su dideliu pasise
kimu ir susilaukė gražiausių atsiliepimų. 
Tad niekas nepraleiskite progos jo pasi
klausyti ir pasižiūrėti Londone.

Valdyba

Į ANGLIJĄ GRĮŽO 
DR. M. GORODECKAITĖ

Metus laiko praleidusi Kanadoje, kur 
St. John's universitete buvo sociologijos 
profesorė, į Londoną grįžo dr. Marina Go- 
rodeckaitė.

Dr. M. Gorodeckaitė pietinėje Anglijoje 
ilgesnį laiką dirbs tiriamąjį mokslinį dar
bą.

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

LVS Ramovės Manchesterio Skyrius lap
kričio 22 d„ šeštadienį, punktualiai 5.30 
vai., rengia

Kariuomenės šventės minėjimą
Eccles British Legiono Klubo erdvioje sa
lėje (Chadwick Rd., Eccles).

Programoje kpt. V. Andruškevičiaus pa
skaita ir meninė dalis, kurioje pasirodys 
Manchesterio ir apylinkės jaunimas, vado
vaujamas B. Snabaitienės ir J. Kutkutės, 
su tautiniais šokiais ir dainomis bei eilė
raščiais. Tautiniams šokiams gros Al. Na
vakas.

Kviečiami visi iš toli ir arti atvykti į mi
nėjimą.

Nuo 8 vai. vakaro bus bendri šokiai su 
British Legiono Klubo narėmis ir nariais. 
Baras veiks toj pačioj salėj (kas norės at
skirai) lietuviams balkone.

Mažesnieji vaikai gali dalyvauti tiktai 
iki 8 vai. vakaro.

Skyriaus Valdyba

MIDDLESBOROUGH
MIRĖ IZABELĖ NAUDŽIŪNIENĖ

Po sunkios ir ilgos cukraus ligos spalio 
15 d. ligoninėj, aprūpinta šv. sakramen
tais, mirė Izabelė Stasiulytė-Naudžiūnienė, 
gimusi 1906 m. Veviržėnų parapijoj, Bal- 
sėnų kaime.

Prieš II pasaulinį karą gyveno Kretin
goj. 1942 m. buvo išvežta į Vokietiją dar
bams. Po karo gyveno Schwarcbergo ir 
Spakenbergo stovyklose. Į Angliją atvažia
vo 1947 m. rudenį.

Velionė buvo labai religinga ir taupi. 
Palaidota spalio 18 d. katalikų kapinėse su 
šv. mišiomis. I kapines palydėjo kunigas 
ir būrelis lietuvių, senųjų ir naujųjų emig
rantų.

Velionė čia paliko vyrą J. Naudžiūną, o 
Lietuvoje vienintelę seserį ir kitus gimi
nes.

Middlesbrough katalikų kapuose tai pir
mas lietuvių naujųjų emigrantų kapas. Se
nųjų emigrantų daug jau guli šiuose ka
puose.

Tegu Tau. Izabele, lengva būna ši sve
tima Anglijos žemelė, toli nuo Lietuvos.

J. N.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
kričio 22 d., šeštadienį, lenkų atsargos ka
rių klubo salėje, Whitefriars Lane, Covent
ry, ruošia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje: minėjimo atidarymas, Lie

tuvių jaunimo Židinys iš Nottinghamo pa
rodys lietuvišką garsinį spalvotą filmą, 
vaizduojantį dabartinės Lietuvos ir išeivi
jos jaunimą. Programos pradžia 7 vai. vak. 
(punktualiai). Nepraleiskite progos pama
tyti ir pasigrožėti.

Šokiams iki 1 vai. nakties gros E. Dra
gūno kapela. Baras su įvairiais gėrimais ir 
užkandinė veiks iki 11.45 vai. Visus vietos 
ir kitų apylinkių tautiečius su draugais ir 
pažįstamais prašom gausiai atsilankyti — 
praleisite linksmai laiką. Salė atidaroma 
6 vai. vak.

Lapkričio 23 d., sekmadienį, 12.45 vai., 
St. Elizabeth's bažnyčioje bus laikomos 
lietuviškos pamaldos, šv. Mišios aukoja
mos už žuvusius Lietuvos karius.

