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Lenino pamoka sovietams
Spalio 15 d. Jungtinių Tautų būstinėje 

New Yorke posėdžiavo Jungt. Tautų Orga
nizacijos visumos susirinkimo pirmasis ko
mitetas ir svarstė Sov. Sąjungos delegaci
jos pasiūlytą projektą - atsišaukimą į vi
sas valstybes tarptautinio saugumo stipri
nimo reikalu.

Apie tą projektą kalbėjo Maltos delega
cijos narys, patarėjas V. J. Gauci. Jis pa
sveikino Sov. Sąjungos parodytą iniciaty
vą, bet pareiškė, kad pačiu projektu esąs 
kiek nusivylęs. Projektas, sakė jis, pareng
tas lyg paskubomis, nekruopščiai. Ištrau
kos iš Jungtinių Tautų chartos projekte 
pateiktos nenuosekliai ir neišryškinti kaip 
tik svarbesnieji jų bruožai. Projektas net 
sudaro įspūdi, kad jis kažin ar tiksliai iš
reiškia pačios Sovietų Sąjungos vyriausy
bės intencijas.

Įdomiausia ir labiausiai intriguojanti 
buvo kalbėtojo prielaida, kad tokio atsi
šaukimo projektui Sov. Sąjungos vyriausy
bė juk turėjo gi semtis įkvėpimo ne kur 
kitur, kaip marksizmo-leninizmo ideologi
joj. Tačiau projektas išėjo nuo tos ideolo
gijos gerokai nutolęs. Be to, jame per ne
apdairumą ar gal ir dėl kitų priežasčių li
ko nepaminėtos kaip tik pačios svarbiau
sios tarptautinio nesaugumo ir įtampos 
priežastys.

Savo priekaištus Maltos atstovas parėmė 
sugretinimu ištraukų iš pasiūlyto projekto 
ir iš Lenino deklaracijos apie taiką ir tarp

Septynios DIENOS
Atsistatydino Lodgė

Atsistatydino JAV atstovas pasitarimuo
se dėl taikos Vietname Lodgė ir jo pava
duotojas. Tokie pasitarimai jau seniai vyk
domi Paryžiuje, nors nieko nesutariama.

Šiaurės Vietnamo ir Pietų Vietnamo ko
munistų atstovai juo nepasitikėję, nes, bū
damas Vietname ambasadorium, perdaug 
susibičiuliavęs su prez. Thieu ii- viceprez. 
Ky.

Išnešti papuošalai
Prieš posėdį dėl strateginių ginklų apri

bojimo iš sovietų ambasados Helsinkyje 
buvo išnešti visi marksistinio pobūdžio pa
puošalai, tarp jų ir Lenino biustas.

Ankstyvesnis posėdis buvo JAV ambasa
doje. Amerikiečiai iš posėdžio kambario 
taip pat buvo išnešę viską.

Už Solženiciną
Poetė Okudjava, rašytojai Možajevas, 

Antonovas, Viadimovas ir Gradilinas pa
reikalavo, kad Sov. Sąjungos rašytojų są
junga sušauktų susirinkimą apsvarstyti 
klausimui, kodėl rašytojas So'.ženicinas iš
mestas iš sąjungos narių.

Kiti 8 rašytojai irgi pareiškę protestą.

Pažiūrų revoliucija
Kai įsėdę į savo erdvės laivą amerikiečių 

astronautai numetė atgal tą įtaisą, kuriuo 
buvo nusileidę, apie 40 minučių vyko dre
bėjimas, kuris sumaišė apie mėnulio kilmę 
susidarytąsias mokslininkų pažiūras.

Jie dabar jau priversti priimti išvadą, 
kad mėnulis yra atšalęs, kietas ir visad 
toks yra buvęs. Kraterius bus sudarę nu- 
kritusieji meteorai.

Rainus susitikimas
Olandijon su valstybiniu vizitu nuvažia

vo V. Vokietijos prez. Heinemannas.
Amsterdame jis buvo iškilmingai sutik

tas, ir nebuvo jokių nesusipratimų, nors 
karo metu iš to miesto vokiečiai išgabeno 
apie 120.000 žydų. Ta proga pirmą kartą po 
karo Olandijoje buvo sugrotas Vokietijos 
himnas.

Pirmą kartą iš kalėjimo
Susirgo vienintelis Spandau kalėjimo 

Berlyne imtinys — Rudolfas Hessas, sėdįs 
ten jau 23 metai, o dabar perkeltas į britų 
karinę ligoninę ir saugomas keturių prižiū
rėtojų — ruso, amerikiečio, brito ir pran
cūzo ir šešių sargybinių.

Daugiau sumažins
JAV buvo nusistačiusios sumažinti savo 

ginkluotąsias pajėgas 220.000 vyrų, bet 
krašto apsaugos ministeris Lairdas nutarė 
padidinti tą skaičių iki 285.000. Sumažini
mas daugiausia palies armiją.

Po sumažinimo karinės pajėgos turės 3. 
170.000 vyrų. 

tautinius santykius, pasakytos rytojaus 
dieną po Rusijos revoliucijos laimėjimo.
Dabartiniame Kremliaus pareiškime tvir

tinama, kad taikai ir tarptautiniam saugu
mui sustiprinti reikia:

„atšaukti kariuomenes iš užimtų kraštų, 
kurių užėmimas yra pasekmė kai kurių 
valstybių ginkluotų pajėgų akcijos prieš 
kitas valstybes ar tautas, ginančias savo 
nepriklausomybę, laimėtą žlugus koloniji
nei sistemai, bei ginančių savo teritorijos 
neliečiamybę;

„sustabdyti visas priemones, siekian
čias užgniaužti kolonijinėj priklausomy
bėj tebesančių tautų išsilaisvinimo sąjū
džius, ir suteikti visoms tokioms tautoms 
nepriklausomybę".

Tokia yra sovietinės delegacijos siūlomo 
atsišaukimo esmė. Projektas taip suprojek
tuotas, kad tiktų taikyti, gal būt, Artimuo
siuose Rytuose, gal ir Tolimuosiuose Ry
tuose ar kur nors Afrikoj, tik kad netiktų 
atsukti jį į Maskvą.

O Leninas, lygiai prieš 52 metus kalbė
damas naujos revoliucinės vyriausybės 
vardu ir, žinoma, norėdamas pasirodyti la
bai teisingas, paskelbė štai kokius dėsnius 
tarptautiniam saugumui užtikrinti ir tai
kai palaikyti:

„Laikydamasi demokratinių ir ypač dar
bo klasės principų, ši (atseit, Lenino vado
vaujamoji. E.) vyriausybė mano, kad ma
žos ir silpnos tautos įjungimas j didelę ar

Irako alyva
Čekoslovakijos prez. Svoboda nuvažiavo 

į Iraką pasirašyti ilgalaikės sutarties dėl 
alyvos tiekimo.

Nors Sov. Sąjunga turinti pakankamai 
alyvos, bet jos pristatymas sunkus, dėl to 
ir Čekoslovakijai pasiūlyta ieškotis arabų 
kraštuose.

Rumunijos delegacija
Britanijoje lankėsi min. pirmininko ir 

užsienių reikalų ministerio vadovaujama 
Rumunijos delegacija.

Prekybos apyvarta tarp tų abiejų kraš
tų didėja. Tačiau manoma, kad delegacijos 
lankymosi pagrindinis tikslas yra ne eko
nominis, o politinis: aiškintis dėl Europos 
saugumo konferencijos.

Negamins bakteriologinių ginklų
Prez. Niksonas paskelbė, kad JAV nebe- 

gamins bakteriologinių ginklų, o visas tu
rimąsias atsargas sunaikins.

JAV taip pat niekada pirmos nepradė- 
siančios cheminio, karo.

Bandymai bus daromi ir toliau, bet sie
kiant pasigaminti gynybinių priemonių, jei 
priešas pradėtų naudotis bakteriologiniais 
ginklais.

Gali išvažiuoti
Neseniai išmetusi iš savo narių rašytoją 

Solženiciną, Sov. Sąjungos rašytojų sąjun
ga paskelbė pareiškimą, kad niekas jo ne
laikysiąs, jei jis išvažiuosiąs net ir ten, kur 
dabai- su tokiu malonumu spausdinami jo 
antisovietiniai darbai ir laiškai.

Vakaruose tikima, kad pasiūlymas nėra 
nuoširdus noras išleisti rašytoją į Vakarus.

Valymai Čekijos parlamente
Atsistatydino Čekijos parlamento pirmi

ninkas Cisaras, kurį studentai po Novotnio 
norėjo matyti krašto prezidentu.

Pašalinti ta proga 9 pirmininko pavaduo
tojai, patys atsistatydino dar 53 to parla
mento nariai.

Astronautai laukia
Laimingai nusileidę, amerikiečių astro

nautai Conradas, Gordonas ir Beanas užda
ryti laukia, kol praeis karantino laikas.

Tyrinėtojai tuo tarpu vieni svarsto jų 
kelionės nuotykius, kad kito skridimo me
tu būtų galima išvengti kai kurių klaidų, o 
kiti jau čiupinėja iš mėnulio atvežtuosius 
akmenis.

Karų baisybės
Pasaulio spauda plačiai rašo apie Vietna

mo karo baisybes, šiuo metu ypač iškelda
ma atsitikimą, kai amerikiečių kariai iš
šaudę My Lai gyvenvietėje apie pusšešto 
šimto Pietų Vietnamo gyventojų 1968 m. 
Tik dabar iškilo reikalas į viešumą, nes fo
tografas pateikė spaudai žudynių fotogra
fijų ir pradėjo kalbėti keli gyvi likę liudi
ninkai.

Suimtas tam daliniui vadovavęs ameri
kietis leitenantas. Pietų Vietnamo įstaigos 
paneigia, kad tokios žudynės iš viso buvo. 

stiprią valstybę yra aneksija arba paver
gimas, — nebent ta mažoji tauta būtų su 
tuo tiksliai, aiškiai ir laisvai sutikusi; ir 
čia neturi reikšmės, kuriuo metu būtų bu
vusi pavartota jėga tam įjungimui į stip
resniąją valstybę įvykdyti, ir nesvarbu, ar 
mažoji tauta yra labai ar tik menkai išsi
vysčiusi... taip pat neturi reikšmės, ar ta 
mažoji tauta yra toli užjūry, ar čia pat Eu
ropoj.

„Jeigu bet kokia tauta ar valstybė jėga 
laikoma kitos valstybės sienose... jeigu ji 
negauna teisės pati spręsti savo ateities 
laisvu balsavimu, be jokio spaudimo, iš 
anksto visiškai atitraukus prijungti sie
kiančiosios ar stipresniosios valstybės pa
jėgas, tai tokia padėtis yra aneksija, tai 
yra pavergimas ir agresija“.

Skaitydamas tuos Lenino žodžius, Mal
tos atstovas ypač pabrėžė tą sakinį, kur 
Leninas nurodė, kad balsavimas dėl prisi
jungimo prie kitos, ypač prie didesnės ir 
stipresnės valstybės turi būti laisvas, be 
jokio spaudimo, ir kad spaudimo nėra tik 
tada, kai prisijungti siūlančioji valstybė, 
jeigu ir buvo į mažesnįjį kraštą dabar ar 
kada nors anksčiau įvedusi savo karinių 
ar kitokių ginkluotų pajėgų, tai prieš lais
vą balsavimą tokiu reikalu turi iš anksto 
visas tas savo pajėgas atitraukti. Jeigu 
ginkluotos jėgos pasilieka, tai —■ Leninas 
taip sakė! —- laisvo apsisprendimo nėra, o 
yra tik agresija, aneksija, pavergimas.

Perskaitęs tas ištraukas iš dabartinio 
sovietinės delegacijos dokumento ir iš Le
nino deklaracijos, Maltos atstovas sakė J. 
Tautų komitete:

„Nėra abejonės, kad Leninas tą reikalą 
aiškiai suprato. Svarbiausia nesaugumo 
priežastis tarptautiniuose santykiuose yra 
atėmimas iš tautų jų apsisprendimo teisės, 
ir tai ne tik iš tų tautų, kurias priimta va
dinti kolonijinėmis Jungtinių Tautų Char
tos 11 ir 12 skyrių prasme, bet iš bet kurių 
tautų, vis tiek, kur jos begyventų. Kol 
stipresniųjų valstybių viešpatavimas silp
nesnėms tautoms ir silpnesniųjų išnaudo
jimas nebus pranykęs nuo žemės veido, tol 
nebus tikros taikos, tol nebus saugumo, 
ypač jo nebus mažosioms tautoms. Bet 
toks viešpatavimas ir toks išnaudojimas te
bėra pasklidęs nuo Zambijos iki Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, nuo Angolos ligi Armė
nijos, Gruzijos ir Azerbaidžano. Nei vienu 
iš tų atvejų silpnesnioji tauta nėra tam da
vusi savo aiškaus ir laisvo sutikimo; nei iš 
vieno to krašto prijungusioji ar stipresnio
ji valstybė neatitraukė visiškai savo pajė
gų, prieš pradedant organizuoti mažesnio
sios ir silpnesniosios tautos valios pareiš
kimą. Kaip tik čia paminėtų — o galėčiau 
daug daugiau paminėti — mažesniųjų tau
tų tariamai esamieji valios pareiškimai 
yra, priešingai Lenino mokymams ir idea
lui, taip ryškiai išvagoti prievartos pėdsa
kais, kad jie yra virtę tiesiog akibrokštu 
sveikam žmonių protui“.
„Mes nesiremiam“, sakė Maltos atstovas, 

„kraštutine antiistorine pažiūra į tautų ap
sisprendimo teisės principą. Modernus pa
saulis ir moderni technologija reikalauja 
tautų savitarpinės priklausomybės. Bet tai 
turi būti savitarpinė priklausomybė, ky
lanti iš laisvės, orumo ir visiškos lygybės“.

