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XXIV metai

Mes laidojome juos'
PARTIZANU LAIDOTUVĖS KAUNO 

KAPUOSE 1941 M.
Buvo gražus birželio rytas. Nė mažiau

sio debesėlio. Tada aš gyvenau su savo 
pussesere. Aš jai ir sakau: „Mūsų broliai 
žūsta už tėvynę. Ne vienas guli pasruvęs 
kraujuose. Einam į Medicinos institutą pa
žiūrėti, gal kas yra iš pažįstamų“.

Atėjom prie instituto. Radom iškabintą 
žuvusiųjų sąrašą. Mums beskaitant, atėjo 
viena moterėlė iš Garliavos. Basa, ant vie
nos rankos turėjo užsikabinus batelius, ki
toj rankoj ryšulėlį. Gal duonutės ar laši
nių, gal kiaušinėlių išsivirus įrišo į baltą 
skarelę savo sūneliui. Ji sako: „Jau mano 
vaikelis kelios dienos negrįžta į namus. Gal 
jau žuvęs“....... O kaip pavardė?“ paklau
siau. Sąrašą paskaitėm, bet nebuvo. Einam 
čia į koridorių. Gal kartais... Koridoriuj iš 
abiejų pusių gulėjo karstai. Buvo užrašy
tos pavardės. Bet tarp tų žuvusiųjų nebu
vo jos sūnaus.

Mes užėjom į vidų. Buvo keletas atideng
tų karstų. Degė žvakės, puošė gėlės. Tarp 
jų buvo ir vienas policininkas. Jo kūnas 
buvo visas sušaudytas. Sėdėjo išblyškusiu 
veidu jo žmona ir maža dukrytė. Ta maža 
mergytė dažnai kartojo: „Kelkis, tėveli. 
Kodėl taip ilgai miegi? Kelkis, aš jau bū
siu gerutė, aš tavęs klausysiu. Kodėl neke
li? Kelkis, tėveli, kelkis“.

Mudvi pasiteiravom, kada laidos. Sakė, 
kad 4 vai. po pietų. Ir perspėjo, kad be lei
dimo nebus galima įeiti į kapus. Atsineškit 
ir gėlių! Leidimą gavom Darbo Rūmuose. 
Gėlių ėjom prašinėti, kur tik pamatėm dar
želį.

Atėjom į Institutą dar prieš keturias. 
Bet partizanai buvo jau nuvežti į kapus. 
Nuo Instituto kapai buvo netoli. Prie kapų 
buvo kariuomenės eilės. Mes parodėm lei
dimus. Ir mums davė ženklą, kad galim eiti 
pro karių vidurį. Niekada gyvenime, žino
ma, neteko, kad tarp išsirikiavusių karei
vių tektų žygiuoti. Tačiau mudvi ne žygia
vom, o bėgte bėgom. Kapuos atsistojom ant 
aukšto supilto smėlio. Stovėjo daug mer
gaičių. lyg ir tie kariai. Kariai buvo su šal
mais ir šautuvais. O mes su gėlėmis. Gėlės 
puošė mūsų krūtines ir sudarė tartum vai
niką. Buvo iškastos keturios ilgos duobės. 
Jei neklystų, laidojo 64 karstus. Pagal są
rašą mūsų tėvynės kovotojus guldė vieną 
po kito į amžiną poilsio vietą. iVeno buvo 
galva, kito kojos. Mes metėm gėles ir puo- 
šėm jų karstus. Laidojimas užsitęsė gana il
gai. Saulė jau dažė visu grožiu medžių vir
šūnių šakas. Nebuvo nė mažiausio vėjelio. 
Ir medžių lapai prisitaikė prie kapų tylos. 
Niekas neverkė ir neraudojo. Tik kartais 
alpstančių pasigirdo balsai. Gėlės jau buvo 
sumestos. Rožės ir jazminų šakelės baltavo 
tarp žalių lapų. Broliai paguldė galvas tė
vynės meilės vedami, ir šiandien ilsisi Lie
tuvos žemelėj. Paliko liudininkais ąžuolas 
ir verkiantis berželis.

Mūsų meilė liepsnoja Lietuvai. Kas kar
ta labiau ilgimės tėvynės. Amžius bėga, 
viltis mažėja. Ne vienas norėtume, kad 
mus priglaustų šaltieji kapai mūsų protė
vių žemėje. O mes. lietuviai, išblaškyti po 
pasaulį, ne vienas jau turime išdygusį ka
pą brangų. Ir tas kapas ilgainiui bus ap
leistas visų.

T. T.

NEŽINOMAS KAPAS
Kieno tas kapas, apaugęs apžėlęs? 
Pasviro nuvyto puikiausios jo gėlės. 
Kodėl jį užmiršo visi?
Tik saulė vienužė jam žiba šviesi.

Dabar jam draugai: akmuo, naujas 
kryžius, pasenę sargai.

Ar buvo išlieta nors ašara viena, 
Širdies ašarėlė tą liūdnąją dieną, 
Kai baltas dar karstas tarp smėlio 

pražuvo?
Kas žino, gal buvo, o gal ir nebuvo.

Šiandieną tik medžiai prie kapo 
siūbuoja.

Plunksnuoti sveteliai sutūpę dainuoja. 
Tik samanos želia ir akmenį kloja, 
Ir vėjas skurdžias žolikes belinguoja.

— Britanijos sveikatos departamento me
dicinos skyriaus viršininkas skelbia, kad 
dėl su rūkymu susijusių ligų (bronchito, 
širdies ir plaučių vėžio) kasmet krašte 
prieš laiką miršta apie 100.000 žmonių, o 
tai yra dešimt kartų daugiau negu žūstan
čių susisiekimo nelaimėse ir maždaug tiek 
pat, kiek yra mirštančių visomis kitomis 
vėžio rūšimis, kurios nepriklauso nuo rū
kymo.

Remkime Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto darbą, aukodami jo Tautos 
Fondui.

Penki metai Sibiro
Rusų vienas žymiųjų matematikų, Pime

novas. už „šmeižimą Sov. Sąjungos ir jos 
santvarkos" nuteistas 5 metams Sibiro.

Tiek pat gavo Vail, o Zinovjeva metus 
sąlyginai.

200 tankų
JAV svarsto planą parduoti Izraeliui su 

nuolaida 200 sudėtingi) tankų, kurie kai
nuoja po 80.000 svarų.

Papildoma parama
Pagal naujai pasirašytąją sutartį Sov. 

Sąjunga duos Šiaurės Vietnamu) papildo
mos karinės ir ekonominės paramos.

Amerikiečių skaičiavimu, ta parama bū
sianti verta apie 417 mil. svarų metams.

Uranijaus vaidmuo
Čekoslovakijoje užtikta didžiausia vieta, 

kur yra ypač daug uranijaus.
Sovietų tyrinėtojai ieškojo jo jau ketver

tą metų. Dėl to manoma, kad galimybės ne
tekti to uranijaus paskatino Sov. Sąjungą 
paskubom užimti Čekoslovakiją, nes tyri
nėjimus vykdžiusieji rusai jau žinojo, kad 
jo ten yra.

Čekoslovakijoje jau ir anksčiau buvo su
rasta uranijaus, kuris reikalingas atominei 
energijai ir kuriuo pagal atitinkamą susi
tarimą naudojasi Sov. Sąjunga. Dubčekas 
pagrasinęs Sov. Sąjungos vadams, kad ta 
sutartis būsianti panaikinta, jei nebus ati
traukta manevrus vykdanti kariuomenė. 
Tada Sov. Sąjunga nutarusi okupuoti kraš
tą.

Gromyka Londone
Sov. Sąjungos užsienio reikalų min. Gro

myka lankėsi Londone.
Pagrindinis klausimas, kurį jis aiškinę- 

sis, esąs Europos saugumo konferencijos 
planas.

Nauji paliaubų sulaužymo duomenys
Izraelio karinės žvalgybos viršininkas 

gen. Jarivas paskelbė, kad paliaubas pa
skelbiant Suezo kanalo zonoje buvo tik 16 
raketų baterijų, o dabar yra tarp 40 ar 50. 
Jas aptarnauja apie 3.000 rusų, kuriu iki 
paliaubų paskelbimo buvo ten tik keli šim
tai.

Kviečiai Kinijai
Kanada parduoda Kinijai kviečių už 66 

mil. svarų.

BYLA SVARSTOMA
Laisvės kovotojai, tėvas Pranas ir sūnus 

Algirdas Bražinskai, iš Lietuvos j Uzbekis
taną ištremti negrįžtamai, spalio 15 d. so
vietų lėktuvą, skridusį iš Batumio į Suchu
mį, privertė nusileisti Trabizondo aerodro
me Turkijoje.

Jie pasidavė vietinei policijai. Kitą die
ną buvo teisiami ir teismas pripažino juos 
politiniais pabėgėliais.

Ši žinia spalio 16 d. pasiekė visą pasaulį 
ir tą pačią dieną Vlikas ėmėsi žygių gelbėti 
tremtinius - pabėgėlius. Pirmiausia buvo 
kreiptasi į Turkijos prezidentą ir prašyta 
suteikti jiems egzilų teisę ir buvo pasiųstas 
Vliko atstovas Romas Kezys į Ankarą. Vil
ko atstovas kasdieną informuoja Vliką 
apie savo pastangas Turkijos vyriausybėje.

Teismui pasisakius. Bražinskų likimą 
spręs Turkijos vyriausybė. Jų byla iš Tei
singumo Ministerijos buvo perduota minis- 
teriui pirmininkui, o toliau ji perduodama 
ir į kitas ministerijas.