Visus vietos tautiečius prašom gausiai 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

„GRAŽINOS" METINĖS
Spalio 25 d. Coventrio Moterų „Graži

nos“ draugija surengė balių — šokius.
Šįkart tas balius buvo neeilinis, ir jis 

sutraukė labai daug svečių iš gretimų ko
lonijų. Nuosavomis mašinomis ir didžiu
liais autobusais privažiavo lietuvių iš Not
tinghamo, Londono. Wolverhamptono, Lei- 
cesterio. Birminghamo, Ketteringo, Derbio 
ir kitur.

Balių atidarė R. Mineikienė. Elenos Da- 
moševičiūtės vadovaujama Nottinghamo 
skautų vieneto tautinių šokių grupė pašo
ko Žiogelius, Kubilą, Kalvelį, Kepurinę. 
Šokiams grojo Petras Viržintas. Po to su
vaidinta L. Švalkaus naujai parašytoji ko
medija „Metai muša“. Vaidino Agotą M. 
Paulavičienė, Benediktą J. Kavaliauskas 
ir Gabrį N. Mockus. Komedija yra iš da
bartinių laikų lietuviškos šeimos gyveni
mo išeivijoje. Kiekvienas savo vaidmenį 
atliko ko geriausiai, o susirinkusiems bu
vo daug juoko.

Būtų labai gražu, kad kai kurios dides
nės kolonijos tą grupę galėtų pasikviesti 
savo apylinkės lietuviams pralinksminti. 
Kadangi vaidina tik trys žmonės, tai kvie
čiantis nesusidarytų didelių išlaidų.

Šokiams grojo E. Dragūno kepela. Graži
nos draugijos narės visus dalyvius vaišino 
sumuštiniais, nors baliuje dalyvavo apie 
300 žmonių.

Suruošta ir loterija, kurios pelnas skiria
mas našlaičių globai.

Valio gražinietėms!
S. Kasparas

DERBY
TOKIE YRA UŽSIMOJIMAI

Ignoruodamas man pareikštuosius neuž
pelnytus priekaištus (tačiau ačiū „E. L. 
Skaitytojui“ už mūsų kolonijos veiklos 
santrauką), čia ir vėl noriu pateikti keletą 
„išpūstų burbulų“ iš mūsų kolonijos.

Lapkričio 1 d. DBLS Derbio Skyrius su
rengė gausią ekskursiją į Bradfordą, kur 
buvo minima Kariuomenės šventė ir kar
tu vyko Jaunimo sąskrydis, todėl nenuosta
bu. kad ekskursijoj dalyvavo ir jaunimo. 
Pasidžiaugėme šeimynišku vaišingumu ir 
gerai suorganizuotu vakaru, ypač progra
ma, kurią išpildė Londono, Nottinghamo, 
Manchesterio ir Bradfordo jaunimas. Tik
rai talentingas jaunimas ir jų vadovai, 
garbė jiems.

Lapkričio 29 d. Skyrius rengia Kariuo
menės šventės minėjimą, kuris įvyks Bux
ton Hotel, Boyer St., Derby, 6 vai. vakaro. 
Be kita ko, bus rodomas filmas iš skautų 
20-sios stovyklos Sodyboje ir kt. Skyriaus 
valdyba visus vietos ir apylinkės tautie
čius ir svečius maloniai kviečia gausiai at
silankyti ir praleisti vakarą šeimyniškame 
ratelyje.

Gruodžio 13 d. DBLS Derbio Skyriaus 
Šalpos Komitetas rengia vietos ir apylinkės 
lietuvių vaikučiams Kalėdų eglutę. Tėve
lius prašome užregistruoti vaikučius kaip 
galima skubiau, kad būtų iš anksto žinoma, 
kiek dalyvaus, ir dėl to geriau galima pa
siruošti. Vaikučius prašome išmokti bent 
po kokį eilėraštuką ar dainelę, kad Kalė
dų seneliui būtų linksmiau. Būtų gera, kad 
ko daugiau vaikučių galėtų dalyvauti. Tas 
jų dalyvavimas, be abejo, daugiausia pri
klausys nuo tėvų.

Į šį parengimą, žinoma, kviečiami atsi
lankyti visi tautiečiai, dėl to bus drąsiau ir 
pačiam jaunimui, o kartu paremsime ir 
patį parengimą.

Eglutės parengimas įvyks Buxton Hotel 
6 vai. vakaro.