Savo kalbos išvadoje Maltos atstovas 
siūlė sovietinės delegacijos projektą patai
syti — projekto autorių žodžius pakeisti ne 
kieno kito, o jų garbinamojo mokytojo Le
nino žodžiais, kadangi Leninas apie tą patį 
dalyką daug aiškiau, pilniau ir tiksliau 
pakalbėjo. Maskvos leninistams tas pasiū
lymas buvo gana nesmagus, nes kaip tik 
šiuo metu, kai jie ten visais frontais sma
ginasi gerbti ir studijuoti Lenino priesa
kus, svetimas žmogus, visiems matant, ėmė 
ir parodė, kad jie tų priesakų dar nėra iš
mokę.

Bet iš tikrųjų tai nebuvo neišmokimas, 
o buvo tik jų suktumas. Leninas jiems rei
kalingas tik tada, kai patogus. Pagal rei
kalą jie ir Leniną moka ir išcenzūruoti ir 
pasitaisyti... Apie taiką ir saugumą jie 
kalba labai dažnai ir daug, ir kalba vis ro
dydami į krislus kitų akyse. Maltos atsto
vas spalio 15 d. ir jiems parodė, kad kaip 
tik jų akyse pilna, ir pilna netgi ne krislų, 
o stačiai šakalių.

Nėra ko tikėtis, kad jie tuos šakalius im
tų sau iš akių krapštyti, bet vis tiek — te
gu nesijaučia, kad niekas jų nemato.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
parašė Maltos delegacijos nariui V. J. Gau
ci laišką, kuriame nuoširdžiai jam padėko
jo už tą spalio 15 dienos kalbą. (Elta)

LENKIJOS ŽYDAI ŠVEDIJOJE
Jau kuris laikas į Švediją atvažiuoja 

Lenkijos žydų. Lenkijos vyriausybė remia 
žydų norą emigruoti, ir vien šiais metais į 
Švediją atvažiavo 1.100 žydų.

Daugumas Lenkijos žydų važiuoja į Ita
liją ir Austriją, tikėdamiesi iš ten emig
ruoti į JAV ar į Australiją.

PASAULIS APLINK MUS
SUSVYRAVIMAI

Skaitydami laikraščius, nuolat pastebime 
žinių, kad šis ar tas plačiau žinomas kurio 
nors krašto žmogus perėjo iš vienos parti
jos ar religijos į kitą. Tokių žmonių esame 
turėję ii’ Lietuvoje. Religijos keitimas, ži
noma, būna remiamas ilgais svarstymais, 
kuris kelias teisingesnis ir žada labiau už
tikrintą pomirtinį gyvenimą dangaus ka
ralystėje. Partijose, politikoje gal ir ne vi
sada būna tiek daug svarstymų. Kai šiuo 
atveju reikalai būna susiję su žeme ir su 
kitų žmonių ar savo gerove šičia, tai vie
nais tokių pervertitų atsitikimais susidu
riame su idealizmo prasiveržimu, o kitais—■ 
su karjerizmo. Toks mūsų išgarsėjęs poetas 
Liudas Gira dažnai yra keitęs savo politi
nes pažiūras — iš kairės ėjęs į dešinę, iš 
dešinės į vidurį, iš vidurio į kraštutinę 
kairę. Bet jis, kaip visuotinai liudijama, 
skubėdavo vis bėgti paskui riebesnį kąsnį 
sau. Dėl to bėgiojimo nebuvo laikomas rim
tu žmogum.

Tas pažiūrų keitimas pastebimas ir žmo
nėse, kurie, nepakęsdami režimo savo kraš
te, pasirenka savanorišką tremtį, o paskui 
susvyruoja ir sugrįžta. Ar ne šitaip padarė 
rusų rašytojas Gorkis, pasiilgęs savo kraš
to, grįžęs ir aklai pradėjęs tarnauti Stali
nui? Arba rusas Buninas? Arba ir vienas 
kitas lietuvis, pabėgęs iš savo krašto karo 
metu, o pastaraisiais metais grįžęs? Dėl to
kių mūsiškių, kurie norėtų pasekti tuos ke
letą ir nusilenkti okupantui sugrįžę, dori ir 
galvojantieji Lietuvos lietuviai ironizuoda
mi sako: tegu jie grįžta! Jeigu sužinosime, 
kad grįžę jie jau mirė, tai tikrai, sako, nu
eisime į laidotuves (čia tas „jeigu sužino
sime“ jų pažade yra reikalingas ir net bū
tinas, nes Lietuvoje ne apie visus mirusius 
net žymiuosius galima laiku sužinoti — tai 
apsprendžia atitinkamos įstaigos, nepa
skelbsi laikraštyje apie žmogaus mirtį be jų 
žinios).

Keisti savo įsitikinimus kai kuriais at
vejais paskatina senatvė arba ilgas lauki
mas. Dabar laikraščiai, pavyzdžiui, jau ne
be pirmą kartą rašo apie du plačiai pasau
lyje žinomus susenusius ispanus — daili
ninką Pablo Picasso ii’ čelistą Pablo Ca
sals. Jie buvo davę žodį, kad nekels kojos į 
Franco valdomą Ispaniją, ir tą žodį reikia 
suprasti kartu kaip įžadą nesirodyti ten su 
savo kūryba.

Pablo Casals jau pasidavė. Garsusis se
nukas jau davė sutikimą, kad vienas nau
jausių jo darbų būtų atliktas Toledo mies
to katedroje. Koncerto ruoša rūpinasi Ispa
nijos vyriausybės atitinkamos įstaigos.

Kai dėl 88 m. amžiaus Picasso, tai reika
las išsisprendė kitaip. Ispanija dabar sta
tydinasi prie Madrido universiteto didžiulį 
moderniojo meno muziejų, ir krašto vy
riausybės atstovas parašė Picasso, kad bū
tų malonu tame muziejuje turėti jo darbų, 
ypač tą išgarsėjusį apie subombardavimą 
Guernicos 1937 m., kai vyko pilietinis ka
ras (subombardavo Franco pusėje kovo
jusi vokiečių aviacija). Ta proga pačiam 
dailininkui buvo pasiūlyta grįžti. Atsaky
damas vyriausybės atstovui, dailininkas iš 
pradžių atsakė, kad toks kvietimas glosto
mai paveikęs jį. Ilgai svarstęs, pagaliau jis 
apsisprendė neduoti darbų.

Casals ir Picasso yra išgyvenę svetur žy
miai ilgiau negu mes. Jų senatvė, be abejo, 
turi nemaža reikšmės sprendimams. Suse- 
nusieji svetur gyvenantieji mūsiškiai mirš
ta vis be nuolaidų. Bet jaunesnieji po tru
putį pasiduoda viliojimams. Laikas, ma
tyt, daro įtakos, šalia laiko, dar, be abejo, 
yra ir kitas labai rimtas veiksnys, kuris 
aniems senukams ispanams negalioja. Abu 
tie Pablai — garsenybės, o mūsiškių gar
sas daugiau ribojasi siaura bendruomene, 
ne visa tauta ir kraštu, kur yra ne dešim
tys tūkstančių, bet vis dėlto koks pustrečio 
milijono.

ŠNIPAS, KURIS ATSISAKO BŪTI 
IŠKEISTAS

Atsėdėję, tiesa, nemaža metų, bet toli 
gražu ne visus, kiek jiems teismo buvo pa
skirta, iš Britanijos kalėjimo išėjo sovietų 
šnipai, vyras ir žmona, Krogeriai ir išskri
do į savo pasirinktąją vietą — Lenkiją.

Su Krogerių iškeliavimu Britanijos ka
lėjimuose nebeliko jokio žymesnio sovietų 
šnipo. Vadinas, Sov. Sąjungos atitinka
moms įstaigoms laikinai atkrito rūpesčiai 
ieškoti, už ką čia tokį galima būtų iškeisti. 
Biznis dėl Krogerių daugeliui britų atrodė 
ir atrodo buvęs naudingas tik sovietams.

Sov. Sąjungai pasisekė mainais išgelbėti 
daugelį ir didelių savo šnipų. Bet su nesu
sipratimu dabar susidurta Vakarų Vokie
tijoje. Ten sėdi kalėjime ir greit bus tei
siamas sovietams smarkiai pasitarnavęs 
labai reikšmingas vokietis šnipas Heincas 
Suetterlinas. Per jį Sov. Sąjunga gavo daug 
ir svarbių dokumentų — svarbiuosius ke- 
lerių metų NATO ir Vakarų gynybos pla

nus, NATO konferencijų smulkų aprašy
mų ir priemonių, kaip būtų ginamas Ber
lynas, jei rusai jį pultų, žinias apie NATO 
raketų bazes, evakuacijos planus karo -at
veju. žodžiu, nusikaltimas to šnipo didelis.

Jeigu ne žmona, Suetterlinui nebūtų ’taip 
sekęsi. Visą juodąjį darbą — dokumentų 
vagystę — atlikinėjo jo žmona, kuri dirbo 
sekretore prie slaptų dokumentų. Ji. irgi 
buvo suimta, bet kalėjime nusižudė, kai su
žinojo, kad Suetterlinas vedė ją sovietinio 
KGB įsakytas. Toj slaptoj įstaigoj dirbo 
trys sekretorės, ir jis turėjo vieną pasirink
ti sau.

Suetterlinus ii’ dar kitus šnipus vakarie
čiams išdavė dabar amerikiečių globoja-, 
mas ir stipriai saugomas sovietų žvalgy
bos pulkininkas Rungė. Galima įsivaizduo
ti, kaip sovietų įstaigos norėtų pasiekti ir 
nužudyti dabar tą Rungę. Dėl to jis nebus 
atgabentas į Vokietiją liudyti Suetterlino 
byloje — teismas turės važiuoti į JAV.

Net nebelaukdami bylos, sovietai norėtų, 
paskubom išvaduoti Suetterliną. Jis dar 
būtų jiems naudingas. Be to, pik. Rungei 
ir jį globojantiems amerikiečiams būtų pa
rodyta, kad. sovietams dirbantieji visi glo
bojami, ištraukiami iš kalėjimų ir globoja
mi.

Bet, matyt, vokietis Suetterlinas galvo
ja, kad jam geriau vokiškas kalėjimas, ne
gu rusiška laisvė. Už jį siūlomi kęli vokie
čių šnipai. Deja, Suetterlinas kol kas atsi
sako būti iškeistas. Gali būti, kad tą atsi
sakymų jis remia viltimi, jog nebus smar
kiai nubaustas. Kitas šnipas už panašius 
kaltinimus buvęs nuteistas tik trejetui me
tų. S. Baltaragis

EDIS PROTESTUOJA
„Evening Argus“ lapkričio' 14 d. rašo:
„Lietuvis Edis Bevanas pats vienas Sus- 

sexo universitete šiandieų parodė savo pro
testą, viešai sudegindamas rusišką vėlia
vą.

„Šitai atsitiko tuojau pat, kai rusų am
basadorius M. N. Smirnovskis praėjo pro 
Falmerio pastatą, studentų visuomeninį 
centrą, sukdamas pas universiteto vice
kanclerį pietauti“.

Laikraščio bendradarbiui E. Bevanas pa- 
sisakė, kodėl jis taip padaręs. Toks ramus 
ambasadoriaus priėmimas esąs dar vienas 
įrodymas, kokie abejingi yra britai dėl pa
vergtųjų Rytų Europos įtaptų^ Vicekancle
ris turįs teisę privačiai1' priiminėti, ką tik 
jis norįs. Bet jis privaląs protestuoti, kai 
tironijos atstovas ateina į universitetą ofi
cialiai.

Mūsų turimosios laikraščių iškarpos ro
do, kad žinia dėl to originalaus protesto ir 
plačiau pasklido.

Lapkričio 15 d. žinią apie tą raudonos 
vėliavos deginimą išsispausdino „Liver
pool Daily Post", „The Irish News“ (Bel
fast), „Courier and Advertiser“ (Dundee, 
Angus). ...

PROTESTAS DĖL VĖLIAVŲ
Astronautai Apollo 12 erdvės laivu nu

gabeno į mėnulį visų tautų vėliavas. Deja, 
tarp tų visų nebuvo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavų.

Dėl to visų trijų kraštų diplomatai pa
siuntė JAV prezidentui, viceprezidentui, 
užsienių reikalų ministeriui ir erdvės tyri
mų organizacijos vadovybei telegramas, 
kuriose iškeliamas tas faktas, kad Apollo 
12 nebuvo tų trijų tautų vėliavų, ir prašo
ma ateityje tą neapsižiūrėjimą atitaisyti.

JAU YRA IR LIETUVIS
Sovietų pasiuntinybės Londone persona

lo sąrašuose atsirado naujas antrasis sek
retorius Ričardas Vaigauskas. Prieš kele
tą metų jis yra buvęs tarnautojas Sovietų 
delegacijoje prie Jungtinių Tautų New 
Yorke. Londono Sovietų pasiuntinybėj jau 
keleri metai yra po vieną latvį ir estą. Lie
tuvio ligšiol nebuvo. ■ (E)
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Enciklopedija baigta
J. Kapočiaus leidžiamoji Lietuvių Enci

klopedija apskritai buvo baigta su trisde
šimt penktuoju tomu. Prenumeratoriai dar 
vis laukė Lietuvos tomo, bet ir jis jau se
niai jų rankose ar lentynose. Bet dabar, po 
ilgesnės pertraukos, pasirodė dar vienas 
tomas, trisdešimt šeštasis, kuris yra skir
tas papildymams.

Visos enciklopedijos, jei tik yra sąlygos, 
leidžia papildymus, o didžiosios gana daž
nai. Mūsiškė Enciklopedija buvo pradėta 
leisti 1953m„ vadinas, jau prieš keliolika 
gražių metų, šio papildymų tomo redakto
rius dr. J. Girnius rašo:

„LE darbo galutiniam baigimui papildy
mų tomas priklauso daug esmingiau, negu 
normaliose sąlygose priklausytų, šio tomo 
paskirtis yra dviguba — ir atnaujinti mū
sų enciklopediją nauja medžiaga, ir išly
ginti jos spragas bei paklaidas. Įvedami 
nauji vardai, iškilę čia, išeivijoj, ir tėvy
nėj, o duotosios biografijos papildomos 
bent svarbiausiais naujais duomenimis. 
Ypač papildomos biografijos daugelio li
kusiųjų Lietuvoje, apie kuriuos savo laiku 
stokota tikslesnių žinių“.

