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ISTORIJOS KRAIPYMAS
Juozas Žiugžda Vilniuje, nors jau seniai 

peržengęs pensijon pasitraukimo terminą 
ir jau žengęs ta linkme žingsnį iš mokslų 
akademijos vadovybės, vis tiek dar tebe- 
direktoriauja istorijos institute ir tebede- 
da pastangas tempti Lietuvos istorijai ant 
Maskvos Kremliuje nutekinto kurpalio.

Jo globoj lapkričio vidury buvo Vilniuje 
sušaukta Pabaltijo istorikų mokslinė sesi
ja, kurios paskirtis buvusi — išnagrinėti, 
„kaip šiuolaikinė buržuazinė istoriografija 
falsifikuoja tarybinio Pabaltijo istoriją“... 
Lapkričio 16 d. Tiesoj kalbėdamas apie tą 
istorikų susirinkimą, J. Žiugžda pasigėrė
damas pasakoja, kad, esą, „davėme pa
grįstai argumentuotą, dokumentais parem
tą atkirtį tiems istorikams, kurie bando 
falsifikuoti istorinę tiesą“...

Iš tų jo paminėtų neva atkirčių yra pa
grindo spręsti, kad visas tas susirinkimas 
buvo sušauktas aptarti, ką daryti, kad šie
met pasigirdo tiek daug priminimų apie 
Ribbentropo-Molotovo arba Hitlerio-Stali- 
no sąmokslą pasidalyti kaip Lenkijai, taip 
ir Baltijos kraštams. Sąmoklininkų (išsky
rus tik dar kažkur tebetūnantį Molotovą) 
jau kadais nėra gyvų, o Žiugžda tebesine- 
ria iš kailio kaip nors nubaltinti juodus jų 
darbus.

Bet, užsimojus ką nors atremti, neišven
giamai reikia susipažinti su tuo dalyku. 
Todėl toks H. šadžius, dar nepasižymėjęs 
istorijos mokslų kandidatas, esą, „paruošė 
plačią šiuolaikinės lietuviškosios buržuazi- 
nės-nacionalistinės istoriografijos apžval
gą“, kurios ligšiol ten jie neturėję. Žino
ma, be oficialių paaiškinimų Šadžiaus dar
bo, tur būt, niekam neleis skaityti, bet fak
tas, kad dabar, tur būt, ir kiti jaunesnieji 
istorikai galės žvilgterėti ne vien į tai, ką 
Žiugžda jiems pasakoja. Žinoma, tos gali
mybės naudingumas daug priklauso nuo 
Šadžiaus sąžiningumo ir drąsos sąžiningai 
atpasakoti, ką jis paskaitė laisvų istorikų 
raštuose.

Žiugždą tai labiausiai jaudina, kad lais
vėje esančiųjų istoriografijoje „nepapras-

Septynios DIENOS
Ir taip blogai ir kitaip negerai

Rytų Vokietijos komunistų vadas Ulb- 
richtas pasisiūlė atvažiuoti tartis dėl abie
jų kraštų santykių į V. Vokietiją, jei jam 
ir jo palydovams būtų užtikrintas saugu
mas.

Sakoma, kad toks pasisiūlymas V. Vo
kietiją stato į nesmagią padėtį. Jei Ulb- 
richtas nebūtų priimtas, tai galėtų būti 
tvirtinama, kad V. Vokietija nenori santy
kių gerinti ir tuščiai kalba apie apsijungi- 
mą. Jei Ulbrichtas atvažiuotų, pasaulio 
spauda išnešiotų žinią, kad jis parodė ini
ciatyvą ir gerus norus.

NATO ir Europos saugumas
NATO kraštų ministerių konferencija 

kol kas nesutarė, kaip laikytis dėl Varšu
vos pakto kraštų pasiūlymo pradėti pasita
rimus Europos saugumo klausimu.

Visi sutinka, kad kada nors teks tartis, 
bet britai perkalbėjo NATO kraštus, kad 
būtų sudarytas jau dabar komitetas siūly
mams pasvarstyti.

Tvirtinama, kad JAV nelinkusios per 
NATO tartis — jos norinčios pačios vienos 
tiesiogiai kalbėtis su Sov. Sąjunga.

Kapitono ieškinys
JAV armijos kpt. Medina padavė teis

mui „Time“ savaitinį magaziną už šmeižtą, 
reikalaudamas 44 milijonų svarų.

Magazinas paskelbė, kad Vietname jis 
nušovęs vaiką.

Kpt. Medina buvo vadas to dalinio, kuris 
kaltinamas išžudęs My Lai kaimelio gyven
tojus.

Kišimasis į Italijos reikalus
Spaudon pateko Graikijos užsienių rei

kalų ministerijos laiškas, rašytas savo am
basadoriui Romoje, ir jis rodo, kad per 
tarpininkus buvo stengiamasi paveikti de
šiniąsias partijas, o per jas ir kariuomenę 
suruošti sukilimą vyriausybei nuversti.

Ryšininkas nurodęs didelį sunkumą su
kilimui įvykdyti — Italijos kariuomenėje 
nesą tokių pogrindinių grupių, kaip Graiki
joje.

Jeigu, tai...
Maskvoje posėdžiavo Sov. Sąjungos ir 

šešių jos Varšuvos karinio pakto sąjungi
ninkų atstovai. Manoma, kad buvo svars
tyta, kaip laikytis dėl Vakarų Vokietijos 
pasiūlymo tartis su Sov. Sąjunga ir Lenki
ja, bet paskelbtasis pranešimas dar kartą 
pabrėžia norą tartis dėl Europos saugumo, 

tai idealizuojamas Vasario 16 aktas“. Anot 
Žiugždos, tai šis aktas Lietuvai jokio vals
tybingumo nesuteikęs, nors — pripažįsta— 
skambėjęs jis gražiai... Bet, girdi, tai bu
vusi tik priedanga 1917 metų deklaracijai, 
vedusiai į 1918 m. kovo 23 d. kaizerio aktą 
(kur Vokietija pripažino Lietuvą, bet su
rištą tam tikromis sutartimis su Vokietija).

Žiugžda turėjo būti didelėj desperacijoj 
tame istorikų suvažiavime, jei griebėsi Va
sario 16 aktą sieti su kaizerio dekretu: toks 
aiškinimas girdimas pirmą kartą, bet už
patentuoti jis vis tiek netinka, kadangi ne
gali atsilaikyti ne tik prieš mokslininkų, 
bet net ir akylesnių gimnazistų kritiką. 
Kaip gi Žiugžda galėtų atsilaikyti su savo 
tokiu argumentu, jei koks gimnazistas im
tų ir paklaustų, kaip suprasti tą faktą, kad 
už metų nuo Vasario 16 akto priėmimo jis, 
tas aktas, buvo įgyvendintas, o ne kaizerio 
dekretas. Kokiu gi tad būdu tas aktas ga
lėjo būti „priedanga piktiems kaizerinės 
Vokietijos tikslams", jeigu jis ėjo ir nuėjo 
prieš tuos tikslus? Žiugžda, žinoma, bando 
paslėpti ir tai, kad kaizerinė valdžia netgi 
neleido skelbti to Vasario 16 akto, konfis
kavo laikraščius, kurie bandė atspausdinti 
tą, anot Žiugždos, kaizerinei Vokietijai to
kį neva palankų aktą.

Žiugždai, žinoma, „tikrasis valstybingu
mo aktas yra 1918 m. gruodžio 16 d. pa
skelbtasis“ Kapsuko ant „krasnoarmiečių 
durtuvų“ atneštas aktas, kuris nedvipras
miškai buvo Lenino politikos veidmainiš
kumo priedanga, arba priedanga kilpos, ku
ri buvo užmesta neišleisti Lietuvai iš Rusi
jos imperijos ribų.

Toliau Žiugžda pats susigalvoja neva ar
gumentą ir didžiuojasi galįs jį lengvai at
remti. Sako: „Vakaruose ligi šiol tvirtina
ma, kad hitlerinė okupacija Lietuvai nie
kada negrėsusi“. O jis, Žiugžda, žinąs, kad 
1939 metų rugsėjo 25 d. Hitlerio buvo įsa
kyta užimti Lietuvą, net jeigu reiktų pa
vartoti jėgą“. Girdi, „tik Raudonosios ar
mijos buvimas sulaikė agresorių“...

Tai irgi pavyzdys, kaip Žiugžda griebiasi 

o dėl V. Vokietijos šitaip sako:
„Jei naujoji Vakarų Vokietijos vyriau

sybė pasimokys iš istorijos, atsikratys pra
eities balasto ir, veikdama pagal laiko dva
sią, realistiškai pažiūrės į tuos klausimus, 
kurie sudaro įtempimą santykiuose tarp 
Europos valstybių, tai šitokia laikysena su 
pasitenkinimu bus priimta ir socialistinių 
kraštų ir visų taiką mylinčių tautų“.

Kosyginas į Vakarų Vokietiją
Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas 

svarstąs klausimą, ar netrukus važiuoti į 
V. Vokietiją.

Jis norįs išsiaiškinti, kiek toli kanclerio 
Brandto vyriausybė yra linkusi eiti Rytų 
- Vakarų susitaikymo klausimu.

Jų kandidatas
5 milijonai Lotynų Amerikos kraštų dar

bininkų ir kaimiečių pasirašė prašymą, ku
riame nurodo savo kandidatu Nobelio tai
kos premijai gauti Brazilijos arkiv. Cama- 
rą. Kovodamas už socialines reformas, jis 
simbolizuojąs žmogaus ir Lotynų Ameri
kos gyventojo išsilaisvinimą.

Laukiama sovietų paramos
Tiek Egiptas, tiek ir Maskva nebesitiki, 

kad Vidur. Rytuose šiuo metu būtų galima 
surasti kokią priimtinesnę išeitį.

Dėl to arabų kraštuose prieglobstį tu
rinčių ir prieš Izraelį kovojančių palesti
niečių partizanų vadai išvažiavo į Mask
vą su viltimi susilaukti Sov. Sąjungos pa
ramos.

Bazes atitraukti tuojau
Britanija turi su Libija sutartį, kuri už

tikrina teisę į karinę bazę iki 1973 m-
Bet šiais metais buvo nuverstas karalius, 

ir kraštą valdanti revoliucinė taryba rei
kalauja, kad britai tuoj panaikintų savo 
bazę Libijoje.

Britai pasiryžę tai padaryti.

Dr. Busią šitaip tvarkosi
Pašalintasis diktatoriškasis Ganos prez. 

dr. Nkruma paliko kraštą praskolintą.
Dabar kraštą valdyti perėmė demokra

tiškai išrinkta dr. Busies vadovaujama 
vyriausybė. Kadangi krašte didelis nedar
bas (iš 8 mil. gyventojų bedarbių 600.000), 
tai paskubomis išvaromi svetimšaliai, ku
rie sudaro apie ketvirtadalį gyventojų ir 
yra kilę iš kaimyninių Afrikos kraštų. 

tokių kiaurai permatomų prasimanymėlių, 
lyg skenduolis šiaudo. Visų pirma, niekas 
netvirtina, kad hitlerinė okupacija Lietu
vai niekad negrėsė. Kas gi sakys, kad ne
grėsė, kai hitlerinė okupacija Lietuvoje net 
ir buvo, ištisą pusketvirtų metų... Ar Hit
leris buvo užsimojęs užimti Lietuvą tuoj po 
Lenkijos, mes to Lietuvoje tada nežino
jom, kad Stalinas Lietuvą Hitleriui tuo 
metu buvo atidavęs, ir jokia Raudonoji 
armija Lietuvos nuo Hitlerio rugsėjo 25 d. 
1939 metais (aštuntą dieną po Lenkijos pa
sidalijimo) negynė. Rugsėjo 25 d. Moloto
vas šnibždėjosi su Šulenburgu ir kalbino 
jį, ar neperleistų Hitleris jam Lietuvos už 
pereitą savaitę jo jau pasiimtos Lenkijos 
gabalą. Hitleris sutiko ir rugsėjo 28 d. pri
ėmė iš Molotovo Liublino vaivadiją, dalį 
Varšuvos vaivadijos ir paliko Molotovui su 
Lietuva daryti, ką jis panorės.

Užmiršo šį kartą Žiugžda pagirti Maskvą, 
kad ji apsiėmusi tada Lietuvą ginti nuo 
karo pavojaus. O gal nebekalba apie tai, 
kaip tik todėl, kad visi tebeatsimena, kaip 
Maskva ne tik Lietuvos, ne tik Latvijos su 
Estija, bet ir pati savęs neapsaugojo.

Žiugžda mano, kad kalbamojo istorikų 
susirinkimo kaibos turėtų būti atspausdin
tos, nors iš jo žodžių dar nematyti, kad tas 
dalykas jau būtų plane ir sąmatose. Suva
žiavimas aiškiai skirtas aptarti, kaip nu
kreipus dabartinės kartos dėmesį nuo 1939 
metais Maskvoje įvykusio gėdingo sąmoks
lo ir jo reikšmės karui sukelti. (Elta)

PERSPĖJIMAS VAKARAMS
Ryšium su pradėtomis rusų-vokiečių de

rybomis dėl nepuolimo sutarties, įtakingas 
Londono dienraštis „Daily Telegraph“ 
(XII.9) vedamajame primena kitą nepuo
limo sutartį, 1939 metais pasirašytą tarp 
Stalino ir Hitlerio.

„Slapti protokolai prie 1939 m. nacių - 
sovietų pakto (kurie ligi šios dienos Rusi
joje nėra paskelbti) priskyrė Estiją, Latvi
ją, Lietuvą ir dalį Suomijos, Lenkijos bei 
Rumunijos Rusijos „įtakos sferai“, kurioje 
tie kraštai tebėra“, sako Daily Telegraph. 
Esą visai teisėta ir natūralu tuos slaptus 
susitarimus prisiminti dabar, kai kalbama 
apie Europos saugumą. Kai kas dabar, kaip 
ir prieš ano pakto pasirašymą, pradeda 
kalbėti, kad rusų samprotavimai keičiasi ir 
kad jie dabar siekia taikaus sambūvio.