Kaip jau anksčiau buvo minėta, Vasario 
16-ji bus čia švenčiama 1970 m. vasario 21 
d. Minėjimas bus didesnio masto, su pla
čia ir įvairia programa, su įvairių tautybių 
organizacijų veikėjais ir t.t. Kitos lietuviš
kos kolonijos prašom įsidėmėti tą datą.

J. Levinskas

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į LONDONĄ

Lapkričio 22 d. į Londone įvykstantį di
delį L. A. S. skyriaus rengiamą minėjimą 
— koncertą ruošiama ekskursija.

Iš Nottinghamo išvykstama 1 vai. p. p.
Anksčiau nuvažiavus, norintieji bus pa

važinėti apie Londono žymesnes vietas. 
Norintieji važiuoti prašomi kuo greičiau
siai užsirašyti pas E. Vainorienę tel. 55804 
arba pas H. Gasperą tel. 48706.

Kelionės kaina apie £1.10.0 — ji pri
klausys nuo važiuojančiųjų skaičiaus.

L. A. S. sk. valdyba

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
KALĖDAIČIAI

Jau galima gauti Židinyje pašventintų 
kalėdaičių-plotkelių. Kas dėl bet kokių 
priežasčių negali gauti jų kitur, prašome 
kreiptis į Židinį, nurodant, kokį skaičių pa
siųsti. Neatidėliokime, nes prieš Kalėdas 
paštas labai užkemšamas ir vėluojasi.

LIET. SODYBA
Tradicinis Sodybos Klubo sezono užbai

gos alutis, kaip jau skelbta, ruošiamas lap
kričio 29 d.

Pradžia 8 vai. vak.
Nemokamai duodamas alus nuo 8 iki 10 

vai.
Taip pat nemokami užkandžiai.
E aras veiks iki pusiaunakčio.
Gros Tuxedos kapela (pirma kartą So

dyboje).
Kapelos išlaidoms padengti prie įėjimo 

bus imama po 5 šilingus.
Kas norėtų nakvynės, prašoma užsisa

kyti iš anksto. Iš Londono tiesiog į Sody
bą skambinti 04-203-2810, iš provincijos — 
Bordon. 2810.

BRADFORDAS
FILMAI IR PAVEIKSLAI

Gruodžio 6 d., 7 vai. vakare, Vyties klu
be bus rodomas filmas ir paveikslai iš jau
nimo pasirodymų ir paskiri paveikslai iš 
Anglijos lietuvių veiklos. Skautininkas B. 
Zinkus sutiko kartu parodyti ir XX sto
vyklos filmų su vyr. skautininke ir kitais 
stovykloj apsilankiusiais ir joje dalyvavu
siais svečiais.

Visuomenė, jaunimas, rėmėjai ir tėveliai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Kult, reikalų vedėjas

TALKA TARYBOJE
(Atkelta iš 3 psl.)

LNB pirm. inž. S. Nenortas paryškino 
skirtumą tarp DBLS ir LNB. LNB nėra tas 
pat, kas DBLS. LNB susikūrė pagal bend
rovių įstatymą ir pagal jį tvarkosi, o DB
LS suvažiavimai svarsto jos reikalus ir 
renka dvilypes valdybas. Bendrovės tiks
las — kaupti lėšas, ir jos žinioje yra Lie
tuvių Namai, Lietuvių Sodyba, knygų ir 
laikraščio leidimas. O DBLS rūpinasi lie
tuvių organizavimu. Bet DBLS ir LNB 
bendradarbiavimas labai svarbus. Niekur 
kitur nėra tokių sąlygų, kur būtų ekono
minis veiksnys lietuviškai veiklai remti.

Pagalvotina, kaip tokią padėtį išnaudo
ti. kad būtų dar geresni vaisiai. Galimybės 
gal pagerės, kai Taryba dabar apima ir ki
tas organizacijas.

Ryšium su LNB pirm. S. Nenorto prane
šimu J. Benderius iškelia mintį, kad DBLS 
sukūrė LNB ir rinko jai sukurti pinigus, 
dėl to dabar ir tikisi iš jos.

Vienas pagrindinių šio Tarybos posėdžio 
darbotvarkės klausimų buvo apsvarstyti ir 
priimti savo statutą. Statutas papunkčiui 
buvo apsvarstytas ir priimtas.