Pavojus būti grąžintiems dar yra didelis.

Rusijos spaudimas su grasinimais Tukijai 
nepaprastas. Vlikas atskiromis telegramo
mis kreipėsi į Turkijos minister) pirminin
ką Suleyman Demirel, jo politinį patarėją 
Muslim Fer ir užsienio reikalų minister) 
Ihsan Sabri Caglayangil.

Duotą Turkijos prezidentui telegramą 
ELTA pasiuntė keturiom telegramų agen
tūrom ir didesniem JAV ir Kanados laik
raščiam. Be to. išsiuntinėtas ir spaudai 
pranešimas nušviečiant, kokiomis sąlygo
mis Bražinskai pateko Uzbekistanan ir kad 
lietuvių tremtinių Sibire ir kitose Rusijos 
vietose yra dar per 100.000. Padaryta ir vi
sa eilė kitų žygių.

Viso pasaulio lietuviai kviečiami kuo 
skubiau siųsti telegramas Turkijos vyriau
sybei tiesiog arba per savo gyvenamąjį) 
kraštų Turkijos ambasadas Turkijos vy
riausybei ir prašyti Bražinskų sovietams 
neišduoti, nes jų žygis buvo iš vergovės į 
laisvę.

Kelkite lėšas bylai vesti, nes reikia ir ad
vokatų. Informuokite vietinę spaudą. (E)

PASIMATYTA SU BRAŽINSKAIS
Vliko atstovas Turkijoje Romas Kezys. 

išvykęs į Turkiją tėvo ir sūnaus Bražins
kų gelbėjimo reikalu, Ankaroje buvęs iš
tisą savaitę, spalio 25 d. išvyko atgal j JAV. 
New Yorką. Pakeliui jis lankėsi Romoje ir 
Londone.

Jis pranešė, kad advokatė Elena Armo- 
nienė spalio 23 d. su Vliko atstovo žinia dvi 
valandas matėsi su tėvu ir sūnum Bražins
kais. Jie smulkiai papasakojo apie ruošą 
pabėgti į laisvę. Jie buvo painformuoti 
apie pačių turkų-teisininkų norą juos ginti 
ir apie šimtus telegramų, kurios jų gelbė
jimo reikalu į Turkiją, jos vyriausybę bei 
to krašto ambasadas, lietuvių išeivių Vaka
ruose buvo išsiųstos iš Chicagos, New Yor- 
ko ir visos eilės kitų ne tik JAV miestų, 
bet ir iš kitų pasaulio kontinentų. Tos ži
nios žymiai sustiprino abiejų vyrų, laisvę 
pasirinkusių, ryžtą pasiekti Vakaruose vi
sišką laisvę. Laikinai jie yra Turkijos po
licijos priežiūroje. (ELTA)

SOVIETINIAI REIKALAVIMAI
Spalio 22 d. „Tiesoje" kaip tik yra iš

spausdinta Tasso žinia, kad JAV komunis
tų partija išplatino atsišaukimą, reikalau
jantį paleisti Andželą Devis. kaltinamą da
lyvavimu žmogžudystėje.

Tą pačią dieną „Tiesa“ apie pusę savo 
puslapio paskyrė medžiagai apie Bražins
kus. A. Stankevičius parašė didžiulį 
straipsnį „Jokio pasigailėjimo žmogžu
džiams“. kuriame nemaža pripilta propa
gandinio drumzlino vandens — viskas su
dėta, kas tik ant seilės užėjo.

Tame pat numeryje atpildo valandos rei
kalauja borto palydovė G. Miliauskaitė, 
apie žvėries braižą Bražinske rašo Eišiškių 
rajono prokuratūros tardytojas E. Buro
kas. „Banditus — atsakomybėn!** traukti 
reikalauja Vilniaus universitete suruoštojo 
mitingo kalbėtojai, nes. kaip bendra toms 
žinioms ir rašiniams antraštė sako. „Rūs
tus liaudies balsas turi būti išgirstas!“

SEPTYNIOS dienos
Nepriklausomybės sukaktis

Austrija atšventė 15 metų sukaktį, kai 
iš krašto galutinai pasitraukė okupaciniai 
daliniai.

Kadangi Austrija pasižadėjo būti neutra
li, tai Sov. Sąjunga jai nuolat primena, kad 
ji nebandytų megzti jokių ryšių su Euro
pos Ekonomine Bendruomene. „Pravda“ 
įspėjo ir sukakties proga, bet austrai dėl to 
pareiškė, kad tokie grasinimai nebe nau
jiena ir jų nebus paisoma.

Kinija statys geležinkelį
Zambija, susitarusi su Tanzanija, pradės 

statyti 1000 mylių geležinkelį, kuris tuos 
kraštus padarys nepriklausomus nuo bal
tųjų valdomų Pietų Afrikos ir Rodezijos. 
Geležinkelį statys Kinija, kuri duoda be 
palūkanų ilgalaikę 167 mil. svarų paskolą.

Kiek anksčiau, siekdami tokios nepri
klausomybės, abu šie kraštai nusitiesė ke
lią ir vamzdžių liniją naftai.

Rusų protestas
Sov. Sąjunga pareiškė protestą JAV. kad 

jų karinis lėktuvas pažeidė sienų.
Turimas galvoje lėktuvas, kuris atskrido 

iš Turkijos su generolais.

Kitas lėktuvas
Du rusai technikos studentai privertė 

mažą sovietų lėktuvą nusileisti Turkijos 
uostamiestyje Sinop prie Juodosios jūros.

Uždarė sieną
Austrija uždarė sieną su Čekoslovakija, 

kai paaiškėjo, kad ten yra susirgusių cho
lera.

Atleistas generolas
Čekoslovakijoje atleistas iš pareigų bu

vęs ryšininkas su sovietiniais daliniais ir 
pasireiškęs sovietų simpatikas gen. Rytir.

Niekas nenori
Iš JAV kalėjimo pabėgęs hipių apaštalas 

ir narkotikų vartojimo skatintojas dr. Lea
ry ir trys jo bičiuliai buvo išprašyti iš Li
bano. atsisakė juos įsileisti Sirija. Jorda
nas ir Egiptas.

Prieglobstį jiems duos Alžyras.

Pakvietimas į Maskvą
Sov. Sąjungos užsienių reikalų min. Gro

myka pakvietė apsilankyti Maskvoje Bri
tanijos minister) pirm. Heathą ir užsienių 
reikalų min. sirą Douglas-Home.

Pakvietimas priimtas. Tik dar nenusta- j 
tytas tokios kelionės laikas.

į Tokių reikalavimų, parodymų, prisimini
mų. charakteristikų daug išspausdinta spa
lio 20. 21. 23 d. d. numeriuose. Visuose 
smerkiami ir kaltinami Bražinskai ir rei
kalaujama juos išduoti.

UŽSITARNAUTAS POILSIS KOMISARU! 
ČEKISTUI

Trečiojo rango milicijos komisaras čekis
tas Nikalojus Šostackis, išdirbęs Vilniuje 
nuo 1945 metų, kaip rašo „Tiesa“, išėjo į 
užsitarnautą poilsį.

KELI GERI KELEIVIAI
Tasso korespondentai A. Gurgenidzė ir 

V. Mose.švilis. aprašydami Bražinskų už
puolimą lėktuve, nurodė, kad sužeistam pi
lotui, kurio gyvybė buvo pavojuje, pasisiū
lė duoti kraujo „bent keli keleiviai“.

Lėktuve, kaip „Tiesa“ rašo, buvo 46 ke
leiviai.

SUSIDŪRIMAS SU DEMONSTRANTAIS
„Naujienos" rašo, kad New Yorke staty

bos darbininkai, apsiginklavę lazdomis, ak
menimis ir kitais panašiais pabūklais, ge
rokai apdaužė marširuojančius taikos de
monstrantus prieš Vietnamo karą.

Tas darbininkų susirėmimas su taikos 
demonstrantais buvo tikra staigmena ir su
silaukė įvairių komentarų.

PAŠA ULYJE
— Pro Filipinus du kartus per savaitę 

praėjo taifūnas, apie 1.000 žmonių žuvo.
— Viename Britanijos greitkelyje (M3) 

nukrito pravažiuojančio sunkvežimio at
sarginis ratas ir vieną ten dirbusį žmogų 
užmušė, o du sužeidė.

— Indijos parlamentaras padovanojo 
JAV ambasadoriui žadintuvą, nes jis neat
važiavo į aerodromą išleisti min. pirm. 
Gandi, kaip buvo žadėjęs, — pramiegojo.

— Koelne našlė paprašė leisti atkasti 
jos vyro lavoną, nes jis buvęs palaidotas 
su 350 svarų —- jų sutaupomis.

— Europos Ekonominės Bendruomenės 
! kraštai mažina sviesto, pieno miltelių, cuk
raus ir kviečių gamybą, nes neturi kur dė
ti atsargų.

— Keturių kraštų policijai bendradar
biaujant. Paryžiuje suimti du vyrai, auto
mobilio dugne gabenusieji 105 svarus nar
kotiko heroino, kuris JAV juodojoje rinko
je būtų vertas apie 8 mil. svarų.

— Belgrado (Jugoslavijos) universiteto 
filosofijos fakulteto 500 studentų reikalau
ja. kad būtų paleistas 20 mėnesių kalėti 
nuteistasis jų draugas (jis buvo kaltina
mas „priešiška propaganda“).

— Britai džiaugiasi, kad šįmet susilauk
ta gero obuolių ir kriaušių derliaus, kurio 
užteks iki N. Metų.