Laikraštis primena, kad 1939 m. rugpiū- 
čio 31 dieną Aukščiausios Tarybos posėdy
je Molotovas pasakė: „Dar tik vakar vokie
čių fašistai mūsų atžvilgiu vedė priešišką 
užsienio politiką. Taip, dar tik vakar tarp
tautiniuose santykiuose mes buvome prie
šai. Tačiau šiandien padėtis pasikeitė, ir 
mes nustojome būti priešais“. Stalinas su 
Hitleriu surado bendrą kalbą.

DAR APIE MENDERSĄ
Socialistų Internacionalas, kuris atsto

vaujamas 54 valstybių, jų tarpe ir Lietu
vos, socialdemokratų partijoms, pasiuntė 
Sovietų vyriausybei telegramą, kurioje 
protestuoja prieš F. Menderso nuteisimą 
penkeriems metams darbo stovyklos.

84 m. amžiaus dr. Francis Menders yra 
buvęs Latvijos socialdemokratų partijos 
lyderis. Jis buvo suimtas 1948 m. ir ištrem
tas į Sibirą. Po Soc. Internacionalo inter
vencijos 1955 m. jis buvo paleistas ir nuo 
to laiko gyveno Rygoje.

Lapkričio 1 d. Sov. Aukščiausias teismas, 
tris dienas posėdžiavęs Rygoje, apkaltino 
dr. F. Mendersą antisovietine propaganda. 
Kaltinimas paremtas teigimu, kad dr. Men
ders suteikė informacijų Amerikos latviui 
P. Lazdai, kai šis praeitą pavasarį lankėsi 
Rygoje. Sovietų policija radusi pas P. Laz
dą rankraščių, kai pasienyje tikrino jo 
bagažą. Dr. Menders paneigė, kad būtų da
vęs kokių nors informacijų.

ŠV. KAZIMIERO PERKILNOJIMAI
Italų kalba leidžiamasis Elta-Press biu

letenis spalio mėn. laidoje, tarp trijų de
šimčių pranešimų bei apžvalgų iš Lietuvos 
ar lietuvių darbų užsieniuose, plačiai in
formuoja apie mirusį buv. Lietuvos prezi
dentą A. Stulginskį ir taip pat apie arki
vyskupo Luigi Centoz laidotuves Romoje. 
Arkiv. Centoz buvo paskutinysis šv. Sosto 
nuncijus Lietuvoj, išbuvęs tose pareigose 
nepilnus du mėnesius. Jis atvyko į Kauną 
1940 m. balandžio 24 d., o birželio 15 d. Lie
tuva tapo rusų kariuomenės okupuota.

Taip pat pranešama, kad jau yra pa
skelbtos šventųjų sąrašo - kalendoriaus 
pataisos, kurių tarpe yra pataisa, iškelianti 
šv. Kazimierą iš po Polonia antraštės ir 
perkelianti jį po Lithuania antrašte. Nuro
dymas, kad šv. Kazimieras miręs Vilniuje, 
esąs paliktas netaisytas. Iš tikrųjų šv. Ka
zimieras tik palaidotas Vilniuje, o mirė 
Gardine.

Šv. Josaphatas (Kuncevitius) vietoj Ru
sijos įrašytas Gudijos ir Ukrainos skyriuje.

(E)

PASAULIS APLINK MUS
MY LAI — SONG MY — PINKVILLE
Po ranka turiu du amerikiečių savaiti

nius magazinus: „Time" (XH.5) ir „News
week" (XII.8), kurių abiejų viršelius puo
šia per visą puslapį nutįsę amerikiečių ar
mijos leitenanto William L. Calley, jr., fo
tografijos. Pagal mūsų tradicinį, švelniais 
s.augės pirštais linkusį gyvenimą čiupinėti 
galvojimą tokią vietą turėtų užimti nusi
pelnę veikėjai ar šiaip kuo nors daugiau 
pasireiškę dori žmonės. Leitenantas Calley, 
kaip dabar visi laikraščiai rašo, yra kalti
namas heroizmu, bet ne iš to galo. Tai jau
nas vyras, kuris vadovavo daliniui, taria
mai ar tikrai išžudžiusiam Pietų Vietna
me kaimelio My Lai gyventojus (ta vieto
vė kitų vadinama Song My, o amerikiečiai 
ją buvo praminę Pinkville). Tai kol kas tik 
vienas vienintelis karys iš to dalinio, kuris 
yra tardomas ir laukia kariniam teisme 
bylos. Tardomųjų yra ir daugiau — jo da
linį sudarė apie 25 kariai.

Kalbant apie busimąjį teismą, reikia pa
sakyti, kad amerikiečių įstaigoms ryšium su 
tuo dar iškyla visokių klausimų. Pavyz
džiui, keliolika to dalinio buvusių karių 
šiandien jau yra civiliai. Ką su jais dary
ti? Jei kuris nors iš jų padarė nusikalti
mą prieš karo įstatymus, tai jis kaip karys 
ir atsakyti turėtų. Bet jis dabar jau nebe 
karys. Dėl to galvojama sudaryti karo nu
sikaltėliams teisti tribunolą. Greičiausia, 
kai jau reikalas iškilo viešumon ir susilau
kė visuotinio dėmesio, susiras kaltinamų 
ne vien tik iš to būrio, kuris dabar kelia 
pasibaisėjimą savo šaudymu My Lai kai
melyje. Jau ir iškeltas buvo, tegu ir kiek 
kitokio pabūdžio, atsitikimas, kai ameri
kiečiai susisodinę į helikopterį tris Vietcon- 
go (komunistų partizanų, su kuriais ame
rikiečiai kaip tik ir kovoja) vyrus ir pra
dėję klausinėti. Tie tylėję, tai vienas bu
vęs išmestas iš aukšto ir užsimušęs (kiti, 
sako, tada pradėjo kalbėti).
Apie patį My Lai (arba Song My ar Pink

ville) nėra ko daug ir kalbėti. Kol nebuvo 
teismo, tai niekas net tikrai nežino, kiek 
ir ar ten buvo sušaudyta moterų, vaikų ir 
senių. Skaičius sukasi tarp 109 ir 567. Visa 
tai įvyko jau praeitų metų kovo mėn. Ligi 
šiol reikalus aiškinosi tarpusavy vien že
mesniosios karinės įstaigos. Pasibaisėjimo 
gaisras užvirė neseniai, kai reikalas pate
ko į spaudą. Dabar sujudo jau visi, nuo ei
linio JAV gyventojo iki krašto apsaugos 
ministerio ir prezidento. Žinios eina per 
pasaulį, ir kai kas iš to nori pasidaryti net 
propagandos kapitalo. Pvz., Sov. Sąjungos 
laikraščiai plačiai linksniuoja žvėriškumą, 
tarytum būtų užmiršę Katyną, Telšių, Pa
nevėžio, Červenės ir kitas žudynes arba 
apie tai nė negirdėję.

Jungtinės Amerikos Valstybės yra teisi
nis kraštas. Karas taip pat privalėtų turėti 
savo įstatymus, ir tokie yra, ir teisinės 
valstybės turėtų jų prisilaikyti. Tie įsta
tymai tikrai neleidžia be niekur nieko šau
dyti civilių gyventojų, dėl to Amerika jau
čiasi sukrėsta. Amerika, žinoma, stebisi, 
kad šitaip galėjo pasielgti maždaug dvide
šimtmečiai jaunuoliai, kurie, kaip jų arti
mieji liudija, buvo gerai išauklėti ir namie 
niekada neparodė nė mažiausių žvėrišku
mo polinkių. O štai tau, va — jų padary
tos baisybės! Kaltas, žinoma, karas. Jo me
tu buvo atliktos visokiausios žiaurybės nuo 
pačių seniausių laikų, kai skitai maustė 
gyvus žmones ant baslių, iki dar mūsų lai
kais pasiektų baisybių Lidicoje, Pirčiupy
je, Miliūnuose. O amerikiečiai šįkart savo 
jaunų vyrų rankomis kovoja patį ilgiausią 
savo istorijoje karą, kuriame jau turėjo 
užmuštais ir sužeistais apie 300.000 aukų. 
Beviltiškuose apsupimuose ar kai ginama
si tiesiog nuo nematomo priešo, kaip daž
nai būna Vietnamo kare, žvėrim, pasirodo, 
išvirsta ir toks žmogus, kuris ligi tol buvo 
varžęsis paplauti vištą.

Nepaisant to, kad dabar baisybių prak
tika Vietnamo kare iškilo į paviršių ir su
krėtė Ameriką ir kad nusikaltusieji bus 
teisiami ir baudžiami, kai kas netiki, kad 
padėtis gerėtų, amerikiečiams mažinant 
ten savo dalinius — vykdant vadinamąją 
vietnamizaciją. Pietų Vietnamo vyriausy
bės nusistatymas aiškus: pateisinti viską, 
kas tik daroma apsiginti nuo priešo. Todėl 
skelbiama, kad jokių žudynių nebuvo. Kai 
viceprezidentas Ky dar suabejojo, ar tik
rai neįvykdyta jokių nusikaltimų, ir pano-

A+A
PETRONEI PIPIRIENEI,

po ilgos ir sunkios ligos mirus, 
dukteriai Aldonai Strumskienei ir jos 
dukrelėms Danutei ir Aldutei reiškia 

gilią užuojautą ir kartu liūdi 
Grokauskų šeima, Nottingham 

rėjo pradėti dar kartą viską aiškintis, pre
zidentas Thieu jį sulaikė.

Vietnamizaciją vykdant, kai liks mažiau 
amerikiečių karių, tai jie susidurs vis su 
didesniais pavojais ir, panikos ar karinio 
pasiutimo apimti, tyčia ar netyčia gali su
sirasti daugiau Pinkvillių.

PARTIJOS APIBYRA
Vengrijos įvykiai smarkiai apibarstė lais

vųjų kraštų komunistų partijas. Dėl to tų 
partijų vadovybės buvo žymiai atsarges
nės, kai Sov. Sąjunga pasiuntė savo dali
nius i Čekoslovakiją. Dauguma tų partijų 
savo vadovybių balsu pasmerkė tą užpuo
limą. Tačiau, nors jau daugiau kaip metai 
praėjo nuo ano įvykio, tose partijose tebe
verda Čekoslovakija.

Ana, Britanijos komunistų partija nese
niai turėjo savo suvažiavimą, kuriame de
šinieji, prosovietiniai komunistai reikala
vo pasmerkti savo vadovybės politiką dėl 
Čekoslovakijos. Kaip žinia, Britanijos ko
munistų partija smerkė sovietus dėl Čeko
slovakijos. Balsuojant dešinieji nesurinko 
daugumos.

Italijos komunistų partija buvo prieš 
Čekoslovakijos okupaciją. Pamažu jos va
dovybė norėtų užmiršti tą praeitų metų 
laikyseną, nes partija gauna nemažas su
mas pinigų iš Sov. Sąjungos, bet nenurims
ta kai kurie įtakingesni nariai. Keli jų bu
vo dabar išmesti, nes spaudoje paskelbė 
straipsnius, reikalaujančius siekti, kad So
vietų Sąjungoje ir Čekoslovakijoje būtų 
pakeistos partijų vadovybės į liberalesnes.

Austrijos komunistų partija išmetė prieš 
sovietinį dogmatizmą nusistačiusį Fischerį, 
kuris, kaip tikimasi, susilauks šalininkų— 
protestuodami prieš vadovybės laikyseną, 
net kelios dešimtys komunistų išėjo iš 
centro komiteto posėdžio.

Prancūzijoje partija taip pat neturi ra
mybės. Ji turi nemaža žymių narių, kurie 
viešai ir piktai kritikuoja sovietus ir, grei
čiausia, už tai bus pašalinti. Bet pasaulį 
nustebino ir sovietus į pašėlimą įvarė gar
susis jų poetas komunistas Aragonas, iš
spausdinęs piktą straipsnį dėl naujosios 
politikos Čekoslovakijoje.

S. Baltaragis

KANADA NIEKAD NEATŠAUKĖ
Kanados Lietuvių Bendruomenės Hamil

tono apylinkės valdybos sekretorius gavo 
tokį laišką iš Kanados ministro pirminin
ko įstaigos:

„Ministro pirmininko įstaiga. Ministro 
pirmininko kabinetas. Ottawa. (4). 1969 
m. rugsėjo 16 d.

„Mielas p. Lesevičiau,
Ministro pirmininko vardu norėčiau pa

tvirtinti, kad Jūsų laiškas, pasirašytas ir 
Jūsų pirmininko, yra gautas, ir norėčiau 
padėkoti už atkreipimą jo dėmesio j pa
reiškimą, kuris buvo priimtas neseniai Ha
miltone įvykusioje 15-je Kanados Lietuvių 
Dienoje.
Leiskit man Jus patikslinti, kad to pareiš

kimo turinys yra atidžiai įsidėmėtas.
Kaip žinote, Kanados vyriausybė visada 

pripažįsta, kad Baltijos valstybių apsi
sprendimo byla verta paramos ir kad Ka
nada niekad nėra atšaukusi nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos de jure pripaži
nimo.

P. Trudeau vertina tokį Jūsų atsikreipi- 
mą į jį.

Nuoširdžiai Jūsų
(pasirašė) Henry Alan Lawless, sekrt.

(E)

Mėnulio paroda
Tūkstančiai rusų Maskvoj puolėsi žiūrė

ti mėnulio akmenų ir mėnulio filmų, par
gabentų „Apollo U“ astronautų.

Thomas Craig, „Education USA“ direk
torius. turėjo valandai uždaryti salę, kur 
buvo rodomi tie dalykai, nes skubėdama 
minia buvo išlaužusi duris ir apgadinusi 
salės įrengimus.

Nežiūrint visa ko, apie 12.000 maskvie
čių aplankė mėnulio parodą.

