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LENINO MITAS
Sov. Sąjungoje asmenybės kultas yra 

smerkiamas. Asmenybės kulto laikotarpiu 
yra vadinamas Stalino valdžios periodas, 
kada milijonai žmonių buvo ištremta į Si
birą ir nuvaryta į aną pasauli. Tačiau Le
nino asmenybės kultas ne tik nedraudžia
mas, bet net labai skatinamas. Lenino di
dybės ir geniališkumo mitas ypačiai pučia
mas dabar, minint jo gimimo 100 metų su
kaktį.

Daug yra kalbama ir rašoma apie leni
nizmą. Norima įtikinti, kad Leninas buvo 
tos miglotos sąvokos kūrėjas. Iš tikrųjų gi 
ją sukūrė Stalinas, parašęs storus tomus 
apie „Leninizmo pagrindus", „Leninizmo 
problemas“ ir t. t. Stalinas, remdamasis 
Lenino raštais, sukūrė ne tik leninizmą, 
bet ir visą despotinę santvarką, kuri da
bar su pasibaisėjimu vadinama asmenybės 
kulto laikotarpiu.

Priešrevoliucinių laikų vokiečių komu
nistė Roza Liuksemburg yra pasakiusi, 
kad be asmens laisvės negalima sukurti 
demokratinės bendruomenės, o be demo
kratijos — socializmo. Leninas su tuo ne
sutiko. bet į pabaigą savo gyvenimo pradė
jo tą klaidą suprasti. Jis pamatė, kad ry
tietiškasis despotizmas, kuris viešpatavo 
Rusijoje, neleido rusų tautai padaryti pa
žangos. Todėl vėlesniais metais bent eko
nominėje srityje jis leido šiek tiek laisvės. 
Vėliau. įvedus valstybės monopolį vidaus 
ir užsienio prekyboje, ta laisvė vėl buvo 
suvaržyta.

Dar esant jam gyvam, pradėjo augti ko
munistų partijos biurokratija, kuri visu 
savo svoriu prislėgė kraštą. Leninas ne
suprato, kad partijos biurokratija taps vi
suomenės parazitiniu sluoksniu. Kovojusi 
tiek metų dėl socialinio teisingumo ir prieš 
caro patvaldystę, liaudis buvo apgauta. Ji

SEPTYNIOS dienos
Sėkmingas grįžimas

Išskridę į mėnulį erdvės laivu Apollo 13, 
amerikiečių astronautai Lovell, Haise ir 
Swigert nepajėgė jo pasiekti ir turėjo grįž
ti, kai įvyko sprogimas ar meteoritas trink
telėjo.

Visą grįžimo laiką susidurdami su pavo
jais ir kliūtimis, astronautai vis dėlto sėk
mingai pasiekė žemę.

Ševcovas panašus į Kočetovą
Sov. Sąjungoje dideliu tiražu išleistas 

Ševcovo romanas, kuriame puolama libe
ralizmas ir modernizmas mene ir sioniz
mas ir reiškiama pagarba Stalinui už pat
riotizmą.

„Komsomolskaja pravda“ rašo, kad šev
covo romanas esąs pilnas nesąmonių, ne
raštingai parašytas, ir iš jo veržiasi šmei
žikiškos intencijos.

Pernai buvo išleistas panašaus pobūdžio 
Kočetovo romanas.

Nepasitenkinimas svetiniais kariais
Tvirtinama, kad Egipte šaukiamieji į ka

riuomenę rodo didelį abejingumą. Jeigu 
rusai gins kraštą, tai žmonės norėtų ne ka
riuomenėn eiti, bet į fabrikus ar savo lau
kų dirbti.

Nepasitenkinimas jaučiamas esąs dėl to. 
kad rusai neprileidžia egiptiečių prie ra
ketų SAM, kurios neseniai buvo atgaben
tos priešlėktuvinei gynybai.

Dar vis Dubčekas
„Rude pravo“ rašo, kad išrinkti 1968 m. 

Dubčeką Čekoslovakijos komunistų parti
jos vadu buvo „lemtinga klaida“, net pati 
didžiausia anuo metu.

Dubčekas neseniai buvo suspenduotas, 
kaip komunistų partijos narys. Diplomatai 
tvirtina, kad tik gandas tėra kalbos, jog 
ruošiamasi Dubčeką atšaukti iš ambasado
riaus vietos Turkijoje.

Karageorgeas iki gyvos galvos
Graikijos min. pirm. Papadopoulos buvo 

pareiškęs, kad nėra ko gailėtis teisiamųjų 
trisdešimt keturių Demokratijos sąjungos 
narių. Po tokio pareiškimo buvo spėta, kad 
teismas paklausys ir bent tos slaptos orga
nizacijos vadą Karageorgeasą nubaus mir
ties bausme.

Bet teismas jį nuteisė kalėti iki gyvos 
galvos, o kitus po keliolika metų.

Pasikeitimai gal ir bus po sukakties
Kremlinologai išvedžioja, kad po Lenino 

gimimo sukakties Sov. Sąjungos vadų vir
šūnėse gal ir bus pasikeitimų, kaip tvirti
no gandai.

Bet linkstama galvoti, kad įsistiprins 
Brežnevas, o turės pasitraukti Kosyginas 
su savo šalininkais. 

negavo nei laisvės, nei duonos, nei viduji
nės taikos.

Leninizmo doktrina buvo sukurta politi
niais sumetimais, norint užmaskuoti dikta
tūrinius siekimus. Leninas sakė, kad prole
tariato diktatūra reiškia darbininkų ir 
valstiečių valdžią, kuriai vadovauja prole
tariato avangardas — Lenino partija. Ji 
yra centralizuotai organizuota ir žinanti 
galutinius tikslus. Revoliucijos metu prole
tariato diktatūrą vykdė sovietai, t. y. dar
bininkų, valstiečių ir kareivių tarybos. Pa
gal Marksą ir Leniną, taip turėjo būti tvar
komasi ir po revoliucijos. Tačiau išėjo ki
taip. Po revoliucijos įsitvirtino partijos 
monopolis. Įsivaizduojamoji proletariato 
diktatūra pamažu išsigimė į partijos biu
rokratų diktatūrą. Partijos biurokratai ta
po privilegijuota klase. Apsaugoti savo pri
vilegijuotai padėčiai jie sukūrė Lenino mi
tą ir pavertė jo mauzoliejų į jo kulto šven
tovę.

Imperializmas ir monopolijos, pagal Le
niną. turėjo reikšti kapitalistinę santvar
ką. Monopoliai turėjo atnešti galą kapita
lizmo sistemai. Šiandien gi monopoliai yra 
plačiausiai paplitę komunistų valdomuose 
kraštuose. Sovietų Sąjungoje matome ko
munistų partijos monopolį valdžioje ir 
valdžios monopolį ekonominiame ir kultū
riniame krašto gyvenime.

Imperializmas taip pat nėra charakte
ringas vien tik kapitalistinei santvarkai. 
Jis yra matomas visų didžiųjų valstybių 
užsienio politikoje, įskaitant ir komunisti
nę Sov. Sąjungą.

Pasaulis pagaliau pradeda suprasti tuos 
faktus. O darbo žmonės, vis tiek, kur jie 
gyventų, jeigu kada vertins Lenino darbus, 
tai tik už jo 1895 metais pasakytuosius žo
džius. Tada jis pasakė:

„Tik tada, kai Rusija bus laisva ir ne-

Sovietinės pajėgos Kinijos pasienyje
Kinijos pasienyje, kuris yra 4.150 mylių 

ilgumo, Sov. Sąjunga laiko 62 divizijas 
(658.000 karių).

Kinija pasienyje laiko 814.000 karių, bet 
sovietinėje pusėje yra ginklų persvara.

Sutarta dėl karinių pajėgų
Vokietijos kancleris Erandtas sutarė su 

prez. Niksonu. kad galima sutikti palaips
niui mažinti NATO ir Varšuvos pakto ka
rines pajėgas.

Po Čekoslovakijos užėmimo abiems pu
sėms pradėję aiškėti, kad nėra prasmės 
leisti pinigus laikyti didelėms karinėms 
pajėgoms Vidurio Europoje.

Teodorakis paleistas
Išlaikiusi trejis metus ištremtą salon. 

Graikijos vyriausybė paleido išgarsėjusį 
komunistą muziką Teodorakį, kuris turi 
džiovą ir išvažiavo į Prancūziją gydytis.

Jo šeima palikta Graikijoje.

Sov. Sąjunga pralenkia
Komunistų partijos vadas Brežnevas pa

reiškė, kad kai kuriose gynybos srityse 
Sov. Sąjunga esanti pralenkusi kapitalisti
nius kraštus.

Tačiau jis abejojo, ar tokio pasiekimo 
kaina ir pastangos nėra per didelės.

Sumažina mokesčius
Pagal naująjį biudžetą Britanijoje ma

žesnius atlyginimus gaunantiems šiek tiek 
sumažinami mokesčiai.

Šioje srityje neužsileis
Prieš prasidedant Vienoje Sov. Sąjungos 

-JAV pasitarimams dėl strateginių ginklų 
apribojimo. Brežnevas pažadėjo pritarti 
sutarčiai, jei ji būtų priimtina.

Bet dar pridėjo: „Į bet kieno pastangas 
užsitikrinti sau karinį pranašumą prieš 
SSSR mes atsakysime atitinkamai didin
dami savo karinę galią, užtikrinančią mū
sų gynybą“.

Susisiekimo nelaimės Britanijoje
1969 m. Britanijoje susisiekimo nelaimė

se žuvo 7.383. rimtai sužeista 261.778.
Žuvusiųjų skaičius 600 didesnis už 1968 

m., sužeistųjų pats mažiausias per pasku
tiniuosius 10 metų.

Jeigu ne, tai nenori ir matyti
Lenkijos Tribūna Ludu rašo, kad jeigu 

V. Vokietijos delegacija neatsiveš įgalioji
mo svarstyti sutartį dėl Odęrio-Neissės sie
nos, tai tegu nė neatvažiuoja. 

ras reikalo laikyti vergijoje lenkų, suomių, 
baltiečių, armėnų ir kitų mažų tautų ar 
nuolat kiršinti Prancūziją prieš Vokietiją, 
tiktai tada ji leis Europai, išsilaisvinusiai 
iš karo pavojų, laisvai atsikvėpti. Tiktai 
tokiu būdu reakcionieriai bus pasmerkti 
pražūčiai, o Europos darbo žmonės atsistos 
ant kojų“.

Tos dienos nekantriai laukia ir Lietuvos 
darbo žmonės.

J. V.

Memorandumas 
sklinda

Okup. Lietuvos 40 kunigų memorandu
mas — raštas Sovietų Sąjungos min. pir
mininkui A. Kosyginui vis labiau garsėja 
Vakaruose. Jau buvo skelbta, kad rašto 
vertimai italų ir vokiečių kalbomis pa
skelbti Eltos biuleteniuose. „Elta-Press“ 
Romoje ir „Elta-Pressedienst“ Muenchene. 
Visa eilė laikraščių Italijoje ir Vak. Vokie
tijoje jau paskelbė memorandumo ištrau
kas ar jį paminėjo.

Iš Europos mus pasiekė žinios, kad kai 
kurie laikraščiai skelbia pilną memoran
dumo tekstą. „Giornale del Popolo“, pats 
svarbiausias italų kalba Šveicarijos dien
raštis, 68 nr. (kovo 24 d.) išsispausdino per 
penkias dienraščio skiltis 3-me puslapyje 
ištisą memorandumo tekstą antrašte: 
„Drąsūs lietuvių dvasininkų kaltinimai dėl 
religinių persekiojimų, nukreipti į Kosygi
ną“.

Dienraštis įžangoje pažymi, kad tekstą 
gavęs iš „Elta-Press“ agentūros ir kad 
skelbiamasis memorandumo tekstas- liudi
ja sunkią katalikų Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje, Maskvos poveikį Lietuvoje, Mask
vos pastatytojo režimo atsakomybę ir nu
rodo, jog tas raštas turįs sukrėsti viso lais
vojo pasaulio katalikų sąžines, nes jis at
skleidžiąs „didelio masto tragediją, kuri 
vyksta katalikybės širdyje Europoj“. Dien
raštis leidžiamas Lugano mieste.

„Bažnyčia Lietuvoje miršta“, šitokia ant
rašte ilgesnį straipsnį skelbia Italijos sa
vaitraštis „La Voce dei Berici“ Vicenza 
mieste (kovo 8 di laida). Laikraštis nuro
do į Vliko biuleteni italų kalba. „Elta- 
Press“, kuris paskelbė Lietuvos dvasinin
kų memorandumą, 1969 m. pasiųstą min. 
pirmininkui A. Kosyginui. Savaitraštis pa
skelbė ilgesnes memorandumo ištraukas.

Anglijos katalikų kunigams prašant, Lie
tuvos kunigų pareiškimo į Angliją išsiųsta 
dar 100 egz. (ELTA)

Ketvirtadalis milicininkų — žymūnai
Vilniškė „Tiesa“ balandžio 19 d. rašo, 

kad paskutiniaisiais metais į milicininkų 
eiles įsijungė partinių, komjaunimo orga
nizacijų. darbininkų kolektyvų pasiunti
niai.

Eiliniai milicininkai ir vadovaujantieji 
darbuotojai turį didelį partinio, tarybinio 
ir pedagoginio darbo patyrimą. Kas ketvir
tas milicininkas turi „Milicijos žymūno“ 
ženklelius, ir daugelio krūtines puošia So
vietų Sąjungos medaliai.
Kada bus trečiasis tomas?

Valstybinis spaudos komitetas praneša, 
kad „Mažosios lietuviškosios tarybinės en
ciklopedijos“ III tomas bus išleistas 1970 
metų pabaigoje.

PUOLAMAS BALFAS
BALF, šalpos organizacija JAV-se, ku

rios paramos nuolat prašo okup. Lietuvos 
gyventojai, režimo akyse Vilniuje virto 
tikru baubu, didžiuliu krislu akyse ir net 
organizacija, varančia prieš sovietus ne tik 
propagandą, bet net ir „diversiją“ ruo
šiančia. Balfo veikla sovietiniam okupan
tui labai nepatinka, ir jis per Vilniaus 
„Tiesą“ jau keliais atvejais siekia atbai
dyti nuo Balfo galimus paramos prašyto
jus ir tuo pačiu su nepaprastu įniršiu 
smerkia tą paramą gavusius bei skelbia ta
riamuosius nepasitenkinimo laiškus.

