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XXIII metai

Sujudimas Wuppertalyje
Tikriausiai EL skaitytojai prisimena ke

letą reportažų iš Bonn - Koeln apylinkės. 
Prieš trejus metus apylinkė atsikūrė su 11 
narių, ir per tą laiką jos dėka šiaurės 
Rheinlando krašte pajudėjo lietuviškas gy
venimas.

Lapkričio 15 d. Duesseldorfe buvo pra
vestas bendras Nordrheinwestt'alijos lietu
vių suvažiavimas, kurio plačiai programai 
sudaryti pasidarbavo šios apylinkės žmo
nės. O lapkričio 29 d. buvo suruoštas Bonn- 
Koeln apylinkės Wuppertal mieste lietuvių 
subuvimas. Jame dalyvavo apie 70 žmonių, 
ir juo visi buvo patenkinti. O kodėl taip 
sekasi šiai apylinkei?

Vienas svarbiausių veiksnių tai jos šau
nusis jaunimas. Juozas Jasulaitis, Bonn - 
Koeln apylinkės sekretorius, kuriam dar 
tik 20 metų, pasiėmęs savo jaunesnįjį bro
lį Stasį ir tokio pat amžiaus jaunuolius Bi
rutę ir Helmutą Bertulaičius, parūpino sa
lę ir sukvietė tuos, kurie atliks programė
lę. Subuvimas, kaip visada žinome, prasi
dėjo lietuvišku punktualumu. Buvo paro
dytos skaidrės, gautos iš jaunuolių, kurie 
šią vasarą lankė Lietuvą. Jos buvo koky
biškai daug geresnės negu Lietuvoje ga
mintos ir daugiau individualios. Motyvus 
komentavo Kasparas Dikšaitis, Bonn - 
Koein apylinkės pirmininkas, žiūrovai bu
vo susižavėję jomis ir norėjo daug daugiau 
matyti, bet, deja, nėra sistematiškai suda
ryto skaidrių rinkinio apie Lietuvą.

Vakaro metu dainavo mūsų apylinkės 
kvartetas, pasivadinęs „Baltijos“ vardu. 
Jis padainavo keturias dainas. Katutėms 
nebuvo galo. Kvartete dainuoja jau minėta
sis Juozas Jasulaitis, Helmutas Bertulaitis,

Septynios DIENOS
Teisiniai kliuviniai

JAV leitenantas Calley, kaltinamas nu
žudęs Vietname bent 109 civilius gyven
tojus, bus teisiamas karinio teismo.

Bet iškilo klausimas, ką daryti su tais 
apie 15 jo dalinyje buvusių ir civilius šau
džiusių karių, kurie jau išėjo į civilinį gy
venimą. Kai kurie jų prisipažino, kad šau
dė.

Gali būti, kad tam reikalui bus sudary
tas karo nusikaltėliams teisti tribunolas.

Dar šeši
Irakas nuteisė mirti dar 6 asmenis, pa

kaltintus šnipinėjimu amerikiečių žvalgy
bai.

Iš viso vien šiais metais pagal panašius 
kaltinimus jau nuteista mirti 54 asmenys.

Septyneri metai
Sovietams daug svarbių dokumentų per

davęs šnipas Suetterlinas vokiečių teismo 
buvo nuteistas 7 metams kalėti. Jį ir jo 
žmoną išdavė amerikiečių pusėn perėjęs 
sovietinis šnipų vadovas Rungė.

Sovietai dar prieš teismą buvo pasiūlę 
Suetterliną iškeisti į jų kalėjimuose sėdin
čius vokiečių šnipus, bet jis atsisakė.

Suetterlino žmona, kuri jam parūpinda
vo dokumentus, nusižudė kalėjime.

Demokratija rudenį
Pakistano prez. Jahija Chanas paskelbė 

savo nusistatymą sfekančių metų spalio 
mėn. leisti parlamento rinkimus, o nuo 
1971 m. pradžios — duoti politines laisves.

Parlamento svarbiausias uždavinys bus 
paruošti konstituciją, pagal kurią bus jau 
organizuojami kiti rinkimai.

Treji metai
Genrikas Altunianas buvo vienas iš tų 

54 rusų, kurie gegužės mėn. pasirašė J. 
Tautoms pasiųstąją peticiją.

Charkove už tai jis gavo 3 metus kalėti.

Kolorado vabalai
Kalbėdamas žemdirbių suvažiavime, ra

šytojas šolochovas sulygino su Kolorado 
vabalais tuos sovietinius rašto žmones, ku
rie mintą savo krašto duona, bet slaptais 
keliais siunčią savo darbus „buržuaziniams 
Vakarų ponams“.

Mirė Vorošilovas
Mirė Vorošilovas, Sov. Sąjungos marša

las, buvęs artimas Stalino bendradarbis, 
dėl to ėjęs įvairias aukštas pareigas armi
joje ir vyriausybėje, padėjęs savo viršinin
kui Stalinui pravesti kruvinus kariuome
nės valymus ir tik 1961 m. patekęs į nema
lonę — į „antipartinės grupės“ sąrašus ir 
viešajame gyvenime jau nebeturėjęs progų 
reikštis, nors, išpažinęs „kaltes“, jis ir. to
liau naudojosi nusipelniusio piliečio padė
timi. 

šios apylinkės Jaunimo Sekcijos vadovas, 
Juozo brolis Stasys ir Erikas Rotkis, apie 
kurį ateityje išgirsime, tikriausia, kaip 
apie solistą. Muzikinis kvarteto vadovas 
yra dar jaunas mokytojas Vilius Lemkis, 
kuriam 12 vai. buvo įteikta kitų kvarteto 
dalyvių dovana, nes tada išpuolė jo gimta
dienis. Reikia pažymėti, kad šis mūsų apy
linkės kvartetas praeitą savaitgalį turėjo 
du labai sėkmingus pasirodymus šiaurės 
Vokietijoj—Neustadto ir Salzgitter-Leben- 
stedto miestuose. „Baltija“ tai Bonn-Koeln 
apylinkės pažiba, ir ja yra susidomėjusi ne 
tik lietuviška visuomenė, bet ir vokiečių 
radijas ir televizija. Visa kas priklauso da
bar tik nuo jų darbštumo, bet, kiek juos 
pažįstame, galime pasakyti, kad jų ateitis 
yra viliojanti.

Vakaro metu kalbėjo ir šios apylinkės 
narys, buvęs Jaunimo Sekcijos vadovas, 
dabar redaguojantis Vokietijos lietuvių so
cialdemokratų draugijos leidinėlį „Apžval
gą" 23 metų amžiaus jaunuolis Romas Ši
leris. Jis kalbėjo apie Vokietijos lietuvių 
bendruomenę ir apie lietuvius Vokietijoje 
ir šioje apylinkėje. Kalbelė truko apie 10 
minučių, o jos pasekmė — šeši tautiečiai 
tuoj pat įstojo į Bonn-Koeln apylinkę. Tai
gi šiuo laiku apylinkė turi jau 64 narius, ir 
skaičius gali dar padidėti. Reikia tik tau
tiečius pakankamai sudominti Bendruome
ne ir jos uždaviniais ir veikla.

Vakarą palydėjo šokiai ir dainos. Siūba
vo jauni ir jau ne tokie jauni. Publika buvo 
labai patenkinta linksmavakario vadovo 
mūsų apylinkės nario Povilo Petrikaičio 
kapela. Jo elektroninis akordeonas suža
vėjo ir kitus mūsų apylinkės muzikantus,

Skyrybų įstatymas
Italijos parlamentas priėmė skyrybų įsta

tymą, kuris sekančiais metais dar turės 
būti svarstomas senate.

Įstatymas priimtas 325 balsais prieš 283. 
Už jį balsavo kairiosios partijos ir deši
niųjų liberalusis sparnas, prieš — krikščio
nys demokratai, neofašistai ir monarchis- 
tai.

Slėptuvės Kinijoje
Kinijos miestuose paskubomis kasamos 

slėptuvės saugotis nuo oro puolimų ir daž
nai vykdomi orinio puolimo bandymai.

Daugumas senių išgabenama iš miestų.

Nepasisekusi paslaptis
Kinijoje tik aukštieji partijos pareigū

nai galėjo ir turėjo teisę prieiti prie žinios, 
kad amerikiečiai nuskrido į mėnulį.

Formozos (Taiwano) salos nacionalistinė 
Kinija išnaudoja tą žmonių nežinojimą — 
skleidžia per radiją žinias apie kelionę į 
mėnulį.

Hippiai pakaltinti
JAV suimti 9 klajoklių hippių grupės na

riai, kurie sudaro savo religinę sektą ir 
kaltinami nužudę artistę Šaron Tate ir dar 
keturis jos draugus ir dar kitur atlikę kitų 
žmogžudysčių.

Kitais metais
Europos Ekonominės Bendruomenės pa

sitarime Prancūzijos prez. Pompidou suti
ko, kad kitais metais būtų pradėta tartis su 
Britanija- ir keliais kitais kraštais dėl jų 
įstojimo į tą Bendruomenę.

Kol tie kraštai galės įstoti, dar praeis ke
letas metų.

Britai jau iš anksto žino, kad Bendruo
menėje būdami jie turės žymiai brangiau 
mokėti už maistą (amerikiečių doleriais 
skaičiuojant, dabar britas už sviesto svarą 
moka 48 centus, už kiaušinių tuziną 50 
centų, o prancūzas, kuris tai gamina ir 
prie kurio teks prisiderinti, už sviestą L 
08 dot, už tiek pat kiaušinių 84 centus).

Tulpanovas grįžo
Prieš 24 metus Sergejus Ivanovičius Tul

panovas buvo paskirtas į Rytų Berlyną po
litiniu patarėju. Jis buvo tasai žmogus, ku
ris viską susovietino Rytų Vokietijoje ir 
„išvalė“ Berlyne universitetą.

Dabar jis dirba Leningrado universitete, 
bet grįžo į Berlyną su paskaitomis apie le
ninizmą.

Uždraustas boksas
Švedija priėmė įstatymą, kuriuo nuo sau

sio 1 d. uždraudžiamas sunkaus svorio pro
fesionalų bokso rungtynės.

Nusižengę bus baudžiami iki 6 mėn. ka
lėti.

Tokie įstatymai yra Islandijoje, Kuboje 
ir Rytų Europos kraštuose. 

nes jo nereikia tampyti, tik pirštais klavi
šus spausti. Visai kitoks grojimo jausmas, 
mat, pažanga...

Vakaro metu buvo daug kalbama apie 
mūsų apylinkės „rūpesčių vaiką“ Nr. 1 — 
tautinių šokių būrelį. Jam vadovauja Bonn 
- Koeln apylinkės Jaunimo Sekcijos vado
vai Birutė ir Helmutas Bertulaičiai. Repe
ticijos vyksta kas antrą sekmadienį, šokė
jai susirenka beveik iš visos Nordrhein- 
vestfalijos valstijos. Jame yra daug jau 
kitose grupėse šokusiųjų, bet taip pat ir to
kių, kurie niekuomet nėra šokę. Labai džiu
gu matyti, kaip jaunimas su dideliu užsi
mojimu repetuoja. Jiems reikia dar pasi
stengti. bet jie turi jau kvietimų dalyvau
ti programose. Toks vienas pirmųjų kvie
timų yra dalyvauti Vasario 16 d. minėjime 
Bielefeldo mieste, kur jie rungtyniaus su 
Belgijos Lietuvių Bendruomenės tautinių 
šokių grupe, vadovaujama jauno lietuvio 
Vytauto Slavinsko iš Herstal, Belgijos. 
Tautinius rūbus, kuriuos, greičiausia, lai
ku įsigysime, pasižadėjo parūpinti jau Va
sario 16 gimnazijos tautinius rūbus tvar
kiusi mūsų apylinkės narė Petrė Rajaus- 
kienė ir Birutė Bertulaitytė. Buvo ilgai 
galvota, kokius rūbus siūti, ir susitarta — 
žemaitiškus, nes ir P. Rajauskienė ir B. 
Bertulaitytė yra žemaitės, o taip pat šito
kios kilmės yra ir daugelis šokėjų...
Vakaras praslinko greit. Atsisveikinta iki 

kito pasimatymo — iki gruodžio 20 d., ka
da Bad Godesberge, Annabergo rūmuose, 
ruošiamos lietuviškos kūčios. Jas rengia 
jaunimas, norėdamas pagerbti mūsų vy
resniuosius narius bei bičiulius ir tuos, pro 
kuriuos „ekonominis stebuklas“ praėjo.

res

RYGOS RADIJAS ATSILIEPIA

Patirta, kad Rygos radijas atsiliepė į Bal
tijos valstybių atstovų Vašingtone dekla
raciją, paskelbtą Baltijos valstybių santar
vės 35 metų sukakčiai pažymėti. Tai pir
ma tokia tiesioginė reakcija į užsieniuose 
tebepripažįstamų Baltijos valstybių diplo
matų žodį. Anksčiau, jei ir būdavo reaguo
jama į panašius dalykus, tai tik tokiomis 
bendrybėmis, kad tenai klausytojams ar 
skaitytojams neprasitartų, apie ką iš tikrų
jų kalbama. Šiuo atveju, matyt, Baltijos 
valstybių atstovų pareiškimas per radiją 
tiek plačiai buvo išgirstas, kad nebebuvo 
ko slėpti, ir teko bandyti tiesiai atsakyti, 
kaip mokėta. Ir bandyta neva „atitaisyti“ 
tik vieną baltiečių diplomatų teigimą, bū
tent, tą, kuriame buvo priminta, kad So
vietų Sąjunga apkaltino Baltijos santarvę, 
kaip tariamai nukreiptą prieš Sovietų Są
jungą. Girdi, tai netiesa. Baltijos santarvės 
priešai buvusios tik hitlerinė Vokietija ir 
ponų Lenkija, o Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų komisariato atstovas 1934 metais 
sakęs, kad to meto tarptautinėje padėtyje 
Sovietų Sąjunga užimanti pozityvią laiky
seną tos santarvės atžvilgiu, kadangi joje 
matanti daugiau teigiamybių, negu neigia
mybių.