— Spalio 26 d. 42 kiniečiai perplaukė 
įlanką ir atbėgo į Hongkongą.

— Britanijoje kai kuriose įmonėse pro
fesinių sąjungų pareigūnai tikrina, kiek 
darbininkai kurią savaitę uždirba, ir jeigu 
kas daugiau uždirba negu prof, sąjunga 
ten leidžia, tai baudžiamas.

— Barney ir apylinkėse Norfolko graci
joje (Britanijoje) buvo uždaryti keli barai 
dėl to. kad mažiau lankėsi gėrėjų ar kad 
ruošiamasi pertvarkyti pastatus, ir ta pro
ga laikraščiai apgailėjo 72 m. amžiaus se
nuką. kuris geria nuo 16 m. amžiaus ir da
bar kasdien dar ištraukdavo po paintą, o 
po tos nelaimės turi anksti eiti gulti ir pa
sitenkinti puoduku kakavos.

— Laukiant 1971 m. vasario 15 d., kai 
bus pereita j dešimtainę piniginę sistemą 
Britanijoje jau dabar prigaminta 3 milijar
dai 400 mil. naujųjų monetų, kurios pa
skirstytos 14.500 bankų (naujieji pusė pe
no. penas ir du penai bus paleisti į apyvar
tą tik vasario 15 d., o kiti jau yra apyvar
toje).

— Pabaigai šįkart tegu bus istorija 
kregždžiuko. kuris Londono aerodrome bu
vo patekęs katei j nagus, bet kurį išgelbė
jo darbininkai, jis buvo pagydytas, ir ruoš
tasi jį gabenti nemokamai lėktuvu į Nigeri
ją. kur jo giminės paukšteliai išskrido, kol 
jis sirgo, ir j jo išleistuves susirinko būrys 
fotografų, visiems jis pozavo, bet kažkuris 
fotografas panorėjo turėti jo nuotrauką 
laisvo, ne narvelyje, o kai tas Bonzo (taip 
jis buvo pavadintas) pasijuto laisvas, ta
da purptelėjo, atsitrenkė į stiklą, vargšas, 
ir nusisuko sprandą!

DBLS Halifaxo Skyriaus nariui

MORKUI ASAČIOVUI, 
jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Skyriaus Valdyba ir nariai

LIETUVA LAUKIA
Lietuvos Diplomatijos šefo raštas 

Jungtinių rautų generalinės asamblėjos 
pirmininkui Edvardui Hambro

Minint Jungtinių Tautų įsteigimo 25 mir
tų sukaktį, linkiu joms geros ateities. Pir
moje vietoje linkiu, kad Organizacija tilptų 
veiksmingu įrankiu atstatyti tarptautinei 
tvarkai, pagrįstai laisvės tad teisingumo 
principais ir privalomai ypač visiems Jung
tinių Tautų nariams.

šis linkėjimas yra juo nuoširdesnis.*kad 
jis išplaukia iš Lietuvos gyvybinių intere
st), nes Lietuva yra vieno Jungtinių Tniltt 
nario, būtent. Sovietų Sąjungos agresim 
auka. **

Kaip žinoma. Lietuva, kartu su Estija 1r 
Latviją, tebėra karinėje sovietų okupacijo
je. kuri prieš lietuvių tautos valią jai .yra 
jėga primesta. Vadinamoji „Lietuvos, sp. 
vietinė socialistinė respublika" tėra Mask
vos vyriausybės padaras, sumanytas oku
pacijai paslėpti.

Pareikšdamas dar kartą, kad lietusių 
tauta nepakeičiamai siekią atgauti laisvą 
savo suvereninių teisių vykdymą, aš laikau 
sau pareiga pakartotinai protestuoti prieš 
brutalų jėgos pavartojimą, kuriuo Sifviėt * 
Sąjunga yra nusikaltusi Lietuvos atžvilgiu 
ir taip pat pažeidusi tiek Jungtinių Tajįįtu 
statutą, tiek tarptautinę teisę. i

1939 metais p. C. J. Hambro..plrminlnka- 
vęs Tautų Sąjungos asamblėjai, Kurios pa
sėkoje Sovietų Sąjunga buvo pašalinta iš 
Ženevos institucijos, kalbėdamas apie #b- 
vietų agresiją prieš Suomiją, padarė Tlw- 
tų Sąjungos nariams šį rimtą įspėjimą: 
„Mes privalome veikti tokiu būdu, kad ne- 
apviltume mažos nelaimėjo atsidariusios 
tautos lūkesčių“.

Dabar kita maža tauta, lietuvių 
būdama didžioje nelaimėje, 'laukia, , kSd 
Jungtinės Tautos, atsižvelgdamos jos iėi- 
šių, sugebėtų jai atgauti neprikliitlMgipljc- 
Lietuva laukia, kad Jungtinės Tkulotf at
liktų Tamstos įžanginėje kalboje tikslingai 
apibūdintą užduotį — „atstatyti 
žmonių pasitikėjimą Jungtinių Tautų Or
ganizacijos veikla“.

PAKLAUSIMAI VOKIETIJOS 
PARLAMENTE

Spalio 9 <1. Vakarų Vokietijos Bundesta
go (federalinio parlamento) narys von Fh'- 
eks, priklausąs opozicinei krikščionių de
mokratų unijai (CDU), įteike paklausimą 
užsienių reikalų ministeriui Seheeliui. Pa
klausimas lietė rugpjūčio 12 d. Maskvoje 
pasirašytąją tarp Vokietijos ir Sovietų Są
jungos sutartį apie jėgos išsižadėjimą abie
jų valstybių santykiuose ir esamų sienų 
neliečiamybę. Atstovas v. Fircks paklausė 
ar „sienų neliečiamybė“ taikoma ir sic 
noms, kurios atsirado kaip aneksijų pada
rinys.

Užsienių reikalų minister)* Scheel savo 
atsakyme pabrėžė, kad „sienų neliečiamy 
bė“ netaikoma „aneksijų“ sienoms, srrū’ 
kiau neaptardamas šios sąvokos.

Kaip tenka patirti, atstovas von F-incks, 
kilęs iš Latvijos, turėjo galvoje luhiji * 
valstybes. į?

LIETUVIAI DISKUSIJOSE -f
Saaro krašto vidaus reikalų ministerija 

bendradarbiaudama su visa eile visuome
ninių organizacijų, spalio 16-18 d. surengė 
Saarbruckene paskaitų ciklą beri fra<:< *< 
ma „Politiniai kraštutinumai". 1 ši rrm** 
buvo pakviestas pasiuntinybės patarė*,,- 
dr. A. Gerutis, kuris pakvietimą priėmė**!: 
dalyvavo diskusijose. Parengime dalyvavo 
taip pat mokytojas Algirdas Palavinsiąs, 
Saaro krašto Lietuvių Bendri’O*r''”’<“* 
mininkas.

VLIKO darbas per aukas Tautos* Fondui.

GĖLĖS ŽUVUSIAJAM
Jei gatvėje žuvo nuo au'omdbilid žmo

gus. Lietuvoje įsigyvena paprotys tofę.vi*- 
•oje padėti gėlių pvokš’e
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ENCYCLOPEDIA LITUANICA
išeis per trejis metus

Lietuvių Enciklopedijos leidykla, siekda
ma pagreitinti angliškosios Encyclopedia 
Lituanica rengimo darbus, išplėtė jos re
dakciją taip, kad nuo šiol visi numatytieji 
tos enciklopedijos tomai galėtų būti ren
giami lygiagrečiai, nelaukiant abėcėlinės 
tvarkos. Šalia prof. Simo Sužiedėlio, paren
gusio visų tomų planą ir jau suredagavusio 
pirmąjį bei žymią dalį antrojo tomo, ir ša
lia prof. Raphaelio Sealey, kalbinio redak
toriaus stilisto, redaktoriais pakviesti dar 
prof. dr. Juozas Jakštas, prof. dr. Antanas 
Kučas, prof. Algirdas Landsbergis, prof. dr. 
Jonas Puzinas ir Vincas Rastenis.

Spalio 19 New Yorko Lietuvių Kultūros 
Židinio patalpose įvyko Encyclopedia Li
tuanica redakcijos posėdis, kuriame daly
vavo visi minėtieji redaktoriai (be prof. 
Sealey) ir leidėjas Juozas Kapočius. Tuo 
posėdžiu pradėtas naujas Encyclopedia Li
tuanica leidimo darbų etapas. Susitvarky
ta taip, kad žymiai sumažėtų ir pagaliau 
visai išnyktų laukimo protarpiai nuo vieno 
tomo išspausdinimo iki kito atidavimo į 
spaustuvę.

Dirbant ligi šiol turėtomis jėgomis, nuo 
pirmojo tomo išleidimo iki antrojo priren- 
gimo spaudai bus praėję kiek daugiau kaip 
metai laiko. Siekiama, kad tarp antrojo ir 
trečiojo tomų tasai laukimo laikas sutrum
pėtų mažiausiai per pusę, o tolesni tomai 
galėtų būti spausdinami visai be pertrau

Encyclopedia Lituanica štabas: J. Puzinas, S. Sužiedėlis, A. Landsbergis, J. Jakš
tas, A. Kučas, J. Kapočius, V. Rastenis. Foto V. Maželio.