Uždavinys Ealfui niekinti pavestas Vy
tautui Miniotui. Jis toje pačioje „Tiesoje“ 
anksčiau paskelbė seriją straipsnių „At
sargiai, Balfas“, o neseniai dienraščio 71- 
73 numeriuose (kovo 26-28 d. d.) išspaus
dino vėl seriją straipsnių, pavadintų 
„Amerikoniškas musgaudis, arba dar kai 
kas apie Balfą“.

Straipsnis pradėtas puolimu prieš taria
muosius „Amerikos imperialistus“, kurie 
vis labiau plečia šmeižtų akciją prieš ko
munizmą — esą, tarp visų „propagandos 
bei diversijos“ įstaigų nepaskutiniu smui
ku groja ir Balfas“... Jis dalyvaująs anti
komunistinėje kovoje, jis gaunąs milijoni
nes sumas. V. Miniotas, režimo aiškįąi įtai

Telegrama konferencijai
Ryšium su kovo 30 d. — balandžio 4 d. 

Europoje. Monako kunigaikštijoje, Monte 
Carlo, sukviesta Tarpparlamentinės Sąjun
gos konferencija, Vlikas pasiuntė telegra
mą JAV delegacijos minėtoje konferenci
joje pirmininkui sen. John J. Sparkman. 
Jos turinys toks:

„Tarpparlamentinės Sąjungos konferen
cijoje, netenka abejoti, dalyvaus ir Sovietų 
S-gos Aukščiausiojo Sovieto delegacija, 
nors jis nėra tikras parlamentas ir neatsto
vauja sovietų gyventojų valiai, o iš tikrų
jų tėra komunistų partijos įrankis ir kaip 
toks neturi teisės būti Tarpparlamentinės 
Sąjungos nariu.

„Be to, Aukščiausiame Soviete dalyvau
ja ir okupuotų Baltijos valstybių vadina
mieji delegatai. Kaip jums, senatoriau, yra 
žinoma, Sovietų Sąjunga, buvusi sandėry 
su nacių Vokietija, jėga okupavo Baltijos 
valstybes, jas smurtu bei klasta inkorpora
vo į TSRS ir jas neteisėtai pavertė socia
listinėmis respublikomis. JAV 83-joje 
Kongreso sesijoje Atst. Rūmų specialus 
komitetas, iš pagrindų ištyręs, paskelbė to
kio turinio pareiškimą dėl Baltijos valsty
bių inkorporavimo: „TSRS pretenzijos, 
kad sovietų 1940 m. vykdyti rinkimai bu
vo laisvi ir atlikti savanoriškai ar kad tų 
rinkimų išvadoje sukviesto seimo rezoliu
cijos. kuriomis prašoma tas valstybes pri
pažinti sovietų respublikomis, esančios tei
sėtos. — yra klaidingos ir neturi jokio pa
grindo“.

Sovietų agresija, įvykdyta Lietuvoje bei 
kitose dviejose Baltijos valstybėse, ir vė
liau sekęs tų kraštų sovietinimo vyksmas, 
pažeidžiant buvusius tarptautinius Sovie
tų Sąjungos įsipareigojimus, sutartis su 
Baltijos valstybėmis bei paneigiant pagrin
dinius tarptautinės teisės bei teisingumo 
principus, — visa tai JAV ir daugelio kitų 
demokratinių pasaulio kraštų yra pa
smerkta ir atsisakyta tai pripažinti kaip 
teisėtą faktą.

„Atsisakant pripažinti Baltijos valstybių 
vadinamųjų atstovų įjungimą į Aukščiau
sio Sovieto delegaciją, tai dar kartą pa
brėžtų tos sovietinės institucijos neteisėtą 
pobūdį. Čia pridurtina, kad Maskva aro-

Demokratinės sąjungos demonstracija
Atvelykio dieną Demokratinės sąjungos 

Londone suruoštoji demonstracija sutrau
kė apsčiai Rytų Europos kraštų pabėgėlių. 
Demonstracijoje dalyvavo ir lietuvių.

Kalbą pasakė parlamento narys John 
Biggs-Davison.

Tėviškė Plechavičiaus dvare
Vilniaus „Tiesa“ rašo, kad Daugelaičių 

apylinkėje, Čiutelių kaime (buvusiame ge
nerolo Plechavičiaus dvare), karo metu 
vokiečiai buvo apgyvendinę didelę grupę 
bado iškankintų rusų — moterų, senelių, 
vaikų.

Po karo daugelis rusų šeimų pasiliko gy
venti Daugelaičiuose, o antrajai rusų kar
tai šis lietuviškas kampelis tapo jų tėviške.

Ko ta lietuvaitė nori?
Lituanus žurnalą užsisakė Kanadoje gi

musi lietuvaitė, besiruošianti misijų dar
bams. nes nori „...geriau pažinti save, sa
vo kilmę ir praeitį, atsiekti savąsias šak
nis“.

gotas, toliau siekia aiškinti, kad Balfas 
esanti ir politinė ir religinė organizacija.

Komunistams nepatinka Balfo vadovų, 
pirm. kun. V. Martinkaus. reik, vedėjo 
kun. Pr. Geisčiūno, prašymai aukoti Bal- 
fui, skelbiamos net V. Martinkaus laiško 
fotokopijos, siekiama suniekinti siunčia
mųjų siuntinių turinį — rūbus ir kt.

Naudojama jau anksčiau išbandyta tak- Į 
tika: skelbiami tariamai tais siuntiniais 
nepatenkintųjų laiškai.

Visas išpuolis liudija: okupanto režimas 
negali pakęsti organizacijos, kuri, tik žmo
niškumo sumetimų vedama ir nepolitinė 
būdama, neatsisako paremti paramos pra
šančių ir okup. Lietuvoje gyvenančiųjų.

Siekiama tai pagalbai užkirsti kelią. Pa
sirinktas gyventojų baidymo ir gąsdinimo 
būdas: skelbti, kad Ealfas talkininkauja 
„Amerikos imperializmo“ kovai ir net di
versijai prieš komunizmą, prieš visas „so
cialistines šalis“. Taip Balfą pristačius, re
žimas. matyt. įsitikinęs atbaidysiąs visus, 
kurie prašytų paramos iš JAV lietuvių.

Sunku numatyti, koks bus tų gąsdinimų 
poveikis. Viena aišku: tie puolimai dar la
biau atskleis okupanto tikslus ir liudys jo 
baimę dėl „pragaištingų Vakarų įtakų“.

(Elta) 

gantišku būdu tų Baltijos valstybių kvis- 
lingams paveda ir vadovauti Aukščiausio
jo Sovieto delegacijoms Tarpparlamenti
nėje konferencijoje.

„Atkreipdamas į aukščiau išdėstytus 
faktus Tamstos dėmesį, Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas maloniai prašo:

1. Kiekviena tinkama proga atsiriboti 
nuo Aukščiausiojo Sovieto delegacijos 
Tarpparlamentarinės Sąjungos konferenci
joje, tuo būdu pabrėžiant tos delegacijos 
netinkamą atstovauti pobūdį:

2. paneigti Aukščiausiojo Sovieto teisę 
kalbėti sovietų okupuotos Lietuvos vardu;

3. kelti konferencijoje sovietų vykdomo
jo Baltijos valstybėse kolonializmo klausi
mą. reikalaujant jį panaikinti ir suteikti 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai galimybę vyk
dyti laisvo apsisprendimo teisę“.

Vliko Valdyba pavedė savo atstovui vak. 
Vokietijoje, Valteriui K. Banaičiui, daly
vauti Monte Carlo vykstančioje Tarppar
lamentinėje konferencijoje, joje paskleisti 
atitinkamą literatūrą bei sekti jos eigą.

(ELTA)

Pareigūnai į Japoniją
Vilniuje paskelbta, kad į „Expo — 70“ 

parodą Japonijoje išvykusi pirmoji Lietu
vos turistų grupė. Jiems teko vykti į Vla
divostoką ir iš ten motorlaiviu į Japoniją. 
Išvykusių tarpe: Lietuvos Mokslų akade
mijos viceprezidentas A. Žukauskas, Vil
niaus Eltos direktorius D. Rodą, radijo bei 
televizijos įmonių vadovai V. Kalibatas ir 
P. Morkūnas ir kt. (ELTA)

Kunigų skaičius
Katalikų Bažnyčia Lenkijoje 1969 m. su

silaukė ypač didelio naujų kunigų skai
čiaus — buvo įšventinti 406 nauji kunigai.

Naujas skyrius
Vilniuje paskelbta, kad Kaunas „tampa 

tarptautinio turizmo miestu. Numatoma, 
kad vien šiemet jame apsilankys šimtai už
sienio šalių delegacijų ir turistinių- gru
pių“. Janina Narkevičiūtė išrinkta vad. 
„Draugystės ir kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijos“ Kauno skyriaus pir
mininke.

Žinia reikštų, kad užsienio turistai galės 
lankytis ir Kaune, ne tik Vilniuje. Tačiau 
ar jie Kaune galės lankytis vos penkias 
dienas, ar ilgiau, tai neaišku. (ELTA)

Praž.ydo žibutės
Balandžio mėn. Lietuvoje pražydo pir

mosios mėlynžiedės žibutės.

Mylimai žmonai Anastazijai Linkevičienei 
mirus, liūdinčiam

ANTANUI LINKEVIČIUI
giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Paruliu šeima

A. a. Anastazijai Linkevičienei 
staigiai ir netikėtai mirus, jos vyrui

ANTANUI LINKEVIČIUI
skaudžioje liūdesio valandoje 

reiškiu giliausią užuojautą
L. Nemeika

A. A. ANASTAZIJAI LINKEVIČIENEI 
staiga ir nelauktai Northamptone mirus, 

jos vyrui Antanui Linkevičiui 
skaudžiausioje liūdesio valandoje 
reiškiu kuo giliausią užuojautą. 

Albertas Navickas
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L. ANDRIEKAUS VYTAUTAS DIDYSIS
Leonardas Andriekus dabar jau bus pen-l 

kių poezijos knygų autorius, tarp jų vie- j 
nos anglų kalba. Kadangi toji anglų kalba 
išleistoji (Amens in Amber), tur būt. yra 
rinktinė vertimų iš anksčiau lietuviškai iš
leistųjų rinkinių, tai reikėtų laikyti poeto 
išėjimu į tarptautinius laukus. Tikimės, 
kad į svetimas kalbas verčiami paprastai 
vertingiausi mūsų rašytojų darbai, dėl to 
tasai anglų kalba išleistasis jo rinkinys ro
dytų tokių poeto kūrybinę duoklę, kurią 
verta ir kitiems parodyti. Kaip žinia, ki
tiems ką nors parodyti mažosioms tautoms 
nėra lengva.

Pagrindini L. Andriekaus poezijos kapi
talą sudarytų keturi lietuviški eilėraščių 
rinkiniai: Atviros marios (134 psl.), Saulė 
kryžiuose (208 psl.), Naktigonė (112 psl.) 
ir dabar išėjęs rinkinys Po Dievo antspau
dais — Vytauto Didžiojo godos (iliustravo 
T. Valius, išleido Pranciškonai New Yorke 
1969 m.. 106 psl., kaina 3 dol. Gaunama 
„Aidų" Administracijoje, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. USA).

Tyčia surašėme, kiek kuris rinkinys turi 
puslapių, kad matytume, kokio dydžio yra 
L. Andriekaus kiekybinis poezijos kapita
las. Tie skaičiai rodo, kad keturi lietuviški 
jo rinkiniai sudaro 560 puslapių. Poetui 
toks kapitalas jau nemažas, ypač turint 
galvoje, kad pirmasis rinkinys išleistas 
1955 m. Vadinas, tiek sukurta maždaug 
per penkiolika ar kiek daugiau metų. To
kiais atvejais siauresnės skalės poetui ky
la pavojai pradėti kartotis, išsisemti. Leo
nardas Andriekus, kaip poetas, ypač lai
mingas tuo, kad jo poetinis pasaulis pla
tus, ir jam negresia pavojus suskurdinti 
savo poeziją. Su kiekvienu nauju rinkiniu 
jis prisistato skaitytojui su kitu pasauliu. 
Kadaise jis grožėjosi gamta, paskui ištisą 
rinkinį paskyrė religinei poezijai, o Po 
Dievo antspaudais jis Vytauto Didžiojo lū
pomis svarsto anų senųjų laikų klausimus.

DE BLADEN VOOR DE POEZIE
Taip vadinasi tasai flamų žurnalas, ku

ris eina nuo 1937 m„ yra skirtas poezijai ir 
kurio dvigubas šių metų gegužės mėn. nu
meris bus skirtas lietuvių poezijai. Tą dvi
gubą numerį sudarys 112 puslapių. Be abe
jo, tai lietuviškas laimėjimas ir vieno žmo
gaus pastangomis — Zentos Tenisonaitės- 
Hellemans, kuri gyvena Belgijoje, moka 
flamų kalbą, prieš kurį laiką pradėjo į ją 
versti savuosius poetus ir laimingu būdu 
užmezgė ryšį su kun. Van Fraechem. to 
poezijai skirtojo žurnalo „De Bladen voor 
de Poezie“ redaktorium, ir jis susižavėjo 
mintimi pristatyti savo skaitytojams tuos 
vertimus.

Van Fraechem leidžiamasis žurnalas — 
ne biznio reikalas, bet priemonė poezijai 
pristatyti.

Beje, megzdama ryšius su flamų kultū
rininkais, Z. Hellemans dar ir kitu būdu 
daro reklamą lietuviams. Savo metu V. 
Kazokas iš flamų kalbos išvertė, o Nidos 
Knygų Klubas išleido F. Timmermans 
„Kaimietiškąją psalmę“. Dabar Z. Helle
mans papasakoja apie tokį lietuvių ryšį su 
flamais ir įteikia po egzempliorių „Kaimie
tiškosios psalmės“ vertimo, ir tai. sako, 
džiugina flamus. Be kitų savo pažįstamų, 
ji tą knygą įteikė ir žurnalo „De Bladen 
voor de Poezie“ redaktoriui, o prie redak
cijos dar yra sudaryta komisija, ir vienas 
jos narys, pamatęs Van Fraechem rankose 
„Kaimietiškosios psalmės“ lietuviškąjį 
vertimą, pradėjęs prašyti perleisti jam. Re
daktorius nenorėjęs išsiskirti su reta dova
na. Tai Z. Hellemans aprūpino knyga ir tą 
prašytoją ir dar Timmermans muziejų.