Čia Rygos radijo pranešėjas, ypač to pa
siteisinimo redaktorius kaip tik ir pasižy
mėjo tipišku maskviečių suktumu: jis pa
sakoja. ką Maskva apie Baltijos santarvę 
kalbėjo 1934 metais, bet tylėjo apie 1940 
metų birželio 15 ir 17 dienų Molotovo pa
reiškimus, kuriuose jis teisino savo kariuo
menės įžygiavimą į visas tris Baltijos vals
tybes. Nors tai ir juokingas pasiteisinimas, 
bet Molotovas tvirtino, kad Estija, Latvija 
ir Lietuva sudariusios santarvę Sovietų
Sąjungai pulti, tuo priversdamos vargšę są
jungą gintis... Dabar propagandistams pa
tiems gėda prisiminti tokius Maskvos pa
reiškimus, tai jie tokius ir pridengia, nors 
ir senesniais, bet truputį patogesniais...(E)

PREMIJA PROF. Z. JANUŠKEVIČIUI

Tarp 207 Maskvoje paskirtų valstybinių 
premijų už meno, mokslo ir technikos dar
bus viena premija pateko ir į Kauną — 
prof. Z. Januškevičiui, Medicinos institu
to rektoriui.

Paklaustas, už ką konkrečiai ta premija 
paskirta, pfof. Januškevičius paaiškino, 
kad ši garbė priklausanti ne jam vienam, 
o visam kolektyvui, kuris dirba išeminės 
širdies ligos srityje, tai yra, gydo stenokar
diją ir miokardo infarktą. Šiam kolektyve, 
sako, dirba 16 mokslo daktarų, 30 mokslo 
kandidatų ir tiek pat inžinierių, matema
tikų, biofizikų. (E)

ŠVEICARIJOS DIENRAŠTIS APIE 
BALTIJOS KRAŠTUS

Didžiausias prancūzinės Šveicarijos dien
raštis „Gazette de Lausanne“ lapkričio 
antrąją pusę paskelbė išsamų straipsnį 
apie Baltijos valstybių būklę sovietų oku
pacijoje. Straipsnyje pareikšta gilių sim
patijų baltų tautoms ir pabrėžta, kad tos 
tautos nėra išsižadėjusios vilties vėl atgau
ti laisvę.

PASAULIS APLINK MUS
ATOMINIŲ GINKLŲ APRIBOJIMAS
Jeigu vokiečiai paskutiniojo karo metu 

nebūtų buvę taip priremti prie sienos ir pa
skubėję kapituliuoti, gal pirmoji atominė 
bomba būtų buvusi numesta ne ant Hirosi
mos, bet ant Berlyno. Jeigu sąjungininkai 
nebūtų sunaikinę Vokietijos įrengimų, to
kia bomba galėjo būti numesta ant Mask
vos ar ant Londono. Bet šiandien visi tie 
jeigu jau pasenę ir užmiršti, ir Hirosimoj 
žolė želia, ir, tikriausia, baigė išmirti visos 
aukos, kurias iš toio palietė sprogimas. 
Šiandien abu didieji — JAV ir Sov. Sąjun
ga — turi tiek prisigaminę atominių gink
lų, kad jų, greičiausia, užtektų jau ne tik 
šios žemelės gyvybei nušluoti, bet ir tai 
mūsų planetai suskaldyti. Be to, atominių 
ginklų dar turi Britanija, Kinija ir Pran
cūzija.

Dėl to jau nebe šiandien keliamas susi
rūpinimas, kaip išgelbėti pasaulį nuo ato
minių ginklų pavojaus. Tie ginklai kol kas 
dar neveikia, bet naujus bandant vis didė
jo grėsmė išsinuodyti nuo radiacijos. 1963 
m. abu didieji pasirašė susitarimą, kad 
bandymai nebebus vykdomi atmosferoje. 
Daugėjo kraštų, kurie norėjo gamintis sa
vo atominius ginklus. Tai taip pat labai 
pavojingas dalykas. Kai visų kraštų patvo
riuose mėtysis tokie ginklai, tai bus sunku 
apsisaugoti nuo atsitiktinumų. Dabar ato
minių ginklų neturintieji kraštai pasiraši
nėja susitarimą, kad jie tokių nė negamins. 
Jau 91 kraštas pasirašė tą susitarimą, bet, 
pavyzdžiui, Japonija dar svyruoja, nors 
jos motyvai galėtų būti pateisinami: ji no
rinti turėti savų atominių įrengimų tai
kiems tikslams. Panašiai galvoja ir Indija. 
Bet sutartis vis tiek apvaržys atominių 
ginklų plitimą.

Bet ir abu didieji, kurių atominės pajė
gos šiuo metu maždaug vienodos, jaučia, 
kad be galo nebus galo. Tų ginklų gamini
mas reikalauja nežmoniškai daug lėšų, ku
rios galėtų būti skirtos pakelti kraštų gero
vei. Pavyzdžiui, Sov. Sąjunga kai kuriuos 
savo miestus apsupo antiraketinėmis rake
tomis. O JAV neskuba, nes kol vyksta Viet
namo karas, nėra pakankamai pinigų. Bet 
abu kraštai paskubomis tobulina raketas su 
daugeliu smaigalių, kurie pataikys į kele
tą taikinių. Turint galvoje didžiulę šių die
nų techniškąją pažangą, iš tiesų išradingu
mui nėra galo. Mirti nenorįs žmogus galė
tų tik trokšti susilaukti išradimo, kuris bū
tų pajėgus tyliai, be jokių sprogimų sunai
kinti visus tuos baisiuosius ginklus.

Taigi, yra jau sutartis dėl atominių ban
dymų suvaržymo, kita sutartis, kuria ato
minių ginklų neturintieji kraštai pasižada 
jų nesigaminti. O dabar Helsinkyje susėdo 
prie stalo abiejų didžiųjų delegacijos ir 
pradeda svarstyti, kaip čia abiems tiems 
didiesiems padaryti, kad nebereikėtų krau
ti atominių ginklų atsargų, vadinas, apri
boti atominį ginklavimąsi. Manoma, kad 
tos derybos gali ilgai užtrukti. Amerikie
čiai ir atvažiavo kol kas be jokių pasiūly
mų. Jie nori pirma išklausyti, kaip sovie
tai įsivaizduoja tą apribojimą, o po to va
žiuoti namo gauti nurodymų. Apie tokias 
derybas jau seniai buvo kalbama, bet Sov. 
Sąjunga vis neskubėjo, nes amerikiečiai 

Lietuvos keliai
Vilniuje leidžiamo žurnalo Mokslo ir gy

venimo šių metų 9 numeryje pasakojama 
apie kelius ir jų raidą nuo gilios senovės. 
Kalbama ir apie Lietuvos kelius praeity, 
ir pateikiami duomenys apie juos dabar.

Kietos dangos kelių Lietuvoje dabar esą 
13.400 kilometrų, iš jų 5.135 kilometrai juo
dos dangos kelių, tai yra asfaltuotų. Ta
čiau tik 100 kilometrų yra perskirtas atski
rų krypčių greitkelis, kuris tik dabar bai
giamas tvarkyti. Kiti automobiliams skir
tieji juodos dangos keliai turi tik dviejų 
juostų važiuojamąją dalį. Juostos neat
skirtos linija, ir vairuotojai turi spręsti iš 
akies, ar savo puse važiuoja. Skiriamųjų 
linijų nėra dėl labai paprastos priežasties: 
vadinamoji didžioji pramonė dar nepajė
gia pagaminti tiek daug dažų...

„Mūsų keliai“, sako, „dar turi nemaža 
esminių ydų, kurios vis labiau ryškėja di
dėjant automobilių transporto eismui. Bū
dingas mūsų respublikoje net ir daugelio 
patobulintų juodos dangos kelių trūkumas 
yra nepakankamas važiuojamosios dalies 
plotis, netinkamas kelio planas ir profilis. 
Šių trūkumų pagrindinės priežastys yra 
tos, kad dauguma mūsų kelių tapo automo
biliniai, tolydžio juos pertvarkant remon
tui skirtomis lėšomis. Finansiniais nuosta
tais buvo suvaržyti stambesni žemės san
kasos pločio, kelio išilginio profilio ir pla
no pertvarkymai. Kitas svarbus mūsų au
tokelių trūkumas yra tas, kad vietinės 
reikšmės keliai daugiausia turi prastas 
dangas... 24.600 kilometrų vietinis kelių

tinklas, kuris sudaro 72,7 proc. viso res
publikos autokelių tinklo, iš esmės tėra 
mažai pritaikytas automobilių ir žemės 
ūkio mašinų eismui. Čia vyrauja grunto 
keliai (82,5 procento viso šių kelių 
tinklo), kurie sunkiai išvažiuojami rudenį 
ir pavasarį“.

Nepaistant to, Lietuva galinti didžiuotis 
savo keliais: Lietuva turinti vieną tankiau
sių kietos dangos kelių tinklą „šalyje“, su
prask — Sovietų Sąjungoje. Tik Estija ir 
Gruzija šiuo požiūriu Lietuvą dar pralen
kiančios.

Straipsnis pailiustruotas vienos Vilniaus- 
Kauno greitkelio vietos nuotrauka. Kelias 
perskirtas ne visai siaura žalia juosta. Va
žiuojamieji keliai, gal būt, trijų vidutinio 
dydžio automobilių pločio, bet kai nėra ski
riamųjų linijų, tai sunku spręsti, ar tai tri
jų, ar tik dviejų linijų keliai. Išilgai žygiuo
ja pora pėsčiųjų...

Tyčia ar netyčia, bet straipsnyje Lietu
va [rikiuota į Vakarų valstybių gretas to
kiu posakiu: „Nors kol kas Tarybų Lietu
vos automobilių transportas, palyginti, su 
kitomis Vakarų valstybėmis mažiau išvys
tytas...“ (E)

Nehama Lifschitz
„Jewish Chronicle“ lapkričio 21 d. rašo 

apie Izraelio dainininkę Nehamą Lifschitz, 
kurios dainavimas ir laikysena koncerto 
metu daugelį klausytojų pravirkdą.

Ji esanti kilusi iš Lietuvos.

atominiu apsiginklavimu kol kas buvo 
pranašesni už sovietus. Dabar abi pusės 
maždaug vienodai ginkluotos. Amerikie
čiai skaičiumi, tiesa, turi daugiau tų gink
lų, bet sovietai juos pralenkia sprogstamo
sios jėgos galia.

Kalbant skaitmenimis, rusai turi 150 ato
mu ginkluotų lėktuvų, o amerikiečiai apie 
600 strateginių bombonešių. Rusai jau turi 
9 raketomis ginkluotus povandeninius lai
vus, o amerikiečiai —• 41 Polarį, kiekvieną 
ginkluotą po 16 raketų. Iš to lyg ir atrody
tų, kad rusai dar gali jaustis nuskriausti. 
Bet užtat sovietai turi 1.350 tolimo skridi
mo raketų, o amerikiečiai tik 1.054.

SOV. SĄJUNGOS ŽYDAI
Žydų tarptautinių organizacijų šauks

mas ir užsienius pasiekiantieji Sov. Sąjun
gos žydų visokie skundai rodytų, kad tai 
tautybei ten nėra pyragai. Žinome, kad ten 
niekam nėra ypač gera, išskyrus valdan
čiuosius, bet kai kurios tautinės mažumos 
daugiau pajunta sunkią ranką. Tik vienos 
jų tyliai nusilenkia prieš kumščio svorį, o 
kitos triukšmingai gina savo teises. Pavyz
džiui, totorių balsas toli siekia. Deja, toto
riai neturi galingų užtarėjų! Žydai jų turi 
ir Vakarų pasaulyje.

Jie ir viduj vis kelia balsą, nepasiduo
da. Nors rusai apskritai jau iš seno žinomi 
neigiamu nusiteikimu prieš žydus ir po
gromais, bet žydų atkaklus laikymasis, sa
ko, pradeda jau keisti rusų požiūrį į juos. 
Garsusis rusų posakis „Mušk žydus“ dabar 
jau esąs kai kur pakeistas į daug simpatiš- 
kesnį „Mušk kaip žydas“.

Sakoma, kad žydų pasididžiavimas savo 
tautybe nepaprastai pakilęs Sov. Sąjungo
je po to, kai Izraelis 1967 m. sumušė ara
bus. Pakilęs jų išdidumas, o kartu ir ko
vingumas. Kai Leningrade žydai susirinko 
į savo sinagogą kažkurios šventės metu, jie 
buvo aiškiai įspėti: jeigu būtų prie sinago
gos suruošta šokiai ar kokios nors de
monstracijos, policija nesivaržydama pasi
naudos visa galia. Žydai studentai nesusi
laikė, ir milicija pradėjo juos mušti ir su
iminėti ir dar visus šaukiančius „Aš esu 
žydas“. Net ir policijai-milicijai tas nesu
sipratimas pasirodė perdaug pavojingas, ir 
ji suimtuosius paleido, tik sinagogą aptvė
rė, kad niekas neprieitų. Tokių nesusipra-. 
timų būna visur, kur tik susibūrę daugiau 
žydų.

Apsirūpinę tautinėmis relikvijomis (dau
giausia nedideliais gen. Mošės Dajano port
retėliais, kainuojančiais iki 10 rublių), Sov. 
Sąjungos žydai viduj nebelaukia, kad kas 
nors pasikeistų į gera. Jie laukia, kada 
jiems bus leista išvažiuoti. O išvažiuoti lei
džiama apie 275 per mėnesį.