Vadinas, papildymų tomo reikalavo lai
kas, kaip ir bet kuriose enciklopedijose, ir 
visi didesni ar mažesni trūkumai ir nepri
tekliai, su kuriais buvo susidurta pagrin
diniuose enciklopedijos tomuose. Tuos trū
kumus ir nepriteklius, su kuriais susidurta 
darbe, dr. J. Girnius taip aptaria:

„Nenormaliose sąlygose darbą dirbant, 
neišvengiamai mūsų enciklopedijos lygis 
liko nelygus. Pirma, tobuliau darbui atlik
ti kai kuriose srityse tiesiog stokojome 
žmonių. Antra, labai jautėme šaltinių ne
pakankamumą, ypač nesant normalaus ry
šio su Lietuva. Trečia, normaliai būtų rei
kėję keliagubai daugiau žmonių tokiam 
užmojui. Normalių sąlygų žvilgsniu imant, 
turi atrodyti kone neįsivaizduojamu daly
ku, kad trys tomų redaktoriai galėjo per 13 
metų parengti 34 tomus (Lietuvos tomas 
buvo atskirai parengtas), atseit, beveik to
mą per metus. Žinoma, reikėjo dirbti ali
nančios skubos tempu, ir tai neleido darbą 
taip atlikti, kaip normaliai būtų buvę gali
ma“.
Bet redaktorius turi pagrindo pasidžiaug

ti. Pirmasis pagrindas, kaip dr. J. Girnius 
rašo:

„Vis dėlto, nepaisant visų sunkumų ir 
neišvengiamų netobulumų, Lietuvių Enci-

įvykis — lyg brandos egzaminai ta pras
me, kad žmonijos Žinija yra dokumentiš
kai Įglaudžiama į tos tautos kalbą. Tragiš
ka lemtimi lietuvių tauta turėjo savo pir
mosios enciklopedijos sulaukti iš išeivių 
(bene vienintelis toks atvejis)“.

Kitą pagrindą dr. J. Girnius aiškina ši
taip:
„Nors ir koks sunkus buvo šis darbas iš- 
eivinėse sąlygose, jis buvo prasmingas. 
Baigdami tai matome dar ryškiau, negu 
darbo pradžioje. Sunku buvo tesėti savo 
užmojį, tačiau galėjome jį vykdyti laisvai, 
be išorinės prievartos. Šiuo požiūriu mūsų 
atlikto darbo prasmingumą ypač akivaiz-

džiai liudija Lietuvoj leidžiamoji „Mažoji 
lietuviškoji tarybinė enciklopedija“. Pasi
naudojant šioj enciklopedijoj bene daž
niausiai sutinkamu terminu, ji yra privers
ta „represuoti“ kone viską, kas siejasi su 
nepriklausoma Lietuva, arba tiesiog igno
ruodama, ar piktai juodindama nepriklau
somybės meto žmones ir jų darbus. Gi čia, 
laisvajame pasaulyje, kiek galėjome, sutel
kėme žinių ir apie tai, ką svetimoji prie
varta norėtų nugramzdinti užmirštin. Bu
vome laisvi atvirai žvelgti į visą lietuviš
kąją tikrovę. Joks dogmatinis -izmas ne
vertė mūsų ką nors „represuoti“ (t. y. lai
kyti nebuvus ar nesant, kas buvo ar yra). 
Dėl to teikėme informaciją ir apie dabar 
Lietuvoj visose gyvenimo srityse pasireiš
kusius žmones. Nieko nereikia baimintis 
laisvėj. Bet tenka bijotis tiesos, kur nėra 
laisvės. Tiesa ir laisvė yra neišskiriamos“.

h
Dievo valią žinome iš jo dešimties įsaky
mų. Dalinai žinome atskirais atvejais sąži
nės protiniu sprendimu. Dievo valia yra 
nusakyta mums šv. Rašte, o ypač Evangeli
jose. Jėzaus Kristaus žodyje ir jo veiks
muose. Jis paliko mums Bažnyčioje šven
tus sakramentus, kad žmogus galėtų ar
čiau susivienyti su Dievu. Tai atlieka At
gailos sakramentas ir šv. Komunija: iš nu
sidėjėlio pasidaro teisingas asmuo ir vienas

klopediją laimingai užskleidžiame. Sulauk
ti savo pirmos pilnos enciklopedijos kiek
vienai tautai yra reikšmingas kultūrinis

KOVOSE IR DARBUOSE
JUOZUI KRIŠČIŪNUI 70 M.

Vokietijos LB veikėjų tarpe Juozas Kriš
čiūnas yra vienas iš tyliausiųjų. Jo 70 me
tų amžiaus sukaktis yra gera proga bent 
glaustai atskleisti neramią asmenybę, dar
bus, kovas, laimėjimus ir nesėkmes.

Gimė jis Suvalkijos ūkininko gausioje 
šeimoje (9 sūnūs ir 5 dukros) kaip 6-sis 
vaikas. Tėviškė yra Marijampolės apskr., 
Kazlų valse., Skuciškės kaime. Gimtadienis 
— 1899 spalio 29 d.

Baigęs pradžios mokyklą, toliau mokėsi 
privačiai, eksternu įsigijo brandos atestatą 
Klaipėdos Vytauto Didž. gimnazijoje, jau 
būdamas karininku. Kariuomenėn įstojo 
kaip savanoris kūrėjas 1919 m. vasario 9 
d. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, ber
montininkus ir lenkus. 1921 m. gruodžio 
18 d. baigė karo mokyklą ir pakeltas leite
nantu. Pradžioje tarnavo 11 pėst. pulke 
Alytuje, 1923 m. perkeltas į 7 pėst. pulką 
Klaipėdon. 1929 m. buvo prezidento rūmų 
adjutantu (nuo gegužės iki rugsėjo mėn.), 
1931 m. Karo mokyklos lektorius ir inspek
toriaus padėjėjas. Tais pat metais pakeltas 
kapitonu ii- paskirtas į 5 pėst. pulką. 1934 
m. aktyviai dalyvavo Voldemaro puče, bū
damas vienas iš jo rengėjų. Buvo suimtas 
ir degraduotas. Išleistas iš kalėjimo, gavo 
leidimą vykti į Kauną studijuoti ir taip, 
būdamas pusiau laisvas, įsigijo ekonomijos 
mokslų diplomą. Tarnavo Lietuvos banke 
Kaune ir Trakuose.

lio mėn. išvežta į Sibirą. Kalėjime teko sė
dėti vienoje kameroje su tėv. Bružiku, SJ, 
ir eile kitų žymių asmenybių. 1941 m. rug
pjūčio 25 d. įstojo į Savisaugos dalinius, 
paskirtas ypatingo bataliono vadu, pakeltas 
majoru. Tačiau po neilgo laiko susirgo ir 
užbaigė kario dalią.

Į Vokietiją 1944 m. pasitraukė kaip ci
vilis. Po karo gyveno Uchtės stovykloje. 
1948 m. įstojo į anglų kariuomenės pagal
binius dalinius, o 1951 m. buvo priimtas į 
JAV kariuomenės pagalbinius dalinius — 
Labor Service 4204 sargybų kuopą Bad 
Kreuznache. Toje kuopoje vėliau gavo lei
tenanto laipsnį ir išbuvo iki jos likvidavi
mo Uhlerborne 1964 m. gale. Dabar pensi
ninkas.

Lietuvių bendruomenėje veikė kaip jos 
tarybos narys, išrinktas į ją 4 kartus, 1953- 
1965. 1965-66 m. buvo Krašto valdyboje, o 
eilę kartų priklausė Kontrolės komisijai. 
LB Mainzo apylinkės valdyboje tebėra ir 
dabar. Yra taip pat Lietuvos kariuomenės 
savanorių kūrėjų Vokietijos skyriaus val
dybos narys.

Savo 70 metų amžiaus sukaktį atšventė 
Mainzo universiteto klinikose, kur pateko 
po sunkaus širdies infarkto. Jubiliatą su
kakties išvakarėse aplankė vysk. Antanas 
L. Deksnys. Vokietijos LB vardu buvo at
vykęs pasveikinti valdybos vicepirm. kun. 
Br. Liubinas. Aišku, dažni lankytojai yra

DIDŽIOJI VILTIS
Viešpats sako: „Aš mąstau apie 

taiką, o ne apie priespaudą. Jūs 
šauksitės manęs, ir aš jus išklausy 
siu. Grąžinsiu visus tremtinius į tė
vynę" (Jer. 29, 11, 12, 14).

Liturginių metų gale ir pirmą Advento 
sekmadienį Bažnyčia prisimena Išganytojo 
pranašystes apie pasaulio pabaigą ir pas
kutinį teismą. Jame kiekvienas gaus teisin
gą atlyginimą už gyvenimo darbus, niekas 
nebus nuskriaustas. Gerieji darbai atneš 
amžiną dangaus laimę. Apie ją kalba tautų 
apaštalas: „Ko akis neregėjo, nei ausis ne
girdėjo, nei į žmogaus širdį neįėjo, Dievas 
prirengė tiems, kurie jį myli“ (Kor. 2, 9). 
Blogieji darbai atneš nelaimę, teisingą at
lyginimą: ką žmogus pasirinko savo laisva 
valia, tai ir gaus.

Kurie yra blogieji darbai? Netikėti Die
vui ir nepaisyti jo apreikštos valios. Dievo 
kuriamąja galia esame žemėje tam. kad 
pelnytume sąlyginai mums skirtą amžiną
jį laimės gyvenimą su Dievu. Privalome ti
kėti Dievui ir vykdyti jo apreikštą valią.

su Kristumi.
Patys blogiausieji darbai yra tikrosios 

nuodėmės: tai žmogaus laisvos valios veiks
mas. priešingas Dievo valiai, ją gerai su
pratus. Svarbiame dalyke nepaklusus Die
vui. padaromos sunkios arba mirtinos nuo
dėmės. Jomis apsisprendžia žmogus būti 
visada be Dievo. Dievas pagerbia laisvą 
žmogaus apsisprendimą, leidžia jam nutol
ti nuo savo tikslo ir galutinės laimės. Svar
besniosios nuodėmės: puikybė, godumas, 
palaidumas, pavydas, piktumas, apsiriji
mas. pasigėrimas, tinginystė su apsileidi
mu. Nusidėjimai prieš Tiesos ir Meilės 
Dvasią: per didelis pasitikėjimas Dievo ge
rumu ir dėl to nevengiant nuodėmių. Nusi
minimas dėl savo išganymo, prieštaravi
mas Dievo apreikštai tiesai, pavydas arti
mui Dievo malonių, nepaisymas gerų pa
mokymų ar įspėjimų ir atgailos atidėlioji
mas iki mirčiai. Sąmoningas ir neteisėtas 
nekalto žmogaus žudymas. Sodomos nuodė
mės. beturčių, našlių ir našlaičių skriauda 
ir atlyginimo nutraukimas nekaltiems tar
nams ar samdiniams.

Didžioji nusidėjėlių viltis glūdi neišsaky
tai didelėje Dievo meilėje. Dievas mielai

MIRĖ „VILNIES“ REDAKTORIUS
priima atgailojantį žmogų. Tam yra atėjęs 
Kristus į žemę, kentėjęs, miręs, kad jo nuo-

Atėjus bolševikams, buvo suimtas ir iš
buvo Marijampolės kalėjime iki karo pra
džios. Šeima didžiųjų suėmimų metu birže-

Mainzo lietuvių klebonas tėv. A. Bernato
nis ir sukaktininko jaunystės dienų drau
gas ats. mjr. Juozas Černius. Dabar svei-

JAV mirė komunistinio lietuviško dien
raščio „Vilnies" redaktorius Leonas Joni
kas.

Jis emigravo į JAV 1911 m.
Po karo jis dukart lankėsi Lietuvoje ir 

savo laikraštyje palaikė sovietinę proru
sišką liniją.

MIRĖ P. KEŽINAITIS
Petras Kežinaitis, buvęs kai kurių Lietu

vos laikraščių bendradarbis ir „kairiosios 
opozicijos“ veikėjas, po karo reguliarus 
Kauno komunistų laikraščių bendradarbis, 
buvęs senosios ir dabartinės žurnalistų są
jungos narys, pastaruoju laiku sunkiai sir
gęs, mirė Kaune lapkr. 4 d. (E)

kata pusėtinai pagerėjus, tad galėjo būti 
pervežtas į garsųjį širdies ligų kurortą 
Bad Nauheime.

Tenka palinkėti visiškai sustiprėti ir dar 
daug pasidarbuoti lietuviškojoje veikloje.

(ELI)

pelnų dėka gaėtume būti išteisinti Dievo 
akyse. To dramatinis įrodymas yra Kalva
rijos nuotykis, žmogžudžiui iš dešinės, at
gailojančiam, Jėzus tarė: „Iš tikrųjų, sa
kau tau, šiandien tu būsi su manim rojuje“
(Luko 23, 43).

Kas darytina?
Paliaukime darę nuodėmes. Nedidinkime 

savo skolos pas Dievą. Padoriai renkimės 
ir’e.kimės. Nepapiktinkime nei vieno, tai
koje būkime su visais. Mokėkime susilai
kyti, net nuo leistinų pasilinksminimų. Pa- 
siskirkime sau pasninko dienas, o santau
pomis paremkime badaujančius. Susitaiky
kime su Dievu, gerai atlikdami Atgailos 
sakramentą ir vertai priimdami šv. Ko
muniją. Dažnai atsiminkime, jog turėsime 
duoti Dievui pilną apyskaitą iš viso mūsų 
gyvenimo. Didžioji viltis mums spindės, ir 
lauksime, kada Dievas pasišauks mus j
amžinąjį gyvenimų. „Nes Kristus yra man 
gyvenimas ir mirtis yra man pelnas" (Pi- 
lyp. 1, 21). K. A. M.