Mokosi lietuvių kalbos
šiuo metu Vilniaus Valstybiniame V. 

Kapsuko universitete lietuvių kalbos mo
kosi du užsieniečiai: norvegas Helge Rin- 
holm ir anglas Rufus Price.

Sportininkų laimėjimai
Charkove įvykusiose Sov. Sąjungos mo

terų šaškių pirmenybių varžybose vilnietė 
J. Augustinaitė išsikovojo sidabro medalį.

Rygoje lietuviai dviratininkai 100 km 
lenktynėse išsikovojo trečią vietą ir bron
zos medalį.
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Algirdas Gustaitis

Surinkime atsiliepimus
TIKRA TAUTOS ŠIRDIS

Būtina surinkti atsiliepimus, kaip lietu
viai šelpė ir gelbėjo vokiečių belaisvius II 
Pasaulinio karo metu ir net vėliau.

Antrasis Pasaulinis karas, sukeltas Hit
lerio valdytosios vokiečių tautos, kirto bai
siai skaudų smūgį lietuvių tautai. Buvo su
naikinta dešimtys tūkstančių (ar didesni 
skaičiai) namų su visokiomis gėrybėmis ir 
dažnai neįkainojamais turtais, kaip kultū
rinėm vertybėm. Nužudyta Lietuvoje ir 
Vokietijos koncentracijos lageriuose tūks
tančiai nekaltų lietuvių. Vokiečiai įvairio
pai piudė kitų tautybių žmones prieš lietu
vius, ypač lenkus, bet netgi ir rusus. Vokie
čiai kartais vertė lietuvius žudyti Lietuvoj 
gyvenusius ar net iš kitur atvežtuosius žy
dus. Vokiečiai labai pakenkė Lietuvos eko
nominiam vystymuisi. Vokiečiai įvairio
pai trukdė lietuvių švietimą. Vokiečiai bu
vo įvedę žiaurią spaudos cenzūrą, labai 
varžydami ir neleisdami spausdinti vertin
gų knygų lietuvių kalba. Ir t.t. ir t.t.

Taip, baisiai nusikalto vokiečiai lietuvių 
tautai tuo laikotarpiu. Kas nors turėtų 
pasistengti tokią medžiagą surinkti vienu- 
mon, išleisti, parodyti ir vokiečiams, kad 
žinotų.

Ar už bloga geru atmokėjimas yra tautinė 
gėrybė, ar tautinė gėda?

Kokį kerštą parodė lietuvių tauta vokie
čiams? Taip pat bejėgiams žmonėms. Žino
me, vokiečiai gyvus degino net lietuvių vai
kus, sakysime, Pirčiupio kaime. Ne, apie
tokį kerštą negalvokime, nedrįskime tokių 
pat blogiu atsiteisti. II Pasaulinio karo 
metu Vokietijos gilumoj buvo daug labai 
gerų vokiečių. Jie teisinosi nežiną apie pik
tus vokiečių darbus Lietuvoje, sakė, kad 
tai esąs komunistų skleidžiamas propagan
dinis melas.

Kai Vokietija pralaimėjo, juo labiau kai 
galutinai kapituliavo, kiti netolimi Lietuvos 
kaimynai — rusai — pradėjo kerštauti, vo
kiečių belaisvius žudyti, vokiečių moteris, 
net nekaltas mergaites šlykščiausiai prie
vartauti, mušti, kankinti, iš nelaimingųjų 
sadistiškai tyčiotis.

Neteisybė pakeitė neteisybę. Ir lietuviai, 
niekieno neorganizuoti nei raginti, ėmėsi 
gelbėti vokiečių belaisvius. Lietuvoje ir 
Prūsijoje po II Pas. karo lietuviai išgelbėjo 
didelį skaičių nelaimingų vokiečių. Net Si
biro šaltybėse, uodynėse gelbėjo vokiečių 
belaisvius, iš kur kai kurie atsiyrė iki Va
karų Vokietijos ir apie tai paskelbė vokie
čių spaudoj.

Tuo laiku, gyvendamas Amerikoj, skai
čiau spaudoj, būdavo gana daug buvusių 
vokiečių belaisvių pranešimų, kaip lietu
viai juos gelbėjo nuo bado, kaip slėpė nuo 
rusų karių, kaip padėdavo perbėgti iš vie
tos į vietą.

Kur kas daugiau, aišku, gyvų nuotykių, 
tokių išgelbėtojų istorijų dar neužrašyta 
tebėra buvusių vokiečių belaisvių širdyse.

Surinkime!
Jau ketvirtis šimtmečio praskriejo nuo 

to laiko. Vis laukiau, kad kuris ar kurie 
lietuviai, gyvenantieji Vokietijoj, tokią do
kumentinę medžiagą surinks ir paskelbs 
knygų pavidalu. Jau pradėjome žilti, o vis 
dar nieko negirdėti. Išdrįstu pajudinti su
rembėjusius: sukruskite! Pabuskite! Su
rinkite!

Tai didelės svarbos istorinė medžiaga. 
Juo tolyn, tuo ji brangs. Vokietijos Lietu
vių Bendruomenė turėtų imtis iniciatyvos, 
jei miegaliai neišbunda. Reikėtų kreiptis į 
visus Vakarų Vokietijos žurnalus, laikraš
čius, mokslo įstaigas, pabėgėlių, buvusių 
karo belaisvių, invalidų ir pan. įstaigas, or
ganizacijas, nusakant ieškomosios medžia
gos tikslą. Manau, mielai talkins Lietuvoj 
gyvenę vokiečiai, apie kuriuos labai gražiai 
skaičiau. Prašyti talkos. Manau, talkintų 
ne tik organizacijos, bet gal ir vokiškos te
levizijos. radijo stotys. Daug galėtų padėti 
ir vokiečių moterų organizacijos: žmonos, 
našlės gali turėti laiškų iš belaisvių, kaip 
jie buvo gelbstimi lietuvių.

Dokumentus, straipsnius (laiškai irgi 
yra dokumentai) skelbti vokiečių kalba, 
greta duodant pilnus vertimus lietuvių k.

Vokietijos lietuviai, paklibėkite ta kryp
timi!

Pagalba mokykloms
Vadinamojo Kultūrinių ryšių su užsienio 

lietuviais komiteto pirmininko pavaduoto
jas V. Kazakevičius per vilniškę Tiesą 
(lapkričio 12 d. pačiame pirmajame pusla
pyje!) pateikė esamose sąlygose nepapras
tą pasiūlymą: jis, be abejo, kalbėdamas sa
vo valdžios vardu, norįs ir galįs padėti 
Amerikos lietuvių šeštadieninėms lituanis
tinėms mokykloms. Lieja nemaža krokodi- 
liškų ašarų ir dėl šv. Antano gimnazijos, 
kad jai padėti esą jau per vėlu... šeštadie
ninėms mokykloms siūlosi parūpinti vado
vėlių, metodinių ir pažintinių filmų, meto
dinių priemonių, skaidrių, vaikų knygų...

Pasiūlymas tačiau pateiktas lyg tyčia 
taip, kad visiems ir tenai ir čionai būtų 
aišku, jog į tą pasisiūlymą rimtai žiūrėti 
nėra pagrindo.

Pirmas siūlymo nerimtumo ženklas tai 
kad jis pateiktas ne tam, kam siūloma, o 
paskelbtas laikraštyje, ir ne bet kokiame, 
o bolševikų Tiesoj, kuri tebeužsiiminėja 
net jų pačių šluotos išjuoktu nerimtu dar
bu: įrodinėjimu, kad Lietuva tai tokia

VENECUELOS LIETUVIS
Po kelerių metų pertraukos Venecuelos 

Lietuvių Bendruomenė išleido rotatorium 
spausdinamą savo laikraštį „Venecuelos 
Lietuvį“, redaguojamą Juozo Kukanauzos.

Be vietinių informacijų, Eltos žinių ir 
straipsnių lietuvio likiminėmis temomis, 
išspausdintas J. Gineikio reportažas iš ke
lionės į Lietuvą.

įdomu, kad „Venecuelos Lietuvis“, susi
domėjo „Dirvoje“ išspausdintomis Č. Ged
gaudo fantazijomis, jog maždaug visame 
pasaulyje lietuviai yra palikę savo istori
nius pėdsakus. Paėmusi tas teorijas už gry
ną pinigą, referuoja jas čia J. Statkutė de 
Rosales. O tos teorijos primena A. Vištelio 
tvirtinimus „Aušroje“, kad rojuje kalba
ma lietuviškai...

M. KATILIŠKIO KNYGA LIETUVOJE
Lietuvos laikraščiai praneša, kad JAV 

gyvenančio rašytojo Mariaus Katiliškio 
knygą „Miškais ateina ruduo“ perspausdi
no „Vagos" leidykla 25.000 egzempliorių 
tiražu.

„Miškais ateina ruduo“ pirmą kartą 1000 
egz. tiražu išleido JAV „Terra“ 1957 m.

Penkios Lituanios
Argentinoje jau yra penkios gatvės Li- 

tuania.
Jas turi šie miestai: Buenos Aires, Rosa

rio, Avellaneda, Cordoba ir Berisso.

KNYGUTĖ VAIKAMS
„Terros“ leidykla Čikagoje išleido Aloy

zo Barono eiliuotą knygutę vaikams „Die
na prie ežero“.

kvaila avis, kuri pati lindo vilkui į nasrus...
Antras, — kad pats V. Kazakevičius čia 

siūlo ir čia pat pranašauja, jog siūlymas, 
greičiausia, nebūsiąs priimtas.

Trečias, — kad V. Kazakevičius, siūly
damas išeivijos mokykloms pagalbą, tuo 
pačiu išsižiojimu išvadina tų mokyklų va
dovus bei mokytojus ir net mokinių tėvus 
neišmanėliais ir netgi savo gimtojo krašto 
šmeižikais...

V. Kazakevičius taip nerimtai ir nenuo
širdžiai pateiktu savo pasiūlymu įrodė, kad, 
nors jis ir garsėja, kaip žymiausias lietu
vių išeivijos gyvenimo žinovas Vilniuje, iš 
tikrųjų to išeivijos gyvenimo ir jo proble
mų dar toli gražu nepažįsta, nesupranta, o 
į ryšius su išeivija žiūri ar juokingai nai
viai, ar tik Maskvos valdžiai atsidavusio 
tarnautojo akimis... Vistiek, pirmąja ar 
antrąja prasme šitaip išsišifravęs, V. Ka
zakevičius turėtų būti jo viršininkų pripa
žintas ir pats prisipažinti, kad nuo šiol val
džios jam pavestiesiems uždaviniams atli
kinėti jis yra tapęs nebetinkamas. (Elta)

NAUJAS BUDAS MIŠIOMS LAIKYTI

(ABEJONIŲ PAAIŠKINIMAS)
Visiems bandymams pasibaigus, įsigali 

naujas būdas Mišioms laikyti. Reikia su 
tuo apsipažinti, kad būtų galima protingai 
jose dalyvauti. Pradedant naujus liturgi
nius metus, pirmąjį Advento sekmadienį. 
XI.30. visoje Italijoje, kur yra išspausdin
ti nauji Mišiolai ir žmonėms Mišiolėliai, 
laikomasi jau naujų potvarkių ir apeigų. 
Visame katalikiškame pasaulyje tai nu
kelta į 1971 metus. Bet Anglijoje ir Valijo- 
je bus įvestas naujas Mišių laikymas 1970 
m. vasario 15 d. įprastinės Mišių apeigos 
galiojo nuo pop. šv. Pijaus V laikų per 400 
metų. Jos buvo laikomos visame pasaulyje 
vienodai, lotyniškai, o dabar bus laikomos 
kiek kitoniškiau, bet nekeičiant esmės.

Į keliamas naujas abejones kai kurių 
garbingų asmenų Vatikano dienraštis 
„L'Osservatorio Romano" 1969.XI.27 ang
liškoje laidoje įtalpino pop. Pauliaus VI 
tikslius atsakymus. Duodame jo kalbos san
trauką.

Kaip buvo galima pakeisti įsisenėjusį pa
protį?

Tai abejonei paaiškinti popiežius nurodo 
į II Vatikano susirinkimo nutarimus (Sa- 
cr. Conc. Nr. 50), kad Mišių laikymo apei
gos būtų naujai peržiūrėtos, suderintos, pa
liekant Mišių aukos esmę, o visa kita pri
derinti dabarties reikalavimams.

Neesminiuose apeigų dalykuose atmai
nos įvyko visos Bažnyčios orumu, autorite
tu. Bažnyčios potvarkio tenka klausyti. Jis 
yra kartu ištikimybės ir gyvybės pareiški
mas.

Atmainos nėra laisvai sudarytos, sava
noriškos. nėra laikinos nei paliktos laisvam 
sprendimui ir nėra koks nereikšmingas 
naujumas. Jos yra šventų apeigų žinovų 
apsvarstytos, išnagrinėtos, išmąstytos per 
ilgus metus. Bažnyčios priimtos ir dabar 
jau yra kaip įstatymas. Padarysime gerai, 
sutikdami atmainas protingai ir su džiaugs
mu bei dėmesiu, laikydamiesi jų pilnai, 
vieningai ir saugiai. Sutartos ir paskelbtos 
atmainos pabaigė neaiškumus, svarstymus, 
ginčus. Privalu dabar laikytis apeigų vie
nodai, pakilia dvasia, kaip pirmieji krikš
čionys, kurie buvo „vienos širdies ir vie
nos sielos“ (Apd. 4, 32).

Bažnyčios maldos būdas — choru mels
tis yra tarp jos stiprybės, vienybės ir vi
suotinumo žymių. Daromos atmainos nęar- 
dys jos chorinio maldos būdo, bet jį su
tvirtins ir uždegs nauja jaunuoliška dva
sia.