Jų norą išvažiuoti gerai parodo Gruzijos 
žydai. Pavasarį visiems laukiantiems stai
ga buvo išduotos vizos — važiuokite sau į 
Izraelį! Vizas gavusieji visi atsisakė dar
bų, išpardavė viską ir su našuliais susi
grūdo stotyse, aerodromuose ir prie kelių. 
Džiaugsmas apėmė visus Gruzijos žydus, ir 
jie nebepajėgia net paslėpti to džiaugsmo, 
bet, pasirodo, ne taip lengva išvažiuoti. Iš
kyla visokie sunkumai.

S. Baltaragis
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KPT. S. JASIUNSKAS
„Europos Lietuvio“ 34 numeryje radau 

žinutę, kad Uchtės kapinėse perkūnija ap
daužė a. a. kpt. S. Jasiunsko kapo pamink
lą. Tą pranešimą „E. L." paskelbė remda
masis vokiečių spauda. Nuo to laiko jau 
prabėgo keletas savaičių, bet iš Vokietijo
je gyvenančių lietuvių negirdėti jokio pra
nešimo. O idomu būtų išgirsti, kas ir kaip 
galvoja atstatyti to žymaus Lietuvos lais
vės kovotojo paminklą.

Su S. Jasiunsku susipažinau 9 pėstinin
kų pulko mokomojoj kuopoj, kai kartu mo
kėmės žengti pirmuosius karinius žings
nius. Tai buvo 1929 m., kai jis. baigęs Ma
rijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, buvo 
priimtas i Karo mokyklą. Tais metais buvo 
paskelbtas naujas įsakymas, kad priima
mieji į Karo mokyklą kandidatai pirmoje 
eilėje turėjo baigti pulko mokomąją kuo
pą. Tik ją baigę ir išlaikę egzaminus nu
matomi galutinai priimti į Karo mokyklą. 
Tokia tvarka buvo įvesta, kad būsimasis 
karininkas susipažintų su eilinio kareivio 
gyvenimu. Tai 1929 m. liepos mėn. 19 kan
didatų buvo atsiųsta ir į 9 pėst. pulką. 
Tarp jų buvo ir S. Jasiunskas. Tai didelio 
ūgio vyras, aukščiausias visoje kuopoje. 
Prieš kariūnams atvykstant mūsų kuopoje 
didžiausi vyrai buvo Saldūnas ir Pauliuko- 
nis. Bet kai atvyko kariūnai, tai pirmeny
bę teko perduoti Jasiunskui ir Daukšai, 
nes jiedu buvo dar aukštesni. Be to. Ja
siunskas dar turėjo be galo stiprų balsą. 
Kai tekdavo laukuose manevruoti, tai bū- 
rininkas V. Bilinskas pavesdavo S. Ja

siunskui lauko veiksmų komandavimą. O 
kai tas paleisdavo savo balsą, tai skambė
davo kaip iš garsiakalbio.

Išlaikęs mokomosios kuopos egzaminus. 
Stasys išvyko į Karo mokyklą. Ją baigęs, 
gavo leitenanto laipsnį ir kurį laiką tarna
vo 9 pėst. pulke. Vėliau buvo perkeltas į 
Karo aviaciją, kur. atlikęs reikiamą stažą, 
gavo karo lakūno vardą ir ėjo lėktuvų vai
ruotojo pareigas. Tarnavo naikintuvų es
kadrilėje Kaune ir Šiauliuose. 1940 m. ko
munistai, kaip nepageidaujamą karį, pa
leido iš kariuomenės. Atleistas tuoj įsijun
gė į slaptą veiklą.

1941 m. pavasarį NKVD buvo suimtas 
ir patalpintas į Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimą. Čia buvo žiauriai kankinamas ir te
rorizuojamas, grasinant suimti ir sunai
kinti jo šeimą. 1941 m. birželio 22 d., pra
sidėjus vokiečių-rusų karui, išvežamas į 
Rusiją. Savo sumanumo ir ryžtingumo dė
ka Červenėje išlieka gyvas ir po didelių 
vargų sugrįžta į tėvynę. Tuos skaudžius 
pergyvenimus pik. J. Petruitis vykusiai ap
rašė savo atsiminimuose „Kaip jie mus su
šaudė“. Knygoje velionis mums pristato
mas kapitono Stasio vardu.

Grįžęs apsigyveno Kaune ir įsijungė į 
pogrindžio kovą prieš vokiškuosius oku
pantus. 1943 m. kovo mėn. vokiečių gesta
pas vyksta suimti S. Jasiunsko. kaip pavo
jingo ir jiems nepageidaujamo asmens. Te
lefonu įspėtas, kad gestapas atvyksta, sku
ba pasišalinti. Eidamas koridoriumi, susi
duria su gestapininkais, liet laimingai iš

vengia suėmimo, nes jie jo nepažinojo. Už
klaustas, kur yra S. Jasiunsko darbo kam
barys, kitas lietuvis atsako, kad jis jį pa
žįsta. ir nurodo jo kambarį. Gestapininkai 
nuskuba į nurodytąjį kambarį, o Stasys 
laimingai išneria į gatvę ir taip išvengia 
suėmimo. Slapstėsi Suvalkijoje, kur orga
nizavo laisvės kovotojus. Gestapininkai, 
norėdami jį suimti, atidžiai seka ir nuolat 
lanko jo butą Kaune. Kartą užkluptas savo 
bute, pasislepia po grindimis rūsyje. Ant 
rūsio durelių užtiestas kilimas ir pastato
mas stalas. Geštapininkai jo nesuranda ir 
tardo šeimą, žmona gudriai išsiaiškino, o 
mažametė dukrelė atkakliai tyli ir neatsa
ko į klausimus. Ir vėl laimingai pavyksta 
pasišalinti. Geštapininkai per tarpininkus 
siūlo S. Jasiunskui stoti į vokiečių kariuo
menę, tai jie paliksią jį ramybėje. Bet jis 
jų pasiūlymų nepriima.

Pradėjus gen. P. Plechavičiui organizuo
ti Vietinę rinktinę, jon tarnauti mielai įsto
ja ir S. Jasiunskas. Paskiriamas į Kauno 
m. ir aps. komendantūrą. Ten tarnauda
mas. remia ginklais slaptus laisvės kovo
tojus ir renka aukas suimtiesiems išlais
vinti ir šelpti jų šeimoms. Naciams likvi
duojant Rinktinę, kartu su kitais karinin
kais suimamas ir kalinamas Salaspylyje, 
Latvijoj. Ten degraduojamas ir išvežamas 
į drausmės dalinį darbams Vokietijoje. Po 
kapituliacijos apsigyveno Uchtės lietuvių 
tremtinių stovykloje. Ten atlikdamas miš
ko kuro gamybos prievolę, 1945 m. lapkri
čio 10 d. rytą mirė širdies smūgiu. Palai
dotas Uchtės kapinėse, Nienburg apskrity
je. Ant jo kapo bičiuliai pastatė paminklą. 
Cementinis pamatas, o ant jo pastatytas 
akmeninis paminklas, panašios formos,

kaip žuvusiems už laisvę Karo muziejaus 
sodelyje Kaune. Ant paminklo viršaus su
kryžiuoti du lėktuvo propeleriai, kas reiš
kia, kad čia yra palaidotas karo aviacijos 
karys. Priekinėje paminklo pusėje pažymė
tos velionies gimimo ir mirimo datos, o jo 
veiklą atžymi reikšmingas įrašas „Tavo 
darbai Lietuvai liks gyvi amžinai“. Pa
minklo aikštelė aptverta cementiniais stul
peliais. kurie sujungti metaliniais retežė
liais. Tai maždaug toks buvo to paminklo 
vaizdas, po kuriuo ilsisi karys, pasižymė
jęs ypatingu ryžtumu ir karšta tėvynės 
meile.

V. Vytenietis

A. KUPREVIČIAUS KONCERTAS
„Venecuelos Lietuvis“ rašo, kad ten Ca- 

racaso mieste spalio 3 d. su dideliu pasise
kimu praėjęs pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas.

Koncertą suruošė vietinė tautinei kultū
rai ir menui remti organizacija.

J 
PENKI DIPLOMAI

„Venecuelos Lietuvio“ redaktorius J. 
Kukanauza, pasirodo, nuo 1967 m. pradžios 
jau suspėjo užbaigti 5 kursus ir įsigyti tiek 
pat diplomų. Tarp tų penkių diplomų yra 
mokesčių srities specialisto, buhalterio ir 
revizoriaus.

PROF. A. MACEINOS KNYGA
Prof. dr. Antanas Maceina parašė vokiš

kai knygą „Sovvjetische Ethik und Chris- 
tentum“. Ją išleido Eckart-Verlag. Witten, 
Ruhr.

IŠAIŠKINTOS ABEJONĖS

Mišiolo klausimas
Naujieji liturginiai nuostatai turėjo įsi

galėti 1969 m. lapkričio 30 d. Anglijos ir 
Valijos vyskupai sutarė, kad, nesuspėjus 
paruošti anglų kalba mišiolo, naujas Mišių 
laikymas įsigalės tik nuo 1970 m. vasario 
15 d. Pasirodė, jog kitų kraštų ir kitų kal
bų vyskupai turi sunkumų su naujų mišio
lų ir šv. Rašto ištraukų knygų paruošimu 
bei spausdinimu. Atsižvelgiant į tai, Ro
ma nukėlė naujo mišiolo įsigalėjimo laiką 
dvejiems metams: iki 1971 m. lapkričio 
mėnesio. Pereinamuoju metu bus galima 
naudotis dabar galiojančiu mišiolu. O ir to
liau ten, kur Mišios bus laikomos pačių 
kunigų, veiksmingai nedalyvaujant žmo
nėms, vietos vyskupui pritariant, bus gali
ma naudotis senuoju tekstu.

Dviejų kardinolų prašymas
Spauda pranešė, kad per keletą dienų 

prieš paskelbiant naujo Mišiolo įsigalėji
mo dieną du italai kardinolai: Ottaviani ir 
Bacci, viešu laišku kreipėsi į popiežių ir 
kitus vyskupus, jog neuždraustų naudotis 
senuoju lotynų tekstu. Tarp kitų priežas
čių jiedu numatė, jog nemažas sąmyšis kils
Bažnyčioje be jokio reikalo.

Apeigų Kongregacijos anglų kalbos va

ži LGIR D AS GUSTAITIS

Mes su Vilnium
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 
STUDENTŲ EISENA VILNIŲ ATGAVUS

1939 metų spalio mėn. Lietuvai atgavus sosti
nę Vilnių, lietuvių tautoje kilo džiaugsmas. Visi ži
nojo, kad atgavome ne normaliose sąlygose, bet bol
ševikams rusams atidavus, kas jiems nepriklausė, 
mainais už jų karinių įgulų įsileidimą, kuris buvo 
padiktuotas besąlyginio ultimatumo forma. Buvo 
nujausiančių, kad tai yra paskutinis laipsnis į Lie
tuvos nepriklausomybės netekimą, kuris vaidybiškai 
buvo užplanuotas rusų komunistų.

Po to ateisiančius lietuvių tautai baisumus, var
gus kažin ar kas pramatė, kaip ir nežinojome, jog 
mūsų tautos smaugimas numatytas ir sutartas bol
ševikų su naciais, kurių vienas buvo „raudonas kaip 
šėtonas, kitas rudas kaip šuva“. Tai paaiškėjo kur 
kas vėliau.

Atgavus Vilnių, lietuviai studentai šimtapro- 
centiškai buvo už savo mylimą sostinę, kurioje apie 
95% nebuvo lankęsi, tik matę knygose, žurnaluose, 
laikraščiuose, skaitę įvairiausių knygų, raštų apie 
kiekvienam lietuviui brangią sostinę, klausęsi pa
skaitų. radijo pranešimų, ir pan.

Norėjome Vilniaus! Kaip ir kas po to bus ar 
galės būti, studentams atrodė antraeilis dalykas. 
Svarbiausia gauti, visomis jėgomis įsikabinti į savo 
tautos sostinę. Visi kovojome už Vilnių, visi dėl jo 
toliau kovosime, jei reikės, aukosimės. Mielai auko- 
simės. Už Vilnių ir greta Vilniaus stovės visa lietu
vių tauta.

Dėl to ir Vilniaus atgavimas esmėje buvo la
bai linksma, džiugi žinia lietuviams studentams. 
Taip pat jautė ir mūsų tėvai, artimieji, visi lietuviai. 
Spėjome, ne tik gyvenantieji Lietuvoje, bet išsibars- 
čiusieji plačiajame pasaulyje. Tą sunkiai suvaldomą 
džiaugsmą studentija norėjo išreikšti plačiau, nes. 
atrodė, netilpo jaunose krūtinėse. Jis neišsiteko Vy
tauto Didžiojo universiteto koridoriuose, auditorijo
se, salėse, laiptuose ar bibliotekose.

Ir taip universiteto patalpomis nulingavo min
tis išeiti j Kauno miestą, džiaugsmą dainomis išlieti 

Žodis po žodžio, ir šimtai studentų iš centrinių 
Vytauto Didžiojo universiteto rūmų dainuodami 
„Ant kalno mūrai, joja lietuviai...“ pasipylė gatvė
se. Paskirai girdėjosi sakant: Vilnius mūsų! Vilnius 
Lietuvos kaip buvo, taip ir bus! Mes vėl atgavome 
savo sostinę! Kol gyvas, per amžius už Vilnių dės 
galvą lietuvis! Gaila, kad nebuvo sudėstyta tiek 
daug apie Vilnių dainų...

Tokiomis nuotaikomis degė tūkstančiai įvairių 
pakraipų, korporacijų studentų Vytauto Didžiojo 
vardo universitete Kaune. Iš ilgų koridorių, plataus 
prielaipčio išėję į Donelaičio gatvę, tarėsi, kur eiti. 
Kažkas pasiūlė Laisvės alėja praeiti pro Sovietų at
stovybę. jiems pasirodyti, padainuoti, nes vis dėlto 
sovietai atidavė Vilnių Lietuvai. Iš ten patraukti 
link Prezidentūros, padėkoti Lietuvos respublikos 
prezidentui už kovą dėl Vilniaus, už sostinės atgavi
mą.