ALGIRDAS J. KASULAITIS

LIETUVOS LAISVINIMO DARBAS
(3)

5. STRATEGINIAI IR TAKTINIAI 
PLYŠIAI

A. Vidines nesėkmes menant, gal pir
miausiai kyla organizacinės politinės emig
racijos struktūros problema, tai, ką vadinu 
VLIKo-ALTo-PLB sąveika. Referato rėmai 
neleido gilintis į ankstesnius svarstymus, 
neleidžia plėstis ir šiuo klausimu. Tačiau 
ši problema yra viena iš skaudesnių, ir ji 
turi būti išspręsta. Ir taip, kaip reikalauja 
tų institucijų prigimtis, teisė, tiesa, tradi
cija ir tvarka. Iškreipdami prigimtį, mes 
paversime šias institucijas vaidinuokliais. 
Sulaužydami teisę, mes sulaužysime pa
grindą, kuriuo remiame savo aspiracijas į 
laisvę ir nepriklausomybę. Iškreipdami 
tiesą, mes išniekiname patys save. Negerb
dami prasmingos ir veiksmingos tradici
jos, mes sėsime neatsakingo savivaliavimo 
sėklą. Pagaliau, ardydami tvarką, plėsime 
anarchiją, kurios audros ištaškys mus po 
bergždžias dykumas.

VLIKas, ALTas ir PLB yra mūsų orga
nizacinio rūmo stulpai. Jų nepajėgia su
griauti priešas, bet kas bus, kai mes patys 
juos sugriausime? Tie, kurie bando šiuos 
stulpus versti, teneužmiršta, jog „power 
corrupts, and absolute power corrupts ab
solutely“.

B. Gal viena didesnių mūsų laisvės dar
bo nesėkmių yra tik dabar išryškėjusi 
„analfabetizmo“ problema. Turiu galvoje 
ne ką kita, tik apgailėtiną daugelio lietu
vių, ypač jaunesniųjų, komunizmo nepaži
nimą. Eilę metų tarėme, jog esame ne tik 
komunizmo žinovai, bet dargi specialistai. 
Nedvejojome, jog mūsų jaunimas išaugs 
lygiai puikiais antikomunistais. Tačiau kai 
pastarųjų kelių metų būvyje Kremliaus 
mirties trimitą pakeitė sirenos daina, bū
riais lietuviai šoko jungtis į jos gaidą. Ta
čiau žaidimas rusiška rulete kaip tik ap
nuogino tokių „žinovų“ žinojimą. Sirenos 
dainą dainuoja ir mirties trimitą pučia tas 
pats žmogus-žvėris, kuris nori žmogų ne 
tik pavergti, bet ir perkeisti. Komunizmas 
ne tiek pavojingas, kad žudo žmones, ne 
tiek, kad juos pavergia ir išnaudoja, ne 
tiek, kad kankina ir skriaudžia, bet, svar
biausia, pavojingas dėl to, kad jis išplėšia 
iš žmogaus jo žmoniškumą, iš asmens jo 
asmeniškumą. Komunizmas gimdo žmogų- 
žvėrį! Lenino ir Stalino raštai bei šimtai 
šviesių protų studijų tai aiškiai įrodo.

JO 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.

Štai kur glūdi nesėkmės šaknys. Per
žvelgus dvidešimt penkerių metų lietuvių 
spaudą, tiesiog nuostabu, kiek maža joje 
komunizmo studijų, kiek maža analitinės 
antikomunistinės minties. Kiek maža giles
nės komunizmo nuovokos. Apie tą patį ko
munizmą, kuris išžudė arti milijono mūsų 
tautiečių ir piliečių. Kuris upelius kraujo 
nuplukdino šventąja Lietuvos žeme. Kuris 
jau ne vieną lietuvių vaiką pakrikštijo 
žmogaus-žvėries ženklu.

Todėl kaip tik būtina, kad mūsų politinė 
vadovybė sudarytų antikomunistinės veik
los studijų sambūrį-institutą, kuris siste
mingai studijuotų, informuotų ir veiktų 
antikomunistinėje plotmėje. Tebūna šis 
sambūris ne smogikų būrys, bet idėjinės 
kovos branduolys. Komunizmas yra visų 
pirmiausiai idėja, ir tik idėja jis gali būti 
nugalėtas. Tebūna šiam sambūriui paves
tas uždavinys ne tik atskleisti komunisti
nės idėjos melą, bergždumą, mirties geluo
nį, bet lygiai krikščioniškosios Vakarų ci
vilizacijos demokratijos grožį ir tiesą.

AtsisKieidimas komunistiniam košmarui 
padės išspręsti ir vadinamąją bendradar
biavimo problemą, kuri šiandien yra pats 
pavojingiausias politinės emigracijos ban
dymas. Nėra jokios abejonės, kad vadina
masis bendradarbiavimas ir dabartinis po
litinės emigracijos atliepis. jei nebus jis 
radikaliai pakeistas, eventualiai ir netru
kus pevers kovojančią išeiviją į duonos ir 
žaidimų ekskursiją, plaukiančia pasidavi
mo laivu į istorijos paraštę.

C. Nesėkmė lydi ir jaunimo gyvesnį 
įtraukimą į tiesioginį laisvinimo darbą. Ša
lia natūralaus jaunimo bodėjimosi politi
ka, dvi priežastys vaidina svarbų vaidmenį 
šioje situacijoje. Viena, tam tikrų sluoks
nių ilgametė akcija prieš politiką apskri
tai ir prieš jaunimo domėjimąsi politika 
specialiai. Ši akcija susilaukė vaisių: jei 
šiandien lietuvių jaunoji karta į politinę 
laisvinimo akciją žiūri priešiškomis aki
mis, tai didele dalim yra išdava tos akci
jos. Iš kitos pusės politiniai veiksniai ne
kreipė tinkamo dėmesio į jaunimo psicho

logiją, potencialą, sąlygas ir darbo galimy
bių ribotumą. Jaunieji arba skiriami vė
liavoms nešioti ir posėdžiams sekretoriau
ti, arba įtraukiami į aukščiausius postus 
tik dėl to, kad jauni. Nežinau jokio plano, 
kuris būtų sudarytas jaunimui į laisvini
mo veiklą įjungti ir kuris atsižvelgtų į spe
cifinį jaunimo būvį. Jaunimas, turiu gal
voje ne vaikus, bet 18-30 metų žmones, ga
li atlikti daug uždavinių, bet tie uždaviniai 
turi būti konkretūs, prasmingi, pritaikyti 
jaunų žmonių psichologijai ir natūraliems 
polinkiams. Pvz., kasmet vyksta vienas ar 
kitas tarptautinis jaunimo kongresas ar 
konferencija. Politiniai veiksniai turėtų 
dėti pastangų, kad lietuvių jaunimo atsto
vai tokiuose suvažiavimuose dalyvautų. 
Štai neseniai įsikūrė Azijos kraštų antiko
munistinė jaunimo federacija. Lietuviška
sis jaunimas turėtų būti joje atstovauja
mas stebėtojų teisėmis. Jaunimas turėtų 
būti atstovaujamas ir nepolitinėse tarptau
tinėse organizacijose, ypač tais atvejais, 
kurie galimi išnaudoti Lietuvos laisvės by
lai remti. Dar daugiau — gero žodžio ir pa
skatos nepakanka. Reikia, kad tie jaunimo 
atstovai būtų aprūpinti atitinkamais fi
nansiniais ištekliais ir dokumentacija.

Iš kitos pusės, ar nebūtų prasminga, kad 
atskiri jaunimo būreliai pasiimtų uždavi
nį sekti pačią įtakingiausią viso pasaulio 
spaudą, nuo Hong Kongo iki Paryžiaus? 
Prenumerata gal kainuotų penkis šimtus 
dolerių į metus, bet nauda būtų neabejoti
na tiek mūsų spaudai, tiek laisvės bylai, 
tiek patiems jauniesiems. Arba vėl labai 
prasmingas būdas yra ruošimas jaunimui 
seminarų, kuriems gražią pradžią padarė 
šį pavasarį VLIKas. Tas užmojis tęstinas 
ir toliau ne tik VLIKo, bet ir ALTO.

Šia prasme jaunimą į laisvinimo darbą 
jungiant, ne tik pats darbas neš vaisių, bet 
bus ugdomi politiniai ir visuomeniniai 
jaunimo talentai. Vienas, kitas ir trečias 
netruks iškilti kaip talentingas politinis 
vadovas, kurie vėliau perims laisvinimo 
darbo vadovavimą.

D. Mano galva, nesėkmė lydi ir mūsų 
spaudą svetimomis kalbomis. ELTOS biu
leteniai ir „Lituanus“ yra labai naudingi 
leidiniai, kaip lygiai ir „Baltic Review“, 
.,Revista Baltica“, „ACEN News“ ir kt. Ta
čiau atrodo, kad būtų daugiau pasiekiama, 
jei šios spaudos leidimas būtų bent kiek

pakeistas. „Lituanus“. jį veiksniams ir 
Bendruomenei finansiškai paremiant, tu
rėtų išimtinai ribotis akademine-kultūrine- 
visuomenine plotme. Eltos užsieniniai biule 
teniai turėtų pereiti į „Press Release“ po
būdį ir formatą. Jei yra kokia svarbesnė 
naujiena, tokių vieno ar dviejų puslapių 
„release“ būtų galima keliomis kalbomis 
paskleisti dešimtimis tūkstančių.

Lietuvos bylai gi pristatyti tiems sluoks
niams, kurie pasauliui vadovauja, būtina 
leisti keturis kartus metuose rimtą politinį 
žurnalą, kad ir LITHUANIAN AFFAIRS 
vardu, anglų kalba. (Tie sluoksniai, ku
riems tas žurnalas turėtų būti taikomas, 
žino anglų kalbą, ar jie bus Taiwane, ar 
Švedijoje).

Aukštos kokybės medžiagos tokiam žur
nalui neturėtų trūkti. Viena, per ketvirtį 
šimtmečio lietuviškai turime svarios me
džiagos, kuri galima versti ir spausdinti. 
Pirmiausiai, sakykim, Pakšto geopolitinės 
studijos ir jo ypač vertingi raštai Lietuvos 
sienų klausimais. Turime vertingų istori
nių studijų, kurios atšviečia ir šiandienos 
politinį mūsų interesą. Iš kitos pusės, turi
me savo tarpe jaunesnių politikos mokslo 
žmonių, kurie yra pasiekę aukšto profesi
nio lygio ir kurie burtini tokiame žurnale 
bendradarbiauti. Jau nekalbant apie vy
resniuosius specialistus, kurie yra pastarų
jų dešimtmečių politinės raidos liudinin
kai. Pagrindinis tokio žurnalo bruožas tu
rėtų būti jo absoliutus mokslinis integra
lumas ir nekvestijonuotina kokybė.

E. Nesėkme reikia laikyti ir tam tikrą 
netvarką bei prabangą lietuviškoje veiklo
je prioriteto prasme. Laisvoje bendruome
nėje ši problema yra gal pati sunkiausia 
išspręsti, bet ji svarbi ir net gyvybinga. 
Turiu galvoje visų pirmiausiai finansinius 
resursus, jų kaupimą ir naudojimą. Ka
dangi daugelis darbų ir -uždavinių reika
lauja finansinio pagrindo ir kadangi mūsų 
resursai yra riboti, būtina, kad finansinis 
klausimas būtų sprendžiamas trijose plot
mėse.

(1) Pinigų kaupimas tiesioginiam laisvi
nimo darbui per VLIKą ir ALTą dirbti nė
ra nei pakankamai planingas, nei deramai 
aktingas. Nejaučiama, kad Tautos Fondas 
būtų padėjęs visas pastangas šiam reikalui 
sutvarkyti. ALTui gi daugiausia trukdo 
skyrių tinklo nebuvimas ir nepakankamai 
tampri organizacinė struktūra. Tačiau dar 
didesnis šešėlis krenta visuomenei, kuri į 
talkos kvietimą neatsako pareiginga auka, 
jau nekalbant apie neteisėtas, neprasmin
gas ir negarbingas pastangas laisvinimo

aukas kreipti į savo grupės piniginę ar į 
kitokių tikslų iždą.

(2) Lietuviškos veiklos apimtyje ir jos 
finansavime esama daug prabangos, kuri 
netarnauja patiems aukščiausiems laisvės 
kovos interesams: išvystyti esamose sąly
gose kuo veiksmingiausią laisvinimo veik
lą ir lietuvybės išlaikymo bei lietuviško
sios kultūros puoselėjimo darbą. Nesigili
nant į atskirus klausimus, rodos, kažkas 
netvarkoje, kai kuriai nors muzikinei eks- 
travaganzai išleidžiama tris kartus dau
giau pinigų per porą mėnesių, negu siekia 
visų metų VLIKo ir ALTo biudžetas. Tie 
dešimtys tūkstančių dolerių, išleisti grynai 
prabangai, puikiausiais vadovėliais nusėtų 
lituanistines mokyklas ar įgalintų politi
nius veiksnius atlikti tokius uždavinius, 
kokių laukiame atliekant, bet laikome juos 
elgetų vietoje.

(3) Nežiūrint, kokio dydžio yra esamieji 
ištekliai, jų paskirstymas turėtų būti taip 
pat tikslesnis. Finansuoti vieną ar kitą už
simojimą vien dėl to. kad jis yra tradiciš
kai vykdytinas, nereiškia, kad jis yra ir 
pats vaisingiausias, o tuo pačiu ir finan
savimas prasmingiausias.

Gal jau atėjo laikas politiniams veiks
niams kreipti specialų dėmesį į prioriteto 
klausimą. Nedrįstu čia kritikuoti nei itališ
kų operų statymo, nei dainų ir šokių šven
čių. nei gydytojų premijų, nei inžinierių 
kaukių balių, nei puotų jūros dugne ar mė
nulyje. Tenoriu tik priminti dvi uždarytas 
gimnazijas, eilę puikių veikalų stalčiuose, 
bet ne leidykloje, ir 1.1.