Z. Hellemans savo ruožtu flamų poetus 
verčia į lietuvių kalbą. Pluoštas tų verti
mų bus spausdinamas „Aidų“ žurnale. O 
flamų poetai, kurių vertimai bus ..Aiduo
se“, jau susidomėjo tuo žurnalu su savo 
kūriniais. Pavyzdžiui, poetas Jozef Deleu 
iš anksto užsisakęs 5 cgz. to „Aidų“ nume
rio, kad tik gautų.

Literatūrinį mūsų gyvenimą iš arčiau 
sekantieji jau kuris laikas pastebime, kad 
dabar poetinė L. Andriekaus duona pasi
darė Lietuvos praeitis, ypač kiek ji yra su
sijusi su didžiaisiais kunigaikščiais ir ki
tais istorijos žinomaisiais. Jau esame skai
tę jo eilėraščių ciklus apie Gediminą ir ki
tus kunigaikščius. O visas naujasis rinki
nys skirtas vien Vytautui Didžiajam, taigi 
tie kiti ciklai į jį neįėjo.

Vytautinės literatūros šiek tiek turėjo
me ir iki L. Andriekaus rinkinio. Tarp jos 
bene pačiu svarbiausiu darbu iki šiol lai- 

1 kerne B. Sruogos dramą Milžino paunks- 
i mę. Sruogos dramoje Vytauto Didžiojo 
į kaip ir nėra, tik jo milžiniškas šešėlis pri- 
j dengęs laiko istorijos laikotarpį. Skaityda- 
Į mi Sruogos dramą, mes, žinoma, ir neklau- 
Į šiame, ar visiškai toks ir buvo Vytautas, 
nes rašytojui juk nebūtina atkurti iki pa
nagių istoriją — rašytojas turi savo tiesą, 
meninę tiesą, kuri yra sudaryta iš istori
jos ir iš paties tą temą pasiėmusio rašytojo 
nuojautos ir įsitikinimo. Dėl to labai leng
va pastebėti, kad L. Andriekaus Vytautas 
Didysis yra kitoks negu Sruogos ar kurio 
kito rašytojo. Savo požiūriu į Lietuvos pra
eitį jis bene būtų artimiausias kunigaikš
tiškajam K. Bradūnui.

L. Andriekaus Vytautas yra lyriškas ir 
tikrai krikščioniškas. Istorinė tiesa yra tai. 
kad jis gi su savo pusbroliu Jogaila krikš
tijo Lietuvą, kuri anksčiau buvo ryžusis 
naująjį tikėjimą priimti per Mindaugą. 
Bet Mindaugo pasiryžimą, aišku, lėmė ne
maža dalim politiniai sumetimai. O L. 
Andriekaus Vytautas atrodo įsitikinęs 
krikščionis, kuris savo krikščionyse prie
šuose įžiūri daug nekrikščioniškumo. Tai
gi Vytautas išeina krikščioniškesnis už jo 
kraštą supančius ir jam nuolat kenkian
čius krikščionis.

Savo vidų atskleisti L. Andriekaus Vy
tautui Didžiajam nėra sunku. L. Andrie
kus parašė ne poemą, kuri jį būtų susiau
rinusi ir suvaržiusi, bet keliasdešimt at- 

j skirų eilėraščių ar jų ciklų, kuriuose poe- 
j to herojus vis svarsto tam tikrus įvykius. 
Jis apsvarsto savo tėvo Kęstučio mirtį, ka
lėjimą. savo buvimą pas svetimus, lenkus, 
Jogailos vaidmenį, karus. Žalgirio mūšį, 
santykius su popiežium ir imperatorium ir 
t. t. Tie svarstymai parodo, kaip Vytautas 
į ką žiūri, kuo jis tiki, ką jis smerkia ar gi
na, kas jį džiugina ir kas nelaimingą daro 
ar liūdina. O iš visa ko ir išeina Vytautas, 
savo krašto patriotas ir gynėjas, lietuvis, 
žmogus, krikščionis.

Ši knyga yra, be abejo, naujas indėlis į 
L. Andriekaus kūrybinį lobyną, o taip pat 
ir į istorinę, šįkart vytautinę, mūsų groži
nę literatūrą.

K. Abr.

LEONARDAS ANDRIEKUS
SAVO KARALIENEI

Nebuvo gėdos
Man tave parodyt 
Karaliam, imperatoriam ir vyskupam — 
Iš tavo veido nuolat šypsnis pylėsi 
I visą mano viešpatystę.
Kaip auksas pilasi
Iš pilnaties
| visą naktį.
Kai tu šypsojaisi.
Mes nejautėm nakties —
Naktis mums buvo, lyg gėlėm ir medžiam, 
Nešanti dangaus paguodą, motina.
O meilės pilnatie.
Baugioj gyvenimo nakty.
Kai tu šypsojaisi. 
Mes buvom gėlės. 
Mes buvom medžiai!.. 
Tuomet nebejautėm. 
Jog rankos kruvinos. 
Liežuvis apvilktas melu. 
Galingas tavo šypsnis kėlė mus 
Nuo kūniškų piktybių lig žvaigždžių. 
Ir buvo mano viešpatystė 
Auksinė pilnatis.

(iš Po Dievo antspaudais)

Kapitalai lietuviškiems reikalams
JAV Lietuvių fondas, pradėjęs veiklą 

1962 m. gale, teturėjo 44.000 dol. kapitalo. 
Per 7 metus, įsijungus didesniam skaičiui 
lietuvių, kapitalas padidintas 14 kartų.

Palūkanos, kurios gaunamos iš to kapi
talo, yra atleistos nuo mokesčių, nes nau
dojamos kultūros reikalams.

Kaip to fondo komisijos narys dr. Am
brazaitis pranešė, 1969 metais Lietuvių 
fondas pasiekė 610.000 dolerių kapitalo. 
Kapitalas davė 33.300 dolerių palūkanų, 
kurias komisija paskirstė taip:

1) Kultūros ir švietimo reikalams 50 pro
centų.

2) Specialiems projektams 6.300 dolerių, 
ir iš to užsakyta prof. Z. Ivinskiui parašyti 
„Lietuvos istoriją“, prof. J. Puzinui — 
„Lietuvos proistorės apžvalgą“, dr. J. Gir
niui — „Lietuvos filosofijos istoriją“.

3) Visiems kitiems reikalams 10.565 dol.
Prašymų paskirti pinigų iš viso buvo 

gauta 40.
2.650 dolerių paskirta mokytojų žurna

lui „Švietimo gairės“.
Iš stambesnių sumų dar paskirta 3.000 

dolerių dr. R. šilbajorio anglų kalba kny
gai apie lietuvių rašytojus išleisti, 1.200 
dolerių dr. P. Joniko studijiniam darbui 
paremti, 1.500 dolerių dr. T. Remeikiui už 
sudarymą dokumentacijos apie Lietuvos 
okupaciją ir inkorporaciją, 1.000 dolerių 
Lietuvių rašytojų draugijos kasmetinei 
premijai.

LITUANUS PRAŠO PARAMOS

Lituanus yra vienintelis mokslinis žur
nalas pasaulyje, kuris anglų kalba prista
to lietuvių tautos padėtį ir gina jos reika
lus prieš iškreiptą sovietinių okupantų 
propagandą. Lituanus taipgi spausdina 
Lietuvos istorijos, meno, kalbos ir litera

TAIP JAUNIEJI VERTINA
MANO TĖVŲ GIMTOJI APYLINKĖ

Šis straipsnis yra Lituanistikos Insti
tutui Chicagoje autorės parašytasis 
lietuvių kalbos rašto darbas.

Šiandieną galima tik pasvajoti apie tėvų 
kraštą. Gal dabar būtų sunku atpažinti tas 
vietoves, kurios buvo gerai pažįstamos, ku
rių kiekvienas medelis ir žemės sklypas 
buvo ir paliko artimas. Daugeliui lietuvių, 
gimusių svetimuose kraštuose, tos vietos 
yra tik sapnas, tik vaizduotėje sukurtas 
paveikslas. Tas paveikslas gražus. Jame 
tik gėris. Jis lietuviškas ir toks brangus. 
Tas minties piešinys nukelia mus į tėvų 
gimtąją apylinkę.

Iš didžiulio Kauno miesto išsitiesia dul
kinas kelias. Jis veda tolyn į pietvakarius, 
į Suvalkiją, čia senovėje, kunigaikščių lai
kais, kryžiuočiai atjodavo apiplėšti lietu
vių ir jų brangios šalies. Į šį kraštą knyg
nešiai slapta atnešdavo iš Rytprūsių lietu
višką knygą, kuri buvo uždrausta spaus
dinti Lietuvoje.

Arti kelio išsidėsčiusios sodybos. Kai kur 
net mūriniai pastatai. Tai vakarų kultūros 
įtaka. Namų stogai rausvi, lyg raudonvir- 
šiai, išsiskiria iš medžių žalumo. Ąžuolas, 
miškų karalius, apgaubęs slepia ir saugoja 
sodybas nuo gamtos galybių. Štai Rūpinto
jėlis apjuosia gyvenvietę savo ramybės 
spinduliais. Rūtų ir bijūnų pakvipę darže
liai šypsosi saulės šviesoje. Už namų — 
vaismedžiai lenkia savo sunkias šakas, lyg 
garbindami žemę. Tų vaisių sultingumas 
traukia praeivį pasigardžiuoti ir kviečia 
paviešėti sode.

Už sodybų išsitiesę šildosi, vėjelio glos
tomi. laukai. Geltonuoja kviečiai. Baltuoja 
rugiai. Lyg jūra mėlynuoja linų žiedai.

Nuo žaliojo kalnelio vėjelis atneša rage
lio švelnią muziką. Piemenėlis, atsirėmęs į 
medelį, groja savo mėgiamiausias daineles. 
Net avelės, pakreipusios galveles, klausosi 
širdį glamonėjančių melodijų.

Kažkur girdėti upės liūliavimas. Ten. 
tarp aukštų, krūmais apaugusių, krantų 
plaukia šio krašto didžiausia upė — Šešu
pė. Atkeliavusi nuo Juodosios Ančios, ra

tūros studijas ir tuo kelia tautinį susipra
timą mūsų studijuojančiame jaunime.

Lituanus siuntinėjamas į 97 laisvojo pa
saulio kraštų universitetus, kolegijas ir 
bibliotekas. Keturis sykius per metus Li
tuanus lanko šias įstaigas ir atstovauja 
Lietuvai. Šis darbas gali būti tęsiamas, jei 
žurnalas būtų prenumeruojamas ar duoda
ma jam paramos. Pabaltiečių tarpe Litua
nus yra vienintelis žurnalas, kuris per 15 
metų vien lietuvių pastangom! ■ išsilaikė ir 
pasiekė tarptautinio dėmesio.

Prenumerata metams kaštuoja 5 dol. 
Tiek prenumeratos mokestį, tiek paramą 
galima siųsti: Lituanus, P. O. Box 9318, 
Chicago, Ill. 60690, USA.

NAUJAUSIOS KNYGOS 
IR PLOKŠTELĖS

V. Ramojus — KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ, 
antras tomas, kaina 35/—

P. Andriušis — Rinktiniai raštai 43/6 
R. Spalis — REZISTENCIJA 51/6 
Vysk. P. Brazys 17/6
Jaunųjų Poezijos rinkinys — TILTAI IR 

TUNELIAI 17/6
V. Daunoro plokštelė: šios liaudies dai

nos: „Pamylėjau vakar“, „Dėdės Jono pol
ka“ ir kitos.

„ALDUTĖS dainuoja“ šios dainos: „Eina 
garsas nuo rubežiaus“, „Aguonėlė“, „Plau
kia Nemunėlis“ ir kitos.
„Lietuvos atsiminimų plokštelė“ šios dai

nos: „Oi berneli, vientury“, „Palikta ša
lis“ ir kitos.

„DAINUOJAME su RŪTA“, „Šalta žie
mužė“, „Buvo gera gaspadinė“, „Subatos 
vakarėlį“ ir kitos.

„ŽIBUOKLĖS“. „O Ramunėle, pasakyk“. 
„Joninių daina“ ir kitos.

Plokštelės kaina su persiuntimu £2.15 — 
Rašyti: „Dainora“ 14, Priory Rd.. KEW — 
SURREY.

miai vingiuojąs! per Suvalkų kraštą, pro 
miestelius ir kaimus. Pakeliui surinkusi 
mažąsias upes. įteka į poetų apdainuotąjį 
Nemuną.

Ausį pagauna merginų klegesys. Atėjo 
jos skalbti. Įbridusios į Šešupę, šnekučiuo
jasi ir kartas nuo karto dainomis pritaria 
piemenėlio muzikai.

Nesunku suprasti merginų kalbą. Juk 
šio krašto žmonių tarmė yra artimiausia 
mūsų protėvių tarmei. Todėl ji buvo paim
ta kaip pagrindas lietuvių bendrinei kal
bai.

Kelias vingiuojas! toliau pro laukus ir 
sodybas. Ant kalnelio matyti baltas kry
žius. Tai vaikų kapai. Jų klyksmo niekas 
daugiau nebegirdės. Jie nelakstys po pie
vas ir tarp krūmų. Jie liko amžiams sal
džiai miegoti ant kalnelio.

Suskambo varpai. Marijampolės miestas 
netoli. Tai vienas iš jauniausių Lietuvos 
miestų, bet buvęs didelis lietuvybės cent
ras okupanto laikais. Gamtos žalumas ne
išnykęs iš miesto. Jį puošia balti berželiai 
ir žalia pievelė. Kiekvienas namas papuoš
tas darželiu. Lietuviui miela yra gamta, ir 
grožis jam toks artimas.

Basanavičiaus aikštę apsupę stovi įstai
gų mūriniai rūmai ir krautuvės. Už jų pa
statyta bažnyčia, kuri būna perpildyta 
šventadieniais. Šio miesto gimnazija išug
dė žymiuosius mūsų krašto sūnus — Basa
navičių, Kudirką, Jablonskį... Iš jų gimė 
„Aušra“ ir „Varpas“. Šie spaudos šaukliai 
budino ir skatino lietuvius nepalūžti po 
okupanto priespaudos našta ir kovoti už 
tėvynę. Štai vieno ryto aušroje suskambė
jo laisvės varpas.