Ilga studentijos eisena, dainuodama patriotinę 
lietuvišką dainą, priėjus Laisvės alėjos pradžią, kur 
prasidėjo Vytauto parkas, stabtelėjo prie Sovietų at
stovybės. Gyvenau visai netoli tos vietos. Krėvos 
gatvėje, ir beveik kasdien praeidavau pro Bolševi-

kijos ambasadą. Tas jų namas iš visų namų skyrėsi 
niūrumu, paslaptingumu. Labiausiai man krito at
mintin jų durys, turėjusios mažą langutį. Retkar
čiais prie atstovybės ateinantieji ir norintieji vidun 
įeiti ar ką įduoti, kaip paštininkai, paspaudę skam
butį ilgai laukdavo. Pagaliau kažin kas praverdavo 
mažą duryse išpiautą langelį, kažin ko paklausdavo. 
Pro langelį nebuvo įmanoma pastebėti iš vidaus kal
bėjusio veido, tik akį ar veido dalį. Registruotą paš
tą ar kitką duodavo pasirašyti pro tą mažą langelį, 
didesniems daiktams — siaurai praverdavo duris. 
Porą kartų mačiau, kažin kokie žmonės buvo įsileis
ti vidun, juos gerokai palaikius lauke po pasikalbė
jimo pro langelį. Tada durys trumpai virsteldavo, 
žmogysta dingdavo Bolševikijos ambasadoje, pro 
langelį paslaptinga akis dar pažvelgdavo į alėją, lan
gelį vėl uždarydavo. Jų langai buvo neperžvelgiamai 
užtamsyti. Niekad iš to namo negirdėjau linksmų 
garsų, juoko, muzikos, tik mirtina tyla, bauginanti 
tyla, paslaptingumas, šiurpą ir pasišlykštėjimą ke
lianti nuotaika. Gi aš iki tol nieko blogo nebuvau 
nei skaitęs, nei girdėjęs apie sovietus.

Studentai dainavo, berods, „Į Vilnių, į Vilnių, 
visi kas tik gali, nežiūrint į skaičių baltųjų arų...“ 
Man pasidarė kažkaip nesmagu. Nebuvau pirmose 
eilėse, kelintoje nuo priekio. Staiga pamojau porai 
savo korporantų. staiga išėjau į priekinę eilę, para
ginau eiti, ir visa eisena pajudėjo, neužbaigusi dai
nos. Buvome ten stabtelėję gal neilgiau minutės.

Pasukome vėl į Donelaičio gatvę. Manėme su
stoti prie centrinių universiteto rūmų, paraginti li
kusius prisidėti ir žingsniuoti prie Prezidentūros.

Netoliese, kitoje Donelaičio gatvės pusėje, buvo 
Vilniui Vaduoti Sąjunga. Priėmus Lenkijos ultima
tumą, VVS (taip sutrumpintai vadindavo) buvo už
daryta, jos veikimas sustabdytas, graži, auksu bliz
ganti iškaba nuimta. Sienoje kyšojo užsilikę medi
niai kamščiai. į kuriuos buvo sukalti stambūs kab
liai iškabai laikyti. Toji vieta buvo šviesesnė, baltes
nė, saulės nenublukinta. Buvo sustabdytas ir „Mūsų 
Vilniaus“ žurnalas, taip mėgtas jaunimo. Bet VVS 
įstaigoje dar buvo keletas asmenų, gal baigiančių 
tvarkyti raštus. VVS daugelį kartų buvau, pažino
jau beveik visus ten dirbančius.

Praeinant pro buvusią VVS, iš to namo staiga 
išbėgęs veiklus bendradarbis Rudzinskas, atostogų 
metu pavadavęs „Mūsų Vilniaus“ redaktorių Petrą 
Babicką, o šiaip daug talkinęs žurnalo redak
cijai, klausia, kas šiai eisenai vadovauja. Kažin kas 
nurodė į mane. Jis. daugiau nieko nesakęs, man į 
švarko atlapa įsegė Vilniui Vaduoti Sąjungos ženk
lelį. pasakęs, berods: „Ačiū už Vilnių kovojan
tiems!“ Aš nespėjau užprotestuoti, nes nesijaučiau 
esąs eisenos vadovu. Bet jis jau bėgo atgal į VVS 
patalpas.

Prie centrinių Vyt. D. un-to rūmų porai minu
čių stabtelėjome. Vis dainavome. Kažin kas užbėgo 
likusių pakviesti į eiseną. Kai kas prisidėjo.

Traukdami karingą nuotaiką sukeliančias dai
nas, priėjome Ad. Mickevičiaus gatvėje esančius 
universiteto rūmus. Ir iš ten prasidėjo prie eisenos.

Patraukėme į pagrindinę Kauno gatvę — Lais
vės alėją, kur visad pilna žmonių. Vis pleškindami 
dainas. Jau kartodami, nes žinomas išbaigėme. Mus 
sekė ir lydėjo gausūs kauniečiai.

Dabar, prabėgus eilei metų, gyvenu JAV-se. 
kur nuolat visokiausiomis progomis ir be jokių pro
gų primenamas ir pabrėžiamas piliečių laisvumas 
daryti, ką tiktai nori. Ši didelė lietuvių studentų ei

sena suruošta negavus jokio leidimo, niekam apie 
tai iš anksto nepranešus. Laisvose JAV-se tokiai ei
senai (jie vadintų demonstracija) reikėtų iš anksto 
paduoti policijai prašymą nurodant organizatorius, 
datą, tikslą, tikslų žygiavimo kelią. Gal amerikie
čių policija duotų eisenai leidimą, gal ne. Geriausiu 
atveju visi eisenos keliai būtų nugulti uniformuotos 
ir civilės policijos, pašaukti rezervai, ore skraidytų 
žvalgybiniai malūnsparniai, būtų užaliarmuotos 
laikraščių redakcijos, radijo, televizijos stotys, tarsi 
kažkas nepaprasto vyktų. Ak, savo tariamoje didy
bėje amerikiečiai yra susmulkėję iki vaikiškumo, di- 
deliausio bailumo, nepasitikėjimo.

Nepriklausomoje Lietuvoje čia aprašomoji ei
sena buvo suruošta be jokio leidimo. Atrodo, nie
kas nežinojo nei laiko, nei eisenos kelio. Ji susidarė 
ir ėjo spontaniškai, laisvų lietuvių studentų laisvu 
noru. Panaši eisena JAV-se (t. y. be leidimo) būtų 
policijos sklaidyta, mušta, varinėta, daugelį su- 
imant. Apie tai nuolat skaitome JAV spaudoje ar 
patys įsitikiname.

Laisvės alėja patraukėme link Prezidentūros, 
buvusios senamiesčio pusėje.

Jau matyti Prezidentūra. Kaip paprastai, prie 
įvažiavimo vartų vaikščioja policininkas.

Be abejo, apie studentų eiseną jau žinojo poli
cija, nes Kauno gatvėmis vaikščiojome apie valan
dą ar ilgiau.

Beprieinant Prezidentūrą, prie eisenos skubiai 
priėjęs kažin koks uniformuotas policininkas klau
sia, kas yra demonstracijos vadovas. Man atrodė, 
kad vadovo nebuvo, bet kažin kas nurodė į mane, 
tebebuvusį pirmoje eilėje.

Policininkas mandagiai sako, kad neitume į 
Prezidentūrą.

— Kodėl? — paklausiau.
— Nežinau. Man įsakyta pranešti, kad neeitu

mėte į Prezidentūrą ir prezidentas su demonstran
tais nesikalbės. Prašom išsiskirstyti!

— Čia ne demonstracija, bet eisena, — ban
dau aiškinti.

— Man vistiek.
— Mes tik norime padėkoti Lietuvos respub

likos prezidentui, norime išreikšti savo pritarimą 
Vilnių atgavus, — maždaug taip pasakiau.

Jis dar kartą pakartojo, jau griežčiau, skirsty
tis ir nuėjo.

Stovinčiai eisenai pasakiau, kaip yra, paprašiau 
tuoj skirstytis.

Girdžiu nustebusių balsų, jie norėtų padėkoti 
savo prezidentui.

Kažin kas siūlo eiti į Chemijos fakulteto rūmus 
Aleksote. Paraginu skirstytis.

Dauguma pradėjo skirstytis. Likusieji, mažes
nioji dalis, dainuodami nužygiavo Aleksoto link.

Aš, su būreliais kitų studentų, studenčių, šali
gatviais ramiai žingsniavome, kur norėjome. Atgal į 
universitetą ar namo.

Vėliau, girdėjau, dėl šios studentų eisenos So
vietų Sąjunga dariusi kažin kokią propagandą, skel
busi prosovietiškas lietuvių studentų demonstraci
jas. Nieko panašaus sovietų skelbimams nebuvo!

Ir apskritai lietuviai studentai Vytauto Didžio
jo universitete nebuvo linkę politikuoti. Betgi paski
romis progomis išreikšdavo savo nuomonę, kaip pa
prastai jaunimas, daug negalvodami, nesvarstydami, 
nesiklausdami dėdžių ar tėvų patarimo. Studentai 
veikė savo galva. Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybė jų nevaržė.

das Jonas Rotelle tuoj pat atsakė susirū
pinusiems kardinolams, kad seniesiems 
kunigams bus mielai leista naudotis senuo
ju Mišių tekstu, kai jie laikys Mišias pri
vačiai.

Popiežiaus žodis
Į keliamas kardinolo Ottaviani ir kardi

nolo Bacci abejones atsakė netiesiogiai po
piežius Paulius VI. Viešoje audiencijoje 
popiežius pasakęs, jog privalu skirti tai, 
kas neiš'.eistina iš gausios tradicijos pavel
dėjimo, nuo to, kas. nors yra brangu, sa
vyje neesminga Bažnyčios pagrindiniam 
pastovumui ir jos tikram gyvenimui ar yra 
tik abejojamos vertės paprotys, arba vėl— 
pasiekė mus iš praeities ir jau perseno, 
pasidarė nereikalinga, žalinga ir todėl rei
kia tai atmesti ar gal drąsiai pertvarkyti, 
sudarant senovės paveldėjimo sąrašus. ta» 
gi reikalui reikia turėti žinių ir valdžios. 
Bendrijoje, kokia yra Bažnyčia, privatus 
asmuo, nepaisant, kas jis bebūtų, negali 
viešai ir veikliai imtis šio reikalo, o gal 
net sudarinėti minėtus sąrašus ir juos 
skelbti savo galva, kas palaikytina, o kas 
apleistina.

II Vatikano Susirinkimui pavedus, Baž
nyčia ėmėsi sudaryti tradicijos paveldėji
mo sąrašus per savo atsakingas įstaigas, 
turinčias deramą įgaliojimą. Nė vienas ti
kinčiųjų neturi teisės pirm laiko laisvai 
skelbti Bažnyčios nutarimus ar jiems prieš
tarauti. Bažnyčioje niekas neįvyksta sau- 
valingai, staiga, triukšmingai. Bažnyčia 
panaši į muzikos koncertą. Ir orkestre net 
patiems iškiliausiems instrumentams ne
leidžiama skambėti ar groti, kaip kam pa
tinka.

Rinitas sąjūdis
1969 m. lapkričio 16 d. „The Sunday Te

legraph" pranešė, kad 50 Anglijos valstybi
nės Bažnyčios dvasininkų lankėsi pas kar
dinolą Heenan. Apsilankymas buvęs priva
tus. Atsilankiusieji dvasininkai priklausą 
Švento Kryžiaus draugijai, kuri buvo įkur
ta 1855 m. Savo narių tarpe ji turi per 300 
dvasininkų ir per 10.000 tikinčiųjų. Drau
gijos tikslas: surasti tinkamiausią būdą, 
kaip susijungti su Katalikų Bažnyčia, pri
pažinus popiežių savo dvasine galva.

Anglų Bažnyčios dvasininkai norėtų įsi
jungti į Katalikų Bažnyčią su visais savo 
parapijiečiais, bažnyčiomis, mokyklomis ir 
kitomis įstaigomis katalikų unitų teisėmis. 
Katalikų Bažnyčioje yra Rytų Apeigų unitų 
net keliolikoj kraštų, bet Vakaruose jie ne
žinomi.

Anglijos valstybinę Bažnyčią valdo ka
ralienė per parlamentą. O ten rinktieji at
stovai ne visi krikščionys, ne visi tikintieji. 
Tai sudaro naujos painiavos, netikrumo, 
visa pravedant teisėtai.

Eina pasitarimai, svarstymai, kaip nuga
lėti sunkenybes, kliūtis.

Paremkime jų pastangas savo maldomis, 
kad Dievas duotų jiems išminties ir galios 
surasti tinkamiausią būdą Bažnyčios vie
nybės tikslų siekiant. K.A.M.

ŽYMUS VARGONININKAS
Žymus vargonininkas Kunibertas Dobro- 

voskis. gim. Klaipėdoje, virtuoziškai valdo 
vargonus Kasselyje ir sėkmingai koncer
tuoja daugelyje Vokietijos miestų. Neper
seniausiai pasireiškė Lueneburge, Šv. Mi
kalojaus bažnyčioje, religinės muzikos va
landėlėje.

Jis savo lietuviška kilme didžiuojasi ir 
yra pažadėjęs lietuviškas giesmes virtuo
ziškai pristatyti gaidų rinkoje.
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Statuto tobulinimas
Neseniai išsispausdinome kun. K. Sen

kaus pasikalbėjimą su teisininku J. Kairiu 
dėl Vokietijos Lietuvių Bendruomenės sta
tuto ir jo reformų.