BOLŠEVIKU VALDŽIOS 
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1910-1910 METAIS jų pačių dokumentų šviesoje

Ats. mjr. P. Gudelis

visus raštus, koreguoja ir išmeta visa, kas gali būtiKaip ir galima buvo tikėtis, dokumentų rinki
nyje nėra paskelbtas tą nepriklausomybę, kaip da
bar lietuviai bolševikai vadina, suverenumą naiki
nantis dokumentas. Jį užtinkame dr. .1. Pajaujo 
straipsnyje „Komunistų klasta ir veidmainiškumas“ 
(Vrp. 17 p.). Remdamasis „Lietuvos TSR istorijos 
šaltiniuose“ (Vilnius, 1958 m. III t., 191 p.) paskelb
tu dokumentu, dr. Pajaujis rašo: „Kai Rusijos ko
munistai jau tarėsi pakankamai įsitvirtinę Pabaltijo 
kraštuose, tada jie prašneko kitaip, parodydami sa
vo tikrąjį imperialistinį veidą. Aštuntasis Rusijos 
Komunistų Partijos kongresas 1919 m. kovo 19 d. 
priėmė tokią rezoliuciją apie nacionalines organiza
cijas: „Šiuo metu Ukraina, Latvija ir Baltarusija gy
vena kaip atskiros Tarybų Respublikos. Tai yra šiuo 
metu išspręstas klausimas dėl valstybinio gyvavimo 
formų- Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad Rusijos 
Komunistų partija turi, savo ruožtu, susiorganizuoti 
savarankiškų komunistinių partijų pagrindu... Aš
tuntasis suvažiavimas nutaria: turi būti vieninga 
centralizuota Komunistų partija su vieningu Centro 
Komitetu... Visi Rusijos Komunistų Partijos ir jos 
vadovaujamų įstaigų nutarimai yra besąlygiškai pri
valomi visoms partijos dalims,, nepriklausomai nuo 
jų nacionalinės sudėties. Ukrainos, Latvijos ir Lie
tuvos komunistų Centro Komitetai turi sričių komi
tetų teises ir yra visiškai pavaldūs Rusijos Komunis
tų Partijos Centro Komitetui" (mano pabr.) O vi- 
rybų Lietuvos Respublika“, kurios komunistų parti
jos centro komitetas yra „visiškai pavaldus“ Rusijos 
kraštuose tikroji valdžia yra komunistų partijos cen
tro komitetas. Tai štai kokia ta „nepriklausoma Tą
siems gerai žinoma, kad komunistų valdomuose 
Komunistų Partijos Centro Komitetui“.

Ir taip pačių bolševikų skelbiamaisiais doku
mentais galime įrodyti, kad nė viena Tarybų Rusijos 
respublika nėra nepriklausoma. Niekam nepaslap- 
tis, kad bolševikai nuolat “atnaujina“ savo istoriją. 
Cenzoriai ir specialios komisijos peržiūrinėja, košia

kų, ir kad visas Encyclopedia Lituanica lei
dimas galėtų būti baigtas 1973 metais.

Posėdyje patvirtintas toks redaktorių 
darbo paskirstymas:

Prof. Simas Sužiedėlis baigia antrojo to
mo rengimą ir yra tolesniųjų tomų darbo 
koordinatorius. Vincas Rastenis baigia ant
rojo tomo dalį (daugiausia J raidės temas) 
ir redaguoja trečiąjį tomą (K — L — M). 
Prof. Juozas Jakštas redaguoja ketvirtąjį 
tomą (N — R), prof. Antanas Kučas — 
penktąjį (S — T), prof. Jonas Puzinas — 
šeštąjį (U — Z), o prof. Algirdas Lands
bergis redaguoja visiems dar neišleistiems 
tomams literatūros, teatro, dailės temas bei 
tų sričių menininkų biografijas-apibūdini- 
mus. Be to, kai kurioms temoms rengti yra 
pakviesti ir vėliau bus kviečiami savo sri
ties žinovai.

Asmenys, kurie jaučiasi turį tai ar kitai 
temai nušviesti duomenų, šia proga kvie
čiami painformuoti apie tai S. Sužiedėlį 
arba atitinkamo tomo redaktorių, šis kvie
timas skelbiamas viešai ypač dėl to, kad 
redaktoriai nesijaučia galį tobulai numa
nyti, kas kokių turi viešai dar nepaskelbtų, 
bet šiai enciklopedijai reikšmingų duome
nų. O svarbu, kad su reikalingais duomeni
mis nebūtų prasilenkta vien dėl susižinoji
mo stokos. Suprantama, kaip jau turimie
siems, taip ir šiuo keliu gautiems duome
nims turės būti taikomi šios enciklopedijos 

priešinga jų skleidžiamosioms pasakoms, kad “buvo 
taip, kaip nebuvo“. Bet vis dėlto, kritiškai panagri
nėjus, galima surasti per tuos koštuvus pralindusius 
prieštaravimų grūdelius.

O reikia neužmiršti, kad tie iškošti ir išfiltruoti 
raštai spausdinami keleto šimtų puslapių storio kny
gose ir leidžiami dešimtų tūkstančių tiražais. To
kiais falsifikuotais raštais maitinami Lietuvos gy
ventojai, apverčiamos užsienių bibliotekos, ir jie 
pusvelčiui visur pardavinėjami laisvajame pasauly
je. Tuo būdu paprastas skaitytojas apglušinamas 
gausybe tendencingų tiesos iškraipymų ir nuolat 
kartojamų žodžių srautu: buožės, buržujai, kapita
listai, imperialistai, kraugeriai, išnaudotojai ir pan. 
Tačiau nesuprantama, kaip Lietuvos “mokslo žmo
nės“ drįsta tokiais šaltiniais remti disertacijas apie 
okupuotos Lietuvos suverenumą. Jiems turėtų būti 
sudarytas naujas, iš kitokių mokslo titulų išskiriąs 
“daktarų žonglierių“ laipsnis!

Juk ir pats gyvenimas rodo, kad netgi komunis
tinės satelitinės valstybės anaiptol nėra nepriklau
somos. Rusų tankais buvo žiauriai užgniaužtos 
Vengrijos pastangos išsilaisvinti. Kas tai užmiršo, 
tam paskutinis Čekoslovakijos pavergimas turėtų 
priminti tikrąją satelitinių valstybių padėtį.

O Brežnevo doktrina juk yra ne kas kitas, kaip 
rusų pastanga oficialiai pripažinti teisę Rusijai 
spręsti komunistinių valstybių likimą visur, kur tik 
rusų raudonarmiečių durtuvai gali pasiekti. Supran
tama, kad kurios tik tautos gali, stengiasi nuo tos 
priklausomybės ištrūkti.

Lietuviai bolševikai — rusų samdiniai
Šioje apžvalgoje man teko ligi šiol kalbėti, kaip 

rusai skyrė lietuvius bolševikus įvairioms pareigoms, 
kad Lietuvoje būtų sudaryta bolševikų valdžia, ir 
apie tų skiriamųjų nuolankias, bet nesėkmingas pa
stangas rusų reikalavimus įvykdyti. O tuo tarpu oku
puotoje Lietuvoje tautos išrinktoji Lietuvos Taryba

paskirties diktuojamieji atrankos dėsniai.
Ta pačia proga leidykla kreipiasi ir su 

kvietimu į visą šios enciklopedijos leidimui 
taip aiškiai ir be svyravimų pritarusią lie
tuvių visuomenę, primindama, kad

dabar, kai angliškosios lituanistinės en
ciklopedijos rengimo darbas jau suorgani
zuotas taip, kad įmanoma gana apytikriai 
ir gana realistiškai numatyti to darbo atli
kimo terminų tvarkaraštį, atėjo laikas ir 
visiems pritarėjams savo pritarimą irgi su
konkretinti ir imtis ENCYCLOPEDIA LI
TUANICA nebeatidėliojant užsisakyti ar 
užsakyti, kas yra kam ją numatęs.

Spalio 19 d. posėdyje Encyclopedia Li
tuanica leidėjas ir redaktoriai apskaičiavo, 
kad yra patenkinamos sąlygos, kuriose jie 
tiki atliksiu šį darbą maždaug per ateinan
čius trejus metus. Bet pabrėžiama, kad 
tarp tų sąlygų yra ir užsakymų plaukimo 
pagreitėjimas, kuriam pasireikšti laikas 
yra ne po trejų metų, o dabar.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA turinio 
reikalais kreiptis adresu: S. Sužiedėlis, 68 
Glendale St.. Brockton, Mass. 02402. Adre
sas užsakymams: ENCYCLOPEDIA LI
TUANICA. 361 W. Broadway, P. O. Pox 
95. So. Boston, Mass. 02127, U. S. A.

LEIDYKLA IR REDAKCIJA

VYTIS ANT KARALIŲ RŪMŲ
..Dirvoje“ išspausdintame straipsnyje 

..Lietuvos vytis ant Prancūzijos karalių 
rūmų“ J. Jonaitis, be kita ko. rašo, kad ant 
Liudviko šventojo (La Conciergerie) rū
mų prancūzų karalaitis Henrikas Valois, 
tapdamas Prancūzijos karaliumi ir 1572 m. 
išrinktas ir Lietuvos Didžiuoju kunigaikš
čiu ir Lenkijos karaliumi, įsakė savo me
nininkams papuošti rūmų laikrodį ne tik 
Prancūzijos, bet ir Lietuvos ir Lenkijos 
herbais.

Tas lietuviškas vytis išliko per daugelį 
revoliucijų ir karų iki šių dienų.

„LAISVĖS“ VARPAS ATKREIPĖ DĖMESĮ
Adelaidėje, Australijoje, surengtame 

tarptautiniame koncerte dalyvavo ir lietu
vių choras „Lithuania“, vadovaujamas so
listės G. Vasiliauskienės.