Esmė nesikeičia
Patys pamatysite naujų apeigų linkmę, 

ypač Mišių pradžioje. Tai pareikalaus dau
giau susitelkimo ir dėmesio. Asmeninis pa
maldumas ir dalyvaujančių dvasia padaro 
naujas apeigas patraukliomis. Bet aiškiai 

į supraskite: mūsų įprastinėse Mišiose nėra 
padaryta esminių atmainų. Jos pasilieka 
tos pačios. Apeigos ir skirti joms mostai 
patys savyje nėra dogmatinis tiesų aptari
mas. Jų teologinė vertė gali įvairuoti. Mos
tai ir žodžiai apeigose, išreiškiu dieviško 
buvimo patirtį ir gyvenimą, nevisada yra 
pareiškiami tuo pačiu būdu. Teologinis ty
rimas gali atskleisti veiksmų prasmę ir iš
reikšti juos protingais moksliniais žodžiais. 
Naujų apeigų Mišios yra ir pasilieka tos 
pačios Mišios, kaip pirma buvo.

Paskutinės Vakarienės vienybė su Kris
taus auka ant kryžiaus ir tos aukos pakar
tojimas nekruvinu būdu Mišiose, aiškiai 
teigiama ir išreiškiama lygiai naujų apei
gų, kaip ir buvusių. Mišios yra ir pasiliks 
Kristaus Paskutinės Vakarienės atmini
mas. Vakarienės metu V. Jėzus peresybi- 
no duoną ir vyną į savo kūną ir kraują ir 
tą auką paliko Bažnyčiai kaip Naują Tes
tamentą. Jis patvarkė, kad ta pati jo auka 
būtų atnaujinama jo kunigystės galia, ku
rią jis suteikė apaštalams. Vien aukos bū
das yra skirtingas — nekruvinu būdu au
kojasi Kristus, sakramentaliai. Ir tai bus 
daroma pastoviai Kristaus atminimui, kol 
jis sugrįš.

Dalyvavimas
Naujose apeigose rasite glaudų sąryšį 

tarp žodžio Liturgijos ir Eucharistijos Li
turgijos tikrąja prasme, kuris patiriamas, 
kaip atsiliepimas į pirmąją dalį. Suprasite, 
kaip susirinkusieji tikintieji kviečiami yra 
dalyvauti Eucharistinėje aukoje ir kaip 
per Mišias jie patys pasidaro besimeldžian
ti Bažnyčia.

Padariniai
Norima, kad tikintieji uoliai ir veikliai 

dalyvautų apeigų paslaptyse ir su gilesniu 
supratimu, gyvenimiškai bei pasigėrėtinai 
save labiau pašvęstų. G rdėdami tad 
Dievo Žodį, kurs ataidi mums per ilgus 
šimtmečius, savo siela dalyvausime Kris
taus sakramentinėj ir atsiteisiamoj aukoj. 
Todėl čia nėra naujos Mišios, o vien Baž
nyčios gyvenime naujas laikotarpis.

K.A.M.

— Westminsterio generalinis vikaras 
vysk. P. Casey yra paskirtas Brentwoodo 
vyskupijos ganytoju. Manoma, kad jis per
ims vyskupijos valdymą 1970 m. vasario 2 
d. Jis lankėsi lietuvių bažnyčioje 1967 m. 
kovo 3 d.

— Nuo 1970 m. sausio 1 d. WestminsieiJo 
arkivyskupijos generalinis vikaras bus 
Mons. Viktorą Guazzelli.

— Thames televizija gruodžio 17 d., 11 
vai. ryto, duos 75 minučių katalikiškų pa
maldų programą.

— Londone ir visoje Anglijoje naujas 
Mišių laikymo būdas yra įvedamas pirmąjį 
Gavėnios sekmadienį. Bus pastovus ir ne
sikeis.

Debesys buvo kitokie
Perskaičiau Nidos Knygų Klubo išleistą

ją J. Švaisto knygą „Dangus debesyse“.
Knyga parašyta gražia lietuvių kalba ir 

skaitoma lengvai. Bet aš neturiu tikslo pa
sisakyti dėl visos knygos. Man rūpi tik su
stoti ties tomis vietomis, kur autorius pa
liečia nepriklausomybės kovas.

Juozas švaistas rašo, kad birželio 6-ji 
diena buvo Sekminių antroji (238 psl.). Ta
da klebonas buvęs prašytas po pamokslo 
pranešti, kad atstatyta sava lietuviška po
licija ir jai reikalingi sveiki, stiprūs ir mo
ką ginklą vartoti vyrai. Tada buvę tvarky
tas! ir dieną ir naktį laukta savos kariuo
menės.

Turiu pasakyti, kad čia autorius arba 
klysta, arba dėl kažko klaidina. Iš tiesų 
buvo netaip. Jau gegužės 28 d. 2 p. pulko 
II batalionas ir dalis Panevėžio bataliono 
priešpietinėmis valandomis po labai smar
kaus mūšio užėmė Subačiaus miestelį, o 2 
p. pulko I batalionas apie 11 vai. atžygiavo 
iš Surdegio pusės į degantį Subačių. Suba
čius atrodė kaip po didelės audros: nuo 
sprogusių sviedinių išbyrėję langų stiklai, 
pilna visokių atlaužų ir medžių šakų. Ke
liose vietose žmonės gesino gaisrus. Bata
lionas sustojo palei šventorių. Kareiviams 
nebuvo leidžiama išsiskirstyti — buvome 
parengtyje.

Batalionas pavalgė pietus ir išėjo iš Su
bačiaus. Aiškiai buvo girdėti mūšis — šau
tuvų ir kulkosvaidžių ugnis. Batalionas 
tuojau perėjo į vilnį. Bolševikai prieš Pa
nevėžio batalioną pradėjo priešpuolį ir iš
sklaidė kai kurias kuopas. 2 p. pulko bata
lionas bolševikus sulaikė ir privertė trauk
tis. Batalionas įsitvirtino geležinkelio li
nijoj. Bolševikai buvo Radžiūnų kaime ir 
jo apylinkėse. Atstumas vienų nuo kitų 
buvo 700-800 metrų.

Kai visiškai sutemo ir viskas nutilo, tik
tai griežlėms griežiant mūsų 2 kuopa išėjo 
į ataką prie Radžiūnų kaimo. Įvyko smar
kus mūšis, bolševikai pasitraukė, ir mūsų 
kuopa grįžo į savo išeities poziciją. Tai 
buvo gegužės 28 d. vėlus vakaras.

Gegužės 29 d. anksti rytą bolševikai grį

žo į savo paliktąsias pozicijas. Pozicinės 
kautynės vyko dvi dienas, ir bolševikai iš 
nakties dingo, ėmė trauktis. Mūsų kariuo
menė smarkiai spaudė besitraukiantį prie
šą ir birželio 7 d. pasiekė Eglaitę.

J. Švaistas rašo (241 psl.), kad pagaliau 
sulaukta savos kariuomenės — pro Ro
kiškį žygiavo Joniškėlio batalionas.

Iš tiesų 2 p. pulko du batalionai Rokiš
kį užėmė birželio 3 d. Pirmoji į Rokiškį įėjo 
2 kuopa, vedama kuopos vado karininko 
K. Mackevičiaus. Tuojau atžygiavo 1 ir 3 
kuopos. Batalionas trumpam sustojo Ro
kišky. Tuojau atžygiavo II batalionas, ku
ris Rokišky net nesustojo — žygiavo to
lyn. Mūsų I batalionas, praleidęs tą žy
giuojantį batalioną, taip pat išėjo į žygį 
Obelių kryptimi. Pasiekęs Vyžiai - Škėmai 
kaimų liniją, sustojo. Bolševikų stipri 
užtvara buvo palikta Obelių bažnytkaimy
je. Iš bataliono buvo suorganizuota stipri 
žvalgyba, vadovaujama karininko Bar
kausko. Bolševikus ji užklupo netikėtai, ir 
po kautynių rankinėmis granatomis paim
tieji į nelaisvę buvo parvaryti į Vyžių 
kaimą.

Birželio 7 d. batalionas užėmė Batmužės, 
Veisendzės, Anenhof ir Eglaitės liniją. Šioj 
linijoj kautasi iki birželio 18 d. O tądien 
po sunkių kautynių batalionas atsitraukė 
į Subat (latvių) - Trumponių - Mikelių li
niją.

Nuo 1919 m. birželio 15 d. 2 p. pulko I 
batalionas pavadintas „Atskiru Marijam
polės batalionu“.

Taigi kai J. švaistas prašė Rokiškio kle
boną paskelbti iš sakyklos, kad atstatyta 
lietuviška policija, mes jau buvome ne tik 
Rokiškį pražygiavę, bet jau buvome toli už 
Obelių. Gali būti, kad po mėnesio ar dau
giau, kai policija buvo jau atstatyta, pra
žygiavo pro Rokiškį Joniškėlio batalionas, 
nes jis pakeitė Marijampolės batalionų Su
bat - Trumponių - Mikelių linijoj, kur mū
sų batalionas nepakeistas išbuvo kautynė
se daugiau kaip pusantro mėnesio.

Savotiškai J. Švaistas rašo (242 psl.) ir 

dėl vyrų stojimo į kariuomenę. Girdi, jauni 
vyrai labai susidomėjo kareivių aprūpini
mu. Sotus, sako, maistas, geras apdaras ir 
dar 100 auksinų. Niekas ir niekur tuomet 
tiek neuždirbdavo. Tai savanoriai skubėjo 
pas komendantą registruotis.

Čia tai jau irgi nuvažiuota į šalį. Kai žy
giavome per Rokiškį, mūsų kariuomenės 
apranga ir maistu, tikriausia, niekas nesu
sižavėjo. Beveik pusė kareivių buvo sa
vais naminiais drabužiais. Jei nuimtum 
jam nuo galvos plieno šalmą ir diržą su 
šovininėmis, tai būtų atrodęs lyg koks nu
plyšęs valkata, bet jokiu būdu ne kareivis. 
Karininkai beveik be išimties visi dėvėjo 
savais drabužiais. Dauguma dar tebedėvė- 
jo caro armijos uniforma su lietuviškais 
ženklais.

Iš kokių miltų keptą duoną tuomet val
gėme, tai, tur būt, niekas nebūtų atspėjęs 
— avižų, miežių, grikių ir t.t. Tik į liepos 
mėnesio pabaigą pradėjome gauti Raudo
nojo kryžiaus atvežtų baltų miltų duoną.

Pagal J. Švaisto aprašymą išeitų lyg'sa
vanoriai registravosi komendantūroje ne 
iš patriotizmo, ne tėvynės meilės vedami, 
bet tik dėl geros aprangos, gero maisto ir 
100 auksinų. Toks savanorių kariuomenės 
pristatymas yra labai šališkas, toli nuo 
anuometinės tikrovės ir žeminantis visos 
lietuvių tautos ryžtą kovoje dėl valstybės 
nepriklausomybės. Gerai žinome, kad kai 
Taryba paskelbė atstatanti nepriklauso
mybę. Lietuva nieko neturėjo — nei vals
tybės aparato, nei kariuomenės, nei pini
gų. Tik didelės meilės savam kraštui ir at
sidavusių patriotų dėka buvo suorganizuo
ta vyriausybė ir atkurta kariuomenė. Vis
kas kūrėsi iš nieko. Reikėjo tuo tenkintis, 
ką gavome iš vokiečių. O iš Vokietijos irgi 
buvo gaunami tik menki trupiniai. Vokie
tija ne tik buvo sąjungininkų nugalėta, bet 
ir karo nualinta.

242 psl. savo knygos J. Švaistas paduoda 
anuomet iškabintąjį Panevėžio ii' Rytinės 
Lietuvos Srities Karo Viršininko Grigaliū- 
no-Glovackio skelbimą gyventojams, kad 
visą valdžia, tiek karinė, tiek civilinė, pri
klauso jam.

Kareiviai gali nežinoti, kokios yra karo 
vado, fronto vado ar srities karo vado pa
reigos. Tačiau karininkai, kurie yra baigę 
karo mokyklas, tij aukštų karo pareigūnų 

pareigas gerai žino. Glovackio toks skelbi
mas, kaip Panevėžio ir rytinės Lietuvos 
srities karo viršininko, pagal užimamąją 
vietą buvo būtinas.

Glovackis iš pirmo karto J. švaistui pa
darė laisvųjų kazokų atamano, vadinamojo 
batko, įspūdį. Niekaip jis negalėjęs įsivaiz
duoti, kad tai aukštas reguliarios kariuo
menės vadas. Jis priminęs jam senuosius 
rusų sukilėlius — Stenką Raziną. Emilija- 
ną Pugačiovą — priplota užmaukšlinta ke
purė, pusiau pridengtos akys, apšepęs, ož- 
plaukiais apžėlęs veidas, rūstus, energin
gas, despotiškas, munduro apikaklė nugli- 
tinta iki juodumo, žemiau visokios dėmės 
riebaus valgio ir gėrimų, pilvukas atsiki
šęs, nesuveržtas, diržas papilvėj, kelnės 
nusmukusios.
Glovackio išvaizdą J. švaistas labai tiks

liai pavaizduoja, nors gal perkelta pras
me, kaip atrodė savanorių kariuomenė, ko
vojanti už Lietuvos laisvę. Aiškūs trūku
mai, nepritekliai ir sunkumai, kuriuos rei
kėjo pakelti jaunai kariuomenei. Kažkas 
juk yra pasakęs, kad basi savanoriai par
nešė Lietuvai laisvę. Nekitaip atrodė ir ki
tų dalinių vadai. Kai nuo prakaito nugli- 
tinta munduro apikaklė, tai dar pusė bė
dos. Bet kai kelnės suplyšusios ir dar abe
jos, kaip tada? Marijampolės bataliono va
das Jurgis Butkus ir labai šiltą dieną vis 
būdavo su apsiaustu. Birželio 6 d., batalio
nui žygiuojant į Eglaitę, už Anenhofo miš
ko staiga įvyko smarkus mūšis. Kuopoms 
perėjus į vilnį, bataliono vadas, priklaupęs 
ant vieno kelio, rašė pranešimą. Aš, netoli 
jo gulėdamas, pamačiau, kodėl jis visą lai
ką buvo su apsiaustu. Jo kelnės, viršuti
nės ir apatinės, buvo visai suplyšusios. 
Daug panašių atvejų galėčiau nurodyti.