Ryšium su tuo pasikalbėjimu, o ir ap
skritai iš kitų taškų žiūrint pasisakoma 
dėl statuto ir PLB Stuttgarto apylinkės 
valdybos informacijose „Savi“ (Nr. 9).

Manydami, kad prieš vykdant kurias nors 
reformas visos rimtos nuomonės turėtų bū
ti ko plačiausiai svarstomos, persispausdi
name tą „Savi“ straipsnį.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės sta
tutas jau buvo kaitaliojamas keletą kartų 
ir vis buvo lopomas skylėtais lopais.

Dabar veikiantis statutas tiktų kuriai 
nors totalinio režimo diktatūrai, bet ne mo
derniosios demokratijos krašte veikiančiai 
lietuvių Bendruomenei. Nenuostabu, kad 
dabartinė Krašto Taryba nutarė statutą 
patobulinti ir sudarė komisiją statutui per
žiūrėti, kuri prašo lietuvių Bendruomenės 
aplinkių valdybas ir narius pasisakyti dėl 
statuto pataisymo (KVI Nr. 7, 1969 m.).

Tikrai nerasime V. Vokietijoje kitos to
kios organizacijos, politinės partijos arba 
komercinės draugijos, kurios statutas su
teiktų vadovybei tokias absoliutines val
džios teises, kokios yra suteiktos mūsų fi
nes Kr. Valdybai, kai Bendruomenės nariai 
palikti beveik beteisiais arba, kaip jau bu
vo atsitikę, vienu plunksnos brūkštelėjimu 
gali būti visai nuteisinami.

Organizuotame gyvenime paprastai ne 
vadovybė nariams, bet nariai vadovybei 
uždeda pareigas. O VLB statuto par. 9-tas 
įgalina Kr. Valdybą, kuri nors nėra narių 
tiesiogiai išrinkta, uždėti nariams tokias 
pareigas, kurios statute visai nenumatytos, 
o nariui net nesuteikta teisė dėl to nė pa
siskųsti. Kaip jau esame patyrę, Krašto V- 
ba, besiramstydama 9-ju paragrafu, atsi
kratė jai nepalankios opozicijos ir išvaikė 
iš Bendruomenės daugiau kaip pusę narių, 
nors tie nariai ir atliko statuto jiems uždė
tas pareigas.

Nors Bendruomenės tikslas — „savitar
pinė socialinė, kultūrinė globa bei parama 
ii’ lietuvybės palaikymas“ (par. 2), tačiau 
statuto paragrafas 66 savitarpinę paramą 
ir globą tarytum visai išbraukia iš Bend
ruomenės tikslų. Juk kur čia ta savitarpi
nė parama, jeigu Kr. V-ba nustato mokes
čius už Bendruomenės organų patarnavi
mus savo nariams? Liūdniausia, kad, kaip 
praktika parodė, imami aukšti mokesčiai 
net už patarnavimus, liečiančius pačios B- 
nės interesus.

Labai didelė skylė yra statute, kad jame 
sistsisisisisTsistsnsisisisisisisisisisisisisisisisisisisisiĮn
0 PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU... ffl

Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems, y
užsakydami dovanų siuntinį per 0

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS) d

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 0
Tel. 01 739 8734

Šį rudenį siūlome 3 siuntinius sudarytus iš labai aukštos H 
rūšies prekių ir tik tokių, kurios ten reikalingos ir naudingos. H
RUDENINIS (1) 1969
3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui aukščiausios rūšies veliūro 
medžiagos, 31 jardo vilnonės kostiuminės medžiagos vyriškam ar 
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimpleno medžiagos puikiai suk- [f| 
nelei, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 1 vyriškas ar moteriškas ge
ros rūšies megztukas, 20 angliškų ar amerikoniškų cigarečių, 1 p. [j]
vyriškų ar moteriškų nailoninių ar vilnonių kojinių. m

KAINA £33.0.0. §

RUDENINIS (2) 1969 H
Moteriškas ar vyriškas itališkas nailoninis lietpaltis, 31 jardo ang- J 
liškos vilnonės medžiagos, tinkamos vyriškam ar moteriškam kos- H
tiumui, 1 terelyno bliuzelė, 1 moteriškas ar vyriškas nertinis ar U
kardiganas, 1 vilnonė gėlėta ar su ornamentais puiki skarelė, 1 ri
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių. nj

KAINA £27.0.0. įjj
MAISTO SIUNTINYS 1969 5]
6 sv. geriausios rūšies kanadiškų miltų, 1 sv. kakavos, i sv. arbatos, UĮ
2 sv. ryžių, 1 sv. pipirų, juodų ar kvepiančių, į sv. geriamojo šoko- u]
lado, 1 dėž. Nescafės, 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 sv. šokolado. 0]

KAINA £10.0.0. S
Taip pat į rūbų siuntinius galime papildomai įdėti žemiau Įn 

išvardytus daiktus, kurie visad naudingi ir laukiami Lietuvoj.
Itališki nailoniniai lietpalčiai £4.0.0, vilnonės geros rūšies skarelės rJ 
£1.15.0, vyriški ar moteriški megztukai £4.15.0, nailoniniai išeigi- tn
niai marškiniai £2.15.0, vyriškos ar moteriškos vilnonės ar nailo- fn
ninės kojinės £0.15.0, Parkeris £2.0.0. R

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

pat persiunčiame ir pačių siuntėjų sudarytuosius [g
nuosavus siuntinius.

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti atitinkamą |
INCOME TAX SUMAŽINIMĄ. Ę

nenustatytas solidarumo mokesčio dydis ir 
jo paskirstymas tarp centro ir apylinkių. 
Žmogus, stodamas į organizaciją, paprastai 
priima ir statuto nuostatus — turėtų žino
ti ir kokius finansinius įpareigojimus už
deda statutas. O VLB statuto par. 65 įgali
na Krašto valdybą nustatyti mokesčio dy
dį. Tokio pavyzdžio nerasime jokiame de
mokratiniame statute. Taip pat liūdna, kad 
apylinkių lėšos yra tartum Kr. valdybos 
nuosavybė. Statuto par. 66 įgalina Kr. val
dybą paskirstyti apylinkių surinktas lėšas. 
Tuo paragrafu besiramstydama, Kr. valdy
ba pasisavina beveik visus apylinkės pini
gus ir palieka tik tiek apylinkei, kad ji vos 
sukrapšto lėšų persiųsti Krašto valdybai 
nusavintiems pinigams. Kad Krašto valdy
bai reikalinga lėšos ir didesnės negu apy
linkei, niekas neginčija; tačiau Kr. valdy
bai priklausoma norma turėtų būti nusta
tyta statute, o ne kiek ji pati nori pasiimti.

Tenka pasidžiaugti, kad dėl statuto neto
bulumų bando pasisakyti ir kiti visuome
nininkai. EL Nr. 46, 1969.XI.11 d., pradė
tas spausdinti K. Senkaus pasikalbėjimas 
su teisininku J. Kairiu — „Reformuotinas 
statutas“. Dėl šio pasikalbėjimo teks pla
čiau pasisakyti, kai jis bus baigtas. Tačiau 
jau dabar galima spręsti, kad K. Senkui, 
kaip kunigui, rūpi Bendruomenės religi
niai reikalai, ir tai savaime suprantama. 
Tačiau K. Senkaus išsireiškimai, kad VLB 
statutas yra bedieviškas arba kad jis, sta
tutas, ignoruoja religiją, yra tik paprastas 
netakto reiškinys. Žodis „bedievis“ yra nu
kaltas XIX amžiaus dvasiškijos, kaip gink
las prieš „Varpininkus“ ir „Aušrininkus“, 
kurie kovojo prieš carų, dvasiškijos many
mu — prieš iš Dievo malonės viešpačių, 
priespaudą. Tas žodis „bedievis“ dabar 
vartojamas tik pasenusių pažiūrų dvasiš
kijos.

Taip pat neobjektyvus ir J. Kairio atsa
kymas šiuo klausimu. Juk pagrindinis VLB 
statutas buvo sukurtas 1950 m., kai fronti
ninkai Taryboje turėjo tokią mažumą, jog 
neturėjo didesnės įtakos. Frontininkai ir jų 
vienminčiai tik 1967 m. turėjo progos per
redaguoti VLB statutą, ir tai tik lopė, kaip 
jau minėta, skylėtais lopais. Tačiau, kaip 
atrodo, religijos lopo neuždėjo, nes, matyt, 
norėjo, kad lietuvių pasaulėžiūrinės, sro
vinės ir kitokios skirtybės, natūralios lais
vų žmonių gyvenime, neturėtų stelbti tauti
nio jų broliškumo. Tokie norai buvo pa
reikšti ir PLB Valdybos 1963 metų pareiš
kime (PL Nr. 1,. 1963 m.). Dėl to reikėtų 
tik sveikinti frontininkus už jų vedamą be- 
pasaulėžiūrinę politiką Bendruomenėje.

Lietuvių krikščionių išeivijos susiorga- 
nizavimas yra net pasigėrėtinas: katalikai 
turi savą vyskupą, sielovados direkcijas ir 
pasauliečių parapijines tarybas, o evange
likai savą sinodą su bažnyčios Taryba. Tai
gi krikščionių veiklos dirva, net tautinėje 
veikloje, yra labai plati. Tik reikia žiūrėti, 
kad jos artojai, išeidami į svetimus dirvo
nus, neapleistų savos dirvos. Be to, ir pats 
Dievas yra įsakęs: „Neminėk Viešpaties 
Dievo vardo be reikalo...“

Dabar, norint rimtai patobulinti statutą, 
reikėtų susirūpinti VLB pakilimu ir mūsų 
Bendruomenę perreformuoti, pritaikant 
kasdienybės reikalavimams.

Sklypai ir dvarai
Vilniuje leidžiamo Mokslo ir Technikos 

žurnalo 8-me numeryje, straipsnyje apie 
darbo jėgos padėtį Lietuvoj, sustojama ir 
ties dirbančiais „asmeniniame pagalbinia
me“ žemės ūkyje, tai yra, „arais“ vadina
muosiuose sklypuose, duodamuose šei
moms naudoti privačiu būdu. Studijos au
torius mano, kad iš čia dar galėtų atsipa
laiduoti darbo rankų, jeigu ir šiai žemės 
ūkio šakai būtų parūpinta tinkamų me
chaninių priemonių:

„Šiuo metu įsivyravusi pažiūra, kad tai 
nykstanti ūkio kategorija ir neperspektyvi 
gamybos procesų mechanizavimo požiūriu. 
Todėl asmeniniam pagalbiniam ūkiui ski
riamas net mažesnis dėmesys, negu namų 
ūkiui. Pastarajam gaminamos mašinos, 
dulkių siurbliai ir kiti mechanizmai, o as
meninių gyvulių priežiūrai iš esmės nieko. 
Tuo tarpu Lietuvoje asmeniniame pagal
biniame ūkyje dar pagaminama beveik pu
sė visų gyvulininkystės produktų. Be to, 
numatoma, kad šioje ūkio kategorijoje dar 
ir 1980 metais bus gauta apie trečdalį viso 
pieno ir apie ketvirtdalis mėsos“.

Čia svarbu prisiminti, kad tų sklypelių, 
kuriuose prigaminama gyvulininkystės pro
duktų maždaug tiek pat, kiek visuose kol
chozuose ir sovehozuose, yra tik 6 proc. 
visos žemės ūkiui skirtos Lietuvos žemės, 
arba nepilni 9 proc. visos Lietuvoje aria
mos žemės. Kitaip sakant, žmonės, priva
čiai naudodami apie 11 kartų mažiau že
mės, negu jos yra atiduota kolchozams su 
sovehozais, pagamina kone tiek pat, kaip 
ir tie „chozai“, krūvon sudėti.

Užtat, sakoma studijoj, tuose sklypeliuo
se sugaištama apie 45 proc. viso žemės 
ūkio gamybai sunaudoto darbo laiko, ka
dangi juose viskas dirbama tik rankomis:

„Asmeninis pagalbinis žemės ūkis atima 
iš kolūkiečių, darbininkų, tarnautojų ne 
tik laisvalaikio dalį, bet ir nemažai darbo 
energijos... Antai asmeniniame pagalbinia
me ūkyje vyrai sunaudoja apie penktada
lį, o moterys net apie pusę savo darbo lai
ko, daugiausia asmeninių gyvulių priežiū
rai“.

Kolchozai ir sovehozai yra komunistų 
partijos „kūdikėliai“: per prievartą jų pri- 
gimdė ir dabar globoja, grūste grūda į juos 
traktorius, mašinas ir visokias kitokias 
mechanines priemones, o žmonėms, kad ir 
paliko 8-9 proc. ariamos žemės, tai tegu 
dirba ją plikom rankom... O vistiek žmo
nės, kad ir daug sunkiau dirbdami, skly
peliuose padaro tiek, kiek visuose tuose 
globojamuose dvaruose. Ir dar darys, nes 
tie globotiniai nežada nei 1980 metais pro
porcingai susilyginti gamyboje su sklypi
ninkais... (Elta)

SVEIKINU IR
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 

mo pirmininkei Angie Brooks.
Savo kalboje, pasakytoje išrinkus Tams

tą pirmininkauti XXIV Jungtinių Tautų 
Organizacijos visumos susirinkimui, Tams
ta apgailestavai Organizacijos prestižo 
praradimą ir konstatavai, kad jo priežas
tis glūdi tam tikrų vyriausybių elgesy, ku
rios veda vieną politiką savo tikslams pa
siekti ir kitą — Jungtinėse Tautose.

Aš sveikinu Tamstą dėl šio pagrįsto ir 
drąsaus kreipimosi į tarptautinę sąžinę. 
Kartu leidžiu sau atkreipti Tamstos ir J. 
Tautų dėmesį į tai, kad sunkiausia atsako
mybė už padarytą Organizacijos morali
niam bei politiniam autoritetui žalą atiten
ka Sovietų Sąjungai.