Čia pateiktosios mintys nesusilauks vi
suotinio pritarimo, bet ne populiarumo ieš
koti jos buvo pateiktos. Gal kai kurios jų 
pateiktinos ir kituose, bet ne šiame gre- 
mijume. Tačiau šis kongresas savo apimti
mi yra tokio pobūdžio, kuris ne tik leidžia, 
bet verčia kelti klausimus, pralaužiančius 
atskirų organizacijų ir kolonijų rėmus. Vi
liuosi. kad bent kai kurios mintys susi
lauks diskusinio atgarsio. Prasmingo at
garsio, gimdančio konkretų veiksmą. Pras
mingos kritikos, gimdančios nuoširdesnį 
rūpestį bendriniais reikalais. Gal net pras
mingos opozicijos, gimdančios kūrybinę 
įtampą.

Jau pats šio kongreso susirinkimo faktas 
tam tikra prasme liudija sėkmę. Tačiau jei 
jis neįskels kūrybingesnės minties, vedan
čios į prasmingą veiksmą, jis gali virsti ne
sėkmės atšvaita. Įskelti mintį bei idėją ir 
buvo šio referato tikslas. Įskelti prasmingo 
veiksmo ugnį turėtų būti pagrindinis šio 
kongreso uždavinys.
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(2)
Iš ginklų rūšių pirmoji vieta priklauso 

pėstininkams, pėstijai. Taip, tai jis, pėsti
ninkas, ne direktoriai, iškovojo Lietuvai 
nepriklausomybę; jis, pėstininkas, pilkasis 
didvyris, fronto kovotojas, karo vargšas, 
dažnai alkanas ir pavargęs. Nors jo didvy
riškų pastangų neapvainikavo galutinės 
pergalės aureolė, Vilnius buvo išplėštas iš 
Lietuvos kūno, bet tai buvo ne jo kaltė. 
1920 m. rudenį buvo pei- plačiai nutįsęs 
frontas: nuo Augustavo miškų, pro Gardi
ną ir Varėną iki Lydos. Deja, nebuvo anuo
met Lietuvoj autoriteto, kuris būtų nu
sprendęs kitaip ir laiku susiaurinti frontą. 
Taip, pavyzdžiui, 1920 m. rudenį 7/II ba
talionas daugiau kaip 3 mėnesius kovėsi 
plačiam bare nuo Varėnos iki Širvintų, vi
są laiką pirmoj linijoj, pačiam priešaky, ir 
nebuvo, kas jį pakeičia. Kareiviai dažnai 
būdavo bežemių, mažažemių, grytelninkų, 
apymeistrių sūnūs. Poetų, rašytojų su jų 
skambiom frazėm visiškai nė kvapo ten 
nebuvo.

Karo istorija žino pėstininkų ištvermės 
pavyzdžių. Vokiečių IV rez. korpas 1914 
m. karo pradžioj Prancūzijoj praleido 8 pa
ras nepertraukiamuose žygiuose ir kauty
nėse („in ununterbrochenen Maerschen 
and Gefechten...). Tai, tur būt, žmogaus 
ištvermės riba.

Prancūzuose karo pradžioj jauni leite
nantai kai kur mėgino eiti atakon baltom 
pirštinėm, tačiau greit jas nusimetė. 1915 
m. pavasarį Prancūzija turėjo fronte už
muštais 400 neeilinių piliečių: universite
tų profesorių (vienas sužeistųjų parašė 
knygą: L'ame des camps de prisonniers“ — 
Belaisvių stovyklų siela), mokytojų, rašy
tojų, poetų, artistų... Poetai, rašytojai po 
patriotiškų kalbų turėjo eiti atakon drau
ge su pėstininkais. Tačiau visam kam yra 
riba. Negalima pertempti stygų. Slopinan
čios kautynių realybės tampa kai kada ne
bepakeliamos. 1917 m. pavasarį, po nepasi
sekusio puolimo, prancūzų veikiančioj ar
mijoj būta rimto maišto (J. Williams, Mu
tiny). Žūna frontuose gerieji, geresnieji, 
geriausieji, visų geriausieji, geriausieji iš 
geriausiųjų. Fiziniai ir moraliniai palie
gėliai, „šiukšlės“ lieka namie. Karas — 
biaurus tautos charakiri.

Artilerija — galingas ginklas. Kur nusi
stovėjo frontai, kur vyksta pozicinis ka
ras. artilerija sudaužo priešo įtvirtinimus, 
vėliau drauge su tankais skina’kelią pės
tininkams tarp priešo kulkosvaidžių. Lie
tuvos sąlygose fronto svyravimai yra neiš

PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems, 
užsakydami dovanų siuntinį per

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

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

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

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

KAINA £10.0.0.

Taip pat į rūbų siuntinius galime papildomai įdėti žemiau 
išvardytus daiktus, kurie visad naudingi ir laukiami Lietuvoj. 
Itališki nailoniniai lietpalčiai £4.0.0, vilnonės geros rūšies skarelės 
£1.15.0, vyriški ar moteriški megztukai £4.15.0, nailoniniai išeigi
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 
nuosavus siuntinius.

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti atitinkamą 
INCOME TAX SUMAŽINIMĄ.

vengiami, o artilerija yra labai jautri 
jiems. Ji narsi tik iš tolo. Frontui susvyra
vus, ji paprastai traukiasi į gilesnį užnu
garį, keičia pozicijas, palikdama pėstinin
kus savo likimui. Taip buvo ties Širvintais 
1920.X.17. Todėl Lietuvos sąlygose geriau 
būtų turėti apsčiai antitankinių bei prieš- 
lėktuvinių-zenitinių pabūklų, organiškai 
susietų su pėstininkais, o artileriją, kaip 
griozdišką ginklą ir daugiau tinkantį puo
limui, padėti į archyvą arba visą ją iškeis
ti į aukščiau aptartuosius pabūklus. Idea
lus, atrodo, būtų 4 cm universalus prieš
tankinis ir zenitinis pabūklas, tačiau tokia 
kombinacija techniškai vargu būtų įma
noma. Užtektų 2 cm zenitinių pabūklų-kul- 
kosvaidžių. Jais tektų apginkluoti pėstinin
kus įskaitytinai iki būrio. Tankas naikina 
savo priešus ugnimi arba juos traiško (H. 
Dormann, „Soldaten und kein General“. 
Autorius, matyt, kautynių dalyvis, aprašo 
rusų tankų puolimą ties Bobruisku 1944 
m. birželio mėn. Vietomis baisu skaityti).

Keletas žodžių apie priešlėktuvinę arti
leriją. Prieš antrąjį karą vokiečiai buvo iš
leidę knygutę plačiai publikai įtikinti, kad 
vokiečių priešlėktuvinė artilerija pasieku
si tokio tobulumo laipsnio, jog šaudysian
ti taip „greit ir tiksliai“, kad nė vienas 
priešo lėktuvas negalės pasirodyti viršum 
Vokietijos. Iš tikro viršum Vokietijos retai 
kada nebūdavo priešo lėktuvų. Į karo galą 
jų būdavo tūkstančiai. Kaip tiksliai šaudė 
vokiečių priešlėktuvinė artilerija, matė 
1944-45 m. ir tremtiniai iš Lietuvos.

Iš karo aviacijos Lietuvos sąlygose tiktų 
tik naikintuvai priešo bombonešiams nai
kinti.

Kavalerija, raitarija, dar 19 šimtmety, 
Napoleono laikais, buvo laukų karalienė. 
Ji buvo pavojinga pakrikusiems pėstinin
kams. 1870 m. Prancūzijoj įvyko didžiau
sias 19 šimt. kavalerijos mūšis: kavalerija 
prieš kavaleriją ir raitoj rikiuotėj. Tuo ir 
baigėsi kavalerijos gadynė. 20 šimtmety, 
po to, kai ištobulėjo pėstininkų ginklai, pa
didėjo jų greitošauda, tolišauda, buvo pa
gamintas kulkosvaidis, kavalerijos rolė su
mažėjo beveik iki nulio. Vokiečiai 1914 m. 
turėjo apie 100 pulkų kavalerijos, išmėtė 
juos išilgai fronto, ir kavalerija nieko ne
nuveikė. Tiesa, 1915 m. pavasarį ji atliko 
strateginį nonsensą, įpuolį-reidą (rusai be
sitraukdami sudegino mano gimtąjį mies
tą) į Pabaltijį, bet greit užplūdo, greit at
slūgo. Rusai turėjo irgi ne mažiau kaip 
100 kavalerijos pulkų, bet jie irgi buvo be 
darbo. 1917 m. dar gerai atrodė.

Lietuvoj kavalerija gražiai atrodė para
duose, bet kautynių vertę galėjo turėti tik 
kulkosvaidžių eskadronai. Jie galėtų, pa
lyginti, greičiau judėti už pėstininkus ir 
kautis kaip pėstininkai. Tai būtų jojanti 
pėstija.

Vietoj avižinio motoro šiame šimtmetyje 
atsirado plieninis arklys-tankas. Jį naikin
ti turi prieštankinis pabūklas ir artileri
ja.

Galutinoj išvadoj Lietuvos ginamieji 
ginklai būtų,: šautuvas, kulkosvaidis, prieš
tankinis pabūklas, priešlėktuvinis - zeniti
nis pabūklas, karo aviacijos naikintuvas.

Per 20 nepriklausomo gyvenimo metų 
Lietuva padarė didžiulę pažangą visose 
valstybinio gyvenimo srityse. Lietuvos ka
riuomenė neprofesinio tipo, nes nėr vals
tybės be kariuomenės, 1918 m. pradėjusi 
kurtis iš nieko, iškovojo nepriklausomybę; 
užteko entuziazmo ir pasiryžimo priešams 
nugalėti. Nebuvo tuomet tankų, lėktuvų. 
Tačiau ilgainiui Lietuvos kariuomenė bu
vo statoma prieš sunkius uždavinius. Lie
tuvos strateginė padėtis aplamai buvo ne 
iš gerųjų tarp dviejų plėšrių kaimynų: vie
nas jų veržėsi į rytus, kad iškovotų savo 
audringai augančiam gyventojų skaičiui 
gyvybinės erdvės rytuose, kitas gi —■ į va
karus prie Baltijos jūros jau nuo 16 šimt
mečio, nuo Ivano IV.

Maždaug nuo 1933 m. vokiečiai, numetę 
visas buvusias sutartis į krepšį, pradėjo 
kurti rytuose vokiečių reichą 1000 metų. 
Pirmieji užkliuvo jiems lenkai. Iš jų buvo 
pareikalauta Danzigo, autostrados ir t.t. 
Lenkams reikėjo priimti ultimatumą ir 
laukti, nes buvo silpni, be to, jų vienas są
jungininkas buvo moraliai netikęs karo 
veiksmams, kitas gi, turėdamas amžių bū
vyje geriausią apsigynimo priemonę—van
denį, buvo nepasiruošęs karui. Lenkų 
„unoras“ neleido nusileisti. Lenkų avansi
nis maršalas (maršalu tapo prieš mūšį, ne 
po mūšio), norėdamas viską apginti, nieko 
neapgynė. Lenkija žuvo! Buvo išbraukta iš 
sąrašų kitos valstybės ir jų kariuomenės. 
Tokiose aplinkybėse Lietuvai liko vienin
telis logiškas sprendimas — skelbti neutra
lumą. Italai būtų daugiau laimėję išlikę 
neutralūs. Bet Lietuvos kariuomenė atliko 
savo pareigą: jos auklėtiniai kaip partiza
nai kovojo sunkiose sąlygose.

Po perkūniškų laimėjimų ponų tautos 
reichas triukšmingai griuvo, išgyvenęs tik 
12 metų, nors iki 1000 jam buvo likę dar 
988 metai.

Rudoji pabaisa žuvo, bet, deja, nežuvo 
raudonoji budelių kolonijinė imperija. Rei
kia tikėtis, kad ji žus, kad ją išdraskys jos 
pavergtosios tautos, kad ji išnyks, kaip iš
nyko visos kitos žymiai žmoniškesnės ko
lonijinės imperijos.

Tebūnie dabar leista truputį paspėlioti. 
Kokia būtų kariuomenė ir kokie rezulta
tai jos veiksmų, jei Lietuvoj būtų prieš ka
rą kitokia valdžia, kai kas pasakytų, de
mokratiškesnė, pvz., valstiečių liaudinin
kų, prilaikomų, pristabdomų kitų partijų, 
nors vienas anglų filosofas (Lord Acton) 
priskaitė net 200 laisvės bei demokratijos 
apibrėžimų. Kariuomenė būtų gal pigesnė, 
mažiau būtų blizgučių, daugiau lėšų so
cialiniams reikalams ir Birštono elektrinei, 
bet apskritai rezultatai būtų tie patys: tie 
patys partizanai, ir nebūtų Pabaltijo divi
zijų... Šiuo metu Lietuva, gal būt, turi 
daugiau elektros, bet pavergimo kaina. 
Barbarai iš rytų ir kriminaliniai nusikaltė
liai čekistai plūsta Lietuvon (I. Levine, 
The Red Russia. Ir Pabaltijo kurortai lai
komi fasoniškiausiais visoj Sąjungoj. Plūs
ta ir veržiasi kacapai...). Liūdna ir baisu. 
Bet raudonoji imperija turi griūti; numa
tyti ateitį ir ruoštis jai galima ir reikia.

Buvęs karys

Skaitytoju
NETIKSLUMAI

Pone Redaktoriau,
Skaitydamas Europos Lietuvį, radau ten 

kai kurių netikslumų ai- neaiškumų. Pra
šau leisti ir man dėl jų pasisakyti.