Toliau Tarybos pirm. dr. S. Kuzminskas, 
kaip lietuvių atstovas Lygoje Europos lais
vei ginti, painformuoja apie Pavergtųjų 
tautų savaitę. Kai kas galvoja, kad ta sa
vaitė daug kainuos, o naudos... Bet Lyga 
yra grynai anglų organizacija, o pavergtų
jų atstovai tik talkininkauja ir prisideda 
kokiu smulkiu grašiu. Kai kur tai organi
zacijai sekasi (pvz., anglikonų bažnyčia— 
visi vyskupai remia Lygos veiksmus, visur 
meldžiamasi). Lyga kitais metais žiūrės, 
ką vėl daryti. Apskritai anglai — tik dalis 
visos organizacijos (kai kuriuose kraštuo
se ta organizacija ypač stiprį; pavyzdžiui, 
vokiečiai, valdžios remiami, net seminarą 
ruošia, ir jame dalyvauti kviečiama po 6 
asmenis iš kiekvieno krašto). Mūsų inte
resas — padėti.

V. Ignaitis papasakoja, ką jis šnekėjęs 
su J. Graham apie žinias pavergtųjų klau
simu britų spaudoje ir BBC televizijoje.

Darbotvarkėje buvo numatyti pasisaky
mai dėl mūsų spaudos. Tarybos pirm. dr. 
S. Kuzminskas nurodo, kad girdėti pagrįs
tų ir npagrįstų nusiskundimų. Tegu būna 
pasisakoma dabar.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ LONDONE

Sėkmingai praėjusi P.T.S. D. Britanijoje 
lapkričio 16 d„ sekmadienį popiet, Londone 
apvainikuota masine demonstracija. Nors 
oras buvo labai nepalankus, bet vis dėlto 
neatbaidė tų apie 2000 žmonių, kurie daly
vavo. Pagrindines kalbas pasakė lady Bird
wood ir Parlamento narys John Biggs - 
Davison.

Priekyje buvo nešama Britų vėliava ir 
bendras visų Pavergtų Tautų vainikas. Po 
to sekė 95 plakatai, vaizduojantieji 95 mili
jonus komunizmo aukų. Tarp tų plakatų 
nešamos pavergtųjų tautų vėliavos. Dar 
toliau sekė organizacinio komiteto nariai 
ir apie poros tūkstančių minia su įvairiais 
plakatais ir šūkiais, reikalaujančiais tautų 
apsisprendimo teisės — laisvės.

Trumpai pasimelsta prie Nežinomojo ka
rio kapo, ten padėtas vainikas ir sugiedotas 
anglų himnas.

Dėl smarkaus lietaus atsisakyta nuo žy
gio į konservatorių ir darbiečių būstines, 
kurios yra Smith Square.

Reikia pasidžiaugti, kad net blogiausias 
oras neatbaidė demonstruotojų ir parodė 
ypatingą visų tautų solidarumą prieš 
bendrą priešą — komunistinę rusų imperi
ją. Pagal lady Birdwood žodžius, tai buvo 
tik pradžia, o ne pabaiga bendros kovos už 
pavergtųjų tautų laisvę ir nepriklausomy
bę.

PAIEŠKOJIMAI
STURONAS Antanas, Antano, gim. Tau

ragės apsk. ir valse., Leikiškių km., ii' 
BERTASIUS-PEKNERIUS Jonas, Jono, g. 
1915 m. Kretingos apsk., Mosėdžio valse., 
Budrių km., patys ar žinantieji apie juos 
prašom rašyti „Europos Lietuvio“ redak
cijai. Jiems gauta svarbių žinių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — lapkričio 30 d.. 11 vai.
LEIGH — lapkričio 30 d„ 4 vai.

PADĖKA
Visa širdimi tariu lietuvišką ačiū kun. 

S. Matuliui už atlaikytas šv. Mišias ir pa
lydėjimą į kapines mūsų motinos a.a. Onos 
Rinkauskienės.

Taip pat dėkinga esu Bradfordo Vyties 
Klubui, p.p. Ignaičiams, Benečiams, Traš- 
kams, Bučiui, Banaičiui ir visiems lietu
viams už dalyvavimą laidotuvėse, gėles ir 
gilią užuojautą.