Šis Jungtinių Tautų narys yra įvykdęs 
eilę agresijų prieš daugelį Rytų ir Centro 
Europos valstybių ir sunaikinęs jų nepri
klausomybę. Sovietų Sąjunga taip pat yra 
nusikaltusi flagrantiška agresija prieš Lie
tuvos Respubliką, kurią ji užpuolė, vykdy
dama slaptus Ribbentropo-Molotovo 1939 
m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. susita
rimus. Karinė okupacija, kuri buvo įvesta 
Lietuvoje sovietų kariuomenės įsiveržimo 
pasėkoje, tęsiasi užmaskuota vadinamosios 
sov. socialistinės respublikos sudarymu. 
Ir šiandieną, praėjus beveik ketvirčiui 
šimtmečio nuo Jungtinių Tautų įsteigimo, 
lietuvių tauta gyvena primestoje jai jėga 
totalitarinėje santvarkoje, sunaikinusioje 
bet kurią laisvę.

Todėl aš turiu garbę šiuo pakartoti įsak
mius protestus prieš Sovietų Sąjungos el
gesį Lietuvos atžvilgiu. Kalbamasis elge
sys brutališkai pažeidžia tiek lietuvių tau
tos teisę į nepriklausomybę, tiek tarptauti-

Susitikimas su Kuznecovu
Lapkričio 26 d. rusų rašytojas Anatolij 

Kuznecov pirmą kartą susitiko su Rytų Eu
ropos emigrantais Londone. Ukrainiečių 
Mazepos draugijos kviečiamas, jis papasa
kojo apie gyvenimo sąlygas Sov. Sąjungoj.

Rašytojas A. Kuznecov yra gimęs ir au
gęs Ukrainos sostinėje Kijeve, bet pasta
ruoju laiku, prieš išvykdamas į Vakarus, 
jis gyveno Tūloje. Mokėsi jis kartu su uk
rainiečių vaikais, todėl išmoko jų kalbos. 
Savo pranešimą darė taip pat ukrainiečių 
kalba, kuri, pasak Kuznecovo, pačioje Uk
rainoje išnyksta. Maskva varo savo rusi
nimo politiką, todėl rusiškai kalbama vi
sur: fabrikuose, autobusuose, įstaigose. 
Esama šiek tiek mokykh), kuriose dėstoma 
ukrainiečių kalba, bet aukštosiose mokyk
lose vyrauja rusų kalba. Kas ruošiasi stoti 
į universitetą, eina į rusų mokyklas. Tėvai 
nesirūpina, kad jų vaikai mokytųsi savo 
kalbos. Todėl kalba tebėra gyva tik kaimo 
bakūžėje.

Rusinimas Ukrainoje vykdomas visose 
srityse. Istorija perrašinėjama, kaip labiau 
tinka rusams. Naikinami ir istorijos šalti
niai. Prieš kelerius metus Kijeve sudegė 
Ukrainos mokslų akademijos biblioteka, iš 
kurios stebuklingu būdu išliko tik rusų 
literatūros ir marksizmo-leninizmo skyriai. 
Karo metu, rusams atsitraukiant iš Ukrai
nos. NKVD sudegino didžiausias švento
ves — Pečerskaja Lavra ir Uspenskij so- 
bor Kijeve, kur žuvo daug neįkainojamų 
istorinių dokumentų, įskaitant Nestoro, XI 
amž. kronikininko, raštus. Rusai kaltino 
vokiečius sudeginus tas šventoves, bet vie
tos gyventojai žino, kad tai buvo pačių ru
sų darbas. Kartu su istoriniais dokumen
tais žuvo istoriniai paminklai, bažnyčios ir 
paveikslai, Ukrainos kultūros lobis.

Iš turtingos savo krašto praeities Uk
rainos rašytojai bando kurti savo naujuo
sius veikalus. Savo literatūros dėka ukrai
niečių kalba šiandien dar nėra mirusi.

Sunku pasakyti, ar Ukrainoje yra koks 
pogrindžio tautinis judėjimas. Apie tokius 
dalykus Rusijoje gali mažiau sužinoti, ne
gu Vakaruose. Nors po Stalino laikų padė
tis yra pagerėjusi, bet valdžios organai 
vistiek seka kiekvieną gyventojo žingsnį. 
Korespondencija, ne tik susirašinėjimas 
su užsieniu, bet ir viduj krašto yra cenzū
ruojama; kai kurie laiškai net fotografuo
jami. Klausomasi telefoninių pasikalbėji
mų. A. Kuznecovas turėjo asmeniško pa
tyrimo su cenzoriais. Vieną kartą toks 
draugiškas cenzorius, dirbąs laiškų cenzū
ros Įstaigoje, susitikęs mieste, perspėjo jį 
nerašyti „tokių“ dalykų savo motinai. Ki
tą kartą telefono centrinės tarnautojas 
jam pasakęs, kad jo telefonas dabar per
jungiamas į kitą klausymosi punktą, to
dėl jis turįs turėti kantrybės... O kai jis 
persiskyrė su žmona, tai MVD bandė už
verbuoti jaunas merginas, kurios šnipinė
tų, santykiaudamos su juo. Viena jų rim
tai įsimylėjo ir išdavė paslaptį. Nuo to lai
ko jiedu rašė „donosus“ kartu...

Vakaruose žmonės nesupranta, kokia ne
žmoniška santvarka yra Sov. Sąjungoje. 
Jiems sunku išaiškinti, kad ji yra 5 kartus 
baisesnė už hitlerinę. Vokiečiams įžengus 
į Ukrainą, bet dar neįvedus savo tvarkos, 
ukrainiečiai pirmą kartą atsikvėpė. Tose 
srityse, kur nebuvo jokios valdžios, vietos 
gyventojai pasijuto tikrai laisvi ir pirmą 
kartą per kelis dešimtmečius galėjo sočiai

PROTESTUOJU
raštas Jungtinių Tautų visumos susirinki-

nę teisę ir Jungtinių Tautų statutą.
Sovietų Sąjungos veidmaininga politika 

pasireiškia ir jos užsienio reikalų ministe- 
rio kalboje, pasakytoje visumos susirinki
mo posėdyje rugsėjo 19 d. Joje sovietų at
stovas yra pasiūlęs, kad susirinkimas pa
ragintų vyriausybes gerbti kiekvienos 
valstybės suverenumą, teisių lygybę, teri
torinį integralumą, atsisakant kartu nuo 
jėgos vartojimo spręsti tarptautiniams gin
čams.

Tokiu būdu Sovietų Sąjunga siūlo Jung
tinėms Tautoms vykdyti tuos principus, 
kuriuos ji pati mindžioja visoje savo poli
tikoje. Lietuvos, o taip pat ir kitų dviejų 
Baltijos Valstybių — Estijos ir Latvijos — 
padėtis yra dar vienas šitokio sovietų 
veidmainingumo ryškiausių įrodymų,

Pranešdamas visa tai, aš reiškiu viltį, 
kad ateityje Jungtinių Tautų Organizaci
jos nariai įgalins ją vykdyti pavestą jai 
tarptautinės tvarkos vyriausios saugotojos 
uždavinį ir kad to pasekmėje ji padės lie
tuvių tautai atstatyti savo nepriklauso
mą valstybę.

Prezidentas giria japonus
Amerikos prezidentas Niksonas užgyrė 

Japonijos krašto ekonomijos atsistatymą 
po karo. Pietaujančiam Baltuosiuose rū
muose Japonijos premjerui Šato jis pasa
kęs, kad tai pirmas atsitikimas istorijoje, 
kada tiek daug žmonių taip daug yra pada
rę su tokiais mažais ištekliais.

Vis dėlto atrodo, kad premjerui Šatui pa
vyko išprašyti amerikiečius išvežti atomi
nius ginklus iš Okinawos salos. 

pavalgyti. Bet tai neilgai truko. Chruščio
vo laikais, kai Sov. Sąjunga ruošėsi pra
lenkti Ameriką, Tūloje prie kepyklų stovė
jo kilometrinės eilės. Milicija turėjo sau
goti, kad badaujantieji nesukeltų riaušių. 
Apie mėsą žmonės galėjo tik sapnuoti.

A. Kuznecovas, jau kelis mėnesius pra
gyvenęs Londone, dar ir dabar negali ra
miai praeiti pro mėsos krautuvę, kur taip 
gražiai, tartum menininko paveiksle, išdės
tyti mėsos gabalai. Jis vis dar turįs noro 
susikrauti tą visą mėsą į krepšius ir nusi
nešti namo...

Pastaruoju laiku sovietų istorikas And
rėj Amalrik kritikavo Kuznecovą, sakyda
mas, kad jam nebuvo reikalo bėgti iš Rusi
jos. Esą, Sov. Sąjungos pilietis galįs turė
ti „vidujinę laisvę". Į tai Kuznecovas at
sakysiąs spaudoje. Tačiau keliais žodžiais 
jis pasakė ir susirinkusiems.

„Vidujinės laisvės" gal užtenka fabriko 
sargui ar gatvės šlavikui, kuris, dirbdamas 
savo darbą, gali galvoti, ką tik nori. Net ir 
istorijos tyrinėtojas, koks yra A. Amalrik, 
gal gali turėti vidujinę laisvę. Visai kitas 
reikalas yra su rašytoju. Jis negali rašyti 
ir savo kūrinių dėti į stalčių. Rašytojas tu
ri rašyti skaitytojams. Todėl jo vidujinė 
laisvė negali egzistuoti be išorinės laisvės.

Sov. Sąjungoje tokios laisvės nėra. Visas 
gyvenimas yra apsuptas melu ir veidmai
niavimu. Be veidmainiavimo ten niekas 
negali gyventi. Pagrindinis dienraštis 
„Pravda“ atrodo lyg satyros laikraštis. Gy
venimas parodomas per iškreiptą veidrodį. 
Sovietų Sąjunga tai Orvelio pasaulis. Pa
gyvenęs tiek metų tame pasaulyje, A. Kuz
necovas tvirtina, kad „žmonišku veidu“ ko
munizmo negali būti. Jeigu bus žmoniš
kas veidas, tai jau nebus komunizmas. To
dėl perspektyvos Sov. Sąjungai nėra švie
sios.

Po pranešimo A. Kuznecovas atsakinėjo 
į klausimus, kurių buvo gana daug. Jis pa
sakė, kad sovietų propagandai pavyksta 
nuteikti gyventojus, nes kitų informacijos 
šaltinių nėra. Pavyzdžiui, daugumas gyven
tojų tikėjo, kad sov. kariuomenės siunti
mas į Čekoslovakiją buvo reikalingas, nes 
priešingu atveju ten būtų atėję vokiečiai. 
Sovietų Sąjungos gyventojams yra labai 
reikalinga nepriklausoma informacija.

Jūsų korespondentas paklausė Kuzneco- 
vą, koks yra pažangiųjų bei liberališkes- 
nių rusų rašytojų, tokių kaip jis pats, nusi
statymas dėl Lietuvos bei kitų Baltijos 
valstybių. Ar tie rašytojai nėra tokie pat 
šovinistai, kaip ir tie, kurie kovoja už „vie
ningą ir nedalomą Rusiją“?

— Negaliu aš kalbėti už visus pažan
giuosius rusų rašytojus, — atsakė Kuzne
covas, — nes tokie klausimai Sov. Sąjun
goje negali būti diskutuojami, bet, kiek 
man žinoma, kiekvienam rusų inteligentui 
gėda dėl valdžios veiksmų. Įsivaizduokit, 
atvažiuoja rusas į Taliną, Rygą ar Vilnių, 
ypač į Vilnių. Užeina jis į krautuvę ir krei
piasi į pardavėją rusiškai. Ta nusisuka ir 
nueina. Niekas ten nenori kalbėti su ru
sais. Panaši padėtis dabar, po 1968 metų 
invazijos, yra Čekoslovakijoje. Man pa
čiam teko būti Vengrijoje. Nuėjau pasižiū
rėti kapinių, kur palaidoti 1956 metų veng
rų sukilėliai. Kapus lanko žuvusiųjų tėvai 
ir giminės. Mano palydovas vengrų komu
nistas mane perspėjo, kad kapinėse neiš
sižiočiau rusiškai, nes būsiu suplėšytas į 
gabalus.

Tokia padėtis yra visuose kraštuose, į 
kuriuos rusai įsiveržė neprašomi. „Dėl to 
gėda kiekvienam rusų inteligentui“, pa
kartojo Kuznecovas, „tačiau turiu pasaky
ti, kad tokių žmonių yra nedaug“. Daugu
mas rašytojų eina su valdžia pasroviui. 
Liaudis yra vis dar tamsi, mažai informuo
ta ar, tikriau, disinformuota. Jeigu ban
dytum viešai pasakyti kitaip negu rašo 
laikraščiai, tai apšauktų tave amerikiečių 
agentu ar panašiai.

A. Kuznecovas visiems susirinkusiems 
padarė labai gerą įspūdį, kalbėdamas, kaip 
atrodė, nuoširdžiai ir atvirai. Jis yra pa
kviestas susitikti su anglų parlamentarais.

J. V.

Gintaras į Osaką
„Tiesa“ rašo, kad Klaipėdos „Dailės“ 

kombinato meistrai pradėjo ruošti gintaro 
suvenyrų siuntą į Japoniją.

Lietuviški dirbiniai bus eksponuojami 
pasaulinėje parodoje „Ekspo-70“, kuri at
einančiais metais bus atidaryta Osakos 
mieste.

Pasigedo grožybių
„Literatūra ir Menas“ lapkričio 22 d. nu

meryje rašo, kad du armėnų rašytojai nu
ėjo aplankyti Salomėjos Neries kapo. Ant 
kapo žydėjo paskutinės rudens gėlės, ku
rios čia nevysta ištisus metus. Bet armė
nų rašytojai pakritikavo, kad gėlės su
merktos tik į skardines, o ne į nuostabius 
lietuviškos keramikos puodus.