1. E. L. Nr. 45 akcininkas S. Kasparas 
nepatenkintas, kad LNB direktorius S. Ne
nortas paskirtas ir atstovauja bendrovei 
DBLS Taryboje. Aš irgi esu akcininkas. Ir 
man atrodo, kad S. Kasparo priekaištai ir 
būkštavimai yra visai be pagrindo. Juo la
biau, kad S. Nenortas ne pats atėjo b-vei 
atstovauti, bet jį paskyrė LNB-ės direkto
riai. Nei DBLS valdyba, nei Taryba, nei 
LNB-vė, manau, kad ir kitos organizacijos 
nebijo sveikos kritikos ir visai nemano ir 
net neturi jokio noro kam nors užčiaupti 
burną. Kiekviename suvažiavime mes gir
dime ir kritikos, ir pastabų, ir pageidavi
mų. O jei kas turi jų dabar, tai tegul rašo 
DBLS valdybai, Tarybai, LNB-vės direk
toriams ar net atskiriems Tarybos nariams. 
Aš neabejoju, kad visi sumanymai, pasta
bos, nusiskundimai ar pasiūlymai bus ap
svarstyti.

Ateina akcininkų metinis susirinkimas, 
ir jei S. Kasparas vis dar bus nepatenkin
tas, galės šį reikalą ir susirinkime kelti.

2. E. L. Nr. 47 S. Kasparas protestuoja 
prieš jo laiško išcenzūravimą dėl S. Nenor
to paskyrimo į DBLS Tarybą.

Labai neseniai skaičiau laisvųjų ameri
kiečių spaudoje straipsnį, kuriame rašoma, 
kad ir ten redaktoriai visų, net ir pasauli

nio garso žurnalistų, kurių straipsnius vi
si laikraščiai gaudyte gaudo, rašinius pa
tys cenzūruoja arba paprašo, kad patys ra
šytojai išsicenzūruotų. Ir joks žurnalistas 
nedrįsta protestuoti.

Mes gyvename laisvosios demokratijos 
šalyje, kur visokios laisvės bujote bujoja. 
Pastebėta, kad kai kurie laikraščiai su sa
vo laisvėmis per toli nuėjo. Ir ne kokia 
cenzūra, bet pati spauda kelia reikalą su
sitvarkyti, arba visa bus sutvarkyta įstaty
mo keliu.

Laisvė tiek gyvenime, tiek spaudoje yra 
geras dalykas. Tik ji neturi peržengti tam 
tikros ribos, nes tada ta visų mėgiamoji 
laisvė pavirsta į chaosą ir pasibaigia lan
gų daužymu gatvėse demonstracijų metu 
ir išsišokimais spaudoje, šis reikalas buvo 
svarstytas ir DBLS tarybos posėdyje.

3. E. L. Nr. 47 straipsnyje „Talka Tary
boje“ yra pasakyta, kad siūlyta nebespaus- 
dinti visokių prisiminimų, kas buvo prieš 
20 metų. Čia yra klaida. Korespondentas 
ar nesuprato, ar gerai nenugirdo siūlymo. 
Tokių pasiūlymų nebuvo. Ir būtų, mano 
manymu, didelė klaida tokių prisiminimų 
nespausdinti. Tik buvo siūlyta apie mūsų 
praeitį kalbėti švelniai. Kaip vienas kalbė
tojas paminėjo, mūsų praeitį reikia liesti 
švelniais slaugės pirščiukais, o ne kirviu 
kapoti.

Vik. Ignaitis

SUSITIKIMAS 
1IUESSEWORFE

ŠIAURĖS REINO VESTFALIJOS LIETUVIŲ ŠVENTĖ

Vokietijoje buvo lietuvių ir prieš Antrą
jį pasaulinį karą. Jų didžiuma gyveno in
dustrijos krašte — apie Dortmundo, Esseno 
miestus. Dabar toje pačioje srityje veikia 
visa eilė LB apylinkių, koordinuojamų 
Krašto valdybos įgaliotinio prie vietinės 
vyriausybės Duesseldorfe. Nuo 1969 m. 
pradžios tas pareigas eina trijų žmonių ko
misija: G. Šimkevičius (pirm.), A. Blinke- 
vičius ir L. Vilčinskas, š. Reino Vestfalija 
yra turtingiausias V. Vokietijos kraštas. 
Tai atsiliepia ir į lietuvių bei kitų tautybių 
veiklą, nes teikiama gan svari finansinė 
parama. Lapkričio 15 d. susirinko iš to vi
so krašto apie 250 lietuvių į Duesseldorfą 
paminėti Tautos šventės, šiaipjau minimos 
rugsėjo 8 d. Buvo taip pat svečių iš žemo
sios Saksonijos ir kitų Vokietijos vietų ir 
net iš Belgijos.

Šventės centre prof. dr. Z. Ivinskis skai
tė išsamią ir dokumentuotą paskaitą apie 
senąją Lietuvą, ypač Vytautą Didįjį. Vy
tautas buvęs daugiaveidė asmenybė: jis 
narsus, išdidus; taupus, bet ir išlaidus; 
švelnus, o kartais labai žiaurus. Net jo di
džiausieji priešai, kryžiuočiai, kurie iš es
mės jį laikė tironu, vistiek rado jo asme
nybėje ir vertingų savybių. Kryžiuočių or
dinas turėjo daug keblumų su Vytautu, 
ypač dėl Žemaitijos. Kronikininkas sako, 
kad ordinas žemaičius laikė, kaip ungurį 
už uodegos. O vėliau tai tapo net pajuoka 
—laimėjo, kaip ordinas žemaičius. Didžiuo
ju Vytautą pavadino didysis dainius Mai
ronis. Vytauto didybė buvo grynai valsty
binio ir karinio pobūdžio. Apie kultūrą 
kalbos nebuvo, Vytautas neįkūrė jokios 
mokyklos. Tai suprantama, nes karas kul
tūros negamina, o Vytautas kariavo nuola
tos. Prof. Ivinskis dalį paskaitos perdavė 
lietuviškai, dalį vokiškai, nes svečių tarpe 
buvo Duesseldorfo ministerijų atstovų, o 
taip pat šiaip ne lietuvių tautybės žmonių. 
Paskaitininkas neliko vien senovėje. Jis iš
ryškino taip pat šių dienų aktualijas, ypač 
vokiškoje dalyje, suminėdamas prieš 30 
metų sudarytąjį Sov. Sąjungos su tada 
nacine Vokietija paktą, likviduojantį Bal
tijos valstybių nepriklausomybę. Suminė
jo taip pat, kad šiemet rugpiūčio 23 d., kai 
tam paktui sukako 30 metų, Vokietijos di
džioji spauda jį praėjo negirdomis, visą dė
mesį skirdama socialistų partijos atstovų 
vizitui Maskvoje.

Profesorių Ivinskį susirinkusiems pri
statė Duesseldorfo LB apylinkės pirminin
kas M. Valaitis. Jis taip pat pasveikino 
rengėjų vardu visus svečius. Programai 
vadovavo studentai Rūta Lendraitytė ir 
Andrius Šmitas. Krašto valdybos vardu 
sveikinimo žodį tarė jos vicepirm. kun. Br. 
Liubinas.

Meninę dalį išpildė viešnia iš Belgijof 
Bronė Spies-Gailiūtė, sudainuodama eilę 
lietuvių liaudies dainų, pianinu palydint 
Valteriui Banaičiui, ir Vasario 16 gimnazi
jos mokiniai. Rūta Kūnaitė ir Živilė Vil- 
činskaitė padeklamavo po eilėraštį, o tauti
nių šokių grupė sušoko kelis tautinius šo
kius. Tai buvo pirmasis šokėjų pasirody
mas šiais mokslo metais, kas reiškia, kad ne 
vienam jų tai buvo premjera. Taip pirmą 
kartą rodė savo vaidybinę išmonę Lenciū
gėlio solistas Ričardas Palavinskas. Akor
deonisto gimnazija neturi, tačiau šį kartą 
griežė net du: laikinai Ludwigshafene gy
venanti New Jersey, JAV, lietuvaitė Ailyn

Kidžiūtė ir Koelno universiteto studentas 
Alfredas Starukas, 1967 m. Vasario 16 gim
nazijos abiturientas. Eliza Tamošaitienė, 
ilgametė gimnazijos šokių mokytoja, džiau
gėsi, kad muzika buvusi kaip „anais se
nais gerais laikais“, kada jos šokėjai gast
roliavo Romoje, Berlyne ir kitur. Publika 
neslėpė savo susižavėjimo, katutės nenorė
jo liautis.

Po oficialiosios dalies sekė linksmas pa
sišokimas, griežiant lietuviams muzikan
tams. Tada vietos vyrų kvartetas „Baltija“, 
vadovaujamas Viliaus Lemkio, sudainavo 
kelias dainas. Jo pasirodymas buvo prama
tytas oficialioje dalyje, bet, vienam daly
viui negalint laiku atvykti, susirinkusiems 
labai apgailestaujant, programoje nepasi
rodė. (ELI)

LAIKRODIS JUOKINA SVEČIUS
Vilniaus katedros varpinėje laikrodis 

stambiu varpu visam miestui skelbia va
landas. Rugs. 30 d. Tiesa skundėsi, kad tas 
laikrodis gėdą daro miestui prieš svečius. 
Mat, jei prie laikrodžio skambinimų pri
pratę vietiniai nedaug ir dėmesio tekrei
pia, tai ekskursininkai būtinai sulygina sa
vo laikrodžių rodykles su didžiojo varpo 
dūžiais. Pasirodo, kad reprezentacinis laik
rodis jau šlubuoja, o kai nelabai rūpestin
gai prižiūrimas ir retokai tikrinamas, tai 
„čia skuba, čia vėluoja“... Svečiai šaiposi.

(E)

AUKOS VIETNAME
Per savaitę, kuri baigėsi spalio 25 d., 

Vietnamo kovose žuvo 102 amerikiečiai 
(nuo 1961 m. žuvo 39.149), sužeista 530 
(nuo 1961 m. 256.061), paimta nelaisvėn 
414, dingo 906.

Vietnamo respublikos pajėgos tą savai
tę žuvusiais neteko 297 (nuo 1961 m. žuvo 
96.397).

Priešas per savaitę neteko žuvusiais 
2.303 (nuo 1961 m. 564.254).

A. KUČINGIO SUKAKTIS
Spalio 18 d. 70 metų amžiaus susilaukė 

Antanas Kučingis, Lietuvos operos solistas 
(bosas) nuo 1924 metų rudens, neskaitant 
kelerių metų „gastrolių“ kalėjimuose ir Si
bire priverstinio darbo stovyklose. Paleis
tas iš tų „gastrolių“, buvo vėl priimtas į 
operą Vilniuje, o 1961 metais buvo išleistas 
į pensiją. Dabar gyvena Kaune, retkarčiais 
dainuoja Kauno Muzikinio teatro spektak
liuose ir koncertuose. „Veteranas vis dar 
scenoje“, rašo A. Kalinauskas „Literatū
ros ir Meno“ laikraštyje. ' (Elta)

MAŽEIKAITĖS VIETA
Džilda Mažeikaitė, buvusio Lietuvos ope

ros baritono Juozo Mažeikos dukra, yra 
žymiausia lietuvaitė estrados dainininkė 
visoje Sovietų Sąjungoje.

PREMIJA A. BRAŽINSKUI
Trečiajame visasąjunginiame jaunųjų 

kompozitorių kūrybos išpildyme A. Bra
žinskui paskirta pirmoji premija už kame
rinę simfoniją ir tris vokalines balades 
mišriam chorui.

LAISVAS ŽODIS

Malonus Redaktoriau,
Prieš kiek laiko E. L. Skaitytojų laiškuo

se buvo kilęs triukšmas, kad tūlas anglas 
išleido knygą, kuri mums, lietuviams, ne
patiko.

Neieškojau tos knygos ne dėl to, kad ne
mokėčiau gerai anglų kalbos, bet iš viso te
ko spėti, kad ten buvo perdaug prirašyta, 
pasinaudojus laisvo žodžio teise.

Ir štai po kiek laiko, rodos, tas pats au
torius, kuris anksčiau griežtai protestavo 
prieš laisvą žodį, E. L. Nr. 47 kovoja griež
tai už laisvą žodį.

Mes esame laimingi, kad ne visi įkanda 
mūsų lietuvių kalbą, kitaip, pasiskaitę mū
sų politinių ir asmeninių kritikos straips
nių, kitataučiai tikrai sukurtų mums dar 
gražesnių romanų. Tur būt, gerai daro re
daktoriai ar redakcinė komisija, po ranka 
laikydami žirkliukes, ir manau, kad dau
gelis sutiks matyti spaudoj gražų ir darnų 
lietuvių sugyvenimą, o ne priekaištus. As
meniniams priekaištams juk galima pasi
naudoti ir asmeniniu paštu, nebūtina E. L. 
puslapiuose rodyti savo mandrumą.

Tuo pačiu norėčiau pasisakyti dėl min
ties pakeisti sieninio kalendoriaus lentelė
je Vytį. Būtų apgailėtinas dalykas, jei Vy
tis būtų pakeista. Mes išeivijoje turime tik 
vieną tokį kalendorių, kuriame galima ma
tyti natūralų gražų mūsų tėvų žemės Lie
tuvos valstybės ženklą Vytį.

M. S. R.
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HUDDERSFIELD

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KOMITETAS
„Huddersfield Daily Examiner“ lapkričio

21 d. rašo, kad ten latviai, lietuviai ir uk-

KAD DAR ILGUS METUS!
KUN. DR. K. A. MATULAIČIUI 75 M.

LONDONAS
PADĖKA

Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje 
dėkoja K. Vitkui, paaukojusiam Tautos 
Fondui 1 svarą.

ALBANIJOS ŠVENTĖ
Lapkričio 28 d. sukako 57 metai nuo Al

banijos nepriklausomybės paskelbimo. Tą 
dieną Londone, English-Speaking Union 
būstinėje, Anglų-Albanų draugija buvo su
ruošus! priėmimą, kuriame taip pat daly
vavo Lietuvos Atstovas V. Balickas su po
nia, Latvijos Charge d'Affairs. Estijos pa
siuntinys ir daug kitų svečių.