Apie Grigaliūną-Glovackį toks pasaky
mas, kad apšepęs, ožplaukiais apžėlęs, dir
žas papilvėj, kelnės nusmukusios, yra sub
jektyvus. tačiau ir subjektyvumui yra ri
ba. To fronto srity visa valdžia priklausė 
Glovackiui. Jis buvo atsakingas ne tik 
prieš vyriausybę — kariuomenės vadovy
bę, bet ii- prieš savo kareivius. Jie ėjo sa
vanoriais, kariavo su komunistais - krašto 
pavergėjais, statydami pavojun savo gyvy
bę. Pulkininko Glovackio, kaip srities ka
ro viršininko, ir buvo pareiga paskirti pul

ko ir karo lauko teismą, ką jis ir padarė. 
J. Švaistas (299 psl.) rašo, kad klaikaus 
įspūdžio paliko rokiškėnams V. Glovackis 
ir jo pulkas. Bolševikams ir juos užjau- 
čiantiems, be abejo, buvo klaiku, bet toli 
gražu ne visiems rokiškėnams. Prokuroras 
ar karo lauko teismas iš žvaigždžių ar ku
rių nors gamtos reiškinių nerinko žinių, 
kas buvo bolševikas, atsistatančios Lietu
vos slopintojas. Valiuko, Smalsčio, Laury
no ir kitų veiklą ir kalbas iš tribūnos gir
dėjo ir jų darbus matė visi vietiniai gy
ventojai. Kad ir kaip baisiai pristatytas 
Rokiškio saugumo polic. skyrius, vis tiek 
būtų sunku patikėti, kad taip nekaltus, tik 
šiaip sau besislapstančius būtų surinkęs ir 
atidavęs karo lauko teismui. Savo knygos 
puslapy 211 J. Švaistas aiškiai pasisako, 
kad jie, visas raudonųjų štabas, žinojo, jog 
tarnauja ne lietuviai. Rašo, kad Vitkaus
kas grįžo smarkiai išpraustas. Grįždamas 
jis buvo priėjęs nusistatymo mesti bolše
vikus ir pereiti tarnauti Lietuvai.

Vitkauskas buvo ne tik vyriausias Pa
nevėžio fronto armijos politrukas. Jam bu
vo pavesta suorganizuoti šnipinėjimą ir sa
botažą. Sabotažninkų partizanų būrys bu
vo pradėtas organizuoti Kazlų Rūdos miš
kuose. Visiems štabo dalyviams, kartu ir 
Švaistui, Vitkausko veikla buvo aiški. Vit
kauskas dažnai informuodavo štabą apie 
esamąją padėtį Kaune, vyriausybės sudė
tį, kariuomenės vadovybę ir t.t. Štabe vis 
atsirasdavo Kaune išeinantieji laikraščiai. 
Vitkauskas vyko per frontą susitikti su sa
vo veiklos ryšininkais. Jis pateko į Pane
vėžio bataliono sargybos rankas ir buvo 
pristatytas į 2 p. pulko štabą Kėdainiuose. 
Karo lauko teismo tardomas ir teisiamas, 
visai neslėpė, kur eina ir kokiais reikalais. 
Čia jis buvo nuteistas ir sušaudytas.

Tikrai įdomu prisiminti 1919 metus. Juk 
tais metais savanorių kraujas ir jų motinų 
ašaros tekėjo upeliais už tautos ir valsty
bės laisvę.

„Dangus debesyse" knygoje, kiek tai su
siję su nepriklausomybės kovomis, viską 
susumavus, susidaro įspūdis, kad 2 p. pul
ko ir pulkininko Glovackio asmenyje čia 
parašytas Lietuvos kariuomenei ir vyriau
sybei kaltinamasis aktas.

Antanas Šukys, Savanoris-kūrėjas
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LAISVIEJI SU PAVERGTAISIAIS
JAV jau apie 10 metų būna Pavergtųjų 

Tautų Savaitės. Ten jos oficialiai įvestos, 
oficialiai ir palaikomos.

Britanijoje pirmą kartą tik šįmet tokia 
savaitė įvesta ir be parlamento nutarimo 
ar vyriausybės patvarkymo. Savaitė net 
apėmė ne visą kraštą, o tik tam tikrus svar
besnius centrus, tur būt, daugiausia tuos, 
kuriuose pirmai pradžiai buvo įmanoma 
suorganizuoti žmones numatytiesiems dar
bams įvykdyti — atsišaukimams skleisti, 
mitingams ir demonstracijoms ruošti. Dau
gelyje kitų miestų ir miestelių savaitės me
tu bent bažnyčiose ta intencija pasimelsta 
ar parapijiniuose biuleteniuose apie tai pa
rašyta.

Savaitę ruošė Britų Lyga už Europos 
Laisvę — organizacija, kuriai rūpi paverg
tųjų kraštų laisvė. Lyga nėra sudaryta iš 
kairės ar dešinės — ji nepartinė arba tarp
partinė. Britų Lyga, po teisybės, tėra tik 
lyg ir tam tikras skyrius, nes kiti kraštai 
irgi turi tokius skyrius, o visi ir savo cent
rą ir centrinę vadovybę.

Kad Pavergtųjų Tautų savaitė Britanijo
je pasisekė, esama nuopelno ir pačių pa
vergtųjų — jų tautybių atstovai padėjo 
svarstyti, kas darytina, tos tautybės daly
vavo visuose darbuose.

Savaitė, be abejo, pasisekė. Tai pripažįs
ta ir patys rengėjai ir pašaliečiai. Tokio 
pasisekimo, greičiausia, nebūtų buvę susi
laukta, jei iniciatyvos būtų ėmęsi paverg
tųjų tautybių atstovai vieni, kaip iš pra
džių Lygos vadovybė siūlė. Britanijoje, pa
čių britų apskaičiavimu, po pastarojo karo 
prieglobstį susirado bent 100.000 buvusių 
Rytų Europos gyventojų — lenkų, ukrai
niečių, estų, latvių, lietuvių, čekų ir slova
kų, bielbrusų ir kitokių. Kaip savaitę pra
dedant suruoštoje spaudos konferencijoje 
sakė Lygos pirmininkas John Graham, tie 
prieglobstį susiradusieji Rytų Europos tau
tų pabėgėliai lyg ir drovėjosi naudotis 
jiems Britanijos suteiktuoju svetingumu 
pradėti didelio masto akcijai ir tuo primin
ti komunizmo savo kraštams padarytąsias 
skriaudas. Dėl to šitokios akcijos ėmėsi Ly
ga, nes. kaip J. Graham pasakė dėl žmo
gaus teisių,

„Mes didžiuojamės šičia Britanijos geru 
vardu, bet tikime, kad būtina mums vi
siems veikti, idant būtų išsaugotos britų 
demokratinės institucijos ir laisvės, kurio
mis gali naudotis britai ir čia prieglobsčio 
ieškantieji kitataučiai. Mes tikime, kad 
komunizmas yra didžiausia grėsmė toms 
laisvėms ir kad su juo tik karingais veiks
mais galima kovoti“.

Tokiai kovai ir buvo skirta Pavergtųjų 
Tautų Savaitė. Ne, niekas neėmė į rankas

ginklo. Bet Lyga išleido atsišaukimą, ku
rio paskleista krašte bent ketvirtis milijo
no. Tai irgi ginklas, ir jis buvo skirtas iš
judinti Britanijos gyventojams — primin
ti jiems, kad komunistiniuose kraštuose 
nėra pagrindinių žmogaus laisvių, kad ten 
persekiojama religija, kad ten vyksta tokie 
dalykai, kaip nesena Čekoslovakijos oku
pacija, kad ten įkalinami žmogaus kūnas 
ir dvasia.

šitokios mintys ir buvo skelbiamos, pa
lyginti, plačiu mastu. Dar tik pirmi metai 
pačiai savaitei. Kitas metais, tikėkimės, 
Pavergtųjų Tautų Savaitės metu prieš pa
vergimą keliamasis balsas sieks dar pla
čiau ir giliau.

Pavergtieji protai ir kūnai
Šitaip buvo pavadintas tas Lygos paruoš

tasis ir dideliu tiražu išleistasis atsišauki
mas.

Jame sakoma, kad paskrisk porą valan
dų lėktuvu nuo Britanijos; ir ten bus su
sidurta su dešimtimis milijonų eilinių žmo
nių, kurie gyvena nuolatinėje baimėje, kad 
jie gali būti sauvališkai areštuoti, be teis
mo įkalinti ar ištremti toli nuo savo kraš
to. Jie, sakoma, gyvena pavergtuose kraš
tuose, valdomuose rusų komunistinės vy
riausybės ar jos pastatytų vietinių mario
nečių, ir ten trūksta švaraus, šviežio lais
vės oro, kokį mes laikome normaliu.

Dar mums tebėra gyvi atmintyje Čeko
slovakijos įvykiai. Vadovaujančios laisvo
jo pasaulio galybės atsisakė net pirštą pa
kelti apginti savo draugų už Geležinės už
dangos laisvei, teisindamosios, kad bet ko
kia parama už savo teises kovojančioms 
pavergtosioms tautoms reikštų karą su 
Rusija.

Tai tikra nesąmonė! — sakoma atsišau
kime. Daugiau kaip per 50 metų, kaltinda
mi Vakarus ./imperializmu ir kolonializ
mu“, rusai kurstė neramumus visuose že
mynuose ir pratęsė savo imperiją tolyn Eu
ropoje. Jie naudojosi visokiausiomis tiro
nijos formomis. Jie pavergė žmonių protus 
ir kūnus, naikino ankstyvesniąsias kultū
ras ir persekiojo religiją.

Sakoma, kad dėmesys kreipiamas į bai
sią statistiką, kuri rodo, kokią kainą žmo
nija sumokėjo komunizmui — arti 100 mi
lijonų žmonių. Pirmiausia Rusija sužlugdė 
Ukrainos, Bielorusijos, Gruzijos, Armėni
jos. Azerbaidžano, Šiaurės Kaukazo, Kaza- 
kijos, Idel-Uralo, Sibiro ir Turkestano ne
priklausomybę. Vėliau Rusija užėmė Lie
tuvą, Latviją, Estiją ir įvedė savo tironiją 
Lenkijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Bulga
rijoje, Rytų Vokietijoje ir čekų ir slovakų 
žemėse. Tito įvedė komunizmą Serbijoje,

Kroatijoje ir Slovėnijoje. Maskvai ir Pe
kinui remiant komunizmas įvestas Mongo
lijoje, Albanijoje, Kinijoje. Zanzibare, Ti
bete, Šiaurės Korėjoje, Siaurės Vietname ir 
Kuboje.

Toliau pažodžiui atsišaukime taip rašo-
ma:

„Britų Lyga už Europos Laisvę tiki, kad 
komunizmo veržimosi potvynis gali būti 
sustabdytas ir pasuktas atgal. Mes tikime, 
kad jei Gana yra laisva, tai ir Vengrija tu
rėtų būti laisva. Mes tikime, kad jei indų 
tauta yra laisva kalbėti savu nesukausty- 
tu balsu, tai toks pat balsas turėtų būti gir
dimas ir laisvos Lietuvos, Gruzijos ar Tur
kestano. Iš tikro mes tikime į visų tautų 
apsisprendimą ir žmogaus teisių Deklara
cijos įgyvendinimą visoms tautoms visur“.

(Bus daugiau)

KVIETIMAS PAGALVOTI
Lapkričio 11 d. „Daily Telegraph" iš

spausdintoje nuolatinėje savo skiltyje, ra
šydamas dėl to, kaip dabar vyksta daug 
demonstracijų dėl Pietų Afrikos santvar
kos, Peter Simple, be kita ko. užsimena:

„Net ir tuo metu, kai triukšmas dėl Pie
tų Afrikos yra pasiekęs savo aukštybes, 
gali būti naudinga galvai bent trumpam 
atitraukti nuo to dalyko savo mintis. Pasi
rodo, Britų Europos Laisvės Lyga dabar 
Londone, Manchesteryje, Bradforde ir Not- 
tinghame yra paskelbusi „Pavergtųjų tautų 
savaitę“, norėdama šio krašto gyventojams 
priminti, ką komunizmas yra padaręs ir ką 
daro su tais milijonais Europoje ir Azijoje, 
kurie buvo tokie nelaimingi ar nesusipra
tę, kad pakliuvo jo valdžion.

„Gal „Pavergtųjų tautų savaitė" yra lai
ko gaišinimas? Gal nėra kaip padėti kuo 
nors toms tautoms? Gal mes turime susi
taikyti su tuo. kad R. Europos tautos jau 
nebeatitaisomai sukomunistintos ir papras
čiausiai belieka vien tikėtis, jog padėtis 
ten palaipsniui gerės? O po to vėl patogiai 
reikšti nepasitenkinimą dėl Pietų Afrikos.

„Tokia laikysena reikštų nuleisti rankas 
ne tik dėl tų tautų, kurios jau yra paverg
tos, bet ir dėl tų, kurioms, komunistų ap
skaičiavimu, dar turi ateiti pavergimo die
na. Kodėl nors trumpam nesiliauti galvoti 
apie Pietų Afriką ir nepradėti galvoti apie 
tai, kas arčiau namų; kodėl neprisiminti 
savo pačių krašto — taip, siautėjančios, li
beralios, revoliuciniais studentais garsė
jančios, viską sau leidžiančioje civilizaci
joje gyvenančios, nusiginklavusios pačios 
Didžiosios Britanijos?“

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, 3į 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, 3į jardo ang
liškos vilnonės medžiagos, tinkamos vyriškam ar moteriškam kos
tiumui, 1 terclyno bliuzelė, 1 moteriškas ar vyriškas nertinis ar 
kardiganas, 1 vilnonė gėlėta ar su ornamentais puiki skarelė, 1 
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių.