Jis turėjo pietauti su juodukais
Papietavęs su dviem juodaisiais kitų Af

rikos kraštų delegatais, Hendrik Schoe- 
man. Pietų Afrikos ūkio ministerio pava
duotojas, pareiškė: „Ar manote, kad man 
malonu buvo pietauti su juodukais? Bet aš 
buvau priverstas tai daryti, nes tai išeina 
mano krašto naudai“.
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AUKOS A.A. B. K. BALUČIO FONDUI
Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas (pirm. 

L. Venckus) aukojo fondui 25 dol.

KALĖDINIAM NUMERIUI

Kalėdiniam „Europos Lietuvio“ nume
riui visokius pranešimus apie pobūvius ir 
parengimus prašytume siųsti taip, kad jie 
pasiektų laikraštį ne vėliau kaip iki ket
virtadienio. gruodžio 18 d.

ORIGINALUS ATVIRUKAI
Vokietijoje gyvenąs garsusis lietuvis 

drožėjas Stasys Motuzas Lietuvos okupa
cijos 30 metų sukakčiai paminėti išdrožė 
gražų kryžių su puošniais lietuviško sti
liaus pagražinimais. Apačioje įrašyti Mai
ronio žodžiai „Apsaugok. Aukščiausias, tą 
mylimą šalį, kur mūsų sodybos, kur bočių 
kapai!“

Kryžiaus papėdė aptverta, ir jos vienoje 
pusėje suklupusi moteris, iškėlusi rankas, 
o kitoj — vyras su sunkia našta, prie ku
rios pritvirtinti plaktukas, piautuvas ir 
penkiakampė žvaigždė.

Tą kryžių jo autorius yra nufotografa
vęs. Jeigu kas norėtų įsigyti atviruko didu
mo to kryžiaus fotografijų, prašom rašyti:

Stasys Motuzas. 2848 Vechta/Oldb., 
Landwehrstrasse 1, W. Germany.

20 atvirukų kaina yra 1 dol. (arba 8 šil.).
Atvirukuose yra įrašai ..Prisiminimas 

30 metų liūdnos sukakties, kaip Lietuva 
yra Sovietų Rusijos okupuota — 1940 m. 
birželio mėn. 15 d.“ lietuvių, vokiečių ir 
anglų kalbomis.

LIETUVIŲ DIENA NEUSTADT/HOLSTEIN

ANTANAS KEBLYS — DAINININKAS
Anglijos Sietuvai, be kitų įvairiausių ta

lentų, yra išleidę anapus Atlanto ir keletą 
gabių dainininkų. Iki šiol labiausiai popu
liari „anglikė" dainininkė buvo J. Liusti- 
kaitė, kuri ne tik išleido puikią savo dainų 
plokštelę, bet ir pati laikas nuo laiko apsi
lanko. (Jos įdainuotą plokštelę galima gau
ti Lietuvių Namuose).

Prieš kurį laiką Kanadoje pradėjo gyvai 
reikštis ir kitas iš Anglijos atkilęs daini
ninkas — Antanas Keblys. Jis ypačiai ge
rai yra žinomas tiems lietuviams, kurie 
pradžioje buvo įsikūrę Ewerby ir Sleafor- 
do stovyklose, netoli Lincolno.

A. Keblys dirba su Montrealio Aušros 
Vartų choru, kuris neseniai išleido savo 
dainų plokštelę, pavadintą „Aušros Vartų 
Choras dainuoja". Toje plokštelėje jis la
bai gražiai užsirekomenduoja kaip pajėgus 
solistas. Šią vertingą plokštelę (stereo) ga
lima užsisakyti iš Aušros Vartų choro. 1465 
Rue de Seve, Montreal 205. P. Q. Canada, 
arba per A. Keblį, 1427 Mansfield St., Apt. 
14, Montreal 110, P. Q„ Canada. Plokštelės 
kaina 5 dol., plus 1.55 dol. persiuntimo iš
laidoms. Be kita ko, puiki kalėdinė dovana 
draugams. ji

AUKOS
Našlaičio P. Viržinto išlaikymui Jauni

mo Židinyje per DBLS Rochdalės Skyriaus 
Valdybą aukojo: Stoke-on-Trent skyrius— 
15.10.0, Manchesterio Liet. Soc. Klubas — 
15.0.0, Rochdalės sk. — 10.16.0. Wolver- 
hamptono skyrius — 10.8.0, Prestono sky
rius — 9.0.0, Bradfordo skyrius — 8.1.6, 
Manchesterio skyrius — 6.0.0, Hudersfiel- 
do skyrius — 5.4.0 ir Bradfordo Liet. Vy
ties Klubas — 3.0.0.

Anglų įstaigos buvo pradėjusios mokėti 
našlaičio išlaikymui tik pakenčiamą su
mą, bet paskutiniu metu vėl sumažino, ir 
tautiečių parama yra labai reikalinga.

Organizacijų vadovus maloniai prašome 
duoti eigą mūsų aukų lapams Nr. Nr. 5, 6, 
9, 10, 13. 14 ir 15 arba prašome grąžinti 
tuščius.

Visiems aukojusiems DBLS Rochdalės 
Skyriaus Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

NOTTINGHAM — gruodžio 21 d.. 11.15 v.. 
Židinyje.

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

WOLVERHAMPTON — Kalėdų I d.. 11 v..
St. John's Square.
BIRMINGHAM — Kalėdų II d„ 11 vai.. 21, 

Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAM — Kūčių naktį, 24 vai.. Ži

dinyje.
NOTTINGHAM — Kalėdų I ir II d.. 11.15 
vai., Židinyje.
STOKE-0n-TRENT — gruodžio 28 d., 12.15 

vai., Sacred Heart. Tunstall.
NOTTINGHAM — gruodžio 28 d„ 11.15 v„ 

Židinyje.
NOTTINGHAM — Naujuose Metuose, sau

sio 1 d„ 7 vai. vak„ židinyje.

MANCHESTERIS
KLUBO SUSIRINKIMAS

Gruodžio 21 d„ 4 vai., šaukiamas Man- 
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo visuoti
nis narių susirinkimas. Visiems klubo na
riams dalyvavimas būtinas.

Prašome visus narius, kurie dar nėra su
simokėję nario mokesčio, prieš susirinki
mą susimokėti.

Nesusirinkus kvorumui, susirinkimas 
bus nukeltas viena valanda vėliau, o po to 
jis bus laikomas teisėtu, vis tiek, kiek na
rių būtų susirinkę.

Klubo Valdyba

BRADFORDAS
KALĖDOS „VYTIES“ KLUBE

Gruodžio 26 d. nuo 7 vai. vakaro turėsi
me Klube muzikantus. Visus kviečiame 
pasišokti.

Gruodžio 27 d., 5 vai. p.p., ruošiamas ka
lėdinis pobūvis-pietūs. Norintieji dalyvau
ti, registruojasi Klube iki gruodžio 21 d. 
Pietų kaina 25 šil. vienam asmeniui.

Gruodžio 31 d„ 7.30 vai. vakare, „Atžaly
nas" renkasi Naujųjų Metų sutikti. Kvie
čiami dalyvauti tėveliai, rėmėjai ir klubo 
nariai.

Sausio 3 d„ 6 vai. p.p., Klubo valdyba 
ruošia Kalėdų eglutę vaikams. Tėveliai 
prašomi užregistruoti vaikus iki gruodžio 
26 d.
Bradfordo ir apylinkių lietuviai kviečiami 
kuo gausiau visur dalyvauti.

Klubo Valdyba

LE1QH
DALYVAVOME DEMONSTRACIJOJE. 

TURĖJOME PAMALDAS

Lapkričio 16 d. Skyriaus vaidybos lėšo
mis ir pastangomis buvo suorganizuota 
ekskursija į Manchesterį, kur dalyvavo pa
vergtųjų tautų demonstracijoje. Vėliau bu
vo aplankytas Liet, klubas.

Lapkričio 30 d. buvo atvykęs kun. V. Ka- 
maitis ir šv. Juozapo bažnyčioj Leigh klau
sė išpažinčių ir atlaikė šv. Mišias.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Moterų draugija, padedama Skyriaus 
valdybos, ruošia Kalėdų eglutę vaikams. Ji 
bus gruodžio 20 d. Railway Hotel, East 
Bond St., Leigh. Pradžia 5.30 vai. Vaikučiai 
bus pavaišinti, ir Kalėdų senelis juos apdo
vanos. Teko išgirsti, kad žada dalyvauti 
toks asmuo, kuris nustebins vaikus.

Apylinkių vaikučius su tėveliais prašo
me gausiai parengime dalyvauti.

Sekretorius

COVENTRY
PADĖKA

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba nuo
širdžiai dėkoja Lietuvių Jaunimo Židiniui 
už parodymą lietuviško filmo Kariuomenės 
šventės minėjime, kun. S. Matuliui, MIC, 
už atnašautas šv. Mišias žuvusiųjų Lietu
vos karių intencija, M. Paulavičienei už 
loterijos bilietų platinimą, taip pat M. A. 
Paulavičiams už kunigo priėmimą ir vi
siems tautiečiams už atsilankymą.

Skyriaus Valdyba

VAIKAMS. VAIKAMS, VAIKAMS...

Iliustruotos, spalvotos, dailiai išleistos, 
kietais spalvotais apdarėliais

VAIKAMS KALĖDŲ DOVANOMS
S. Tomarienės knygutės: Lapė Snape. Pa
skendusi pilis. Pelytė Geležytė, Tinginė ir 
Darbštutė.

Vienos knygutės kaina su persiuntimu 
tik 8 šil. 6 pen. Visų keturių — 32 šil.

Kiekviename knygutės lape V. Viščiaus 
spalvotas paveikslas.

Paskubėkite užsisakyti, nes gautas ribo
tas kiekis.

Rašyti:
Dainora, 1 L Priory Rd.. Kew, Surrey.

r★★★★★★★A★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

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!

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

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

Manchester

Lapkričio 22 d„ Lietuvos Kariuomenės 
šventės išvakarėse, Schleswig-Holstein 
krašte ir Hamburge gyvenantys lietuviai, 
kaip retai kada anksčiau, suvažiavę į Neu- 
stadtą prie Baltijos jūros, paminėjo 25 m. 
už tėvynės ribų gyvenimo sukaktį ir Lietu
vos Kariuomenės atkūrimo šventę.

Po pietų garbusis vyskupas dr. A. L. 
Deksnys, lydimas dekano V. Šarkos, Tėv. 
dr. K. Žalalio, OP, ir PLB Neustadto apy
linkės pirm. J. Breškio, pašventino vainiką, 
perjuostą tautinių spalvų kaspinais, uždė
tą ant garbingų kapinių bendro paminklo 
Neustadto mieste ir pagerbė aukas, 1945 
m. nuskandintas Neustadto įlankoje su 2 
laivais, vežusiais kacetininkus.

Po to šv. Jono bažnyčioje vysk. dr. A. L. 
Deksnys, asistuojamas Tėv. dr. K. Žalalio, 
dekano V. Šarkos, kun. P. Girčio, kun. S. 
Ren ir kun. F. Schaefers, atnašavo iškil
mingas šv. Mišias ir pasakė tai dienai pri
taikytą pamokslą. Pamaldų metu šv. Jono 
bažnyčia buvo piina abiejų konfesijų mal
dininkų.

Vakarop buvo visų šventės dalyvių bend
ra vakarienė — Agape Hotel Stadt Kiel, 
labai skoningoje salėje, papuoštoje Lietu
vos ir Fed. Vokietijos valstybinėmis vėlia
vomis, Lietuvos Vyčiu, o atskiri staliukai 
mažomis lietuviškomis vėliavėlėmis bei
Lietuvos miestų herbais ir gėlėmis. Prade
dant vakarienę, vysk. dr. A. L. Deksnys 
sukalbėjo maldą.

Toje pačioje salėje buvo ir iškilmingas 
aktas. Atidaromąjį žodį tarė PLB Neustad
to apylinkės pirm. J. Breškys ir šventės 
ruošimo pirm. PLB Vokietijos Kr. V-bos 
įgaliotinis Schleswig-Holstein kraštui Pr. 
Liegus, pakviesdamas pagrindinei kalbai 
pasakyti atvykusį iš Bonnos prof. dr. Z. 
Ivinskį. Prelegentas labai turtingoje, lietu
vių ir vokiečių kalbomis skaitytoje paskai
toje pervedė šventės dalyvius per garbingą 
Lietuvos istoriją, užakcentuodamas kai ku
rias reikšmingas senosios ir buvusios di
džios Lietuvos valstybingumo istorines da
tas. Po kalbos prelegentas susilaukė ilgai 
trunkančių plojimų ir padėkos.

Po prof. dr. Z. Ivinskio kalbos buvo svei
kinimų žodžiu ir raštu, žodžiu sveikino 
Neustadto miesto pavaduojantis burmistrą 
(tuo laiku pats burmistras sirgo, bet at
siuntė ir raštu labai šiltą lietuviams pa
sveikinimą) Kiaus Hugo Koch, kuris pasi
džiaugė. kad lietuviai pasirinko šiam mi
nėjimui Neustadto miestą, stovintį prie pat 
Baltijos jūros, o jūros vandenys skalauja 
ir mūsų tėvynės krantus, Neustadto RK 
parapijos vikaras F. Schaefers, Neustadto 
ev. bažnyčios kun. W. Raabe, kuris taipgi 
nepaprastai gražiais savo žodžiais atsiliepė 
apie lietuvius, pažįstamus nuo 1946 m„ lat
vių centrinio Komiteto atstovas agr. J. Da- 
gis, lenkų atstovas kun. S. Ren ir pabaigai 
žodį tarė PLB Vokietijos Kr. Tarybos na-

Su Amerikos liet, jaunimu
„KOKIE ĮSPŪDŽIAI IŠ AMERIKOS?“

Labai dažnai tautiečiai į mane kreipėsi 
šituo klausimu. Bandau kaip nors į jį at
sakyti.