Danutė Burokienė

Pasisako P. Mašalaitis, D. Banaitis, kun. 
J. Sakevičius, V. Ignaitis, V. Balickas, K. 
Bivainis ir inž. J. Vilčinskas.

Iš pasisakymų aiškėja, kad „Europos 
Lietuvis“ keliais paskutiniaisiais nume
riais sukėlęs tam tikro nepasitenkinimo. 
Minimi buvo V. Lozoraitienės ir J. Kairio 
straipsniai; užsiminta, kad yra buvę ir li
guistų skaitytojų laiškų. Siūlyta nebe- 
spausdinti visokių prisiminimų, kas buvo 
prieš 20 metų, švelniai kalbėti apie savo 
praeitį, nekaltinti ir nejuodinti vieni kitų, 
nevesti seno stiliaus partinių ginčų. Tie 
dalykai tik duodą medžiagos sovietams ir 
jų talkininkams ir informatoriams. Tie da
lykai esą paliktini partiniams laikraš
čiams. Kai kas iš pasisakiusiųjų pabrėžė, 
kad už ligšiolinę padėtį ir nukrypimus nuo 
pageidaujamos linkmės kaltintini redakto
rius ir leidėjai. Kai kas nurodo, kaip būtų 
buvę galima vieną ar kitą reikalą išspręs
ti. Bet kai kas vis dėlto pageidavo infor
macijos, kuri ir dabar buvo spausdinama, 
nors ne visiems atrodo priimtina.

Laikraščio redaktorius dėl tų pasisaky
mų nurodo, kad reikalas yra žymiai sudė
tingesnis ir painesnis, negu iš paviršiaus 
matyti. Be kita ko, jis primena anglų re
daktorių jau seniai patirtą tiesą, ką reiškia 
dirbti, kai leidėjai yra kolektyvas ir kai 
vienas žmogus. Mūsų atveju leidėjų kolek
tyve yra maždaug tiek pažiūrų ir nusista
tymų ii’ noro daryti laikraščiui poveikio, 
kiek yra to kolektyvo narių. Prieidamas 
prie Tarybos keliamųjų konkrečių atsitiki
mų, jis primena, kad būna tokių atvejų, 
kai įkyrūs ir užsispyrę kai kurių rašinių 
autoriai, nepajėgdami pralįsti į laikraštį, 
rašo skundus leidėjams ir ieško nepagrįs
tos „teisybės“. Jei tokie skundai, kitų lai
ko ir energijos eikvojimas nepateisinama 
smulkiais ir nereikšmingais atvejais, visiš
kai kitaip atrodo reikalas, kai nori pasisa
kyti visuomenės gyvenime plačiai pasireiš
kę, net tą gyvenimą rikiuojantieji lietu
viai. čia jis suminėjo konkrečius faktus. 
Jeigu tie žmonės sakytųsi tik bendrybėmis, 
tai skaitytojams nebebūtų įdomu, laikraš
tis darytųsi vis labiau negyvas, o ir tie pa
sisakantieji jaustų, kad jie beprasmiškai 
kalba. Kita vertus, kalbant tik bendrybė
mis, daugiau prasmės turėtų mums pasisa
kymai apie Vaižgantą, o ne Krilovą. — Dėl

BELGIJA
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS LIEŽE

Po vasaros atostogų Belgijos Lietuvių 
Bendruomenė vėl pradėjo tautinę ir kultū
rinę veiklą. Spalio 4 d. po visus Belgijos 
kampus išsiblaškę lietuviai suvažiavo į 
Liežą atšvęsti Tautos šventės.

Šventines pamaldas atlaikė netikėtas 
svečias iš Romos prel. Balčiūnas, pasakyda
mas įspūdingą pamokslą. Po pamaldų Bel
gijos svetimšalių kultūrinės veiklos salėje 
pirmininkė St. Baltus pasveikino susirin
kusius šiltu žodžiu, peržvelgė praeities 
veiklą ir nušvietė ateities perspektyvas. Po 
to minčių pluoštą pateikė dr. Kabaila ir 
perdavė Australijos lietuvių sveikinimus 
tautiečiams Belgijoje. Dr. Kabaila gyvena 
Australijoje. Šiais metais Kabailų šeima 
gyvena Belgijoje, kur daktaras gilina savo 
specialybę Liežo universitete ir sėkmingai 
talkininkauja mūsų bendruomenės veiklo
je. Džiugu prisiminti, kad Kabailienė yra 
talentinga dailininkė ir sukūrusi itin ver
tingų kūrinių.