KAINA £27.0.0.
MAISTO SIUNTINYS 1969 l
6 sv. geriausios rūšies kanadiškų miltų, 1 sv. kakavos, į sv. arbatos, l 
2 sv. ryžių, i sv. pipirų, juodų ar kvepiančių, į 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.
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SIMPOZIUMAS LIETUVOS 
ATSTATYMO TEMOMIS

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to taryba pavedė Politikos ir Teisių Komi
sijai suruošti simpoziumą tema „Tarptau
tinio gyvenimo raida ir Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo kelias“. Simpoziumo 
paskirtis yra giliau paanalizuoti svarbią
sias su Lietuvos laisvinimu susijusias pro
blemas. Prelegentais sutiko būti: prof. dr. 
B. V. Mačiuika — Pasikeitimai rusiško ko
munizmo įtakoje pokario metais; prof. dr. 
B. Nemickas — Raudonosios Kinijos ir So
vietų Rusijos konfliktas; prof. dr. prel. L. 
Tulaba — Tarptautinio gyvenimo raida 
laisvajame pasaulyje; prof. S. Žymantas 
— Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
kelias. (E)

ČEMPIONAS ŽALYS
Kanadoje Ignas Žalys tapo 1969 metų 

Quebecko šachmatų čempionu. Jau 
metų jis garbingai atstovauja lietuviams 
šachmatininkams. 1950-61 metais jis yra 
laimėjęs Montrealio pirmenybes. Quebecko 
čempionu jis yra jau buvęs 1964 metais.

Pasitarimas Romoje
ROMOS SALEZIEČIU DARBO GAIRĖS

Pirmąjį lapkričio sekmadienį Frascaty - 
Vytėnuose įvyko visų Romos saleziečių lie
tuvių posėdis. Jame dalyvavo iš saleziečių 
universiteto prof. kun. J. Zeliauskas ir kun. 
P. Rukšys, mažojoj seminarijoj dirbąs kun. 
M. Burba, iš Pijaus XI įstaigos V. Alek
sandravičius ir fraskatiečiai; kunigai Ga
vėnas, Tranavičius, Svirnelis, Urbaitis, 
Šulcas ir koadj. VI. Sabaliauskas. Negalė
jo dalyvauti kun. St. Petraitis, neseniai už
ėmęs netolimos didelės italų saleziečių 
įstaigos vicedirektoriaus - administrato
riaus vietą.

Iš JAV grįžęs kun. H. Šulcas plačiai re
feravo apie šiltą jo, kaip jauno saleziečių 
kunigo, priėmimą, apie nenuilstantį bend
radarbių bei bičiulių pritarimą saleziečių 
darbams, vasaros stovyklas Kennebunk- 
porte ir Dainavoj (kur jam teko kapelio- 
nauti) ir apie tautiečių, ypač jaunimo 
troškimą turėti nors vieną salezietį vasa
ros stovyklose Amerikoje.

Popietiniam posėdy direktorius kun. Pr. 
Gavėnas apžvelgė pavasario ir vasaros dar
bus ir dabartinius rūpesčius ir planus.

Liepos 1 d. lietuvių saleziečių bendruo
menė persikėlė į užpirktą namą Frascaty. 
Lapkričio 1 d. namas perėjo visiškon sale
ziečių nuosavybėn, ir už jį jau sumokėta 
pusė reikiamos sumos. Taigi dar lieka mo
kėti 62.500 dolerių. Pirkinys Romos sale
ziečių provinciolo ir Generalinio Saleziečių 
Ekonomato raštiškai pripažintas ir užtvir
tintas.

Visi bendrabroliai stengėsi, kiek išmanė 
ir sugebėjo, direktoriui ir administratoriui 
palengvinti skolų ir rūpesčių naštą. Atsi
sakę atostogų, vieni, pačiuose Romos karš
čiuose, rinko ir vežė parduoti popierius, ki
ti (vos užbaigę egzaminus) sėdos j įkaitu
sias raštines ir dirbo visą vasarą; vienas 
išvyko Skotijon pavaduoti atostogaujančio 
klebono, kitas Amerikon į vasaros stovyk
las ir „kalėdoti“ pustuštėse parapijose; ki
ti kibo į vasaros stovyklą Alpėse, kur va
sarojo 153 vaikai ir 52 suaugusieji (semi
naristai ukrainiečiai, du būriai italų iš Ro
mos ir Pavijos, 78 vokietukai iš Koelno ir 
tik mažuma lietuviai); prie jų prisidėjo ir 
darbščiosios seselės (buvo tik dvi, o per du 
mėnesius turėjo pagaminti maistą kartais 
net 70-80 asmenų!).

Prie namiškių prisidėjo ir užjūrių bend
rabroliai, kurie irgi, kaip įmanydami (kun. 
Alb. Margevičius iš Tokio prisiuntė par
duoti įvairių japoniškų gaminių), rodė pri
tarimą ir solidarumą.

Naujoji vieta pradėta vadinti Vytėnais, 
norint konkrečiai priminti pirmuosius sa
leziečių namus Lietuvoje, Zamkų - Vytė- 
nus, įkurtus 1934 m., dabar paverstus „pa
vyzdingu kolūkiu“.

Prie naujųjų Vytėnų prisišliejo ir trys 
seselės lietuvaitės, kurios čia turi atskirą 
pastatą. Tai ir bus bene pirmasis atskiras 
seselių saleziečių lietuviškas namas - vie
nuolynas.

Vysk. A. Deksnys Saleziečių Centro Va
dovybei pasiuntęs raštą, prašydamas leisti 
lietuviams Frascaty - Vytėnuose kurti 
bendrabutį, ypač pašaukimų orientavimo 
tikslams; vyresnieji sutinka, tik su sąlyga, 
kad a) būtų derama kandidatų atranka ir 
b) būtų jiems tinkamos patalpos.

Saleziečiai kviečiami talkinti Vasario 16

kėja reikalas jungti turimas, bet išblašky
tas saleziečių pajėgas (42 bendrabroliai 17- 
koj valstybių), dėti visas pastangas rasti 
naujoms jėgoms-pašaukimams ir siekti sa
varankiškumo — lietuviškos saleziečių pro
vincijos.

Dar nesant tinkamai paruošto bendrabu
čio Vytėnuose, esantieji kandidatai tęsia 
mokslus mažojoj saleziečių seminarijoj Ro
moje kun. M. Burbos globoj ir vienas To
rino.

Spaustuvė, patogumo dėlei, dar palikta 
Pijaus XI institute, V. Aleksandravičiaus 
vadovybėje. Pastebėta, kad leidžiamųjų 
knygų, ypač vaikams skirtų leidinių, pa
klausa vis didesnė, ir plinta platintojų 
tinklas.

Apžvalgą direktorius užbaigė sveikinda
mas buvusį Indijos misionierių kun. Joną 
Svirnelį, besiruošiantį auksiniam kunigys
tės jubiliejui, ir kun. J. Zeliauską, jau gan 
gerai atsigriebusį po širdies priepuolio, ir 
reiškė visos bendruomenės liūdesį dėl mir
ties, kuri spalio 19 d. Lisabonoje staigiai 
ištiko koadjutorių-brolį Stasį Pilypaitį, 54 
m. amžiaus.

Apsvarsčius ir pasitarus nutarta:
— jungti visas turimas jėgas bendram 

salezietiškam veikimui, ypač gi jaunimo 
auklėjimui ir pašaukimų ugdymui;

— siekti didesnės savivaldos lietuviškuo
se reikaluose, juos gi siejant su bendrais 
lietvių tautos ir lietuvių bažnyčios reika
lais;

— atsižvelgiant į Vokietijos sielovados 
ir Vasario 16 gimnazijos direktoriaus pra
šymus, leisti kun. S. Šileikai ir kun. H. Šul
cui šiais mokslo metais darbuotis Vasario 
16 gimnazijoje;;

— skirti kun. M. Burbą vasaros stovyk
los reikalams Alpėse;

— leisti kun. H. Šulcui vasaros metu 
vykti į jaunimo stovyklas JAV-se, jei tam 
bus pagrįstas oficialus kvietimas;

— kun. Antaną Sabaliauską, jau pavar
gusį saleziečiams atstovaujant JAV, atleis
ti nuo atstovavimo pareigų;

— spaudos platinimo, bendradarbių ir 
paramos reikalais būtina, kad vienas, gali
mai pats direktorius, vyktų į užsienius.

Pg

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

DAUGIAU SĄŽININGUMO IR 
SAVIKRITIKOS!

Nevienas, kas jaučiasi šis tas esąs bend
ruomenėje, tampa lyg ir apvainikuotas, už
tikęs savo pavardę laikraštyje. Skaitai 
kartais įvairių parengimų aprašymus ir 
stebiesi mūsų korespondentų išradingumu. 
Pvz., Tautos švenės minėjimas Lieže, Bel
gijoje, E. L. Nr. 47.

Jeigu jaunieji, sudainavę unizonu sutar
tinę, pavadintini darniu choru, tai kores
pondento dalykas, nors toks „padrąsini
mas“ tiktų geriau į savos parapijos biulete
nį. O B. Gailiutė-Spies, nors ir baigusi per 
3 metus 5-kių metų dainavimo klasę Liežo 
Gretry valstybinėje akademijoje, kur tarp 
kitų privalomų dalykų, kaip prancūzų dik
cijos, muzikos istorijos, lavinosi ir operos 
klasėje ir ten turėjo paruošti partijas iš

gimnazijoj kapeliono ir bendrabučio vedė- 
eilę j° pareigose; dargi prašomi prisidėti prie 

Vatikano ir Madrido lietuviškų radijo pro
gramų. kaip ir prie lietuviškos sielovados 
įvairiuose kraštuose.

Tokiose perspektyvose dar aiškiau išryš-

Mozarto ir Massenet operų, nenorėtų leisti 
save „bombarduoti“, kaip įvairių Europos 
kraštų belkanto atlikėja. Korespondento 
gera intencija neabejojama, tačiau rimtai 
dirbančiai dainininkei tokie prikabinti pa
gražinimai, užuot padėję, tik pakenkia.

B. Spies, Belgija, 1969.XII.7

Inspektorius stebisi
Laimingu būdu sveiko proto nepraradęs 

mokyklų inspektorius Lietuvoje pasižiū
rėjo, kaip marksizmo-leninizmo dvasioj iš
auklėti mokytojai dėsto lietuvių literatūrą 
Lietuvos mokyklose, ir išsigando: nejaugi 
mokytojus reikia teisman atiduot? (Švytu
rys, 1969, Nr. 17).

Ne, kiekvieną kartą kaltinti mokytoją, 
esą, nesąžininga. Rado jis ištisą virtinę mo
kytojų kaltes lengvinančių aplinkybių ir 
vos tik stačiai pirštu neparodė į tikruosius 
kaltininkus, tik susilaikė, tur būt. vengda
mas pats atsidurti kaltinamųjų suole... 
Bet jis parodė keletą būdingų pavyzdžių, 
ką iš literatūros pamokų daryti yra ištre
niruoti dabartiniai mokytojai. Pasakoja:

„Tauragės rajono mokykloje stebėjau li
teratūros egzaminą žodžiu. Klausaisi atsa
kymų ir stebiesi, kaip menkai mokiniai iš
prusę. Beveik visų rašytojų, kūrusių iki 
1940 metų, knygos vertinamos paviršuti
niškai, vienu mastu: vaizdavo sunkų, vals
tiečių gyvenimą, parodė niūrius buržua
zinės santvarkos vaizdus... O kuo skiriasi 
Žemaitė nuo J. Biliūno ar S. Nėris nuo A. 
Venclovos? Ne, jie to nežinojo. Dar blogiau 
mokiniai atsakė į klausimus apie naujau
sią literatūrą. Sunku jiems buvo nagrinėti 
E. Mieželaičio, J. Marcinkevičiaus kūrybą. 
Mat, nebuvo tų tradicinių štampų, kuriais 
jie įpratinti vertinti literatūrą“...

O štai ir pavyzdžiai, kaip, būtent, įpra
tinti:

„Mokytoja supažindina vaikus su Vaiž
ganto „Pragiedrulių“ ištrauka „Napalys 
darbus dirba“. Perskaičius dalį teksto, pe
dagogė klausia: — Su kokiais žemės ūkio 
padargais dirba Napalys? Pasakykite, ar 
reikėtų taip vargti Napaliui, jeigu jis gy
ventų socialistinėje visuomenėje? Mokiniai 
atsako: — Napalys — buržuazinės santvar
kos auka, dirba su arklu. Socialistinėje 
visuomenėje Napalys būtų inžinierium...“

„Taip, tai tiesa“, samprotauja ir in
spektorius. skubėdamas pasirodyti, kad 
jis nei kiek neabejoja nuostabiais socialis
tinės santvarkos pranašumais, kurie ir 
praėjusiame šimtmetyje, be abejo, kaip gi 
ne, būtų arklą bematant traktorium ar 
kombainu pavertę: „Socializmo sąlygomis 
Napalys iš tikrųjų galėtų mokytis. Bet ar 
galima pasitenkinti tokia kūrinio analize?“

„Dešimtoje klasėje mokytoja nagrinėjo 
Krėvės „Raganių“. Buvo kalbama apie kle
rikalizmo kritiką šiame kūrinyje. Nagri- 
nėdama „Skerdžių“, mokytoja akcentavo 
socialinius kūrinio momentus. Gerai. O 
Krėvės raštų grožis, šviesūs kaimo žmonių 
paveikslai, nuostabūs Dzūkijos vaizdai — 
visa tai liko nepaliesta“.

„Matyt, mokytoja, iškeldama buržuazi
nės santvarkos kritikos idėją, nė nepagal
vojo. kad meilės gamtai ir darbui idėja 
jaunimui irgi labai svarbi..."