Taip širdį traukia pasilikti, padūmoti ir 
pasisvečiuoti tėvų gimtojoje apylinkėje. 
Bet... išnyksta žaliuojančios pievos, medžių 
apgaubtos sodybos ir ramiai tekanti upė. 
Lieka tik paveikslas mintyje ir sapne. Jis 
gyvas, kaip atminimas, ir pilnas ramybės 
ir grožio.

Vanda Galbuogytė

(tęsinys iš praeito numerio)

ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS
Darbo plotai

Pažįstami Amerikoje kunigai lietuviai 
kvietė kun. J. Matulaitį į Ameriką. Kun. 
dr. A. Staniukynas net buvo pastatęs, kaip 
sakėsi, marijonams namelį. Jis buvo sese
rį! kazimieriečių kapelionas Chicagoje.

1913 m. jis palydėjo Amerikon du veik
lius kunigus: V. Kudirką ir Jul. Kazaką, o 
po metų atsiuntė ir kun. V. Kulikauską, o 
vėliau kitus. Išvystė jie veiklą sielovadoje 
ir spaudoje. Iš karto gavo šv. Mykolo pa
rapiją, paskui Chicagos arkivyskupas davė 
marijonams Aušros Vartų parapiją. Dien
raščio „Draugo“ leidėjai įprašė marijonus 
gelbėti dienraštį. Ir nuo to laiko „Draugas“ 
yra marijonų priežiūroje, o nuo 1920 m. 
leidžiamas „Laivas“ ir mėnesinis angliškai 
kalbantiems lietuviams „The Marian“. Ir 
marijonai Amerikoje išaugo į rimtą dvasi
nę jėgą. Vyskupų prašomi, jie vadovauja 
lietuvių parapijoms: Kenosha. Wis„ Mil
waukee, Wis„ Racine, Wis. Niagara Falls. 
N. Y. Amerikiečių: Plano, Ill., Marian 
Hills, Ill. Atidarė Argentinoje misijas ir 
įkūrė dideles parapijas: Avellanedoje, Ro
sario. Nuo 1940 m. moko savo Marianapo- 
lio Kolegijoje. Chicagoje įkūrė atskirą 
spaudos centrą su pačia didžiausia lietuvių 
spaustuve ir naujais įrengimais.

Pasaulinio karo pradžioje. 1914 m., kun. 
Matulaitis įkūrė Bielanuose ties Varšuva 
marijonų naujokyną ir greta 200 našlaičių 
prieglaudą, kuri išsivystė į pavyzdinę gim
naziją.

1918 m. gegužės mėnesį grįžęs į Mari
jampolę, ten įkūrė naujokyną, gimnazijos 
užuomazgą, marijonų spaustuvę. Galop 
Lietuvoje marijonai buvo įsikūrę Marjiam- 
polėje. Kaune. Ukmergėje, Panevėžyje, Že
maičių Kalvarijoje, Patašinėje ir Londo
ne, Anglijoje.
Vyskupas

Smarkiai augant marijonų vienuolijai ir 
jos reikalams ir darbams, Vyriausias Va
dovas. kun. Jurgis Matulaitis, pajutęs, kad 
jis yra siūlomas popiežiui kandidatu į Vil
niaus vyskupus, darė galimų pastangų, 
kad išvengtų tos garbės. Vis dėlto popie
žius paskyrė jį 1918 m. spalio 23 A Vil
niaus vyskupu. Buvo konsekruotas gruo
džio 1 d„ ingresą padarė gruodžio 8 d., ir 
nuo to laiko prasidėjo jam tikri „kryžiaus 
keliai“ Vilniuje. Per neilgą septynerių me
tų laiką valstybinė priklausomybė ir val
džia pasikeitė šešis kartus, ir kiekviena jų 
traukė Vilniaus vyskupą į savo pusę. Daug 
jis prisikentėjo nuo lenkų tautinių demo
kratų partijos.

Kada tik galėdamas, lankydavo pavasarį 
ir rudenį tolimas vyskupijos parapijas, 
kasdien sakydamas po penkis pamokslus, 
suteikdamas tūkstančiams Sutvirtinimo 
sakramentą. Buvo parapijų, kurios vysku
po nebuvo mačiusios nuo 1864 metų. Jis 
mokėjo kalbėti aiškiai, patraukliai, žavin
čiai. Vyskupo Jurgio apaštalavimo dėka į 
Katalikų Bažnyčią įsijungė stačiatikių ar
chimandritas Pilypas Morozovas, 7025 sta
čiatikiai, 98 protestantai, 50 žydų. 2 maho
metonai.

Atsistatydino vyskupas Jurgis 1925 m. 
liepos 14 d. Atsisveikino su vyskupija 1925 
m. rugpiūčio 3 d. laišku. Pakeltas Adulijos 
tit. arkivyskupu ir Apaštališkuoju Lietu
vai Vizitatoriumi, sutvarkė Bažnytinę Lie
tuvos provinciją. 1926 m. aplankė Angli
jos ir Amerikos lietuvius, paruošė konkor
dato sumanymą ir 1927 m. sausio 27 d. mi
rė po operacijos Kaune. Jo kūnas buvo 
perkeltas Marijampolėn 1934. X. 25.

K. A. M.

DR. J. PAJAUJIS

Petras Klimas
( Iš Varpo 1969 m. Nr. 9)

Belieka padaryti keletas baigiamųjų pa
stabų. Turint galvoje jo praeitį ir visa tai. 
ką jis iškentėjo, mano tėvas liko vienas 
paskutiniųjų savo generacijos vyrų, kurs 
galėjo kalbėti apie Lietuvą — vakar die
nos, šiandieninę ir rytojaus dienos Lietu
vą. Atlankiusi jį drauge su savo mažyte 
dukrele Dafne keturis kartus, aš viena te
galiu pasakyti, ką jis galvojo po visų savo 
darbų ir vargų.

Visų pirma, jis jautė didelę panieką 
tiems, kurie, nepaisydami istorijos ir tų 
principų, kuriuos Vakarai tariamai gina, 
vienu plunksnos brūkšniu išbraukė Lietu
vą iš žemėlapio, atiduodami ją imperializ
mui, kurs atvirai reiškėsi kiekviena proga 
jau nuo šimtmečių. Jis troško, kad teisė 
egzistuoti ir laisvai gyventi būtų pripažin
ta lietuvių tautai tokiu pat titulu, kaip 

pripažįstama ir kitoms, net mažiau tam 
priaugusioms tautoms, šito siekimo niekad 
nereikia užmiršti, ir šitą reikalavimą rei
kia nuolatos kartoti.

Jis norėjo, kad būtų suprasta, jog nie
kados nebus grįžta prie status quo ante 
ir todėl, esant šioms sąlygoms, turėtų būti 
padarytas galas tokiai akcijai, kuri siekia 
įtikinti, jog vien tik komunizmas yra at
sakingas už esamą padėtį. Atsakinga, jo 
manymu, yra Rusija, padedama savo metu 
kai kurių aliantų trumparegės politikos. 
Jam atrodė nesvarbu, ar Lietuva bus so
cialistinė. ar konservatoriška, svarbu tik. 
kad ji gyvuoti!.

Jis taip pat norėjo, kad tautiečiai su
prastų. jog šiandieninė Lietuva, palikta vie
na jos likimui, padarė savotišką evoliuciją, 
ir kad nemaža yra lietuvių, kurie negali 
gyventi, neįsirašę į komunistų partiją, bet 
tai jokiu būdu nereiškia, kad jie atsidavę 
tai doktrinai arba kad jie sutinka su esa
ma padėtimi. Bet jie mano, jog niekas iš 
šalies negali spręsti, kokia turi būti ryto
jaus Lietuva, atsižvelgiant į tai, kokia ji 
yra šiandien.

Trumpai sakant, mano tėvui Lietuva tai 
reiškė visų pirma lietuviai, kurie gyvena 

ir miršta ten. Iš tų, kurie apsigyvenę sve
tur. jis tenorėjo, kad jie nuolatos ir nepa
liaujamai primintų Lietuvos teisę gyventi 
laisvai ir nepriklausomai, o daugiau nieko. 
Jis man tai aiškiai pasakė.

Kietas pats sau, bet švelnus savo drau
gams ir saviškiams, mano tėvas tikrai bū
tų atsiskyręs su šiuo gyvenimu laimingas, 
jeigu tik jis būtų buvęs tikras, kad jo anū
kėlė Dafne. kurią jis turėjo džiaugsmo pa
laikyti ant savo kelių ir kuri to niekad 
neužmirš, galės netrukus laisvai sugrįžti 
pasimaudyti tyrame Palangos vandeny, 
lietuviškoje Lietuvoje, nors ir skirtingoje 
nuo tos. kuri buvo 1940 metais, bet išlai
kančioje savąsias tradicijas.

Reziumuojant, mano tėvas pageidavo, 
kad visi tie, kurie kokiu nors titulu yra 
įgalioti kalbėti už Lietuvą, laikytųsi daly
ko esmės — josios teisės egzistuoti, ir pa
likti nuošaly visa kita“.

» * *

Iš šio velionio dukters Eglės rašinio 
daug ką patiriame apie P. Klimo gyveni
mą ir mintijimą paskutiniais keliais me
tais Kaune. Tačiau beveik nieko nesužino
me apie sunkiausią jo gyvenimo laikotarpį 

— Sibiro tremties metus. Ji tai aiškina sa
vo tėvo abejingumu jo paties likimu, kurs 
tarytum nublanksta prieš didžiulę nelai
mę, ištikusią visą Lietuvą. Tiesa, toks stoi- 
kinis bruožas atitinka P. Klimo charak
terį. Tačiau nenoras kalbėti apie sunkiuo- 
terj. Tačiau nenoras kalbėti apie sunkiuo
sius Sibiro išgyvenimus galėjo būti moty
vuotas ir atsargumu, kurį diktuoja karčio- 
ji sovietinė patirtis: niekad nėra taip blo
giau!... Tai prileisti duoda man pagrindo 
ir velionio sūnaus Petro Klimo jr. laiškelis 
man iš Paryžiaus, kuriame jis š. m. kovo 
10 d. rašo: „Labai dėkoju Jums už Jūsų 
laišką ir už Jūsų norą parašyti straipsnį 
apie mano tėvą. Deja, kas liečia laikotar
pį 1945 - 55 m„ aš apie tėvą jokių žinių ne
turiu. Sesuo buvo Lietuvoj keletą sykių, 
bet apie tą laikotarpį nei tėvas, nei kiti 
nenorėdavo kalbėti...“ Taip. Daugelis mū
sų brolių žinias apie sunkiausias savo kan
čias turėjo nusinešti su savim j kapą.

Politinė - diplomatinė P. Klimo veikla 
buvo oficialiai svarbiausioji jo darbo sri
tis, bet ne vienintelė ir. galima sakyti, 
ne pati mėgiamiausia. Vidinis jo polinkis 

buvo į mokslą, ypačiai į Lietuvos istoriją. 
Jau 1917 - 1920 metų laikotarpiu jis parū
pino visą eilę veikalų Lietuvos istorijos ir 
Lietuvos sienų klausimais. Kai kurie tu 
raštu buvo išspausdinti vokiškai ir pran
cūziškai. jų tarpe stambi knyga „Le Deve
lopment de l‘etat Lituanien a partir de 
1‘annee 1914 jusqu‘a la formation du Gou- 
vemement Provisoir en novembre 1918“ 
tarp vokiečių okupacinės valdžios ir Lietu
vos Tarybos I-jo pas. karo metu.

Ir būdamas Lietuvos atstovu Paryžiuje. 
P. Klimas nenutolo nuo mokslinio darbo. 
Atliekamu laiku jis tyrinėio toliau Lietu
vos istorijos klausimus, rašė jais studijas, 
rūpindamasis supažindinti Vakarų mokslo 
pasaulį su Lietuvos praeitimi. Jis taip pat 
daug rašė lietuvių periodinėje spaudoje 
bei mokslo žurnaluose. Paryžiuje P. Kli
mas buvo surinkęs vertingą lituanistinę 
biblioteką, kurios tik likučiai tėra išsau
goti: jie buvo perduoti Free Europe kole
gijai Strasburge. o vėliau pateko Lenki! 
bibliotekai Paryžiuje.

P. Klimo ilgų metų kruopštus bei pasi
aukojantis darbas Lietuvai ir jo tauri as
menybė. nepalūžusi nei nuo nacių, nei nuo 
komunistų diktatūros smūgių, švies pavyz
džiu būsimoms lietuvių kartoms.
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Susitikimai Amerikos kontinente
KELETAS ĮSPŪDŽIŲ IŠ AMERIKOS

(3)
Taigi, Čikaga naktį... Iš kulkosvaidžių 

nebešaudo, kaip mafiozo Caponės laikais, 
bet ir dabar žmonės vengia pajudėti nakti
mis iš namų. Ypač įbauginti, kurie gyvena 
netoli negrų kvartalų. Man būnant sumu
šė ir apiplėšė lietuvį kunigą, užpuolė lau
kiančią lietuvaitę mokytoją, peiliais suža
lojo dar kitą lietuvį. Ir taip kiekvieną die
ną ir kiekvieną naktį kas nors įvyksta. 
Svainis skaitė amerikietiškame laikrašty
je, kad lenkų kilmės moteris nušauta auto
buse. Keli negrai pradėjo apiplėšinėti ke
leivius. Lenkė atsisakė atiduoti savo pini
ginę, tai negras iššovė jai į kaktą. Autobu
so vairuotojas, taip pat negras, žurnalis
tams pasakojo, kad jis net Vietname ne
buvo taip išsigandęs, kaip čia. Automobi
lių vagystės, krautuvėlių apiplėšimai, mo
terų prievartavimai, vandalizmas. Visa tai 
„nuskriaustųjų ir pažemintųjų" negrų ak
tyvas.