Australų dienraštis „The Advertizer“ pa
rašė, kad kompozitoriaus A. Vanagaičio 
„Laisvės Varpo“ daina buvo viena iš pra
našiausių koncerto programoje.

LIAUDIES MENO PARODA
Rugsėjo mėn. Broktono Lietuvių Bakūžė

je atidaryta liaudies meno paroda.
„Tėvynė“ rašo, kad visų kitų tautybių 

nameliai jau susilikvidavo, tik Lietuvių 
Bakūžė ALTO ir Broktono visuomenės pa
stangų dėka kasmet yra lankoma saviškių 
ir svetimtaučių.

KRIVŪLĖ
Vakarų Europos Lietuvių Sielovada Bad 

Woerishofene, Vokietijoje, išleidoj „Krivū
lės“ Nr. 1, pažymėtą rugsėjo mėn.

Žodyje į skaitytojus nurodoma, kad lei
dinys yra pirmoje eilėje skirtas Vakarų 
Europos Lietuvių vyskupui A. Deksniui ry
šiui su tikinčiaisiais palaikyti — pranešti 
per leidinį naujus nuostatus ir potvarkius ir 
prabilti švenčių progomis, taip pat skelbti 
vyskupijos sielovados kronikoms, pradėti 
pokalbiams Vatikano II koncilijos dvasia.

„Krivulę“ redaguoja kun. P. Celiešius ir 
kun. B. Liubinas, įjungę į talką kunigus 
ir pasauliečius. Lietuviai evangelikai taip 
pat dalyvauja leidinio talkoje.

Šiame pirmajame numeryje fotografijo
mis ir tekstu minimas lietuvių koplyčios 
šventinimas šv. Petro bazilikos kriptoje, 
spausdinamas vysk. dr. A. Deksnio žodis 
dėl mišių kalbos, straipsnis apie Vakarų 
Europos Lietuvių Sielovados Tarybą, Va
karų Europos Lietuvių Katalikų Bendrijos 
statuto projektas, vysk. A. Deksnio veiklos 
atžymėjimas rugsėjo - spalio mėn., žinios 
apie Lietuvių Sielovadą Vakarų Europoje, 
apie misijas ir jų kapelionus, vysk. A. 
Deksnio pamokslas koplyčios šventinimo 
iškilmėse, tų iškilmių aprašymas, pluoštas 
žinių apie pasaulio lietuvių katalikų ben
driją. straipsnis apie ekumenines pamaldas 
ir kronika.

LITERATŪROS. DAINOS, MUZIKOS 
VAKARAS

„šeštadienio vakaras Adelaidėje. „Ni
dos“ išleistas kalendorius rodo 1970-jų me
tų rugpiūčio 1 d. Lauke siaučia audra“. 
Taip L. Pakalnis „Tėviškės Aiduose“ pra
deda pasakoti apie Adelaidės (Australijo
je) ateitininkus sendraugius, kurie atžy
mėjo savo veiklos dvidešimtmetį dvylik
tuoju literatūros vakaru.

Poezijai atstovavo Pr. Pusdešris. V. Bal
tutis ir J. Gučius skaitė savo prozos daly
kus. Paskaitą apie Bern. Erazdžionį skaitė 
ir jo eiles deklamavo dr. A. Stepanas. Prog
ramoje dar dalyvavo dainininkė G. Vasi
liauskienė. Urnevičienės vadovaujamas 
moterų kvartetas ir G. Vasiliauskienės 
koncertų akompaniatorė S. Hicks, atlikusi 
porą Sopino valsų.

J. ŠARKIS
Jack Sharkey, lietuvių kilmės buvęs pa

saulinis bokso čempionas, gyvena New 
Hampshire. JAV. Jis vadovauja sporto pa
rodoms įvairiuose miestuose ir yra labai 
visuomenėje populiarus. Dar tebegyva jo 
87 m. motina, o jis pats turi 14 anūkų.

A. ŠKĖMOS RAŠTAI
Mirusio rašytojo Antano škėmoš raštų 

antrasis tomas turi netrukus pasirodyti 
j JAV. Jame sudėti daugiausia dramos vei- 
I kalai.

vedė nepailstamą kovą su vokiečių vyriausybe dėl 
savo teisių į valdžią. Ji buvo ištisus mėnesius boiko
tuojama už pasivadinimą Valstybės taryba.

Matydama, kad vokiečių karinė galybė griūva, 
Valstybės taryba 1918 m. spalio mėn. pabaigoje at
liko pirmuosius konkrečius žygius įsteigti laikinajai 
vyriausybei ir perimti valdžiai iš vokiečių. Tačiau 
vokiečių okupacinė valdžia visomis išgalėmis prie
šinosi. (Dšm 79 p.).

Laikinoji vyriausybė iš pat pradžių turėjo dide
lių sunkumų su pinigais. Štai kaip tą reikalą apibū
dina pirmasis finansų ministeris M. Yčas (Dšm 109 
p.): “Visam tam reikalinga buvo trijų dalykų: pini
gų, pinigų ir pinigų. Kas tuos pinigus turėjo parū
pinti? Žinoma, finansų ministeris. Ir štai man teko 
užtraukti pirmą Lietuvos Valstybės vidaus paskolą, 
sumai 30.000 markių... šešiems ministeriams padali
nau po lygiai: kiekvienas gavo 5.000 markių, su ku
riomis pradėjo organizuoti ministerijas. Daugiau lė
šų beieškodamas, Ministerių kabinetas nutarė parei
kalauti iš vokiečių okupacinės valdžios, kad ji asig
nuotų „iš krašto įplaukų avansą ligi atsiskaitymo 
15.000.000 markių. Derybas su Darlehenkasse-Ost 
jis taip aprašo (Dšm 110 p.): „Vokiečių karo valdžia 
mūsų krašte, nuo pat Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dienos, buvo stojusi į griežtą opoziciją 
prieš mūsų nepriklausomos valstybės sukūrimą. To
dėl šis konkretus reikalavimas — pastatė juos prieš 
dilemą -— arba davus 15.000.000 tuo pačiu jau pri
pažinti Lietuvos Vyriausybę su visomis išvadomis, 
arba toliau traktuoti ją kaip nesančią.

Telefonas neperstojo veikęs tarp Berlyno ir 
Kauno. Aš buvau šaukiamas kelis kartus duoti vis 
naujų paaiškinimų, ir apie 11 vai. nakties, matyti, 
buvo gautos galutinos instrukcijos iš Berlyno asig
nuoti mums 10 milijonų markių, išmokant po 2 1/2 
milijonų savaitėje“...

Tik sumaniai pasinaudojus pasitraukiančiųjų 
vokiečių keblia padėtimi, pavyko priversti vokiečius 
sutikti duoti ir didesnę paskolą- M. Yčas tą kombi
naciją smulkiau šitaip aprašo (Dšm. 112 p.):

“Vokiečiai, traukdamiesi iš mūsų krašto, netu
rėjo jokio fizinio galimumo išvežti jų įtaisytas mū
sų krašte įmones, k. a.: elektros stotis, lentpjūves, 
įvairius fabrikus, telefonų ir telegrafų linijas bei me
džiagą ir t. t. Todėl jų ūkio skyriaus vedėjas... krei
pėsi į mane su pasiūlymu tas visas įmones perimti 
savo žinion ir už jas vėliau atsiskaityti su Vokietija...

(Bus daugiau)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LIETUVIŠKA SODYBA KORDOBOS 

KALNUOSE
„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo, kad 

„Lietuviškas sodybas turi Anglijos, Aust
ralijos, JAV ir Kanados lietuvių draugi
jos“.

Tokią lietuvišką sodybą nori įsigyti ir se
niausia Argentinos draugija „Neptūnas“ 
Kordobos kalnuose.

LIETUVIŠKAS KAIMAS KALIFORNIJOJ
New Yorko „Tėvynė“ rašo, kad kai ku

rie veikėjai nori įkurti „Lietuvišką kaimą“ 
Kalifornijoje. Siūloma tai daryti akcijų 
būdu

KNYGA APIE BALFĄ
Balfo 25 metų sukakčiai paminėti Brook- 

lyne išleista jubiliejinė knyga. Ją sureda
guoti buvo pakviestas dr. D. Jasaitis.

PAVOJUS MUZIKOLOGIJOS ARCHYVUI
JAV leidžiamosios „Muzikos žinios“ išsi

spausdino kompozitoriaus prof. VI. Jaku- 
bėno ir Vai. Šimkaus laišką, kuriame ra
šoma, kad Lietuvių Muzikologijos Archy
vas yra sunkioje finansinėje padėtyje ir 
jam gresia pavojus būti uždarytam.

Tame laiške rašoma: „...tai būtų be galo 
skaudus įvykis akademinei muzikologinei 
veiklai“.

Nutarta organizuoti rėmėjus.

DAINA PIRMAJAM TRAUKINIUI 
LIETUVOJE

„Muzikos žinios“ rašo, kad komp. V. 
Strolia netikėtai užtiko žydo Schulamith 
dainą „Das Lied fun Eisenbahn“, parašytą 
paminėti pirmajam traukiniui, išvestam 
per Lietuvą 1870 m.

Dainą jis surado kongresiniame knygyne 
Vašingtone.

EUROPON KONCERTUOTI
Pittsburgo žymi veikėja ir SLA Moterų 

pirmininkė J. Andriulionytė atvyko kon
certuoti į Europą su Duquesne Universite
to Tamboricų dainininkais.

DAKTARAI KONGRESAN j 
AUSTRALIJĄ

Iš JAV dr. M. ir A. Žemaičiai ir dr. O. ir 
J. Zubavičiai išvyko į Australiją dalyvauti 
anesteziologijos kongrese Canberros mies
te.