PADĖKA IR PATIKSLINIMAS
Lapkričio 22 d., Kariuomenės šventės 

proga. Londone atlikusiems koncertinę 
programą sol. V. Gasperienei, V. Galbuo- 
gytei, balet. J. Vainoriūtei, jos akord. jau
nesniajai sesutei ir pian. A. Crook reiškia
me širdingiausią lietuvišką padėką.

Taip pat giliai dėkojame kruopščiai pa- 
ruošusioms vakarienę šeimininkėms — V. 
Jurienei, P. Senkuvienei, Ild. Pukštienei ir 
P. Gugui (klaidingai E. Lietuvyje buvo pa
rašyta, kad vaišes paruošė Šv. Onos drau
gija).

Dėkojame visiems kuo nors prisidėju- 
siems prie koncerto pasisekimo, ypač Guo- 
gams, ir visiems gausiai atsilankiusiems, 
įskaitant ir Lietuvos Atstovą su ponia Ba
ilokus priešakyje, pasiklausyti mūsų pir
myn žengiančių solisčių.

LAS Londono Sk. Valdyba

PAMALDOS LIETUVIŲ SODYBOJE
Gruodžio 14 d., 12 vai., bus pamaldos L. 

Sodybos ir apylinkės lietuviams. Ta proga 
„Dainavos“ sambūrio narės ruošiasi apsi
lankyti su kalėdinėmis dovanomis.

QLASQOWAS
LIETUVIŲ DAINOS 16 TAUTŲ 

KONCERTE
Lapkričio 16 d. Glasgove Šv. Cecilijos 

Bellshill lietuvių choras pasirodė tarptau
tiniame koncerte, kurį suorganizavo Glas- 
govo universitetas. Dalyvavo 16 tautų gru
pės.

Šv. Cecilijos choras, vadovaujamas Pra
no Dzidoliko, išpildė 4 lietuviškas dainas. 
Dainuodamas „Lėk, sakalėli“ ir „Kalvelį", 
susilaukė publikos plojimų ir ovacijų.

Scenoje buvo pristatyti publikai ir mū
sų tautiniai drabužiai, kurie patraukė dau
gelio dėmesį.

Šv. Cecilijos choras čia tarp kitų tautų 
gražiai atstovavo lietuviams. Pasirodė gra
žiai ir lenkų grupė su tautiniais šokiais ir 
dainomis.

Lapkričio 15 d. choras turėjo savo meti
nį koncertą Bellshill lietuvių institute. Miš
rus choras, vyrų ir moterų dainos žavėjo 
publiką. Čia ir prel. J. Gutauskas tarė žo
dį pavergtųjų savaitės proga, priminda
mas, kad pavergtosios tautos tol nenurims 
ir netylės, kol joms nebus leista laisvai ap
sispręsti, ir ragino visus lietuvius visomis 
progomis kelti mūsų tautos laisvės reikalą.

Šv. Cecilijos choras jau daug metų gieda 
mūsų lietuviškose pamaldose. Savo laiku 
yra davęs gerų koncertų Škotijoj ir Angli
joj. mirus choro vadovei P. Mullen (Var- 
naitytei), dabar vadovauja P. Dzidolikas.

Linkėtina jam ir choro dalyviams, kad 
jų dainos skambėtų ko plačiau, nes matyti 
ir daromoji pažanga. A. J.

rainiečiai sudarė Pavergtųjų tautų komi
tetą.
Į komitetą iždininku įeina lietuvių atsto
vas V. Kalpokas.

MANCHESTERIS
LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

LVS Ramovės Manchesterio skyrius lap
kričio 22 d. Eccles British Legion Klubo 
salėje surengė tradicinį kariuomenės šven
tės minėjimą.

’Susirinko visa šimtinė tautiečių. Atsilan
kė vietos burmistras su žmona ir British 
Legion vietos pareigūnai, ta proga sveikinę 
lietuvius, kurie Ecclėje žinomi ir gerbiami.

Kpt. V. Andruškevičius savo žodyje iš
ryškino mūsų kariuomenės neišsakomą 
vertę laisvės ir nepriklausomybės metu. 
D. Banaitis ta proga suteikė eilę informa
cijų iš dabartinio gyvenimo problemų, kar
tu sveikino rochdaliečių vardu. Meninėje 
dalyje Živilės draugovės vyresniosios skau
tės padainavo tris dainas: Norėčiau aš ke
liauti, Dievui ir Tėvynei ir Jei tu būtum. 
DBLS Manchesterio jaunimo skyrius pašo
ko šešis tautinius šokius: Malūną, Gyvata- 
rą, Kubilą, Subatėlę, Lenciūgėlį, Rugučius. 
Kaip ir visuomet, visi programos dalyviai 
susilaukė katučių, o N. Kutkutė ir B. Sna- 
baitienė apdovanotos gėlėmis. Skyr. pirm. 
K. Murauskas, surengęs ir pravedęs šį mi
nėjimą, susilaukė iš visų dėkingumo, vie
šasis minėjimas baigtas Tautos himnu.

Būta ir naujo. Vietos ramovėnai palai
ko artimą ryšį su anglų Legiono organiza
cija, kuri ta proga nemokamai užleido savo 
ištaigingas patalpas lietuviams. Kartu vi
si mūsiškiai buvo pakviesti pasilinksminti 
drauge su anglais. Jaunimo tautinių šokių 
grupė atsidėkodama pašoko anglų jauni
mui ir senimui skirtose salėse eilę mūsų 
šokių. Tad buvo graži ir vertinga proga su
pažindinti lietuvius su šio krašto gyvento
jais. Malonu buvo girdėti mums skirtas 
katutes bei malonias šypsenas prie alučio. 
Ramovėnai atsidėkodami pavaišino pro
gramos dalyvius bei svečius. Kariuomenės 
šventės minėjimas, kad ir kitur ir neįpras
toj vietoj, praėjo su pasisekimu.

D. Dailintis

LIET. SODYBA
— Gruodžio 14 d.. 12 vai., Sodyboje bus 

lietuviškos pamaldos. Po ilgesnės pertrau
kos kun. J. Sakevičius maloniai pasižadė
jo atvykti ne šiokią dieną, o sekmadienį, 
kad pamaldomis galėtų pasinaudoti ir kiti 
arčiau gyveną lietuviai. Todėl visi šios apy
linkės gyventojai (lietuviai) kviečiami į 
pamaldas atvykti.

— Lapkričio 18 d. Alton ligoninėje po il
gos ir sunkios ligos mirė, palyginti, jaunas 
Sodybos gyventojas Aleksas Gurskas. Į 
Sodybą jis buvo persikėlęs iš Middles
brough apylinkės vos prieš 10 mėnesių. Pa
laidotas to paties miestelio (Alton) kapi
nėse.

A. a. A. Gurskas buvo gimęs Leonpoly- 
je, Ukmergės apskrityje. Į Angliją atvyko 
1947 m. Gyveno vienišas, nevedęs, savimi 
mažai tesirūpindamas. Kadangi per eilę 
paskutinųjų metų dėl širdies ir nervų li
gos nedirbo, tai ir mirė visiškas beturtis.

Jei buvusieji jo draugai pageidautų ant 
a. a. Alekso kapo pastatyti nors kuklutį pa
minklą. Sodybos administracija mielai tal
kininkaus.

— Šiais metais Sodyboje, kaip ir seniau, 
bus ruošiamos lietuviams Kūčios ir Kalė
dos. Kas norėtų šventes Sodyboje praleis
ti, prašomi nedelsiant pranešti: Headley 
Park. Bordon. Hants.

PRANCŪZIJA
perrinkta plb kr. valdyba

Lapkričio 7 d. įvykusiame PLB krašto 
tarybos posėdyje buvo perrinkta PLB kraš
to valdyba: kun. J. Petrošius — pirminin
kas, A. Moneys — vicepirmininkas ii- sek
retorius ir P. Klimas — iždininkas.

BESILANKANČIŲ PRANCŪZIJOJE 
REIKALU

Mielai kviečiame vykstančius Prancūzi- 
jon dalyvauti Paryžiaus lietuvių pobūviuo
se ar susirinkimuose. Ypač prašome at
vykstančius studijoms ar ilgiau besilan
kančius Prancūzijoje pranešti savo atvy
kimą vienu iš šių adresų: Prancūzijos Lie
tuvių Bendruomenė, 26, rue de Navarin, 
Paris-9, tel. 526. 74-01, arba Prancūzijos 
Lietuvių Katalikų Misija, 178, rue de Belle
ville, Paris-20, tel. 797. 33-24.

Bendruomenė ir Misija pagal išgales 
mielai stengsis padėti besilankantiems 
Prancūzijoje.

LIETUVIŲ PAMALDOS IR 
BENDRUOMENĖS VEIKLA

Iki spalio pabaigos lietuviams pamaldos 
Paryžiuje buvo sekmadieniais. Nuo lapkri
čio 1 d. pamaldos bus vieną kartą mėnesy
je, tai yra, pirmaisiais mėnesio sekmadie
niais 11 vai. šiuo adresu: 10 rue Violet, 
Paris-15 (požeminis: La Motte-Picquet ar
ba Dupleix). Po pamaldų bus bendri pie
tūs ir įvairaus pobūdžio Bendruomenės su
sirinkimai.

Šitoks persitvarkymas padarytas atsi
žvelgiant į dabartines liet, veiklos sąlygas. 
Dėl įvairiausių priežasčių daug kam ne
įmanoma kas sekmadienį dalyvauti lietu
vių pamaldose. Patirtis rodo, kad mūsų 
tautiečiai mielai nori vieni su kitais ilgiau 
pabuvoti ir pabendrauti. Tai įrodė ir pas
kutinis gražiai pavykęs lietuvių susitiki
mas lapkričio 1 d„ kuriame dalyvavo 60 
asmenų. Užtat šio susirinkimo metu iškel
toji mintis laikyti pamaldas kas mėnesį 
kartu su Bendruomenės rengiamais pobū
viais ar susirinkimais susilaukė dalyvių 
pritarimo.

Be to, esant vienam lietuviui kunigui 
Prancūzijoje, bus įmanoma dažniau ir re
guliariau lankyti provincijos lietuvius ir 
talkininkauti jų veiklai.

Spalio 19 d. kun. dr. K. A. Matulaičiui, 
MIC, suėjo 75 metai amžiaus.

Šiai sukakčiai atžymėti buvo surengtas 
sukaktuvinis vakaras lapkričio 15 d. Lon
dono Moterų Šv. Onos D-jos valdyba ir jos 
narės įsipareigojo surengti minėjimą.

Vakarą atidarė ir visą programą prave
dė DBLB Valdybos pirm. S. Kasparas.

Kun. dr. K. A. Matulaičiui palaiminus 
vaišių stalus, žodį tarė kun. dr. J. Sake
vičius, MIC. Vakaro dalyviams užkan
džiaujant, S. Kasparas perskaitė sukakties 
proga atsiųstuosius sveikinimus. Jų buvo 
net 35.

Kun. dr. K. A. Matulaitį sveikino Euro
pos lietuvių vyskupas A. L. Deksnys tele
grama iš Romos: „Sveikiname sulaukusį 
garbingo amžiaus, tegu Dievas Jus laimi
na“.

Lietuvos atstovas Vašingtone J. Kajec- 
kas savo sveikinimą baigia šitaip: „Negalė
damas dalyvauti Jūsų pagerbtuvėse Lon
done, bent šiuomi linkiu Jums palaimos, 
kad dar ilgus metus galėtumėte darbuotis 
Katalikų Bažnyčios garbei ir lietuvių la
bui".

Marijonų vienuolijos pirmasis patarėjas 
kun. dr. V. Rimšelis, MIC, iš Romos rašo: 
„Jūsų darbštumas ir nuolatinis darbu už
siėmimas, ieškant vis naujo kūrybiškumo, 
laiko Jus jauną ir labai reikalingą moder
niuose laikuose. Šitos geros ypatybės ir iš
tikimybė Dievo duotam pašaukimui turi iš
laikyti ilgus metus sveiką ir laimingą“.

Lietuvių Istorijos Draugija iš Chicagos. 
JAV, siunčia sveikinimą su S. Dirmanto, 
kun. V. Bagdonavičiaus, J. Dainausko, K. 
A. Rūgytės, V. M. Sadausko, J. A. Rač
kausko ir kitų parašais.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos pirm, ir Škotijos lietuvių dvasios 
vadovas prel. J. Gutauskas sako: „Sveikinu 
Jus sulaukus 75 m. Su malonumu ir pasi
gėrėjimu žvelgiu į nueitą Jūsų veiklos ke
lią, atžymėtą uolaus parapijinio budrumo, 
daugelio knygų sukūrimo, laikraščių reda
gavimo ir juose veiklaus bendradarbiavi
mo. Su šv. Paulium galite tarti: garbingai 
kovojom! Priimkite mano ir visų Škotijos 
lietuvių nuoširdų linkėjimą dar daug metų 
vyriškai žygiuoti ir nepalūžti. Jūsų tau
raus gyvenimo pavyzdys mums visiems 
yra neįkainojamas lobis ir garbė“.
Toliau skaitomi sveikinimai prel. F. Bart

kaus iš Dalias. JAV, kun. A. Spurgio, MIC, 
buvusio Draugo administratoriaus, kun. dr. 
P. Ragažinsko iš Doning. New Mexico: tei
sėjo Z. Orvido iš Hamiltono, Kanados; kun.