Meninėje dalyje išgirdome Spies-Gailiū- 
tės liaudies dainų rečitalį. Dainininkė sėk
mingai baigė Liežo 1‘Accademy du Chant 
Gretry ir sėkmingai dalyvauja belkanto 
rečitaliuose įvairiuose Europos kraštuose.

Jau kelintas kartas, kaip visus maloniai 
nuteikia Vytauto Slavinsko vadovaujamas 
jaunimas su tautiniais šokiais ir darniu 
choru. Belgijos lietuvių „pussenimis“ su 
pasigėrėjimu stebisi mūsų jaunimo pažan
ga šokių ir dainos baruose, kurie neapsiri
boja vien tik bendruomene, bet sėkmingai 
pasirodo Belgijos svetimšalių folkloro pa
rengimuose. Tautinių šokių grupei vado
vauja nepailstanti kaip bitelė Irma Jonu
tytė.

Dar vieną malonią staigmeną suteikė gi
taristas Haris Grotnas, kurio virtuoziškas 
skambinimas sužavėjo visus.

Po kultūrinės dalies visi susibūrė prie 
staliukų ir tautinio belgų gėrimo — alaus 
stiklų. Prie bufeto ir loterijos matėme ne
pavargstančius Marytę Gruzdaitę ir Anta
niną Slavinskienę.

Pasilinksminę ir pabendravę, visi vėl iš
siskirstė į savo gyvenamuosius kampus, 
pasižadėdami vėl susitikti Vasario šešio
liktos minėjime.

S. B.

VOKIETIJA
VYSKUPAS APLANKĖ KAPINES

Vysk. dr. A. Deksnys aplankė Kristaus 
Karaliaus šventėje lietuvių kapus Huet- 
tenfelde ir sukalbėjo su tautiečiais maldas 
už mirusius.

noro, kad per „Europos Lietuvį" nebūtų 
suvesdinėjamos politinės krašto praeities 
kokios nors sąskaitėlės, kaip pavyzdžius, 
kad kitaip yra, redaktorius nurodo dviejų 
knygų recenzijas, kurios turėtų visiškai 
patenkinti trokštančius tik švelniai kalbėti 
apie praeitį. Tos knygos — A. Merkelio 
„Antanas Smetona“ ir dr. A. Geručio reda
guotoji „Lithuania 700 years". Kai tos ant
rosios recenzija buvo perspausdinta kita
me laikraštyje (Dirvoje), ten pradėjo kel
ti ginčą tie, kuriems atrodo, kad neteisin
gai buvo pasidžiaugta dr. A. Geručio suge
bėjimu bešališkai praplaukti pro gruodžio 
17 d. perversmo povandenines uolas!

DBLS pirm. inž. J. Vilčinskas nurodo, 
kad kai kurių paskutiniųjų „Europos Lie
tuvio" straipsnių klausimą svarstė DBLS 
Valdyba. Nemalonu, kai užgaunami dir
bantieji. Galima kritikuoti politinę liniją, 
bet ne asmenis. DBLS Valdyba nutarė iš
spausdinti savo pasisakymą dėl užgaulioji
mų (jis išspausdintas EL Nr. 46).

Po to išrenkama DBLS Tarybos Valdy
ba: pirm. dr. S. Kuzminskas, vicep. V. Ig
naitis, sekr. K. Bivainis.

Klausimuose ir sumanymuose K. Bivai
nis iškelia pageidavimą sieninio kasdien 
nuplėšiamo kalendoriaus lentelėje Vytį pa
keisti kuo nors kitu. Plačiau pasvarstomas 
klausimas DBLS nario mokesčio mokėji
mo LNB akcijomis. Tas klausimas dar bus 
keliamas DBLS suvažiavime. — Jaunimas 
nori organizuotis. Siūlyta ir siūloma steig
ti DBLS jaunimo skyrius. — DBLS kak
laraištį siūloma įsigyti ir dabar į DBLS 
Tarybą įstojusių organizacijų nariams.

PROF. V. SUBAČIUS
Kaip rašo „Venecuelos Lietuvis", Cara- 

bobo universitete jau kelinti metai dirba 
prof. Vytautas Subačius, kuris dėsto pato
logiją.
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