DIDELIS DALYVIŲ SKAIČIUS
Spalio 9-11 d. d. j Londoną (Ontario) 

Kanadoje susirinko 1.300 lietuvių atšvęsti 
16-tosios Kanados lietuvių dienos.

40 procentas suvažiavusiųjų buvo jauni
mas.

KNYGA „LIETUVOS UNIVERSITETAS“
JAV netrukus turi pasirodyti 600 psl. 

knyga „Lietuvos Universitetas“, kurią pa
rengė Pranas Čepėnas.

VIEŠNAGĖ ČIKAGOJE
Spalio 4-5 dd. Lietuvių Krikščionių De

mokratų Sąjungos Centro Komiteto prezi
diumas ir keli komiteto nariai lankėsi Či
kagoje. Pagrindinis tikslas buvo pasveikin
ti ir pagerbti lietuvių krikščioniškosios de
mokratijos tėvą kun. Mykolą Krupavičių 
jo 85 m. sukakties proga. Aplankę savo Še
fą, KD vadovai vėliau turėjo pasitarimą 
aktualiaisiais klausimais su Lietuvių Vals
tiečių Liaudininkų Sąjungos Centro Komi
teto ir Lietuvių Tautinės Sąjungos Centro 
Valdybos vadovais. (KDI)

ATSIMINIMAI Iš LENKIŠKŲ KALĖJIMŲ
Vilniečių Sąjunga jau paruošė ir atidavė 

spausdinti Petro Česnulio atsiminimus 
„Nužmogintieji“ apie lietuvių politinių ka
linių gyvenimą lenkų kalėjimuose.

Knygą leidžia Toronto (Kanada) vilnie
čių komisija.

KETVIRTOJI DAINŲ ŠVENTĖ
Ketvirtoji lietuvių dainų šventė įvyks 

1971 m. liepos 3-4 dienomis Chicagoje, 
JAV.

GOLFININKAI
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auk

lėjimo ir Sporto Sąjunga kiekvienais me
tais rengia individualines ir tarpmiestines 
golfo pirmenybes.

Šiais metais golfo pirmenybės buvo To
ronte. Kanadoje, ir jose dalyvavo 63 žaidė
jai. Individualinėse varžybose pirmąją vie
tą laimėjo jaunas torontietis Antanas Ser- 
gaitis. Tarpmiestinėse (komandinėse) taip 
pat laimėjo Toronto lietuviai. Antroji vie
ta teko chicagiečiams. o trečioji detroitie- 
čiams iš JAV.

AUTOMOBILIS IR TŪKSTANČIAI UŽ 
IŠRADIMĄ

JAV. Oakvilėje. Fordo automobilių įmo
nėje lietuviui P. Linkevičiui nusibodo kas
dien nešioti iš vieno galo dirbtuvės į kitą 
sunkią dėžę, kuria būdavo tikrinamas elek
trinės sistemos veikimas.

Jis ilgai galvojo, kaip čia padėti sau.
Tai namie jis pasigamino tokios pat pa

skirties ir daug tiksliau veikiantį aparatė
lį. kuris lengvai telpa į kišenę.

Už šį išradimą Fordo įmonė P. Linkevi
čių apdovanojo nauju automobiliu ir 6 
tūkstančiais dolerių.
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GRAIKIJOJE LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
R. SPALIS

Dar aplankom muziejų, apžiūrim, ką že
mė išsaugojo ir paliko mums. Po to trau
kiam | Micenus, kur buvusi Agamemnono 
pilis. Agamemnonas — graikų vyriausia
sis vadas kovose su Troja. Jo pilies milži
niški griuvėsiai stūkso ant didingo kalno 
su plačiomis panoramomis. Vokiečiai vyk
dę kasinėjimus ir kartą radę turtingai pa
laidotą karį ir patikėję, kad radę patį 
Agamemnoną, bet tyrimai parodė, kad tai 
vėlesnių šimtmečių liekana.

Vėliau dar aplankom Epidarą, gulintį 
tarp dviejų kalnų slėnyje. Jis buvęs ne tik 
religinis centras, bet ir poilsio vieta, čia 
buvo garbinamas Aesculapius, medicinos 
dievas, Apolono sūnus.

Dabartinė vietos pažiba yra atkastasis 
teatras, kurio akustika yra nepaprasta. 
Ten gali tilpti 16.000 žmonių. Užlipome į 
pačią viršūnę. Scenoje taip maža vietos, 
mūsų vadovė numetė monetą, ir mes gir
dėjome skambtelėjimą; brūkštelėjo degtu
ką, ir mes pagavome tą garsą. Kalba, 
šnabždesys pasiekia kiekvieną kampą, to
limiausią vietą ir tai atviroje aikštėje po 
mėlynu dangumi!

Toje nuostabioje vietoje ir dabar vaidi
nama. Mums besilankant, buvo ruošiama 
scena. Deja, negalėjome laukti vaidinimo, 
turėjome keliauti toliau į Nauplią. Naup- 
lios įkūrėjas, pagal legendas, buvo Pala- 
medo tėvas. Protingasis Palamedas. alfa
beto išradėjas, buvęs su Agamemnonu prie 
Trojos. Tarp kitko, Nauplioje gimęs ir le- 
gendarinis Herkulas.

Nauplios įlanka rami, ir iš balkono lan
go taip poilsinga žiūrėti į tą bekraštį jūros 
ir dangaus mėlynumą artėjančio vakaro 
vėsoje. Po triukšmingų Atėnų, saulės įkai
tintų griuvėsių, išraižytų kalnų — kontras
tas toks didelis, tyla -tokia gili, kad junti ją 
visais pojūčiais. Rodos, sėdėtum čia valan
domis, deja, reikia keltis, eiti valgyti, vėl į 
triukšmą, į kasdienybę. Stiprinamės po 
atviru dangumi. Staigiai užkritusią tamsą 
skleidžia žibintai. Sėdime greta amerikie
čių poros ukrainietiška pavarde. Pasirodo, 
vyras lenkų kilmės, motinos gerai išmoky
tas lenkiškai. Muzikas, dirbąs mokyklose. 
Taip, jis pažįsta „litvinus“. Jo paties ir 
žmonos gydytojas yra lietuvis Kaunas. La
bai geras gydytojas, tik vargas, kad reikia 
ilgai laukti eilės, bent porą valandų tenka 
išsėdėti priėmimo salėje.

Švintant — jūra lyg stiklas. Vos įmato
ma migla slidinėja jos paviršiumi. Netoli 
saloje baltuoja lyg ir pilis. Iš šono ant kal
no savo metu buvusi stipri tvirtovė. Norė
tųsi aplankyti abi vietas, tuo labiau, kad 
švelni šiluma kutena kūną ir nuovargio 
lyg nebūta. Su malonumu būtum lipęs į tą 
tvirtovės kalną. Deja, už durų jau pastaty
ti mūsų lagaminai, laikas ir mums judėti.

Šį kartą mūsų tikslas Olimpija. Dzeuso 
miestas, esąs Peloponeso vakarų pusėje. 
Kelionė įdomi ir labai įvairi. Vietomis 
vaizdai primena ispanų išdegintas aukštu
mas, kitur Šveicarijos kalnynai perpinti 
miškais. Dažnai kelias vyniojasi terasomis, 
ir tą pačią vietą pamatai kelis kartus, bet

JAUNIMO KONGRESO
A. Rinkūnas liepos 30 d. „Tėviškės Žibu

riuose“ rašo apie jaunimo kongresą, kuris 
numatomas 1972 m.

Nurodęs, kaip iki šiol vyko paruošiama
sis darbas, straipsnio autorius kelia tokį 
klausimą:

„Iki šiol liko tačiau neišryškinta viena 
pagrindinių kongreso sričių — kongreso

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet 
artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome 
specialiai sudarytus siuntinius, kurie bus 
maloni ir praktiška dovana jūsų artimie
siems.

Dovanų siuntinys 1 (1970).
3J jardo angliškos vilnonės geros rūšies 
kostiuminės medžiagos, 3 jardai crimplene 
medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam 
kostiumui arba dviems suknelėms, 3 jardai 
vyriškam arba moteriškam paltui ekspor
tinės rūšies veliūro arba vilnonės ir kaš- 
miro medžiagos, 2J jardo vilnonės sukne
lei medžiagos, 1 nailono arba medvilnės iš
eiginiai marškiniai, arba bliuzelė, 2 poros 
moteriškų arba vyriškų vilnonių ar nailo- 

- ninių kojinių.
Siuntinio kaina, įskaičius muitą ir visas 

persiuntimo išlaidas, yra £35.0.0.

Dovanų siuntinys 2 (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu 
dėvimi nailono lietpalč'ai, crimplene me
džiaga dviems puikioms suknelėms, vyriš

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras),

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734

ji vis raukšlėjasi, darosi mažesnė ir mažes
nė. Kartais ištįsus kilometrus traukiame 
prie pat krašto į gilų tarpeklį, ir kai kas 
pamiršta gėrėtis vaizdais. Tačiau kelias 
sausas, judėjimas menkas, ir geras šoferis 
užtikrina saugumą. Tarp kitko, kelias nau
jas, seniau būta didelio vargo keliauti to
mis vietomis.

Kartą pamatėme reginį, kuris įdomesnis 
ir už ispanų čigonų urvus.

Nenorėdami priklausyti juos užkariavu
siems turkams, vieno ar kelių kaimų gy
ventojai pabėgo ir čia, tada beveik nepri
einamose uolose, pradėjo kurtis. Dabar iš
augęs tikras miestelis, kuris atrodo kaip 
žuvėdrų lizdai. Ant kiekvienos uolos uole- 
lės vis namas ar keli. Nepratusiam, tur būt, 
pradėtų suktis galva ir dieną ten pabuvus.