Pradžioje aš šokdavau kiekvienam į akis, 
aiškindamas apie buvusių vergų komplek
sus, jų skriaudas, nedarbą, dvasinį ir fizi
nį skurdą, bet paskui nutilau. Gyvendamas 
krašte, kur radijas ir televizija yra rau- 
donesni negu pats Mao, kur kiekviena pro
ga jos žinių ir vaizdų tiekėjos kala į anti- 
amerikietiškąją vinį, buvau susidaręs iš
kreiptą vaizdą. Čikagoje man rodė į jau
nus, stiprius vyrus, kurie slampinėjo gat
vėmis. Iš ko gyvena? klausė. Kaip išsiver
čia nedirbę? Nemanyk, kad darbo nėra! 
Niekada Amerikai taip netrūko darbinin
kų, kaip dabar, nes šimtai tūkstančių jau
nimo išmėtyta kariuomenėje po visus pa
saulio kraštus, o negrai nedirba. Prisidir
bome vergaudami, atsako. Dalis Čikagoje 
gyvenančių negrų šeimų yra nesusituoku
sios, kad galėtų gauti atskirą socialinės 
šalpos paramą. Nuvažiavau aplankyti va
dinamųjų getų. Tokiuose norėčiau ir aš 
gyventi, tik, žinoma, valyčiau butą ir ne
laikyčiau šiukšlių dėžių savaitėmis korido
riuose. Užsiminiau apie žiurkes, bet pra
dėjo iš manęs šaipytis. Tas žvėriukas daug 
suvalgo, aiškina man. Tai kodėl jis taip 
veisiasi negrų kvartaluose, jeigu ten žmo
nės badauja? Negras sumano įsigyti naują 
autovežimį. Jis sėda į savo pasenusį ir iš

Sjkaitytoju taMai
A. DIGRIO DEMAGOGIJA 

PRIEŠ FAKTUS
Didž. Gerb. Pone Europos Lietuvio 
Redaktoriau,
Iš tuščio į tuščią straipsniu (Eur. Liet., 

1970 m. vasario 10 d.) A. Digrys bene bus 
sumanęs pareplikuoti dėl mano straipsnio, 
išspausdinto skyriuje Praeities temomis 
(ten pat, sausio 27 d.). Pet A. Digrys ar 
dėl savo nesusivokimo tokiuose reikaluose, 
ar dėl blogos valios ir kokių kitų jam vie
nam težinomų priežasčių, į mano iškeltuo
sius klausimus teužsiima demagogija prieš 
mane ir inž. J. Augustaitį, nors aš, rašyda
mas straipsnį, pirmoje eilėje naudojausi 
dr. J. Balio straipsniu, išspausdintu 1969 
m. spalio mėnesį Į Laisvę (Nr. 46/83, psl. 
24-42), kurio jis nepaminėjo nė žodžiu. Ka
dangi A. Digrys, darydamas šitaip, teklai- 
dina tik Europos Lietuvio skaitytojus, pra
šau labai Tamstą išspausdinti mano šį pa
tikslinimą.

1) Paėmęs charakteringiausias ištraukas 
iš dr. Balio išvadų, susijusių su Suvalkijos 
ruožu (ten pat, psl. 41-42), aš paminėjau, 
kad J .Augustaitis yra jau prieš 11 metų 
priėjęs tokių pat išvadų, jog Lietuva, turė
dama Suvalkijos ruožą, buvo tada geres
nėje padėtyje, nei Estija su Latvija, jog 
anuo ruožu pasinaudojimas būtų atnešęs 
Lietuvai didelę naudą visais atžvilgiais, 
jog dėl nepasinaudojimo juo, anuo ruožu, 
pirmoje eilėje yra kaltas prez. A. Smetona 
su savo tuometine vyriausybe, ir pan. Ki
taip sakant, 1940 m. birželio 15 d.. Lietuvai 
sunkią dieną, prez. A. Smetonai nereikėjo 
dar bėgti į Trečiąjį Reichą viską pametus. 
Jis galėjo su savo vyriausybe persikelti į 
Suvalkijos ruožą, kuris iki 1941 m. sausio 
10 d. buvo Reicho įtakoje, perkelti į jį va
liutos atsargas, archyvą ir kt. ir iš ten ri
kiuoti lietuvių tautos reikalus tolimes
niems įvykiams. Be to. pagal dr. Balį, rei
kėjo į ten permesti ir kariuomenę ir užim
ti gynimosi pozicijas, nes „mūsų trys di
vizijos būtų sulaikiusios visus tris sovietų 
korpusus“ (ten pat). Ir taip, pagal jį. dr. 
Balį, pasinaudojus Suvalkijos ruožo ap
linkybe, būtų „buvęs išlaikytas Lietuvos 
suverenumas daugiau, negu viename vals
čiuje, kaip po laiko svajojo Smetona“ (ten 
Pat).

2) Kad Smetonai reikėjo išnaudoti Lie
tuvai palankią padėtį, sudarytą anuo ruo
žu, tokių išvadų prieis kiekvienas iš mūsų, 
jei nors kiek atidžiau perskaitys aną kartą 
mano nurodytus J. Augustaičio ir dr. Ba
lio rašinius ir pastudijuos juose minimus 
dokumentus. Jų prieitų ir A. Digrys, jei jis 
padarytų tai ir būtų objektyvus. Padaręs 
tai, A. Digrys pamatytų, jog tai nėra kieno 
nors ir koks nors išradingumas bei neri

važiuoja į gatvę. Prisileidęs užpakalyje va
žiuojantį autovežimį, staiga prispaudžia 
stabdžius, ir... Amerikos judėjimo taisyk
lių paragrafas toks ir toks, kad į autoveži- 
mio galą atsitrenkęs yra visada kaltas.

Tik tada man paaiškėjo, kodėl visi bi
čiuliai, kai tik pamato priešakyje važiuo
jantį negrą, tuoj atsilieka nuo jo per ke
liasdešimt metrų.

Čikagos lietuvių garsusis Marketparkas 
pradeda baimintis, nes negrai priartėjo. 
Sako, kad juos nuo lietuvių gyvenviečių 
beskiria italų užtvara. Ir čia man papasa
kojo negerų dalykų apie negrus. Nužiūrė
ję geidžiamąjį kvartalą, jie naktimis pra
deda piaustyti autovežimių padangas, svai
dyti į langus, užpuldinėti mergaites. Se
nieji gyventojai už niekus parduoda savo 
namus ir skuba išsinešdinti kaip galima 
toliau. Rodė ir dvi lietuvių parapijas, ku
rias negrai taip užkariavo kartu su viso
mis maldyklomis ir mokyklomis. Niekas 
neginčija, kad pietuose yra daug skurdo, 
nelygybės, bet čia, šiaurėje, jie gyvena iš 
baltųjų darbo. Ir, kas pikčiausia, dar maiš
tauja! Vieną gražią dieną jie atvirai pa
reikalaus pinigų narkotikams.

Socialinė painiava? Dėl rasinių segrega
cijų gal nereiktų šūkauti: valgiau prie vie
no stalo su negrais Čikagos centro restora
ne, mačiau juos dirbančius valstybinėse 
įstaigose, ne tik garažų sargais, kur jie. 
kaip ir nedirbdami, uždirba daugiau, negu 
baltasis fabrike.

Psichobiologinis dviejų rasių antagoniz
mas? Kaip jį panaikinti, jeigu iš viso gali
ma svajoti apie tai? Negrų vadai dieną ir 
naktį šaukia, kad reikia mokytis, kurti 
profesinių darbininkų kadrus, bet jų jau
nimas mieliau klauso vienu mostu viską 
išsprendžiančių revoliucionierių. Pietuose 
jie reikalauja kelio į aukštąsias mokyklas, 
o šiaurėje, kur tie keliai atviri, jau reika
lauja, kad būtų įkurtos tos mokyklos tik 
negrams. Painiava! Skaudi rakštis Ameri
kos kūne. Yra tų rakščių ir daugiau: Nos
tra Cosa biznieriai — mafiosai, karus puo
selėjantys pramonininkai, gimę po specia
lia žvaigžde, viešbučių ir restoranų šaką 
paglemžę Patrai. Žinoma, jie visi geri ame
rikiečiai, bet išliko svetimi Amerikai. Juk 

bota išmintis ir ne teoretiškos galimybės, 
kaip jis kalba, bet realybė ir faktai, pagrįs
ti nesugriaunamais ir viešai paskelbtais 
dokumentais. Bet atrodo, kad jis nėra per
skaitęs net mano straipsny paduotų ištrau
kų iš dr. Balio išvadų, arba kad ir perskai
tė, bet nesuprato, jei kalba dar apie Mask
vos galėjimą „pareikalauti Vokietiją iš
siųsti iš to Suvalkijos kampo Lietuvos vy
riausybę ir kariuomenę arba tą kampą už
imti“. Šituo klausimu dr. J. Balys yra pri
ėjęs išvados (ir. žinoma, ne aprioriškai), 
jog vokiečiai neturėję intereso „tada Lie
tuvą pribaigti, jų tikslas buvo kaip tik lai
kyti Lietuvos klausimą atvirą“ (ten pat). 
Be to, pagal jį, „visados atsargūs sovietai 
nebūtų rizikavę susidurti su vokiečiais“ 
(ten pat). Todėl išeina, kad anuo metu ne
būtų Stalinas „pasakęs „naplevat“ ant Su
valkų ruožo“, kaip tvirtina V. Andruške- 
vičius (Eur. Liet. 1970 m. vasario 24 d.). 
Pagaliau kągi laimėjo A. Merkys, su kai 
kuriais vyriausybės nariais likęs Kaune? 
Ar buvo čia saugiau? Antra — kągi jis, A. 
Merkys, kaip ministrų tarybos pirminin
kas ir Smetonos paliktasis pavaduoti jį, su 
kai kuriais vyriausybės nariais, nepasi
traukęs į Suvalkijos ruožą, padarė gero 
lietuvių tautai bei Lietuvai? Nieko. Jie te
padėjo Maskvai įvykdyti Lietuvos okupa
ciją, įgalino ją pagrobti mūsų valiutą ir ki
tą turtą, archyvus ir t. t. Be to, jis uždarė 
net pačiam Smetonai Lietuvos-Reicho sie
ną taip, kad pastarasis, Smetona, turėjo 
naktį ir slaptai bristi per upelį į aną pusę, 
į Reichą, ir tuo sutrukdė jam, Smetonai, 
pareikšti nors simbolišką protestą prieš 
Lietuvos okupaciją, ir pan.

3) Naivus yra A. Digrio pasakymas, jog 
Smetona negalėjęs apie aną ruožą žinoti, 
nes Zechlinas nebuvo „atnešęs bent paro
dyti Lietuvos vyriausybei savo krašto slap
tus susitarimus su sovietais“. Pagal kokį 
gi pagrindą jis. Zechlinas, arba jo atsto
vaujamo Reicho agentai, turėjo informuoti 
Smetoną apie padėtį, liečiančią Lietuvą, 
arba davinėti jam kokių nors patarimų? 
Smetona pats turėjo užtektinai galimybių 
sekti pasaulinę politiką, o ypač tą jos dalį, 
kuri lietė mūsų tautą bei valstybę. Juk vi
sur turėjom vadinamuosius pasiuntinius ir 
pan. Be to. 1939 m. Stalinas buvo jau iš
plepėjęs šitąjį reikalą mūsų delegatams 
Maskvoje (žr. Balys, ten pat, psl. 29). Tais 
pačiais metais buvo Eerlyno-Maskvos ma
chinacijos, liečiančios Lietuvą, žinomos net 
privatiems asmenims Kaune. Todėl kas ga
li patikėti, jog Smetona nebuvo žinojęs 
apie tai? Bet jam pirmoje eilėje rūpėjo ki
ti reikalai. Lietuvos reikalams jis neturė
jęs niekad laiko, kas eina ir iš jo paties pa

ir kvailiausias amerikietis supranta, kad 
Izraelis turėtų ieškoti bendros kalbos su 
arabais, užuot grobstęs mitologinių paža
dų žemes, bet Amerikos prezidento pata
rėjas savaip pataria. Čia tik pavyzdėlis ta
me krašte siaučiančio nesusiklausymo, po
litinio neryžtingumo, toliau nosies nema
tančio įžvalgumo. Ar reiktų dar pridėti Ro- 
zevelto pamišimą, nuo kurio kenčia ir nū
dieninis pasaulis?

Taip skundėsi tradiciškai raudonplaukis 
airis, vedęs irgi raudonplaukę lietuvaitę. 
Jis — naujai pradėjęs garažistas ir, kaip 
žmonės sako, dar neišmokęs vogti. Dirba 
septynias dienas savaitėje. Apsikrovęs dar
bais. bet linksmas ir su pasitikėjimu žiūri 
į ateitį.

— Amerikoje reikia dirbti, — sako jis. 
-— Jeigu nori ką nors pasiekti, turi gerai 
susiveržti jungo diržus.

— Mirsi, — sakau jam, — kurią dieną, 
ir po visų tavo darbų.

■— Tu nepažįsti airių!
Taip, aš nepažįstu airių. Amerikoje yra 

vietovių, kur nereikia jokio rekomendaci
nio laiškelio, pakanka, jog esi airis, kad 
gautum geresnį darbą. Žydas globoja žy
dą, italas italą, o lietuvis irgi savo tautietį. 
Tokia yra Amerika. Darbšti, kaip skruzdė
lė, bet ir kliuvinėjanti visur, sukanti tuos 
pačius nereikalingus vingius, bet vis sku
banti, iki širdis stoti ima, kaip Brazdžio
nis sako.

GRANTAI IR HOLMSAI
„Lietuvos Pionierius“ keliuose nume

riuose skelbė moksleivių pasisakymus, 
koks jų mėgstamiausias herojus, kuo jie 
svajoja būti ir pan. Sausio 28 d. paskelbti 
tokie kelių jaunuolių pasisakymai apie jų 
mėgstamuosius herojus. E. Valiuškis iš 
Vilniaus pasirinko tokiu herojum Jūrų 
Skrajūną, pagrindinį G. F. Cooperio kny
gos „Jūrų burtininkė“ veikėją. Kodėl? Dėl 
to. kad „jis netarnauja jokiai karalienei“ 
Vyt. Dabašinskas iš Kauno tokiu herojum 
vėl pasirinko Vakarų literatūros veikėją 
— Jules Verne Robertą Grantą iš romano 
„Kapitono Granto vaikai“. („Tai — drą
sus ii' sumanus berniukas“). Algis Staškū- 
nas iš Radviliškio ypač vertina kito pran
cūzo, A. Durnas, herojų D'Artagnan („Trys 
muškietininkai“ — tai „drąsus, pasitikintis 
savim žmogus“). Vytenis šikšnys iš Vep
rių, Ukmergės raj„ pareiškė, kad jo mėgs
tamiausias herojus — šerlokas Holmes, 
nes jis „labai įdomiai ir greitai sukuria 
savo priešų paveikslus“. (ELTA) 

sisakymo promemorijoje, parašytoje Ryt
prūsiuose, būtent: „Visokie einamieji rei
kalai, labai ir nelabai svarbūs, nustelbda
vo šį pagrindinį dalyką (t. y. ruoštis gin
tis. J. K.). Jis kana kaip vis būdavo atidė
liojamas rytdienai, nes vis rodydavos, jog 
dar spėsime“.