O ką ji darys, kad taip išmokyta mokyti!
(E)

STORIAUSI IR AUKŠČIAUSI
Storiausi medžiai Lietuvoje yra šie: Stel

mužės ąžuolas; jo amžius siekia 1500 me
tų, yra 18 m aukščio, skersmuo 2,8 m. Už 
jį stambesnis yra buvęs D. Poškos Baub
lys, kurio skersmuo siekė 4,5 m.

Drūtumu pasižymi Alkūnų ąžuolas (2,4 
m), Glintiškių — 2,2 m, Radzivoniškių — 
2 m, Druciškių — 1,8 m ąžuolai.

Aukščiausias medis Lietuvoje yra viena 
eglė Prienų šile. Šiuo metu jos aukštis Sie
kia 45 metrus, skersmuo — 86 cm.

GUDRUS ŠUO
Plymouthe, Anglijoje, šuo Bruno yra iš

mokytas parnešti vakarinį laikraštį. Kai 
tik išnešiotojas įmeta laikraštį pro pašto 
dėžutę, Bruno greit mauna iš kambario į 
koridorių ir į priemenę, čiumpa laikraštį 
dantimis, atneša šeimininkui ir padeda 
prie jo kojų. Už šitą paslaugą šeimininkas 
atsilygina skaniu meduoliu.

Bet sekmadienio vakarais laikraštis ne- 
išnešiojamas, nors Bruno vis tiek laukia 
jo. Nesulaukdamas jis įslenka į virtuvę, 
kur sudėti seni laikraščiai prakurams. Ne
sulaukęs naujo, Bruno įsikanda vieną jų, 
nuneša į priemenę ir pameta prie durų. 
Grįžęs prie šeimininko, lukteri minutėlę, 
o paskui lodamas bėga į priemenę ir 
triumfuodamas atneša šeimininkui savo 
anksčiau padėtąjį laikraštį.

Žinoma, šeimininkas apsimeta, kad laik
raštis naujas, ir duoda jam skanų meduo
li-
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Eurofios lietuviu kronika
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Europos Lietuvį ar Ni
dos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 8 dol. A. Ven- 
slovas, 5.50 dol. Z. Gerulaitis, 1 sv. V. Kli- 
manskis, 13 šil. V. Leonas, po 10 šil. E. Ta
mašauskienė ir P. Gabrys, 8 šil. F. Kupšys, 
po 6 šil. K. Olskis, V. Panavas ir A. Mika
lauskas, po 3 šil. K. Kairys, K. Vitkus, P. 
Remėza, Aleknavičius, P. Gugas, K. Rū
sys ir J. Kiaunė.

REIKALINGAS VIRĖJAS IR PADĖJĖJAS
Lietuvių Sodybai reikalingas nuolatinis 

virėjas ir jo padėjėjas. Tam darbui ieško
ma jaunesnio ar bent vidutinio amžiaus 
vedusiųjų pora, kuri sutiktų persike.ti į 
Sodybų. Siūlomas geras atlyginimas ir bu
tas.

Dabartinis Sodybos vedėjas yra pareiš
kęs pageidavimų pasitraukti. Todėl jeigu 
darbas ir sųlygos abiems pusėms bus pri
imtini, tai naujas asmuo turės galimybę 
perimti ir Sodybos vedėjo pareigas.

Sodybai yra būtina susirasti virtuvės 
personalų galimai anksčiau prieš vasaros 
sezonui prasidedant. Todėl suinteresuoti 
asmenys prašomi nedelsiant rašyti Lietu
vių Namų B-vės Valdybai.

Adresas: Lithuanian House Ltd., 1 Lad- 
broke Gardens, London. VV.ll. Tel. 01-727- 
2470.

LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS 
SVEIKINIMO KORTELĖS

Jų galima gauti pas S. Kasparų ir Baltic 
Stores (Z. Juras). Vienos kortelės kaina 6 
penai.

Jos yra gautos iš JAV Liet. Skautų Su
jungęs. Už jas surinktieji pinigai eina Ang
lijos Rajono skautų veiklai paremti.

VIETON KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ
Dr. K. Valteris paaukojo Tautos Fondui 

5 svarus. Nuoširdžiai dėkoja T. F. Atstovy
bė D. Britanijoje.

LAIŠKAS SKAUTAMS
Iš Bostono, JAV, gautas Londono skau

tams rašytas toks laiškas:
Čia yra pasisveikinimo kortelė nuo dvie

jų skaučių, Astos ir Gražinos. Mes matė
me jūsų filmą, ir labai patiko. Norime su 
jumis susipažinti. Gal turėsime ko nors 
bendro su jumis.

Atvažiuokite aplankyti!
Čia mūsų adresai: Asta Danasaitė, 29 

Welles Ave., Dorchester, Mass. 02124. USA. 
Gražina Treinytė, 57 Vermont St., Roxbu
ry, Mass. 02132. USA.

LONDONAS
KALĖDŲ EGLUTĖ JAUNIMUI

Gruodžio 27 d., šeštadienį, 5 vai. p. p., 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345 A, 
Victoria Park Road, London, E.9), Londono 
šeštadieninės mokyklos jaunimas, padeda
mas tėvų, rengia Londono jaunimui Kalė
dų eglutę.

Programą atliks tos mokyklos jaunimas, 
jam talkininkaus Grandies jaunimas.
Kviečiamas dalyvauti visas Londono jau

nimas. Vaikai prašomi dalyvauti apsiren
gę taip, tarytum kaukių baliuje.

TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Londono 

Skyrius, tik užvertęs senųjų metų lapą, 
sausio 3 d., šeštadienį. 7.30 vai. vak., Spor
to ir Soc. Klubo salėje (345 A Victoria 
Park Rd., E.9) ruošia

KAUKIŲ BALIŲ.
Šis balius, visuomet turįs didelį pasise

kimą, šį kartą žada būti dar geresnis.
Šokiams, kurie tiks seniems ir jauniems, 

yra pakviesta garsi Dragūno kapela iš Co- 
ventrio.

Tikimasi daugiau kaukių, kurios bus 
premijuojamos. Bus turtinga loterija, ir 
veiks gėrimų ir užkandžių barai.

Valdyba

„DAINAVOS“ DARBO VAISIAI
Praėjusį šeštadienį įvykusiame Londo

no Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambūrio 
Valdybos posėdyje seneliams, ligoniams ir 
kitiems šalpos reikalams buvo paskirta 
130 svarų.

Sekmadienį, gruodžio 14 d., „Dainavos" 
pirmininkė J. Baublienė aplankė Lietuvių 
Sodybos pensininkus.

LEIQH
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

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

BRADFORD AS
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

COVENTRY
DAIL. G. JOHNSTONIENĖS DARBAI 

PARODOJE
47-je metinėje Coventrio ir Warwicksyro 

dailininkų sąjungos suruoštoje parodoje 
dalyvauja ir coventriškė lietuvaitė dail. 
Genovaitė Grigaravičiūtė-Johnstonienė.

Šį kartą išstatyti jos du aliejaus darbai: 
„Gintaro legenda“ (įvertintas 50 sv.) ir 
Warwickšyro vietovaizdis „The Leam“ (30 
sv.).

Paroda vyksta Herbert Meno galerijoje, 
Coventry, ir tęsis iki 1970 m. sausio 4 d.

Kaip spauda rašo, parodai parinkta tik 
rinktiniai 136 paveikslai (iš 1800) ir 20 ke
ramikos. skulptūros ir drožinių darbų.

STOKE-ON-TRENT
IRENA KAMARAUSKAITĖ — 

MOKYTA SLAUGĖ
N. Staffordshire laikraštis Evening Sen

tinel gruodžio 4 d. išsispausdino praneši
mą. kuriame tarp mokytos slaugės egzami
nus išlaikiusiųjų yra ir mūsų lietuvaitės 
Irenos Kamarauskaitės pavardė.

Stoke-on-Trent lietuviai per DBLS sky
rių reiškia pasididžiavimą Irenos Kama
rauskaitės laimėjimu ir linki jai geriausios 
sėkmės ir pasiekti matronos laipsnį. P. D.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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 Id., 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-on-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.
BRADFORD — gruodžio 21 d., 12.30 v. ir 

Kalėdų dieną (XII.25) 12.30 vai.
HUDDERSFIELD —■ gruodžio 28 d.. 1 vai.
BRADFORD — sausio 4 d., 12.30 vai.
HALIFAX — sausio 11 d., 12 vai.
BRADFORD — sausio 18 d.. 12.30 vai.

PRANCŪZIJA
VYSK. A. DEKSNYS KONFERENCIJOJE 
Vysk. A. L. Deksnys. Vakarų Europos lie

tuvių ganytojas, lapkričio 18-19 d.d. Pa
ryžiuje dalyvavo tarptautinėje emigracijos 
ir imigracijos direktorių konferencijoje, 
kurion buvo atvykę 14 Europos tautų at
stovai. Šioje konferencijoje buvo svarsto
mi emigrantų pastoracijos potvarkiai, nau
jai išleisti Šv. Sosto rugpiūčio mėnesį.

ATVYKO APLANKYTI SESERS
M. Dzedaveckaitė šį rudenį atvyko iš 

New Yorko į Paryžių aplankyti savo sesers 
Br. Kasiulienės ir jos šeimos.

RUOŠIA MOKSLINĮ DARBĄ
K. Jasutytė, studijavusi Paryžiuje ir 

Strasbourge, 1950 m. gavusi licence es let- 
tres, šį rudenį atvyko į Paryžių ir ruošia 
mokslinį darbą apie Diderot ir Lessingą. 
Iš Paryžiaus išemigravusi į JAV, ji įsigijo 
doktoratą ir dėstė lowos universitete. Nuo 
1959 m. ji profesoriauja Fresno State Col
lege, Kalifornijoje.

STUDIJOS JAV
A. Martinkaitė šią vasarą praleido JAV. 

Bloomingtono universitete ji klausė folklo
ristikos paskaitas ir pradėjo ruoštis darbui 
apie lietuvių tautosaką.

PADĖTOS GĖLĖS
O. Peruche-Gečaitės rūpesčiu Vėlinių 

proga ant visų Rouen apylinkės lietuvių 
kapų buvo padėtos gėlės.

O. Peruche-Gečaitė, Pr. LB Rouen apy
linkės pirmininkė rašo: „Šis paskutinis su
sirinkimas (Paryžiaus lietuvių lapkričio 1 
d.) puikiai praėjo. Sveikiname... Visos ma
no mergaitės grįžo patenkintos ir tikisi at
vykti sekantį kartą“.

STUDIJUOJA PRANCŪZŲ KALBĄ
Studentės iš JAV ir Kanados, R. Ausie- 

jutė iš Bostono, J. Bielskutė iš Čikagos ir 
D. Tamulionytė iš Clevelando rudenį atvy
ko į Paryžių studijuoti prancūzų kalbos.

P. Augaitytė iš Toronto studijuoja pran
cūzų kalbą Grenoblyje, o R. Raslavičiūtė 
iš Čikagos studijuoja prancūzų ir rusų 
kalbas Rouene. Pastaroji taip pat dėsto 
anglų kalbą Evreux (S.M.) gimnazijoje.

APLANKĖ PAŽĮSTAMUS
Br. Vytis-Vrublevičius, prieš 8 metus gy

venęs Paryžiuje ir uoliai dalyvavęs lietu
vių veikloje, lapkričio mėnesį buvo atvy
kęs iš Toronto (Kanados) aplankyti savo 
pažįstamų.

MIRUSIEJI
J. Grinius, gimęs 1926 m. spalio 30 d. Ša

kiuose, po sunkios operacijos mirė rugsėjo 
15 d. Paryžiaus Pitie ligoninėje. Velionis, 
ištarnavęs daugiau kaip 15 metų Svetim
šalių legione, paskutiniu laiku su šeima 
gyveno Paryžiuje ir gražiai talkininkavo 
lietuvių veikloje.

M. Ivinskienė-Razaitytė, gimusi 1901 m. 
birželio 22 d. Prienuose, mirė 1968 m. gruo
džio 26 d. St. Julien-les-Villas, Troyes prie
miestyje (Audė), kur su vyru gyveno.

J. Kavaliauskas, gimęs 1903 m. gegužės 
31 d. Simne, mirė liepos 8 d. Palaidotas St. 
Maur (Val-de-Marne) La Pie kapinėse. Ve
lionis kas sekmadienį su žmona dalyvau
davo lietuvių pamaldose Paryžiuje. Poka
rio metais nevienam tautiečiui yra padė
jęs įsikurti ar pagelbėjęs varge.

Vienuolė Marie-Claire (A. Matulaitytė), 
gimusi 1899 m. rugpiūčio 17 d. Pavengru- 
pių km., Kudirkos Naumiesčio valsčiuje, 
Šakių apskrityje, išbuvusi St. Sacrement 
vienuolyne Carpentras (Vaucluse) daugiau 
kaip 30 metų, mirė lapkričio 11d.

Bazaras yra persiškos kilmės žodis. Vi
duriniuosiuose rytuose bazarais vadinamos 
turgavietės, kuriose ne tik prekiaujama, 
bet kur taip pat sueinama, susitinkama, 
pasidalijama naujienomis, gandais ir pa- 
sižmonėjama. Angluose ilgainiui įsigalėjo 
savaimingas bazarų pobūdis. Bazarus čia 
daugiausia ruošia parapijų ar kitų šalpos 
organizacijų moterų komitetai. Tos mote
rys paprastai surankioja, ar joms kas su- 
dovanoja, visokių daiktų ir rakandų, ku
riuos tokiuose bazaruose jos parduoda, o 
gautąjį pelną skiria savo organizacijos ar 
parapijos reikalams.

Londone jau keliolika metų prieš Kalė
das ruošiami baltiečių moterų bazarai. Gal 
būt, neapsiriksime sakydami, kad šitie ba
zarai savyje jungia tiek tą persiškąjį, tiek 
ir angliškąjį pobūdį, o, be to, dar turi jau 
ir grynai savo išvystytuosius požymius.