Rugpjūčio pradžioje turėjau progos Ken- 
nebunkporte stovyklauti su moksleiviais 
ateitininkais. Man, pripratusiam prie eu
ropietiško stiliaus stovyklų, tai buvo sa
votiškai įdomi ir naudinga patirtis. Trūko 
šiek tiek laiko, kol įpratau ir įstengiau su
prasti Amerikos lietuviškąjį jaunimą, jo 
pasireiškimo stilių. Bet po keleto dienų 
pradėjome vienas kitą geriau suprasti, su
sigyventi, susidraugauti.

Šalia kapeliono pareigų, man teko jiems 
pravesti vieną kitą diskusiją: kartu disku
tavome apie meilę. Tai plati tema, bet 
džiaugiausi, kad dauguma dalyvavo, nors 
ir buvo vienas kitas, kurį komendantas 
turėdavo pažadinti...

Stebėjau su pasigėrėjimu, kaip partiza
nų vakaras daugumai buvo gilaus tautinio 
įsisąmoninimo vakaras, Žolinių šventė bu
vo pakilios religinės nuotaikos šventė. Tai 
buvo jaučiama iš entuziastiškų giesmių, 
kurios, lydint gitaroms, veržėsi iš jaunųjų 
širdžių ir krūtinių!

Nuostabu buvo laisvos kūrybos vakarais 
išgirsti tiek jaunesniųjų, tiek senesniųjų 
sukurtus poezijos dalykus, dainas, šokius, 
vaidinimėlius, ir visa tai gražiąja lietuvių 
kalba.

Kai stovykla baigėsi, daugelis su ašaro
mis atsisveikino: jautėme visi, kad Kristu
je susidraugavome ir Jame atsinaujinome.

Aš pats buvau laimingas, galėjęs padir
bėti su Amerikos lietuviškuoju jaunimu: 
mačiau, kad aukštieji kilnieji idealai jį 
sužavi: reikalinga tiktai juos jam tinkamai 
pristatyti, jį drąsinti, su juo draugiškai 
gyventi, jį su meile suprasti.

Čia verta pabrėžti, kokia naudinga yra 
jaunimo organizacijų veikla. Džiugu, kad 
Amerikoje jų dai- daug ir jos stipriai vei
kia. bet visa tai daroma mažo skaičiaus 
žmonių, kurie tam aukoja laiką ir pinigus, 
kartais ir sveikatą. Taip buvo ir su Ken- 
nebunkporto stovykla: ji įvyko vieno žmo
gaus pastangomis, o kiti prisidėjo talkon, 
ypač jaunieji vadovai. 

rys, kultūrininkas, Šiaur. Vokietijos lietu
vių dekanas Vac. šarka. Raštu pasveikino 
Scnleswig-Holstein žemės ūkio ministeris 
G. Gaul, Schleswig-Holstein Socialinės mi
nisterijos tarėjas dr. Gramss, estų centri
nio komiteto įgaliotinė E. Oitma, ukrainie
čių centr. komiteto įgaliotinis W. Stadnit- 
schenko, liet. ev. vyr. Bažnyčios tarybos 
vardu senj. A. Keleris ir kiti žymūs val
džios ir organizacijų asmenys. Dėi laiko 
stokos ne visi sveikinimai buvo perskaity
ti. Vėliau prasidėjo meninė dalis.

Meninėje dalyje sol. I. Šrėderienė padai
navo lietuvių liaudies dainų — Kas suba- 
tos vakarėlį, Šalia kelio, Oi, kas sodai, 
Paukštužėli skrajūnėli ir kitas, visos jos 
St. Šimkaus. Su savo vyru Herbertu solis
tė padainavo vokiečių kalba keletą duetų. 
Solistę pianu palydėjo S. Lemke. Mūsų 
jaunų vyrų kvintetas „Baltija“ iš Duessel- 
dorfo — H. Bertulaitis, J. Jasulaitis, S. Ja- 
suiaitis, E. Rodkis ir akordeonistas V. Lem- 
kis, padainavo Vyrai prie jūros, Kai pama
čiau aš ją, Oi neverk, motinėle, Kokiais ke
liais bekeliaučiau, Iškylautojų dainą ir kt. 
L. Narkus labai vykusiai pravedė meninę 
programą — vis su geru humoru ir dar pa
deklamavo Maironio eilėraštį „Roma". Me
nininkai buvo apdovanoti gėlių puokštė

VOKIETIJA
VAIŽGANTO PAMINĖJIMAS

Lapkričio 1 d. Stuttgarto lietuvių mote
rų klubo iniciatyva buvo suorganizuotas 
mirusių tautiečių pagerbimas ir po to Vaiž
ganto 100 metų gimtadienis.

Po lietuviškų pamaldų lietuviai gausiai 
susirinko Steinhaldenfeldo kapinėse, kur 
buvo pašventinta a.a. L. Lėmano ir inž. Sa
baliausko paminkliniai antkapiai. Kalbas 
pasakė kun. K. Senkus ir pirmininkas K. 
Šimanauskas. Aplankyta ten palaidotų 17 
lietuvių kapai ir ant jų padėta gėlių, žva
kučių ir tautinių vėliavėlių. Vadovaujant 
kunigams K. Senkui ir J. Stanaičiui, sukal
bėta maldos už visus apylinkėje mirusius 
tautiečius.

17 valandą visi susirinko į Zuckerbergo 
svetainės salę, kur moterų klubo pirminin
kė E. Lucienė, pasveikinusi susirinkusius, 
atidarė Vaižganto minėjimą. Inž. G. Šlikas 
skaitė turiningą paskaitą . apie Vaižganto 
nuopelnus tautai ir meniškai paskaitė iš
traukas iš jo raštų. Po to buvo jaukus po
būvis su pasikalbėjimais rūpimomis temo
mis. (Iš „Savi“)

STUDIJŲ SAVAITĖ STUTTGARTE

Studijų savaitė numatyta ruošti ateinan
čių metų vasarą Stuttgarte.

Puiki, įvairi ir ypač darbinga buvo Mo
kytojų studijų savaitė Dainavoje. Gerai 
paruoštas paskaitas laikė įžymieji mūsų 
mokslinės kultūros vyrai ir moterys, o 
Dambriūnas kasdien dėstė svarbiausias 
lietuvių kalbos taisykles. Be to, buvo dės
tomi praktiški dėstymo metodai: Montes- 
sorio, Berlitz ir dar kiti. Vakarais — lais
voji tribūna, kurios metu būdavo gvilde
nami visokie klausimai, keliamos naudin
gos mintys, pasikeičiama patirtim. Netrū
ko ir linksmosios dalies vakarais. Buvo li
teratūros vakaras, partizanų minėjimas re
liginiu susitelkimu.

Sprendžiant iš dalyvių skaičiaus, pa
skaitų turinio, lietuviškų knygų parodos, 
diskusijose iškilusių minčių, reikia pripa
žinti, kad mūsiškė kultūrinė veikla už tė
vynės ribų yra gyva. Tai ryškiai įrodė ir 
gausus būrys jaunesniųjų, esančių ir busi
mųjų mokytojų, dalyvavusių toje Mokyto
jų studijų savaitėje, tuo labiau, kad visa 
tai įvyko vasaros atostogų metu!

Po stovyklos lankiau eilę lietuvių kolo
nijų: Kenoshą, Chicagą, Worcester), Bos
toną, Brocktoną, Providencę, Vašingtoną, 
Baltimore, Filadelfiją. New Yorką.

Stebino mane, kiek meilės ir aukos pa
rodo mūsų tautiečiai, kad išlaikytų svetur 
lietuvybę. Visų pirma savo solidaria auka 
remia visokią lietuvišką veiklą, kaip Vliką, 
Balfą, Tautos Fondą ir dar kitas įvairias 
organizacijas, o ypač parapijas, šeštadie
nines mokyklas, vienuoliji) veiklą ir vasa
ros stovyklas.

Tiesa, Amerika — labai turtingas kraš
tas, bet sunkiai, labai įtemptu darbu tas 
doleris uždirbamas. Tatai dar labiau mus 
visus Europoje skatina vertinti mūsų tau
tiečių JAV-se ištvermingą pasiaukojimą.

Aš pats visur suradau daug geraširdžių 
tautiečių, kurie atvira širdimi mane pri
ėmė, priglaudė ir padėjo — jiems už tai gi
li padėka! O jų geras pavyzdys mane įpa
reigoja prisidėti savo rūpesčiu ir darbu, 
kad taip pat čia. Europoje, būtų išlaikoma 
lietuvybės gyvasties liepsnelė.

Kun. Jonas Šulcas, SDB 

mis ir šiltomis dalyvių katutėmis. Dekanas 
V. šarka apdovanojo knygomis „Palik aša
ras Maskvoje" vokiečių kalba vysk. dr. A. 
L. Deksnį, S. Lemke ir H. Šrėderį už šių 
dviejų menininkų didelį ir ilgametį prie
lankumą lietuviams su ganytojo ir kitų lie
tuvių veikėjų įrašytais autografais. Gar
busis ganytojas jam padovanotąją knygą 
perdavė įgaliotiniui Pr. Liegui, kad jis 
įteiktų Schleswig-Holstein krašto Sociali
nei ministerijai už lietuviams teikiamąją 
ilgametę finansinę paramą kultūriniams 
reikalams, kaip simbolinę dovaną.

Po to buvo jaukus pobūvis. Jo metu de
kanas V. šarka, pereidamas su mūsų gany
toju salę, su kiekvienu pasisveikino ir pa
sikalbėjo. Mūsų vaikučiai ir jaunimas ga
nytojo buvo apdovanoti, o ganytojui įteik
ta puikių ramunių puokštė.

Tai buvo vienas gausiųjų minėjimų tiek 
dalyvių skaičiumi, tiek atsilankiusiųjų sve
čių, ir jis nepaprastai gražiai pavyko. Už 
tai tenka išreikšt padėką mūsų judriesiems 
šventės ruošimo iniciatoriams — dekanui 
V. Šarkai, įgaliotiniui P. Liegui, pirm. J. 
Breškiui, menininkams ir svečiams, o taip 
pat ir visiems prisidėjusiems lietuviams;

J. Pyragas

LITUANISTINĖ MOKYKLĖLĖ
Apylinkės valdybai pakvietus, kun. K. 

Senkus ėmėsi iniciatyvos vadovauti lietu
viškai mokyklėlei Stuttgarte. Mokyklėlė 
suskirstyta grupelėmis pagal amžių ir gy
venvietes. Numatoma įjungti ir jaunimą.

Apylinkės valdyba kviečia visus geros 
valios tautiečius remti kun. K. Senkaus 
pasiimtąsias sunkias pareigas. Ypač prašo
mi tėveliai padrąsinti savo vaikučius lan
kyti mokyklėlę ir pagelbėti vaikus suvež
ti numatyton vieton.

Kaip ir kiekvienais metais, ruošiama vai
kams eglutės šventė. Bus malonu, kai lietu
viukai pasirodys su gražia programėle ir 
už tai bus apdovanoti dovanėlėmis.

JAUNIMO STOVYKLA

Lietuvių jaunimo stovyklą Vokietijoje 
ateinančiais metais ruošia Jaunimo Sekci
ja. Finansuoja Krašto Valdyba. Stovykla 
numatyta prie Baltijos jūros. Tai gera pro
ga paatostogauti pajūryje. Jau dabar ga
lima kreiptis į jaunimo vadovą Andrių 
Šmitą, 53 Bonn Bad Godesberg, Annaber- 
gerstr. 400. (Iš „Savi“)

BALTŲ KULTŪROS DIENOS

Lapkričio 20-24 d.d. Saarbruecken, Saa- 
ro krašto sostinėje, įvyko „Baltų kultūros 
dienos", surengtos Baltų Draugijos Vokie
tijoje. Tarp kitų eksponatų buvo išstatyti 
lietuvių grafikų kūriniai, be to, savo medžio 
drožinius išstatė S. Motuzas.

Lietuvių - vokiečių sekcijos pirmininkas 
W. Banaitis turėjo pasikalbėjimą su spau
dos atstovais, o vokiškasis tos sekcijos pir
mininkas dr. H. J. Dahmen vadovavo me
ninei daliai. Dr. A. Gerutis, Baltų Draugi
jos centro valdybos vicepirmininkas, laikė 
viešą paskaitą „Tautų apsisprendimas ir 
baltų tautos". Iškilmingame akte kalbėjo 
Saaro krašto darbo ministeris P. Šimonis, 
kuris globojo visą parengimą.

„Baltų kultūros dienos" susilaukė gyvo 
atgarsio tiek visuomenėje, tiek spaudoje 
bei radijuje. Prie dienų rengimo prisidėjo 
„Aktion Freier Staatsbuerger“, kuri pro
paguoja laisvą tautų apsisprendimą Saa
ro krašte.

DR. MENDERS IŠTREMTAS

Užsieniuose gyvenantieji latviai yra ga
vę žinių, kad už bandymą savo atsimini
mus perduoti į užsienį vienas žymiųjų Lat
vijos veikėjų ir nepriklausomybės kovoto
jų dr. Fricis Menders nuteistas 5 metams 
ir ištremtas į sunkiųjų darbų stovyklą.

Kadangi dr. F. Menders yra jau 84 m. 
amžiaus, tai ištrėmimas jam reiškia mirtį.

Baltijos kraštų jaunimas suruošė dėl to 
demonstracijas prie J. Tautų ir Sov. Są
jungos misijos. Tikimasi, kad dėl to de
monstracijos bus suruoštos ir kituose kraš
tuose.
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