4) Kai dėl Marijampolės ir Tauragės 
pulkų vadų nepaklausymo A. Smetonos 
įsakymo žygiuoti į Reicho pasienį, tai ir ši
tuo klausimu A. Digrys parodo save igno- 
rantu ir dar demagogu. Pvz., jis sako: 
„Šiandien, žinoma, gal neturėtumėme rei
kalo tą klausimą kelti, jei Marijampolės 
pulko vadu, sakysime, būtų buvęs J. Au
gustaitis, o Tauragės — J. Kairys ar at
virkščiai“. šį kartą A. Digriui tepasakysiu 
tik tiek, jog čia nereikėjo A. Smetonai nei 
J. Augustaičio, nei J. Kairio, nes jam buvo 
užtektinai aukštųjų ir aukštesniųjų kari
ninkų. Pamenu. Kaune buvo juokiamasi, 
jog Lietuvoje generolų turėjome daugiau, 
nei jų turėjo Didž. Britanija. Todėl A. 
Smetonai, kaip vyriausiajam ginkluotų pa
jėgų vadui, nebuvo jokių sunkumų pakeis
ti neklaužadas į paklusniuosius. Ypač jis 
turėjo atleisti komunistuojantį kariuome
nės vadą V. Vitkauską ir skirti kitą. Tą 
patį jis turėjo padaryti ir su nepaklusniai
siais marijampoliškio ir tauragiškio pulkų 
vadais ir pan. Bet čia jis nepadarė nieko, 
o tesirūpino tik pasišalinimu į užsienį.

5) Taigi, ir šį kartą paminėtieji faktai 
parodo, kad ir be filosofijos ar kokio nors 
filosofavimo yra tikra, jog tautininkų su 
jų A. Smetona įvestasis rėžimas Lietuvoje 
buvo visiškai nepajėgus spręsti bei tinka
mai išspręsti valstybinius uždavinius, su
sijusius su grėsusią nelaime Lietuvai. Tai 
nėra ir pilstymas iš tuščio į tuščią, kaip 
sako A. Digrys, tai nėra ir kokia nors šyp
sena, kurią jis mini savo straipsnio pra
džioje, ar „tuščia daina be galo“, bet lie
tuvių tautos bei Lietuvos valstybės trage
dija. Kad galėjo kitaip būti, jei būtume tu
rėję tinkamą prezidentą, vyriausybę ir ka
riuomenės vadą, tai, kaip jau buvo minė
ta, pamatė ir pats Smetona. Bet jis prare
gėjo tik tada, kai nebuvo jokio kelio atgal. 
Ar tai pylimas „kam nors galvos pikto 
žodžių vandenėlio“, kaip priekaištauja 
man A. Digrys? Pagaliau ar gali jis, A. 
Digrys. demagogija užtušuoti neužtušuoja
mus faktus, susijusius su Suvalkijos ruožu 
bei galėjusia iš jo išplaukti Lietuvai nau
da, jei prez. A. Smetona su savo vyriausy
be būtų susivokę bei susigriebę ją tinka
mai išnaudoti?

Baigiant šį patikslinimą, tebūnie leista 
man vėl priminti Europos Lietuvio skaity
tojams. kad jie, besiinteresuodami šiuo 
klausimu arčiau, būtinai perskaitytų aną 
(Eur. Liet., 1970 m. sausio 27 d.) mano mi
nėtą spaudą, o ypač dr. J. Balio straipsnį, 
nors apie jį A. Digrys ir visiškai nutylėjo.

J. Kairys

LIETUVOJE
VAKARŲ ĮTAKOS IR KITA

Vakarų įtakos skverbiasi į Lietuvą, — 
pripažįsta doc. Henrikas Zabulis „Litera
tūros ir Meno“ savaitrašty (Nr. 5). Jis, 
tarp kita ko, teigia: „Svetimų dievų galią 
kuo toliau, tuo labiau pradeda justi ir mū
sų visuomenė, ypač jaunoji jos karta“.

Kitoje vietoje doc. Zabulis pripažįsta, 
kad ir okup. Lietuvos inteligentų tarpe at
siranda „...tiek ir tiek netašytų storžievių, 
stebėtinų obskurantų, ir visų pirma — li
teratūros, meno, bendrosios kultūros klau
simuose. Neseniai sąjunginėje literatūrinė
je spaudoje pasigirdo kaltinimų, kad inte
ligentija nebemoka taisyklingos gimtosios 
kalbos, daro daugybę šiurkščių stiliaus 
klaidų, nekalbant jau apie vartojamą tarp
tautinę terminologiją... Ten buvo kalbama 
apie rusų kalbą“, — priduriama, bet pana
ši padėtis ir lietuvių tarpe.

Zabulis, kalbėdamas apie Vakarų įtakas, 
nusiskundžia, jog dažnai vadovaujamasi 
vertinimo matu, kad „paprasta kolūkietė 
visa galva aukštesnė už bet kurį Vakarų 
intelektualą. Tuo atveju... atmetame Va
karų reiškinį ar idėją vien dėl jų vakarie- 
tiškumo. Kitas kraštutinumas irgi ne re
tas: yra žmonių, kurie be jokios atodairos 
meldžiasi viskam —■ bile tik iš Vakarų“. 
Tokie reiškiniai, kaip nurodo lietuvis 
mokslininkas, liudija tikrosios kultūros, 
inteligencijos stoką. (Elta)

Mokytojų skundas
Vilniaus „Tiesa“ rašo apie vienos moky

tojos skundą.
Mokytoja skundžiasi begaliniu darbo ap

krovimu, dažniausiai nieko bendra netu
rinčiu su pedagogika ar mokinių auklėji
mu. Ji rašo, kad pastaruoju metu pasidarė 
madingos anketos. Jas siunčia mokslinės 
pedagoginės įstaigos, institutai, švietimo 
skyriai. O mokytojui tenka suktis iš pasku
tiniųjų ir prašyti mokinius ir tėvus atsa
kyti į dešimtis klausimų.

Ji skundžiasi, kad mokytojai yra taip 
apkrauti darbu, jog nebėra jiems laiko nei 
skaityti spaudą, nei pasigrožėti literatūra

Geriausia medicina
Tiktai mes patys galime išsivaduoti iš 

vienumos ir desperacijos. Taip jau yra 
gyvenime, kad jaunimas nori egoistiškai ir 
optimistiškai džiaugtis gyvenimu. Tai vi
siškai suprantama, nes kada gi džiaugtis, 
jei ne jaunystėje?! Jauni žmonės dar yra 
sveiki, pilni jėgų, visokių planų, užsimoji
mų, visa ateitis dar prieš juos. Vyresniųjų 
gyvenimas skirtas darbui, pilnas visokių 
įpareigojimų, rūpesčių dėl šeimos. Laikas 
jiems, rodos, taip greitai bėga, kad jie vos 
spėja viską aptvarkyti ir apgalvoti.

O kai ateina senatvė, tai ir prasideda 
vienodumas. Seni žmonės darosi vieniši, 
pasijunta apleisti. Net artimieji ir gimi
nės pamažu darosi jiems svetimi. Jie jau
čia, kad niekas jų nesupranta ir neatjau
čia, su niekuo jie negali tikrai išsikalbėti, 
niekas nenori su jais bendrauti. Modernus 
gyvenimas, nauji įvykiai jiems darosi vis 
mažiau suprantami. Jie vis daugiau ir bai
siau jaučia, kad ateina visiška vienuma. 
Jie nori būti suprasti, nori padiskutuoti 
savo padėtį ir iš kitų gauti patarimų. Bet 
nuolat nusivilia. Kartais jau rodosi, kad 
surado žmogų, kuriam gali pasitikėti, išsi
pasakoti. Bet štai tas žmogus pradeda tuo
jau pats pasakoti savo bėdas. Kur jie ne
nueina, kur nemėgina pakalbėti, visur gir
di skundus dėl savų ligų ir rūpesčių. Kiek
vienas savo bėdas laiko didesnėmis ir svar
besnėmis už kitų, o kito nenori nė klausyti. 
Tokį dvasinį vargą kenčia milijonai senų 
žmonių. Materialiai jie gyvena daug ge
riau, negu jų tėvai. Visokie techniški apa
ratai dabar palengvina gyvenimą. Bet jie 
yra žymiai vienišesni, negu jų tėvai. Jų 
tėvai gyveno didelėje šeimoje, apsupti vai
kų ir anūkų. Jie gyveno tarp savo artimų
jų ir gerai pažįstamoje aplinkoje. O dabar 
jie būna vieni. Atrodo, kad jie sėdi prie 
apkrauto stalo ir... miršta badu. Dauge
liui tokių žmonių gyvenimas pasidarė be
prasmiškas. Dėl to kasmet vis didėja savi
žudžių ir nervų ligomis sergančiųjų skai
čius!

Ar tikrai taip ir turi būti?
Ne. Milijonai žmonių, pasiekusių 60 me

tų amžiaus, galėtų dar gražiai ir ramiai gy
venti, jeigu jie suprastų, kad jie negali iš 
kitų reikalauti ir laukti, jei patys nėra pa
siruošę kitiems duoti. Jei patys nenorite 
klausytis kitų papasakojimų, tai kodėl jie 
turi jūsų klausytis ir jus atjausti? Jeigu 
užeinate pas kitus ir tenai jus visuomet 
pavaišina, o pats kitiems nieko nepasiū
lote, tai nenuostabu, kad ilgainiui žmo
nėms praeina noras jus kviesti ir vaišinti.

Visiškai klaidinga sėdėti ir laukti, kad 
staiga ateis vieną gražią dieną angelas- 
gelbėtojas ir išvaduos jus iš vienumos na
gų. Mes turim patys padaryti pradžią, tu
rime ieškoti ryšio su kitais, ieškoti tikro 
draugiško ryšio, kuris eitų iš širdies, nes 
kuo daugiau mes duodam, tuo daugiau ir 
gaunam. Reikia pamėginti padėti kitiems 
vienišiems, bėdose esantiems sergantiems. 
Padėdami kitiems, tuo pačiu padedam ir 
sau.

V. Čckauskienė 

ar pamatyti nors geriausius filmus.
Tikriausiai daugelis net nežino, kad mo

kykla kartais paverčiama vos ne prekybos 
centru, čia prekiaujama valstybės loteri
jos bilietais, kurių neišparduoda kioskai ir 
parduotuvės. Kažkodėl mokytojams pri
mestas ir knygynų darbas, platinant vado
vėlius, supirkti senus, išrašinėti tolonus ir 
t. t. Nėra tokios savaitės, o gal ir dienos, 
kad mokytojams netektų rinkti pinigų... 
Vertėtų vieną kartą kategoriškai uždrausti 
tas rinkliavas, juk mokiniai pinigų neuž
dirba. Taip baigia savo laišką Lietuvos 
mokytoja.

Antroji specialybė
Lietuvos Žemės ūkio akademijoje popu

liarus visuomeninių profesijų fakultetas. 
Studentai greta pagrindinės specialybės 
diplomų įsigyja dar dailininko, fotografo, 
žurnalisto, chorvedžio ar kitos specialybės 
kursų baigimo pažymėjimą.

Antrąsias specialybes čia jau įsigijo dau
giau kaip šimtas septyniasdešimt akademi
jos auklėtinių.

Jis tik tiek atsimena...
Okupuotoje Lietuvoje dar gyvas toks ži

las žilas senelis Jonas Spranaitis nuo Sma
lininkų. Bet jis labai gerai dar prisimena 
ir įdomiai pasakoja Vilniaus 33-čios vidu
rinės mokyklos moksleiviams, kaip jis 
anuomet iš prūsų nešė lenininės Iskros nu
merius (Komjaunimo tiesa, 1969. XI. 9.)!

Apie Aušrą ir Varpą nė žodžio. Pasirodo, 
kad knygnešiai iš prūsų tenešiojo „lenin- 
iskrą“. Jau metai kaip rašoma beveik kiek
viename „Komjaunimo tiesos“ numeryje. 
Apie lietuvišką spaudą jaunimas neturi ži
noti. Tokia rusifikacijos valia.

(iš Akiračių)

Dar nėra gero rašalo
Vilniaus „Tiesa“ rašo, kad jei tarp mo

kytojų pasklido žinia, jog viena kolegė 
vyksta į Rygą, tada bendradarbiai prašo 
būtinai atvežti rašalo, paprasčiausio par
kerimo rašalo.

Parkerių rašalą gamina ir Kauno buiti
nių reikmenų gamykla „Vaivorykštė“, bet 
juo pripildyti koteliai visai nerašo, arba iš
tepa rankas, kad vos galima jas nusiplau
ti.

„Tiesos“ korespondentas pataria „Vaivo
rykštės“ gamintojams nuvažiuoti pas lat
vius ir pasimokyti, kaip padaryti rašalą.

Audra ne pagal instrukciją
Vilniaus „Tiesoje“ rašoma, kad Zarasų 

rajono Padūsčio kolūkyje audra sugriovė 
kluoną. Rajono valstybinė draudimo 
inspekcija atsisakė išmokėti kolūkiui drau
dimą, kadangi tą dieną Dusetų meteorolo
ginė stotis jokio vėjo neužfiksavo!

Po visokių kolūkiečių skundų vis dėlto, 
įsimaišius Zarasų rajono vykdomajam ko
mitetui, Padūsčio kolūkiui už sugriautą 
kluoną draudimas buvo išmokėtas.

Kaimo statybos
Praeitais metais, kaip Vilniaus „Tiesa“ 

rašo, okupuotosios Lietuvos kaime pasta
tyta 6023 gyvenamieji namai, iš to skai
čiaus — 3729 persikeliantiems iš vienkie
mių. Be to, pirmą kartą kaimo vietovėse 
pastatyti 344 kooperatiniai namai.

Už nukeltas sodybas valstybė išmokėjo 
žemdirbiams 13.4 milijono rublių kompen
sacijos ir individualiems statytojams su
teikė 9,3 milijono rublių kreditų.

Pavasaris pasivėlino
Vilniaus oro biuro tvirtinimu, pavasaris 

Lietuvoje pasivėlino 2-3 savaitėmis. Orai 
balandžio mėn. dar vėsoki — naktimis sie
kia net 2-6 laipsnius šalčio. Kartais ima 
snigti, tarytum žiema grįžtu. Biuras nu
mato, kad mėnesio gale atšils.