Londoniškių baltiečių bazarų pradininkė 
ir iniciatorė bene bus velionė Ona Kai- 
riūkštienė, kuri, matyt, stengėsi įgyven
dinti ir tęsti nepriklausomybės metais 
Kaune buvusiųjų bazarų tradiciją. Kau
niškiai bazarai buvo šioks toks draugijinis 
įvykis. Bazaruose gautuosius pelnus mote
rys skirdavo šalpai.

Emigracijoje sąlygos, be abejo, skirtin
gos. Lėšų šalpai, aišku, ir čia reikia, šitoji 
bazaro dalis išliko visiškoje pilnumoje. Pa
galiau juk iškilo ir bendresnis visuomeninis 
klausimas: bazarai yra labai gera proga 
viešumai pristatyti ir parodyti lietuvių, 
latvių ir estų tautodailę, supažindinti su tų 
tautų bruožais. O ir šito uždavinio baltie
čių moterys stengiasi neapleisti.

Prieškalėdiniai bazarai paprastai vyksta 
Londono Latvių namų salėje, o lietuvai
tėms šiuose renginiuose atstovauja Londo
no lietuvių moterų sambūris „Dainava“. 
Sambūrio valdyba (pirm. J. Baublienė, vi- 
cepirm. J. Kerienė, ižd. D. Piščikienė), tal
kinama kitų dainaviečių, šiais metais lie
tuviškąją bazaro dalį įstengė parengti pa
traukliai ir net įspūdingai. Buvo vertingų 
ir įdomių laimikių nestokojanti loterija, 
buvo siūloma eilė gražių ir tautodailiškai 
išsiskiriančių daiktų parduoti, bet svar
biausia, kad bendras vaizdas vis dėlto bu

SAVO KARIAMS PAGERBTI
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ SCHW^TZINGENE IR MAINZE

Šarvuočių kareivinėse Schwetzingene 
esanti 8591 LS lietuvių kuopa lapkričio 23 
d. minėjo Lietuvos kariuomenės šventę. 
Rengėjai truputį būkštavo, kad sekmadie
ni į kareivines niekas neateis, tačiau jie 
nudžiugo, kai atėjus nustatytai valandai, 
salė prisipildė svečių ir saviškių. Minėji
mas pradėtas pamaldomis, kurias laikė 
kun. Bronius Liubinas. Pamoksle jis mėgi
no ieškoti, kas esminga kario uždavinyje. 
Dėkingą išeities tašką sudarė paskutinia
jam bažnytinių metų sekmadieniui skirtoji 
evangelijos ištrauka, kur perduodamos 
pranašystės apie pasaulio galą ir Jeruza
lės sugriovimą. Pagrindinė mintis — karys 
privalo būti visuomet paruošties būsenoje 
ir pajėgti pernešti visokius sunkumus.

Toje pačioje patalpoje po trumputės per
traukos sekė akademinė dalis. Ją pradėjo 
8591 LS kuopos vadas mjr. Jonas K. Va
liūnas, pasveikindamas dalyvaujantį Lie
tuvos kariuomenės savanorį kūrėją Praną 
Plauską ir kitus svečius, pakviesdamas su
sikaupimu pagerbti žuvusiuosius ir prista
tydamas dienos paskaitininką LS kpt. Jur
gį Barasą, atvykusį iš Kaiserslauterno, 
8593 LS kuopos. Barasas savo išvedžioji
mus daugiausia skyrė senosios Lietuvos ka
riuomenei priminti. Lietuvos kario pradžią 
jis rado Mindaugo laikuose, vedė per gar
bingąją kunigaikštinės Lietuvos istoriją, 
vis išryškindamas karių nuopelnus joje. 
Senoji Lietuvos valstybė, anot Baraso, su
žlugo, kai nusilpnėjo kariuomenė ir kai bu
vo nuvertintas karys. Nepraėjo kalbėtojas 
tylomis nei pro nepriklausomybės kovas 
su jų garbingaisiais savanoriais, nei pro 
laisvosios Lietuvos kariuomenę, kaip tau
tos mokyklą, nei pro partizaninę rezisten
ciją okupacijų metais, kur daugiausia reiš
kėsi buvusieji Lietuvos kariai.

Kuklią meninę programėlę atliko Vasa
rio 16 gimnazistai. Rūta Kūnaitė ir Živilė 
Vilčinskaitė padeklamavo po eilėraštį, mer
gaitės sušoko Kepurinę, mažiukai — Suk
tinį, o užbaigai buvo skirtas Lenciūgėlis, 
kuriame solo partiją šoko Ričardas Pala- 
vinskas. J. K. Valiūnas įteikė gėlių puokš
tę programą paruošusiajai mok. Elizai Ta
mošaitienei ir pakvietė sugiedoti Tautos 
himną.

Toliau sekė nuotaikingos vaišės.
Mainzo LB apylinkėje yra nemažas skai

čius buvusių Lietuvos kariuomenės kari
ninkų ir šiaip karių. Apylinkės valdybos 
pirmininkas dipl. ekon. Juozas Matulaitis 
buvo Lietuvos kariuomenėje vyr. leitenan
tas, artileristas, o jos sekretorius dipl.

PARYŽIUJE ATLIEKA TYRINĖJIMUS
D. Sagatys, gyvenantis Australijoje, šią 

vasarą atvyko į Paryžių iš JAV, kur baigė 
fizinės-organinės chemijos mokslus. Pary
žiuje atlieka tyrinėjimus šioje srityje. Jis 
sutiko groti akordeonu tautinių šokių gru
pei.

Dainavos bazaras
vo jau šiokia tokia parodėlė su lietuviškais 
drožiniais, daiienybėmis, liaudies audi
niais. o ne paskutinėje vietoje, žinoma, pa
minėtinos ir Anglijos lietuvių tapytojos G. 
Johnstonienės drobės, kurių buvo išstaty
ta keletas. Ypač jos jūros vaizdai galėjo 
patraukti lankytojų dėmesį. Tapytojos dar
bų ekspozicija, nors ir nedidelio masto, vis 
dėlto labai sveikintinas reiškinys šįmeti- 
niame bazare, nes londoniškiai juk ne taip 
dažnai turi progos pamatyti Anglijos lietu
vių dailininkų darbų. Šįmet lietuviškąją 
bazaro dalį, be to. praturtino ir Australijos 
lietuvių dailininkės G. Gasiūnienės kera
mikos darbai.

Šitų tradicinių baltiečių bazarų vadovy
bę kiekvienais metais perima kita tautybė, 
o šiais metais tos pareigos atiteko lietu
vėms. Tai dainavietėms suteikė ir daugiau 
rūpesčių bei atsakomybės, tačiau savo pa
reigas jos atliko pareigingai ir be priekaiš
tų. Lapkričio 28 d. bazarą oficialiai atida
rė ir atitinkamą žodį tarė Venetia Newall. 
Ji yra gerai žinoma tuose Londono visuo
menės sluoksniuose, kurie domisi šalpos 
darbu, o į artimesnę pažintį su baltiečiais 
ją, matyt, suvedė jos darbo sritis. Venetia 
Newall yra folkloriste, kuri specializuojasi 
ir tiria įvairių tautų margučius ir jų tradi
cinius ornamentus. Ji turi didelę įvairių 
tautų margučių kolekciją, o savo laiku apie 
lietuviškuosius margučius duomenų jai pa
rūpino ir dr. M. Gorodeckaitė.

Po oficialaus atidaromojo žodžio šeimi
ninkių vardu kalbėjo S. Balickienė. kuo 
bazaro atidarymo iškilmės ir buvo užbaig
tos. Svečiai ir lankytojai tris dienas galėjo 
apžiūrinėti išstatytąsias dailenybes, kai ką 
nusipirkti, išbandyti savo laimę loterijose. 
Bufete galima buvo gauti kavos puodelį, o 
paskutiniąją bazaro dieną, sekmadienį, 
vaikų grupės atliko programėlę.

Lietuviškąją bazaro dalį pirmoje eilėje 
sudarė pačių lietuvių suaukotieji daiktai 
ir dailenybes. Dainaviečių rūpesčiu ir ini
ciatyva lietuvių skyrius buvo, palyginti, 
turtingas ir patrauklus, tačiau akysna krin
ta viena smulkmena: labai nedidelė tebuvo 
lietuviškų knygų paklausa. O tokie baza
rai juk galėtų būti puiki proga ir lietuviš

ekon. Juozas Kriščiūnas, Lietuvos kariuo
menės savanoris kūrėjas, jos kapitonas ir 
vėliau karo metu Savisaugos dalinių ma
joras, vieno bataliono vadas. Tad supran
tama, kad čia, truks plis, Lietuvos kariuo
menės sukaktis turi būti paminėta, šieme
tinei šventei ruoštasi ilgai ir rūpestingai. 
Pasiruošimo darbams einant, sunkiai su
sirgo J. Kriščiūnas, taa kone visa darbo 
našta teko J. Matulaičiui vienam. Techniš
kai jam talkino Danutė Lukšaitytė ir Al
fonsas Miske.evičius. Lėšas parūpinti pa
gelbėjo VoKietijos LB valdybos įgaliotinis 
prie Rheinland Pfalz krašto vyriausybės 
kun. Bronius Liubinas.

Minėjimas įvyko lapkričio 30 d. Kaip 
geros lietuviškos tradicijos reikalauja, jis 
pradėtas pamaldomis Mainzo karmelitų 
bažnyčioje, kurias laikė vietos lietuvių ka
pelionas kun. Alfonsas Bernatonis. Vėliau, 
Neubrunnenhof viešbučio salėje, sekė aka
deminė dalis. Po apylinkės pirmininko 
dipl. exon. Juozo Matulaičio sveikinamojo 
žodžio, kurio metu buvo taip pat pagerbti 
žuvusieji, ėjo žurnalisto Valterio Banaičio 
(iš Bonnos) paskaita. Jos pradžia ir pabai
ga buvo perduota vokiškai, o branduolys 
lietuviškai. Pasistatytoji tema —- kariuo
menės prasmė, kaina, galimybės ir leikš- 
mė. Aptarta Lietuvos kariuomenė nepri
klausomybės kovose, neprik.ausomajame 
gyvenime ir rezistencijoje. Kariuomenė 
pristatyta, kaip pavyzdingiausioj! lietuvių 
tautos organizacija, kurioje vyravo lietu
viškasis elementas. Suminėti ginkluoto pa
sipriešinimo nuostoliai: Nepriklausomybės 
kovose apie 4000 žuvusių ir sužeistų, 1941 
m. birželio sukilime — 4000 žuvusių ir 8000 
sužeistų, 1944-54 m. žuvę daugiau kaip 30. 
000 vyrų kovose (sovietų ir stribų netoli 
100.000), o išvežta apie 350.000 žmonių. Iš
ryškinta laisvojo pasaulio tyla. Nutylimas 
1941 m. sukilimas, nutylimos 12 14-54 parti
zanų kovos, nutylimas Lietuvos vyriausy
bės atsisakymas dėtis prie Hitlerio, nutyli
ma, kad lietuviai po karo globojo vokie
čius, atsidūrusius Lietuvoje.

Paskaitą sekė meniškoji programa. Jos 
centre buvo iš Belgijos atvykusi Bronė 
Spies-Gailiūtė, kuri padainavo eilę lietuvių 
liaudies dainų, o taip pat porą vokiškų. 
Pianinu palydėjo Valteris Banaitis. Vasa
rio 16 gimnazistės padeklamavo eilėraščių, 
šokėjai sušoko Suktinį ir Lenciūgėlį. Už
baigos žodį tarė J. Matulaitis. įteikdamas 
ponioms B. Spiesienei ir E. Tamošaitienei 
po gėlių puokštę, padėkodamas programos 
dalyviams ir svečiams ir pakviesdamas 
sugiedoti Tautos himną.

Pasivaišinime buvo progos pabendrauti, 
nes apylinkės nariai gyvena plačiai išsi
sklaidę. Dalyvavo daugiau kaip 60, tarp jų 
savanoriai kūrėjai: pik. Itn. Viktoras Sut
kus, mojorai Juozas Černius ir Petras Gu
delis ir karo valdininkas Juozas Lasys.

(ELI)

ką knygą paskleisti plačiau tarp žmonių.
Aplamai galima gal pastebėti, kad šiais 

bazarais lietuviškoji Londono visuomenė 
itin nesidomi. Ir tai vis dėlto apgailėtinas 
reiškinys, nes dainaviečių įdedamojo triū
so ir pastangų vaisiai daugelio nepasiekia. 
Be to, į tokius bazarus juk galima drąsiai 
atsivesti ir savo draugus ir pažįstamus ang
lus ir kitus kitataučius. Skoningai išdėsty
tos lietuviškos dailenybes ir tautodailės 
dirbiniai iš tikrųjų juk sudaro dėmesio 
vertą parodėlę, kuri ne vieną kitatautį su
pažindintų su lietuviškais dirbiniais, raš
tais, audiniais. Žinoma, tai nėra didelio 
masto ir užmojų paroda, tačiau ir tokia 
kukli, bet skoninga ekspozicija yra pras
minga. tik, deja, pilnai neišnaudojama.

Bazarų tikslas, aišku, yra ir pelnas, o 
dainaviečių pirmininkė J. Baublienė pa
reiškė, kad šiais metais bazaras pelno davė 
daugiau, kaip kad buvo tikėtasi. Pajamų 
dainavietėms reikia: jos nuosekliai ir rū
pestingai keliolika metų dirba socialinės 
globos darbą — lanko ligonius, rūpinasi ir 
sušelpia vargan patekusius lietuvius sene
lius, siunčia dovanų siuntinius ir atlieka 
eilę kitų karitatyvinių uždavinių. Kaip ir 
kiekvienais metais, taip ir šįmet dainavie- 
tės prieš Kalėdas, kartu su Londono lietu
vių klebonu kun. J. Sakevičium, aplankė ir 
lietuvius senelius, gyvenančius Sodyboje, 
kur juos pasveikino švenčių proga, na, ži
noma, ir apdovanojo. (r)
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