Vadovė perspėja mus, kad nekeltumėm 
delno, norėdami sveikinti prajojančius ant 
asiliukų žmones, mat, tai reiškia „eik po 
velnių“. Jei norime sveikinti, turime moti.

Anglijoje dažnai keliu ranką sveikinda
mas pravažiuojančius pažįstamus, tačiau 
tikiu, kad jie nebuvo buvę Graikijoje ir ne
žino to simbolio.

Pagal vadovę, Graikija labai neturtin
gas kraštas. Komunistų supamas, turi 
įtempti savo negausius išteklius, leisdamas 
pinigus ginklavimuisi. Dalis graikų tik kar
tą ar dukart per metus paragauja mėsos. 
Dėl to neturto yra bent 30 procentų komu
nistų. Garsesni, pabėgę į užsienį, spėjama, 
gauna pinigų, kad varytų propagandą, kel
dami vakarų viešąją opiniją prieš dabarti
nę valdžią.

Nusileidžiam nuo kalnų ir patenkam lyg 
į kitą pasaulį. Upė, turtinga žaluma, platūs 
pavėsiai perspėja, kad artėjam prie Olim
pijos, kur jau 776 m. p. Kr. prasidėję Olim
po žaidimai truko daugiau kaip 1000 me
tų. Žmonių istorijoje tai jau tikrai nepa
prastas įvykis.

Apsistojame atokiau nuo naujojo Olim
po miesto gražiame parke, netoli muzie
jaus. Mūsų viešbutis senesnio tipo puikus 
pastatas, skęstąs tarp gėlių, su vaizdais į 
upę ir žaliąjį slėnį. Malonu pasivaikščioti 
tarp šių žalumynų, užsukti į pietų krašto 
miškelį, bet upė per toli.

Pirma aplankome muziejų, o paskui už 
kilometro esančius atkastuosius Olimpus, 
kurie 393 metais jau apsikrikštijusio ro
mėnų imperatoriaus įsakymu neteko savo 
buvusios reikšmės. Buvo uždrausti „pago
niški“ žaidimai ir apgriautos šventyklos. 
525.ir‘55'1 metų, žemės drebėjimas, slinki
mas ir potvyniai atliko tolimesnį naikini
mo darbą, ir ši senoji Olimpija gulėjo pa
laidota. užmiršta per 1300 metų! Tik vo
kiečiai arcreologai ją atkasė.

Savotiška nuotaika apima žmogų, per
žengus tos buvusios kūno ir dvasios šven
tovės vartus.

Deja, sveikų pastatų nebeliko. Bet jų 
pamatai, didžiulės kolonos šalimais, porti
kai ir kitkas liudija tą praeitį. Čia gi buvo 
pirmosios gimnazijos, kur fiziškai ir pro
tiškai lavinosi atletai, Dzeuso ir kitų die
vų šventyklos, na, žinoma, ir kiti pastatai.

tikslas. Kam kongresas ruošiamas? Ar šis 
dar ryškiai nesuformuluotas tikslas patei
sins milžinišką darbą ir dideles pinigų su
mas, investuojamas j kongresą? Toronte 
įvykusiame jaunimo atstovų pasitarime dėl 
kongreso tikslų buvo dvi skirtingos nuo
monės. Vieni tuo tikslu norėjo laikyti jau
nimo susitikimą pasauliniu mastu, kiti siū-

Kalėdines dovanos
kas arba moteriškas megztukas, vilnonis 
arba acryleno, 3} jardo vilnonės kostiumui 
medžiagos su įrašu „all wool made in Eng
land“, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

.Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra 
^35.0.0.

Taip pat mielai pridedame į šiuos ar ki
tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir pageidauja
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui 
viršus £15.0.0, vilnonės gėlėtos skarelės po 
35/—, vyriški arba moteriški nertiniai 
£4.15.0, nailono marškiniai £2/10 —, nai
lono lietpalčiai £4.0.0, gėlėtos nailono ska
relės po 16/—, nepermatomo nailono suk
nelei £4.0.0, puikūs vilnoniai moteriški ša
liai £3.5.0 ir kita.

"Už £12.0.0 pasiunčiame maisto siuntinį 
iš specialiai parinkti) produktų. Priimame 
užsakymus auto mašinoms, motociklams, 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun- 
ęiame pinigus ir t. t.

Vokiečiai archeologai ją atkasė
Atletai susirinkdavo dešimt mėnesių 

prieš rungtynių pradžią ir lavinosi gimna
zijose. Prieš pat rungtynes prisiekdavo 
Dzeusui, kad kovos garbingai. Nusikaltę 
turėjo užsakyti ir palikti Dzeuso bronzinę 
statulą tam tikroje vietoje ne tik su savo 
vardu joje, bet ir savo tėvo ir gyvenamojo 
miesto. Taigi ne tik išlaidos, bet ir didžiu
lė gėda.

Greta to miesto ir stadionas, lygiai koks 
jis buvęs ketvirtame šimtmetyje prieš Kr. 
gim. Jo viduryje iš abiejų pusių pakilios 
vietos teisėjams. Patys atletai rungėsi nuo
gi, ir ištekėjusioms moterims buvo už
drausta žiūrėti rungtynių. Viena, norėda
ma pamatyti savo vyrą atletą aikštėje, per
sirengė jo drabužiais ir įsimaišė tarp kitų 
žiūrovų. Tačiau ji buvo atpažinta, ir jai 
grėsė mirties bausmė. Toji bausmė buvo 
neįvykdyta, bet nuo to laiko ir žiūrovai tu
rėjo nuogi stebėti žaidimus.

Netoliese 1961 m. pašventinta Tarptau
tinė Olimpinė Akademija, kurios tikslas 
atgaivinti ir išlaikyti olimpinę dvasią. Čia 
palaidota širdis Pierre de Coubertin, olim
pinių žaidimų atgaivintojo, tėvo.

Olimpiniame stadione atidengiau ir ant
rojo amerikono paslaptį. Prie žmonių jis 
kažkodėl nesikalbėdavo su žmona, jų pasi
kalbėjimai vykdavo toliau nuo kitų. Bet šį 
kartą nenuorama vėjas atnešė sakinį iš to
lo. Kalbėta ukrainietiškai. Negi gėdinasi 
savo gimtosios kalbos?!

Rytą buvo labai gaila atsisveikinti su se
nąja Olimpija. Kiti dar ėjo žiūrėti tos nau
josios, bet aš nedrįsau žengti to žingsnio. 
Atmintyje tenorėjau palikti tik tą senąją 
Olimpiją.

(Bus daugiau)

MERGAITĖ IR PAPŪGA
New Jersey papūga pasakė veterinoriui. 

kas susargdino jos šeimininkę — 6 metų 
mergaitę. Tuo metu paukštis nieko nelesė, 
nei gėrė.

Veterinorius jokios ligos nerado, bet 
paukštis vis kartojo: aš nekenčiu mokyklos 
ir aš neisiu ten.

Pasirodo, papūga tais žodžiais imitavo, 
mergaitę, nes ji nuolat juos kartodavo, ka
dangi nemėgo mokyklos.

Veterinorius patarė mergaitei pamėgti 
mokyklą, tada ji pagelbėsianti ir susirgu
siam savo paukščiui. Mergaitė paklausė jo, 
ir papūga pasveiko.

BEVEIK JAUNIAUSIA ŠALIS
Alžyro respublika yra viena „pačių jau

niausių“ pasaulio šalių. Daugiau kaip pusė 
(57%) jos gyventojų neturi 20 metų.

SAIKINGAS MANDAGUMAS
Viename Tokijo žurnale paskelbti įdo

mūs duomenys. Pasirodo, kadaise japonas 
per dieną žemai nusilenkdavo 54 kartus. 
Dabar jam užtenka devynių kartų.

TIKSLAS 
t

lė kongresui duoti daugiau ideologinės stu
dijų savaitės pobūdį. Pastaroji nuomonė 
dar daugiau išryškinta JAV jaunimo sim
poziume Čikagoje, kuris kongreso tiksluo
se matė šias temas: jaunimo jungimasis į 
kultūrinį gyvenimą, darbas lit. mokyklose, 
ideologijos ir struktūros derinimas su da
bartimi. kultūrinių ir mokslinių laimėjimų 
pristatymas kitataučiams. Klevelando su
važiavimas savo rezoliucijose ryškino dau
giau politinius kongreso tikslus: protestuo
ti prieš Lietuvoje vykdomą tautžudystės 
okupaciją, pasisakyti už Lietuvos laisvės 
atstatymą, ruošti simpoziumą bendradar
biavimo su kraštu klausimu, na, ir „prista
tyti viso pasaulio lietuvių kultūros gyveni
mo eksponatus — dailės ir foto parodas, 
leidinius, muzikos kūrinius, dramos veika
lų pastatymus“, kitais žodžiais sakant, prie 
kongreso prijungti ir kultūrinį bendradar
biavimą. Taigi, kaip matome, kongreso 
tikslų siūlomoji skalė — labai didelė: pra
dedant nuo gana paprasto jaunimo susiti
kimo, toliau einant per kultūrinius ir vi
suomeninius reikalus į tokią politinę sritį, 
kuri ir iki šiol jau daug kartėlio į mūsų 
gyvenimą yra įnešusi“,.