Jie dalyvaus konkurse
Okupuotoje Lietuvoje yra paskelbtas są

rašas mokslo ir technikos darbų, kuriems 
leista dalyvauti 1970 metų lenininių pre
mijų konkurse.

Sąraše yra 32 darbai ir daugiau kaip 100 
autorių.

Teatro sukaktis
Šiemet sukanka 50 metu, kai buvo įkur

tas Kauno Valstybinis dramos teatras.

IR VASARA. IR ŽIEMA
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

Ir neliks kišenė kiaura!

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

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

Manchester
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Europos lietuviu kronHia Vyskupijos naujienos
B. K. BALUČIO PAMINKLO 
PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS 

įvyks gegužės 10 d. tokia tvarka:
11 vai. šv. mišios už B. K. Balutį Londo

no lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje.
13 vai. paminklo atidengimo ir pašventi

nimo iškilmės šv. Patricko kapinėse, lietu
vių skyriuje.

Norintieji pagerbti buv. Lietuvos Minis
ter! Balutį, kviečiami dalyvauti pamaldose 
bei paminklo pašventinimo iškilmėse.

Vincas Balickas
Lietuvos Atstovas

Aukos a. a. B. K. Balučio Paminklo Fondui
Fondui aukojo (per K. S. Karpių): ALTS 

Baltimorės skyrius 50 dolerių, Lietuvių 
Bendruomenės I apylinkė Clevelande 10 
dolerių, dr. V. L. Ramanauskas Clevelande 
10 dolerių, Petras Jaras Baltimorėje 5 do
lerius, Pranas Razgaitis Clevelande 3 do
lerius.

LONDONAS
LITERATŪROS VAKARAS

K. Barėno kūrybos vakaro talkiniilkas 
koncertinis pianistas N. B. Irving progra
mai parinko aštuonius M. K. Čiurlionio kū
rinius. Pianistas skambins keturis preliu
dus iš op. 7, mazurką iš op. 8 ir tris preliu
dus iš op. 20.

Literatūrinėj daly bus paskaita apie Ka
zimiero Barėno kūrybinį kelią ir meninis 
jo veikalų skaitymas.

Vakaras įvyks šeštadienį, gegužės 2 d., 
Leighton House, 12 Holland Park Road, 
W. 14 (arti Kensington High Street ir Ad
dison Rd.). Artimiausia požeminė stotis — 
High Street Kensington. Autobusų linijos: 
9, 27, 28, 49, 72.

Renkamasi nuo 7 vai. vak. Pradžia tiks
liai 7.30 vai.

įėjimas laisvas.

PAMALDOS VAKARŲ LONDONE
Balandžio 26 d., 12.30 vai., bus Vakarų 

Londono lietuviams pamaldos 1 Courtfield 
Gardens, W. 13.

PARAPIJOS PAVASARIO 
ŠOKIAI — BALIUS

Rengiama Sekminių išvakarėse, gegužės 
16 d., Sporto ir Socialinio klubo salėje.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 3 d. (sekmadienį) yra minima 

Motinos diena.
Prasidės ji pamaldomis Lietuvių Šv. Ka

zimiero bažnyčioje 11 vai. ryto. Prieš šv. 
Mišias bus eucharistinė procesija.

5 vai. p. p. Sporto ir Socialinio klubo sa
lėje (345A Victoria Park Road, E. 9) ma
žasis jaunimas parodys, ką jis sugeba ir 
moka, o parapijos komitetas pavaišins ar
batėle.

Kun. A. Kazlauskas Londone
Sekmadienį, balandžio 26 d., lietuviai, 

susirinkę į pamaldas, jau galės susitikti su 
buvusiu Londono lietuvių parapijos klebo
nu kun. A. Kazlausku, MIC.

Vėliau kun. A. Kazlauskas išvyksta į 
Romą.

Išvyka į Sąskrydį Lietuvių Sodyboje
Gegužės 25 d. (sekmadienį, prieš Eank 

Holyday) Parapijos komitetas rengia išvy
ką į sąskrydį Lietuvių Sodyboje.

Išvažiuojama nuo Lietuvių Bažnyčios 
8.45 vai. ryto, nuo Lietuvių Namų 9.15 vai. 
ryto. Kaina 4 šilingų. Prašome galimai 
greičiau visus, numatančius pasinaudoti 
autobusu, užsirašyti pas parapijos komite
to narius Ig. Dailidę, S. Kasparą. J. Dir- 
vonskį, V. Puidokienę, klebonijoje, Baltic 
Stores ar Lietuvių Namuose. Sumokama 
užsirašant.

Derby arklių lenktynių loterija
Lietuvių Bažnyčios Londone išlaikymui 

kiekvienais metais parapijos komitetas 
rengia Derby arklių lenktynių loteriją.

Bilietus visose lietuviškose kolonijose 
platina lietuvių bažnyčios rėmėjai.

Jeigu kas norėtų prisidėti prie platinimo 
talkos savo kolonijoje, prašome duoti 
mums žinoti šiuo adresu: Lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčia. 21 The Oval, Hackney 
Road. E. 2. Tuojau atsiųsime bilietų.

Prašome visus lietuvius prie šios loteri
jos prisidėti. Jeigu mes, lietuviai, neišlai
kysime savo lietuvišku institucijų, tai nie
kas kitas mums jų neišlaikys!

Prof. dr. K. Lederis simpoziume
Dvylika metų išdirbęs Bristolio univer

sitete Britanijoje, prof. dr. Karolis Lederis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghamas — balandžio 26 d., II. 15 

vai., Židinyje.
Nottinghamas — gegužės 3 d.. 11.15 

vai., Židinyje.
Birminghamas — balandžio 25 d., šešta
dienį, 12 vai. 45 min., St. John's church. 
George Street, vysk. A. Deksnio laiko
mos pamaldos. 

nuo šių metų pradžios persikėlė dirbti į 
Calgary universiteto Kanadoje medicinos 
fakultetą.

Bet balandžio mėn. pradžioje jis ir vėl 
trumpam buvo grįžęs į Britaniją. į Bristo
lio mieste vykusį tarptautinį simpoziumą, 
suruoštą endokrinologų draugijos. Pasiro
do, tą simpoziumą ir ruošė prof. K. Lede- 
ris ir H. Heller.

Simpoziumas buvo balandžio 5-11 dieno
mis.

Prof. dr. K. Lederis išskrido atgal į Ka
nadą balandžio 17 d.

MANCHESTERIS
VYSKUPAS MANCIIESTERYJE

Balandžio 26 d., sekmadieni, 11 vai., Not
re Dame vienuolyno bažnytėlėje (Bignor 
St., Cheetham, Manchester 8) Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas Antanas L. Deks- 
nys laikys šv. Mišias ir suteiks Sutvirtini
mo Sakramentą.

Po pamaldų seselių vienuolyno salėje 
bus bendri pietūs kartu su J. E. Vyskupu. 
Kas nori dalyvauti tuose pietuose, prašom 
užsirašyti pas kun. V. Kamaitį St. Chad's, 
Cheetham Hill Rd., Manchester 8, arba pas 
A. Jalovecką 15 Atherstone Ave., Crump
sail, Manchester 8.

Tą patį sekmadienį po pietų J. E. Vysku
pas lankysis Lietuvių klube.

Manchesterio ir apylinkių lietuviai pra
šomi kuo gausiau dalyvauti bendrose vai
šėse ir sutinkant Vyskupą klube. Lauksi
me visų.

Koordinacinis Komitetas

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
DBLS Jaunimo Skyrius gegužės 2 d., 

šeštadienį, punktualiai 6 vai. po pietų. 
Cheetham Town Hall ruošia Motinos die
nos minėjimą.

Atidarymo žodį tars DBLS pirm. J. Al
kis. Programoje dalyvaus iš Londono vyrų 
oktetas ir jaunimo grupė „Grandis“ su 
tautiniais šokiais ir dainomis, iš Leeds 
latvių meninė grupė „Kamuolis“, iš Man
chesterio ukrainiečių tautinių šokių grupė 
„Orlik“ ir Maironio draugovės skautai ir 
jaunimo grupė „Aušra“.

Bendriems šokiams gros puiki kapela 
„Echo“. Bus paruošti užkandžiai, ir veiks 
baras iki 11 vai.

Manchesterio ir kolonijų lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Rengėjai

NOTTINGHAMAS
SUTIKIME VYSK. A. L. DEKSNĮ

Vakarų Europos lietuvių vysk. A. L. 
Deksnys aplankys Nottingham© lietuvius 
gegužės 2 d., šeštadienį.

3 vai. p. p. St. Patrick's bažn. (London 
Rd.) Šv. Mišios ir Sutvirtinimo Sakramen
to teikimas. Norintieji galės atlikti išpa
žintį.

Tuoj po pamaldų Vyskupo priėmimas 
St. Patrick'© klube.

Pamaldų ir vaišių kviečiami visi mies
to ir apylinkių lietuviai. Dėl vaišių iš 
anksto užsirašyti pas bažnytinio komiteto 
atstovus (balandžio 12 d. po pamaldų St. 
Patrick'o bažn.) bei pirm. K. Bivainį (20 
Neville Str.).

Kun. J. Kuzmickis

RRADFORDAS
VYSK. A. L. DEKSNIO SUTIKIMAS

Vysk. A. L. Deksnys lankys Bradfor- 
do ir apylinkių lietuvius gegužės 3 d., sek
madienį.

12.30 vai. St. Ann's bažn. (Edward St.) 
Ganytojas atnašaus Šv, Mišias ir suteiks 
Sutvirtinimo Sakramentą. Norinčius pri
imti šį Sakramentą, prašau iš anksto užsi
registruoti.

Po iškilmių bažnyčioje Ganytojo sutiki
mas Vyties klube prie vaišių stalo.

Kadangi Ganytojas neturės laiko aplan
kyti apylinkės lietuvių kolonijų, kviečiu 
Pradforde gausiai dalyvauti visus.

Norintieji vaišėse dalyvauti, kviečiami 
iš anksto užsirašyti pas bažn. komiteto na
rius (paskutinis terminas balandžio 19 d. 
po pamaldų St. Ann's bažn.) arba Vyties 
klube.

Kun. J. Kuzmickis

VOKIETIJA
Kaip vertinamas kunigų laiškas*?

Kun. Vaclovas Šarka pasiuntė žymes
niems asmenims Vokietijoje Lietuvos ku
nigų laiško vertimą. Už tai buvo gauta ne
maža labai gražių laiškų, kuriuose reiškia
mos simpatijos pavergtai Lietuvai ir ten 
persekiojamai Bažnyčiai. Štai vienas cha- 
rakteringesnių laiškų. Būdingas Osnabru- 
cko vyskupo dr. Helmuto Wittlerio padė
kos laiškas, kuriame tasai dokumentas va
dinamas jaudinančiu tikėjimo ištikimybės 
įrodymu.

Trumpos žinios
Vaclovas Šukys atšventė savo vedybinio 

gyvenimo auksinį jubiliejų Hanoveryje.
Jonas Dūda, savanoris kūrėjas, gyvenąs 

su žmona Kreefeld-Oppum, paminėjo savo 
75-tąjį gimtadienį.

Vytas Ramanauskas Hannoveryje turi 
restoraną, bet ilgos darbo valandos gadina 
sveikatą. Ketina ateityje darbuotis prie 
statybos kaip inžinierius.

Antanas Uleckas, ūkininkas, su gyvu
liais ir visais padargais norėtų grįžti į Lie
tuvą, bet bijo, kad ten neatimtų jam sun
kiu darbu įsigytos nuosavybės.

Audra Šaltytė laiko Bad Zwischenahne 
egzaminus brandos atestatui įsigyti.

„Deutsche Tagespost“ 1970. III. 24 išsi
spausdino Lietuvos kunigų laišką.

Bad Driburge užsieniečiai pabėgėliai no
ri pastatyti bendrą paminklą mirusiems 
tame mieste ir apylinkėje užsieniečiams.

Alfonsas Savickas priima dijakono šven
timus.

Dr. Augustaitytė baigia ruošti spaudai 
lietuvių kalbos vadovėlį vokiškai kalban
tiems.

Mirusieji
A. a. Albertas Skėrys, gimęs 1875. I. 10 

Stumbragiriuose, Šilutės apskr., mirė 1969. 
H. 2 Hamburge— Sasel, palaidotas Ham- 
burg-Bergstedto kapinėse.

A. a. Emilija Haversotaitė-Dettmanienė, 
gimusi 1920. III. 11 Narto Naujienose. Ma
rijampolės apskr., mirė 1969. IX. 28 Mo
enchengladbach.

A. a. Balys Žilinskas, gimęs 1917. III. 13 
Marijampolėje, mirė 1969. XI. 22 Muenste- 
ryje, palaidotas Muenster-Lauheide mies
to kapinėse.

A. a. Petronelė-Skučienė, gimusi 1890. 
IX. 1 Kirmėlynės kaime, Marijampolės 
apskr., mirė 1970. III. 31 Hannoveryje.

MIUNCHENO LIETUVIUOSE
Vasario 25 d. dr. J. Sakalauskas kalbėjo 

lietuviškojo seminaro jaunimui „Gyvena
mo meto klausimais“: apie atominio am
žiaus didingumą, tokius įvykius, kaip žy
gis į mėnulį. Tačiau problemos lieka neiš
spręstos. Pasaulis suskilęs pusiau, eina ko
vos. ir tokia padėtis gali ilgiau užtrukti. 
Mes turim likti visais atvejais ištikimi sa
vo žemei. Lietuvis lietuviui turi būti tik 
draugas. Jaunimas turi susiorientuoti pa
saulinėj politikoj, tautos reikaluose, di
džiulėj mokslo pažangoj turime stovėti sa
vo srityje pirmoje eilėje, reikia išspręsti 
karti) problemą, ugdyti savo tautines ver
tybes ir t. t.

Po pranešimo ir diskusijų, J. Molneris 
parodė spalvotą filmelę iš Nepriklausomy
bės šventės minėjimo, kur mūsų šokantis 
ir deklamuojantis jaunimas ypač gražiai 
atrodo.

Užfiksuota tapo visa minėjimo progra
ma, tautodailės paroda, grafikos paveiks
lai ir linksma užbaiga prie stalų.

Kovo 18 d. inž. E. Skeberdis lituanisti-

BIRMINQHAMAS
LAUKIAME VYSKUPO

Vysk. dr. A. L. Deksnys mūsų koloniją 
lankys, atlaikys pamaldas ir teiks Sutvir
tinimo sakramentą balandžio 25 d. St. 
John's Church, George Street.