B. Linbausko (Šv. Vincento ligoninė, Erie, 
JAV); prof. dr. A. Kučo (Servanton, JAV), 
J. Serafinaitės (Glasgow), brolio Jono su 
broliene (Walden, JAV), sesers O. Balai- 
kienės (Sasnava, Lietuva), kun. L. Pavi- 
lonio (Vilnius, Lietuva), sės. studentės M. 
Balakaitės (Kaunas, Lietuva), pusseserės 
O. Augonienės (Kaunas), pusseserės Kas
tulės ir Jono Statkevičių (Kaunas), Šv. 
Kazimiero vienuolių motinos M. Concep- 
tos (Chicago, JAV), vienuolės seselės Bro- 
nislavos (Chicago, JAV), pik. K. Ališausko 
(Chicaga, JAV). K. Noreikaitės (Londo
nas), D. Zakarauskienės (Kanada). DBLS 
pirm. J. Vilčinsko, teisininko J. Lapinsko 
(Boston, JAV), O. V. Šamatauskų (Cleve
land, JAV), J. Shato (Waterbury, JAV), 
A. S. Griškos (Richmond Hill, JAV), kun. 
D. J. Vaišnoros (Roma), O. Dennis (De
troit, JAV), P. Povilaitienės (Waterbury, 
JAV), J. Misevičiaus (Kanada), J. ir I. 
Steponavičių (Brooklyn, JAV). Londono 
L. M. Dainavos Sambūrio, D. Piščikienės 
(Londonas). LSS Anglijos Rajono vado J. 
Maslausko.

žodžiu sveikino Lietuvos atstovas V. Ba
lickas, Moterų Šv. Onos D-jos pirm. M. Do- 
midavičienė (ji įteikė ir dovaną), Londono 
Sporto ir Soc. klubo pirm. I. Dailidė (įtei
kė ir dovaną).

Kun. dr. S. Matulis, MIC, iš Nottingha- 
mo supažindino su kun. dr. K. A. Matulai
čio, MIC, gyvenimu — kaip kunigo, vienuo
lyno viršininko, rašytojo, poeto ir visuome
nės darbininko.

Po to Londono mažasis jaunimas atliko 
programą: suvaidino veikaliuką. padaina
vo. pašoko tautinių šokių. Jaunučiams va
dovauja K. Lapinskienė. P. Senkuvienė ir 
V. Jurienė.

Llžbaigę savo programą, jaunučiai įteikė 
savo dvasios vadui kun. K. A. Matulaičiui 
dovanėlę.

Po programos kun. dr. K. A. Matulaitis, 
MIC, perpjauna sukaktuvinį tortą, kurį 
šiam pobūviui dovanojo J. M. Paruliu šei
ma kaip padėką (jie rytojaus dieną, lapkri
čio 16, šventė savo vestuvių 29 m. sukak
tį. o juos bendram gyvenimui sujungė Lie
tuvių bažnyčioje Londone kaip tik jubilia
tas).

Besivaišinant padainuota. Pobūvyje da
lyvavo, įskaitant jaunimą, 116 žmonių.

Parapijos komitetas dėkingas Moterų 
Šv. Onos D-jai už visą atliktąjį darbą, o 
taip pat jaunimui ir jo vadovėms ir visiems 
dalyviams. S. K.

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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
GLOUCESTER — gruodžio 6 d., 13 vai., 

St. Peter's, London Rd.
STROUD — gruodžio 7 d., 12 va!„ Beeches 

Green.
NOTTINGHAM — gruodžio 7 d.. 11.15 vai., 

Židinyje.
KETTERING — gruodžio 14 d.. 12 vai.. St. 

Edward's. Iš vakaro ir ryte parapijiečių 
lankymas.

CORBY — gruodžio 14 d., 15 vai., St. Pat
rick's, Gainsborough Rd.

NOTTINGHAM — gruodžio 14 d.. 11.15 v„ 
Židinyje.

DERBY — gruodžio 21 d„ 11 vai.. Bridge 
Gate. Iš vakaro ir po pamaldų parapijie
čių lankymas pagal pranešimą.

INFORMACINIS LEIDINYS APIE 
MIŠIAS

Romoje atspausdinta mažo formato kny
gelė kietais plastikiniais viršeliais. Joje 
aiškinama naujoji Mišių tvarka. Taip pat 
pridėta keletas giesmių. Kol kas Vakarų 
Europos lietuvių vyskupijoje naujoji Mišių 
tvarka dar neprivaloma. Taip pat ruošia
mas spaudai atskiras altoriui leidinys — 
mišiolėlis.

GRIŽO Į N. ZELANDIJĄ
M. Senatorskienė. palaidojusi savo vyrą 

a.a. pik. Senatorskį Lebenstedte, grįžo lap
kričio 3 d. pas savo dukrą į N. Zelandiją.

GRANDIS

ITALIJA
SALEZIEČIAI KURIASI „VYTĖNUOSE“

Per Visus Šventuosius Romos lietuviai 
saleziečiai giliai atsiduso ir ėmė kvėpuoti 
jau tikrai savu Frascati — Vytėnų oru. 
Mat, lig tos dienos namas buvo tik užpirk
tas, o dabar jau visiška jų nuosavybė (nors 
dar su nemažom skolom).

Naują vietovę pradedama vadinti Vytė- 
nais. Tai gyvas Lietuvos prisiminimas. 
Mat, Vytėnai — pirmieji saleziečių namai 
Lietuvoje, tartum pirmasis saleziečių lie
tuviškas lizdas, pradėtas sukti 1934 m. ant 
Nemuno kranto, prie senos Vytenio pilies 
(prieš tai Zamkumi vadinamos). Tad šie
met 35 metai nuo saleziečių įsikūrimo Lie
tuvoje. Argi dabartinėse sąlygose įmano
mas būdingesnis šios sukakties primini
mas, kaip Vytėnų atkūrimas, nors ir sve
čioj šaly?! Tai paminėjimas ne žodžiais, o 
konkrečiu darbu!

Nuosavybei įsigyti buvo atsiklausta Sa
leziečių Centro Vadovybės ir atitinkamos 
Vatikano ypatingos Vienuolijų kongrega
cijos.

Iš savo pusės tiek Romos saleziečių pro- 
vinciolas, tiek Generalinis Saleziečių Eko- 
nomatas išdavė raštiškas deklaracijas, ku
riomis pripažįstama ir laiduojama lietuvių 
saleziečių nuosavybė. Dokumento fotokopi
ja bus pateikta Saleziečių Balse.

Nuosavybė, apimanti nedidelį žemės 
sklypą su pastatais, kainuoja 125.000 dol.

Lietuvių pastangas suprato ir konkre
čiai parėmė Vyr. Saleziečių Ekonomatas, 
didelis lietuvių bičiulis kard. Ant. Samorė 
ir jau nemažas skaičius dosnių tautiečių.

Pusė skolos jau sumokėta. Dar lieka su
mokėti 62.500 dolerių.

Paramą ir auką galima siųsti šiuo adre
su: Lituani Don Bosco, Via Colonna, 2, 
00044 Frascati - Roma, Italy, kun. Pr. Ga
vėnas.

„VYTĖNAI“ IR ITALAMS PATINKA!
Šįryt užnešiau į spaustuvę atviruką su 

saleziečių naujų namų vaizdais. Priešaky 
užrašyta „Frascati - Vytėnai“.

— Žiūrėk, Frascati lietuviškai sakoma 
„Vytėnai“! —- šaukia administracijos sek
retorė vienam vadovybės narių. — Vy-tė- 
nai! — Ar ne gražiai skamba? — (Ii- išta-

VOKIETIJA
KUN. II. J. ŠULCAS VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Kunigas Hermanas Jonas Šulcas, salezie

tis, šiais 1969-70 mokslo metais talkinin
kaus Vasario 16 gimnazijai kaip bendrabu
čio vedėjas.

Tai jau antrasis salezietis, kuris priside
da prie lietuvybės židinio išlaikymo Vokie
tijoje.

Kun. H. J. Šulcas yra buvęs Vasario 16 
gimnazijos mokinys 1951-54 metais. I kuni
gus buvo įšventintas 1968 metais Romoje, 
Saleziečių tarptautiniame universitete, ku
rį baigė teologijos magistro laipsniu.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS 
DIENA

Ji įvyko Stgt. — Bad Cannstate spalio 
12 d. Po katalikų ir evangelikų pamaldų, 
kurias katalikams atlaikė kun. K. Senkus, 
o evangelikams kun. J. Stanaitis, buvo 
ekumeninė valanda su bendromis pamal
domis. giesmėmis, paskaitomis ir menine 
programėle. Kun. J. Stanaitis kalbėjo apie 
Dievą, visko Tvėrėją, o kun. K. Senkus 
apie asmeninį Dievą ir Išganytoją. Inži
nierius G. Šlikas su meniškais eilėraščiais 
nuvedė visus į mylimą tėvynę. PLB apy
linkės pirmininkas K. šimanauskas užbai
gė oficialią dalį, pabrėždamas krikščionių 
vienybės svarbą Lietuvos išsilaisvinimui 
iš pavergimo ir, vienybės ženklan, pakvietė 
visus sugiedoti Tautos Himną.

Po to buvo pobūvėlis su kavute ir už
kandžiais, kuriuos paruošė L. K. Pastora
cijos Rajono Tarybos Prezidiumas.

(Iš „Savi“)

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS LUEBECKE
Lapkričio 9 d. atvykęs iš Hamburgo de

kanas Vaclovas šarka atlaikė iškilmingas 
šv. Mišias Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje 
Parade ir pasakė tai dienai pritaikytą pa
mokslą gausiai susirinkusiems lietuviams 
ir lenkams abiejomis kalbomis.

Po pamaldų įvyko Apage parapijos sa
lėje, o popietinėmis valandomis lietuviai 
nuvyko į didžiąsias miesto Verwerker ka
pines pagerbti mirusiųjų savo tautiečių ir 
aplankyti jų kapus. PLB Vokietijos Kraš
to Valdybos įgaliotinis Schleswig-Holstein 
kraštui Pranas Liegus prie bendro lietuvių

kapinėse, negu gyvų Luebecke. Kurių nėra 
likę jokių artimųjų, tų kapai dažniausiai 
stovi apleisti ir niekieno netvarkomi. Jų 
kapai apdengti ir papuošti tik pačios gam
tos — nukritusių pageltusių lapų... Vokie
čių kapai gražiausiai papuošti žiemai. Tur 
būt. retai berasi kitą tokią tautą, kaip vo
kiečiai, kurie taip tvarkingai ir pavyzdin
gai užlaikytų kapines ir mirusiųjų savo 
žmonių atskirus kapus. Gražiai išpuoštos 
kapinės, ypač artėjant Mirusiųjų dienai, 
daro tiesiog žavėtiną vaizdą.

J. Pyragas

BUVUSIŲJŲ SUVAŽIAVIMAS
Buvę Vasario 16 gimnazijos auklėtiniai 

suvažiavo į Huettenfeldą. Dalyvavo apie 
40 asmenų. Iš Hamburgo buvo nuvykęs 
Jaunutis Klimaitis, Algis Klimaitis, Arvy
das Lingė, Ričardas Baliulis su žmona Ele
na Keleryte-Baliuliene ir kiti.

Gimnazijos direktorius V. Natkevičius 
davė išsamų pranešimą apie dabartinę Va
sario 16 gimnazijos padėtį ir siūlė, kad bu
vusieji mokiniai paragintų lietuvius leisti 
savo vaikus į mokslus.

Ta proga jaunimas diskutavo įvairias te
mas. Diskusijoms vadovavo: Andrius Šmi
tas. Kasparas Dikšaitis, Hermanas. Vaka
re visi išvyko pasišokti į Hemsbachą.

Suvažiavimas laikomas pavykusiu. Jį 
organizavo: kun. V. Damijonaitis, Andrius 
Šmitas, Arvydas Lingė ir Kasparas Dikšai
tis. (Iš „Aušros Vartai“)

LANKĖSI LIETUVOJE
šeši mūsų vyrukai iš Vokietijos, jau įsi

giję pilietybę, išbuvo visą mėnesį Lietuvo
je. Juos valdžia nemokamai visur važinėjo, 
daug ką rodė, visaip juos gerbė. Jie atsive
žė labai daug suvenyrų-dovanų. įspūdžių.

SKAUTAI VEIKIA
Vokietijos lietuviai skautai veikia. Jau 

dabar jie rimtai ruošiasi vasaros stovyk
lai Vokietijoje, kur dalyvaus ir Anglijos 
lietuviai skautai.

MIRUSIEJI
t a. a. Erikas Šileris. 64 m. amžiaus, rug

sėjo 6 d. mirė Salzgitter-Lebenstedt, Broi- 
stedte. Palaidotas Broistedto kapinėse.

t a. a. Ona Šerelienė-Palaitytė, gim. 1894 
m. sausio 30 Kybartuose, mirė spalio 16

Londono lietuvių jaunimo grupė, šį šeštadienį, gruodžio 6 d., Lietuvių 
Socialiniame ir Sporto Klube (345A Victoria Park Rd., E.9) ruošia 

ŠOKIUS.
Pradžia 7 vai. Įėjimas 5 šil. Linksmins plokštelių muzika. 

Visi kviečiami atsilankyti.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*

ria visai tiksliai, lietuviškai).
— Vytėnai. — skaito anas. Ir, itališku 

intuityvumu, tuoj išveda: — „Vytėnai“ tu
ri paeiti nuo „vite“ (vynmedis)! Puiku! 
Ar tik ir mums nereikėtų Frascatį „Vyte
liais“ pavadinti? Vynmedžių (taigi ir vy
no) kraštas — „Vytėnai“! Vytėniškis

paminklo kapinėse uždegė tautinių spalvų 
žvakutes, o dekanas V. Šarka sukalbėjo 
maldą. Po to buvo lankomi pavienių lietu
vių kapai, kurie išsklaidyti didelių kapinių 
kvartaluose.

Šiuo metu jau daugiau atgulusių amži
nam poilsiui lietuvių Luebecko Vorwerker

Luebecke. Palaidota Vorwerker - Strasse 
Friedhof.

t a. a. Marijona Ramanauskienė - Lan- 
gaitė, gim. 1897.X.10 Alksniakiemyje, Prie
nų valse., mirė 1969.X.22 Lampertheim - 
Huettenfeld. Palaidota Huettenfeldo kapi
nėse.
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