Svečiai kun. dr. K. Žalalis. OFM, kun. J. 
Kuzmickis ir kun. V. Kamaitis išpažinčių 
klausys nuo 12 vai.

Vyskupą sutinkame prie bažnyčios 12.45 
vai. Pamaldos 13 vai.

Po pamaldų priėmimo metu meninę da
lį išpildys solistė Birutė Valterienė.

PADĖKA
Už parodytą didelį rūpestingumą mūsų 

dukteriai Reginai jos sunkios ligos metu 
— jos lankymą ligoninėje ir visokeriopa 
pagalbą jai p. p. Antanui ir Danutei Brie- 
džiams (Londone) reiškiame gilią ir nuo
širdžią padėką.

J. ir O. Baltrūnai, Fort William.

Priėmimo reikalu iš anksto kreiptis pas 
liet, parapijos tarybos pirm. S. Čereškevi- 
čių, 91 Jakeman Rd., Cannon Hill, Bir
mingham 12.

Visus vietinius ir apylinkių tautiečius su 
bičiuliais svetimtaučiais maloniai kviečia
me retoje iškilmėje dalyvauti.

Kun. S. Matulis, MIC

LEICESTERIS
Koncertas ir kalbos

Balandžio 11 d. Leicesteryje visų trijų 
Baltijos kraštų tautinių organizacijų su
ruoštasis koncertas buvo sėkmingas. Jį ba
landžio 13 d. aprašė ir vietinis anglų laik
raštis „Leicester Mercury", daugiausia su
stodamas ties parlamento nario Tom Boar
dman kalba.

O jis savo kalboje sakė, kad laisvės ne
reikia suprasti net ir laisvoje visuomenėje 
tik taip, tarytum ji būtų privalomas daly
kas, nes demokratijos išsaugojimas remia
si visa visuomene.

Pabaltiečiams jis priminė, kad gera, kai 
laikomasi ir savo įprastinio tautinio gyve
nimo būdo.

Minima ir ta proga pasakytoji Latvių 
tautinės tarybos nario kun. J. Jurgio kal
ba.

EUROPOS LIETUVIŲ SIELOVADOS 
CENTRE

Kun. Bronius Liubinas
Velykų atostogos mokyklose malonios 

ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Man 
jos sudarė progos ne tik pailsėti iš mokyk
los, bet taip pat ir vėl nuvykti į Bad Woe- 
rishofeną pas vaišingąjį bičiulį kleboną 
Antaną Bungą. Atostogos atostogomis, sve
čiavimasis ir dykinėjimas savo keliu, o 
smalsumas neduoda ramybės. Ypač kad 
prieš pat išvykdamas iš namų buvau ga
vęs iš Bad Woerishofeno voką su trimis 
vyskupiška kepure ir kitokiomis grožybė
mis išpuoštais lapais popieriaus, skelbian
čiais „Brolių kunigų ir tikinčiųjų žiniai“ 
paskyrimus. Kun. dr. Petras Celiešius ski
riamas Vakarų Europos lietuvių sielova
dos centro krikščioniškos spaudos direkto
rium, kun. lie. Rapolas Krasauskas — tos 
pačios įstaigos religinės spaudos biuro sek
retorium ir tėv. dr. Klemensas Žalalis. 
pranciškonas, — centro ekonomu ir spau
dos administratorium. Visus tris pažinda
mas, jaučiau, kad Bad Woerishofene bus 
atsiradę daugiau gyvybės. Aišku, vos apši
lęs kun. Bungos klebonijoje, tuoj nuėjau į 
šalimais esantį centro namą. Tačiau jame 
teradau tik vieną gyventoją, tėvą ekono
mą ir spaudos administratorių, iki šiol ėju
sį taip pat vysk. Deksnio sekretoriaus 
pareigas. Malonusis tėv. Klemensas Žala
lis aprodė remontuojamuosius namus. Jie 
pritaikomi padidėsiančiam gyventojų skai
čiui, kainuosią keletą tūkstančių markių, 
kurias apmoka Augsburgo vyskupija.

Vysk. Deksnys tuo metu buvo Romoje, 
ten pat kun. Krasauskas. Kun. Celiešius 
laikinai apsigyvenęs kun. Bungos kleboni
joje. Ekonomo informacijomis, vyskupo 
namas bus padalytas į dvi lygias dalis. Vie
ną namo pusę užimsią keturi vyriškos ly
ties gyventojai, o kitą — šeimininkė sese
lė Patricija. Seselės Patricijos karalystėje 
įrengta virtuvė ir valgomasis. Namų kop
lyčia nukelta į palėpę. Žinoma, jei tektų 
lankytis asmeniui aukštesnio stoto, patar
tina koplyčioje sėdėti ar klūpoti. Įeiti pasi
lenkus ir jokiu būdu nemėginti staigiai 
stotis...

Tėv. Žalalį dar sutikau kitą dieną, kai 
teko jį pavėžinti iki traukinio stoties, mat, 
išvyko misijoms į Paryžių,

Su naujuoju Centro darbuotoju direkto
rium kun. dr. Petru Celiešium teko susi
tikti dažniau. Jau iš Lietuvių enciklopedi
jos buvau pasiinformavęs, kad jis gimęs 
1906 m. liepos 1 d. Jiezno valsčiuje, Apu- 
šoto kaime, kad gimnaziją baigęs Prienuo
se, o kunigų seminariją Kaune ir 1933 m. 
balandžio 1 d. įšventintas kunigu Kaišia
dorių vyskupijai, kad 1950 m. Bonnos uni
versitete (Vokietijoje) įsigijo filosofijos 
daktaro laipsnį. 1958 m. lankydamasis pir
mą kartą JAV-bėse, buvau su kun. Celie
šium susipažįnęs East Chicagoje. Indiana, 
kur jis tada darbavosi tenykštėje lietuvių 
parapijoje (1950-1962). Kadangi Lietuvių 
enciklopedijos III tomas išleistas 1954 me
tais, tai ir žinios apie kalbamąjį asmenį

nio seminaro dalyviams darė pranešimą 
apie lietuvius sporte. Pirmiausia jis išvar
dijo visas sporto rūšis, paskui jas suklasi
fikavo į grupes ir atrinko bei plačiau kal
bėjo apie tas sporto šakas, kur lietuviai 
daugiausia reiškiasi: futbolą, krepšinį, 
rankinį, lengv. atletiką, boksą, akademinį 
irklavimą, dailųjį čiuožimą ir kt. Jis telie- 
tė sportinius pasireiškimus po antrojo pa
saulinio karo. Suprantama, daugiausia vie
tos teko sportui okup. Lietuvoj, paskui 
Amerikoj. Paminėjo ir Vokietijoj veiku
sias ar tebeveikiančias krepšinio koman
das. Buvo iškelti vardai ir komandos, ku
rios pasireiškia tarptautinėj plotmėj.

Muzikas Josef Gregor yra pagarsėjęs sa
vo plačiu tinklu dainų studijų — Liedstu- 
dios Die Klingende Bruecke. Vokietijoj tų 
38 kalbomis dainuojančių studijinių cho
relių yra apie 40.

Vasario 28 d. toks dainų vakaras įvyko 
Muenchene, ir į jį buvo pakviesta A. Gri
nienė, nes mokė mūsų liaudies dainą — St. 
Šimkaus harmonizuotą „Tekėjo saulelė“. 
Jai teko pavertėjauti ir pamokyti taisyk
lingo ištarimo. Per 15 minučių keturiais 
balsais muzikalus jaunimas puikiai traukė 
lietuvišką dainą!

Vadovas padarė gražų įvadą apie lietu
vių tautą, apie seną kalbą, kurią lietuviai 
sugebėjo išlaikyti, nežiūrint ilgos rusų 
priespaudos, o kai tik trumpam atgavo ne
priklausomybę, vokiečių tauta — Hitleris 
■— vėl atidavė juos į sovietinius nasrus. 
Jaunimas pasijuto nejaukiai, nedrįso pa
kelti akių į lietuvaitę ir atsisveikino su šil
ta užuojauta, kviesdamas balandžio 25 d. 
vėl atsilankyti ir atsivesti porą lietuvių 
jaunuolių.

Liet. Studentų Sąjunga Vokietijoje ruo
šiasi pravesti korespondenciniu keliu rin
kimus į valdybą. Kandidatuoja trys miun- 
cheniškiai studentai — S. Boehmas, M. 
Landas. P. Nevulis ir W. Kiminas iš Os- 
nabruecko. Taigi, kiekvienu atveju, ma
žiausiai du valdybos nariai bus Muenche
ne.

Muenchene baigusi pedagogines studijas 
Elzė Morozovaitė kovi 6 d. ištekėjo už dipl. 
ekonom. E. Brugger ir gyvens Stuttgarte. 

baigiasi su ta data. Teko tolimesnes staci
jas išklausinėti tiesiogiai. Kun. Celiešius 
pasisakė atvykęs Vokietijon š. m. kovo 10 
d. iš lietuvių parapijos St. Louis, Missouri, 
ten klebonavęs nuo 1968 m. birželio. Gy
venimas St. Louis mieste neapsiėjęs be 
nuotykių, nes lietuviškoji bažnyčia ir kle
bonija esančios tokioje miesto dalyje, kur 
gyventojų didžiuma juodos spalvos. Spal
va šen. spalva ten, neišsisuodinsi! Tačiau 
nelaimė kita. Klebonijos tarpe buvę labai 
daug vagių ir plėšikų, kurie nepagailėję nė 
baltaplaukio klebono. Tekę atsipirkti nuo
savą automobilį, radiją ir eilę kitokių nuo
savybės dalykų. Tik Bad Woerishofenan 
atvykęs vėl galįs be baimės miegoti... 1962- 
1963 m. kun. Celiešius administravo lietu
vių jaunimo stovyklavietę Dainavą Michi
gan© valstybėje, netoli nuo Detroito mies
to, o 1964-1968 m. kunigavo Los Angeles 
lietuvių parapijoje.

Kaip rašto žmogus, naujasis (ir pirma
sis) sielovados centro krikščioniškosios 
spaudos direktorius nėra naujokas. Besi
domintieji bus pastebėję jo straipsnių Ai
duose, Drauge. Tėviškės žiburiuose ir kito
je lietuvių periodikoje. Rašo daugiausia fi
losofiniais ir literatūros bei meno klausi
mais.

Vysk. Deksnys nori, kad būtų sukurtas 
spaudos organas, per kurį ganytojas'galėtų 
palaikyti savo ryšį su visais savo ganomai
siais. Kun. Celiešius planuoja sudaryti pla
čios apimties redakcinę komisiją. Turi su
sirašęs apie 20 pavardžių įvairiuose Vaka
rų Europos kraštuose ir tuos asmenis kvie
čia tapti komisijos nariais. Gavęs pakan
kamai teigiamų atsiliepimų, sušauks pasi
tarimą (greičiausia Lietuviškųjų s1 ūdiju 
savaitėje Stuttgarte), kur bus galutinai 
nutartas leidinio pobūdis, dažnumas ir vi
sa kita. Spausdins lietuviai saleziečiai Ita
lijoje.

Tai, berods, ir viskas, ką sugebėjau pa
tirti Lietuvių katalikų centre Bad Woeris
hofene, atostogaudamas kaimyninėje kun. 
Bungos klebonijoje per Velykas 1970.

ELI

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MIRĖ LEONAS VITĖNAS

Kovo 26 d. Hartforde, JAV, mirė Leonas 
Vitėnas.

Leonas Vitėnas gimė 1914 m. Rainių kai
me, Salako vals., Zarasų apskr., gausioje 
šeimoje.

Baigęs Zarasų progimnaziją, buvo pa
šauktas į Lietuvos kariuomenę. Baigęs mo
komąją kuopą, tarnavo liktiniu puskari
ninkiu. Vėliau buvo priimtas į pasienio po
liciją.

Rusams okupavus Lietuvą, buvo atleis
tas iš tarnybos. Išsisaugojęs iki 1941 m. 
birželio 22 d., įsijungė į tėvynės gynėjų 
gretas. Po to grįžo policijos tarnybon. 1944 
m. vasarą, artinantis bolševikams, atsidūrė 
Žemaitijoje ir įstojo į organizuojamuosius 
apsaugos dalinius. Iš ten išvyko Vokieti
jon.

Karui pasibaigus, nesant kelių į tėvynę, 
1947 m. Leonas išvyko į Angliją. Dvejus 
metus išdirbęs žemės ūkyje, persikėlė į 
Bradfordą ir dirbo tekstilės fabrikuose. 
Anglijoje sukūrė šeimą su Stefanija Bene- 
tyte.

Nepasitikėdamas Europos saugumu, 1960 
m. emigravo į JAV.

Pasiliko žmona Stefanija ir duktė stu
dentė Aldona. Lietuvoje liko trys broliai 
ir dvi seserys, o Anglijoje kiti giminės: 
Rainių šeima, žmonos brolis Juozas Bene- 
tis, daug draugų ir pažįstamų.

K. Ūkana

A. Gumbaragio sukaktys
Uragvajaus lietuvis Albinas Gumbara- 

gis švenčia 60 metų amžiaus sukaktį ir 40 
metų visuomeninio darbo derlių.

Filmas iš skautų stovyklos
JAV Lietuvių Skautų Sąjungos pastan

gomis pastatytas pirmasis garsinis ir spal
votas filmas iš penktosios tautinės skautų 
stovyklos. Režisavo skaut. Alg. Kezys.

Mirė S. Kairys
Kovo 25 d. Toronte, Kanadoje, širdim 

mirė prof. Stepas Kairys, sulaukęs vos 54 
m. amžiaus.

Pasitraukęs iš Lietuvos, jis kurį laiką 
dėstė chemiją Pabaltijo universitete Ham
burge. Kanadoje jis dirbo kaip tyrimo 
technikas Toronto universitete ir daug lai
ko skyrė lietuviškai veiklai.

Pavojingiausias rajonas
Pats pavojingiausias rajonas yra Čika

gos Engelwoode. Pernai nuo susišaudymų 
ten nukentėjo 693 asmenys. Areštuota ja
me 8.000 jaunuolių, kurių amžius neprašo
ka 21 metų.

V. Rato paroda
Australijoje Willoughly mieste dailinin- 

kas-grafikas Vac. Ratas išstatė parodoje 
savo 40 naujausių kūrinių. Tai bus jo 14- 
oji individualinė paroda.

4


	1970-04-21-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1970-04-21-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1970-04-21-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1970-04-21-EUROPOS-LIETUVIS-0004