Apkalbėjęs galimuosius kongreso tiks
lus, straipsnio autorius toliau rašo:

„Pirmiausia iki kokio laipsnio reikia 
aukščiau minėtųjų tikslų — socialinio, kul
tūrinio. politinio, ypač kultūrinio bendra
darbiavimo parodų? Toliau— ar jaunimas, 
įsižiūrėjęs į politiką, nepamiršo pirmiau
sią pasižiūrėti pats j save, pažvelgti į tai, 
kokios pavojingos įtakos ateina į mus iš 
aplinkos, ypač iš akademinės aplinkos, ir 
kaip reiktų nuo tų įtakų apsisaugoti pa
tiems ir apsaugoti visą mūsų lietuviškąjį 
reikalą? Ar tai negalėtų būti vienas pagrin
dinių kongreso tikslų? Tokioje perspekty
voje norėtųsi matyti, kad kongresui ruošti 
taisyklės turėtų principinę įžangą, kurioje 
būtų aiškiai ir nedviprasmiškai nusakyti 
kongręso tikslai“.

Rugsėjo mėn. pabaigoj, J. A. Valstybių 
prezidentui Niksonui atvykus Londonan, 
daugumas angliškų laikraščių išsispausdi
no maždaug tokias pranešimų antraštes: 
Prezidentas ir Ministeris pirmininkas mė. 
gins išsiaiškinti, į kur Rusija žygiuoja ir 
ko ji siekia.

Po to, kai sovietų tankai prariedėjo Jor
dano dykumų laukais, po to, kai sovietų 
raketos prislinko arti Suezo kanalo, po to, 
kai, vos tik rusams-vokiečiams sutartį pa
sirašius, sovietai pradėjo grasinti Berlyno 
koridorių uždaryti, tokios laikraščių ant
raštės anglų žurnalistams ir laikraščius 
skaitančiam anglui galėjo atrodyti nepa
prastai mandrios ir sensacingos. Iš tikro gi 
jos parodė visišką angliško žurnalizmo po
litinį nesubrendimą, kraštutinį naivumą 
(iki kvailumo) šių dienų svarbiausiu poe
tiniu klausimu ir net begėdišką cinizmą 
200 milijonų europiečių atžvilgiu, esančių 
sovietų pavergtų. Ko Rusija siekia ir į kur 
ji žygiuoja, yra žinoma, jeigu ne taip ge
rai, nuo caro Jono Žiauriojo laikų, o tikrai 
labai gerai nuo Lenino-Stalino laikų. Visą 
tą laiką Rusija žygiuoja vis tais pačiais 
keliais ir vis į tas pačias vietas, kurios ne 
tik Jono Žiauriojo, bet dar ir Lenino lai
kais buvo vos matomos, o dabar jau visai 
artimos, net kaip ir savos.

Jau daug kartų bet kuria tinkama proga 
esu užsiminęs, kad sovietai deda dideles 
pastangas' įsigalėti Viduržemio jūroj ir. 
kiek tik būtų galima, ir toliau į pietus, t. y. 
šiaurinės Afrikos kontinente ir išilgai Sue
zo kanalo. Šiuo metu tai yra bene vienas 
svarbiausių sovietų uždavinių. Alžyras, Li
bija ir Egiptas jau pasiūlė savo kai kuriuos 
uostus Rusijos laivynui. Žiūrint toliau Af
rikos gilumon, štai rusų kariniai „patarė
jai“ treniruoja Egipto, Sudano ir Somali- 
jos kariuomenę, stato aerodromus ir kari
nius uostus. Tokių sovietiškų „patarėjų“ 
Afrikoje jau priskaitoma daugiau kaip 
10.000. Sovietinių karinių laivų skaičius 
Viduržemio jūroje pamažu, bet pastoviai 
didėja. Vakarų Europos valstybių budru
mui dėl gresiančio pavojaus sušvelninti 
Kremlius tuo pačiu metu siūlo įvairias 
bendradarbiavimo bei nepuolimo sutartis 
tai Vokietijai, tai Prancūzijai, tai net visai 
dar nesusovietintai Europai.

Vienintelė jėga, kuri šiuo metu pastoja 
kelią sovietams visiškai įsigalėti Europos 
pietų pakrantėse, yra šeštasis Jungt. Amer. 
Valstybių laivynas. Jo jėga yra vieninte
lė. su kuria rusai dar skaitosi. Ne taip se
niai prezidentas Niksonas yra viešai išsita
ręs. jog jis niekuomet neprileis, kad rusų 
laivyno pajėgos būtų pranašesnės už Ame
rikos. Ar Vakarų Europa gali ramintis šio 
pažado paunksnyje? Deja, ji neturi kitokio 
pasirinkimo.

Besitvirtindami Viduržemio jūroj, sovie- 
tai nepamiršo Indijos vandenyno. Prieš po
rą mėnesių jie užėmė nedidelę, jau seniai 
anglų apleistą salą Sacatrą. Ji yra labai 
svarbioj strateginėj vietoj — kely iš Suezo 
kanalo per Raudonąją jūrą į Indijos van
denyną. Paties vandenyno vidury rusai tu
ri įsirengę bazę Mauricijaus saloj, irgi ka
daise priklausiusioj Britų Imperijai. Sovie
tų karo laivynas palaiko nuolatinį ir regu
liarų kontaktą taip pat su Zanzibaru, ku
rio kaimyninė valstybė, Tanzanija, yra Ki
nijos komunistų įtakoj.

Palikę vandenynus ir salas, vos išlipę j 
Azijos pakrantes, vėl sutiksime rusų „pata
rėjus“ Indijoj, statančius povandeninių lai
vų bazes ir ginkluojančius Indijos laivus; 
sutiksime juos taip pat buvusioj britų ko
lonijoj, Singapūre, kurio uostas turi mo- 
derniškiausius įrengimus.

Kiek sovietų laivyno įsitvirtinimai ir ju
dėjimai Viduržemio jūroj yra nukreipti 
prieš Vakarų Europą, tiek Indijos vande
nyne ir jo pakrantėse jie yra nukreipti pir
moj eilėj prieš Kiniją. Čia Kremlius skuba 
pastoti Mao-Tse-Tungui kelią, kol jis yra 
užimtas įvairiomis kultūrinėmis revoliuci. 
jomis krašte ir dar, palyginti, per silpnas 
veikti už savo krašto ribų. Kelias Kremliui 
šioj pasaulio daly yra nepaprastai lengvas 
— kur buvusi Britų Imperija pasitraukia 
ten esamoji Kremliaus Imperija įžygiuoja 

Daugiau kaip 50 metų praėjo nuo rusu 
revoliucijos laikų, ir vis dėlto per visą tą 
laiką neteko girdėti apie bet kurį planin
gą komunistinį „išlaisvinimą“ plačiame 
pietų Amerikos kontinente, išskyrus mažą
ją Kubą. Net pačioje Kuboje po revoliuci
jos pasidarė visam dešimtmečiui ar net il
giau kažkaip rąmu, nors Kubos komuniz
mas vis dar tebekainuoja Kremliui milijo
ną dolerių kasdien (taip tvirtina buvęs 
Didž. Britanijos ambasadorius Kubai). 
Tiesa, prieš penketą metų buvo vienas ašt
resnis nesusipratimas tarp Rusijos ir J. A. 
Valstybių dėl raketų bazių Kuboje, bet ir 
tas nuostabiai greit buvo sutvarkytas. Po 
to buvo net rimtų žinių, kad Kubos dikta
torius Fidel Castro esąs labai nepatenkin
tas Kremliaus lėtumu ir nesidomėjimu di-1

namiškesne subversyvine akcija Pietų 
Amerikos kontinente, todėl pradėjęs dau
giau meilintis Kinijai ir atšalti nuo Rusi
jos.

Bet štai pasirodė, kad Fidel Castro ir 
daug kitų su juo klydo. Kada Jungt. Amer. 
Valstybių populiarumas ir įtaka Pietų 
Amerikoje dėl įsivėlimo į ilgą karą Vietna
me ir dėl tautą ardančių riaušių krašte 
pradėjo silpnėti, tuomet ir Kremliaus susi
domėjimas šiuo kontinentu pradėjo augti. 
O kada Peru valstybėje įvyko didelis že
mės'drebėjimas, tai J. Am. Valstybių žval
gyba pastebėjo, kad didžiuliai rusų lėktu
vai neva su pagalba Peru pakildavo iš 
Maskvos su daugiau kaip 60 žmonių, o nu
sileisdavo Peru tik su vos dešimt. O kur gi 
dingdavo kiti? Matyt, tie kiti tapdavo kaž
kur kažkieno „patarėjais".

Tik trumpam laikui po to praslinkus, bu
vo pastebėtas nepaprastas „veiklumas“ Ku
boje, Čilėje ir Bolivijoj. Kuboje pradėta 
statyti sovietų povandeninių laivų bazė: 
Čilėje tapo išrinktas valstybė" prezidentu 
žinomas komunistas dr. Salvador Allende; 
Bolivijoj įvyko karinis kairiųjų pervers
mas. Paskutinėmis žiniomis, perversmo 
valdžia jau spėjo nuvykti į Maskvą ir pa
siūlyti eksploatacijai metalų kasyklas ir ži
balo versmes.

šiomis dienomis Kanadoje susekta mil
žiniška ginkluota organizacija perversmo 
paruošty, kurios siūlai veda j Kubą.

Šie įvykiai pastatė Jungt. Amer. Valsty
bes j ti) pačit) pavojų grėsmę, kaip ir Vaka
rų Europą. Nors Kanadoje prasidėjusio su
kilimo įvykiai gęsta ir gyvenimas grįžta j 
savo senas vėžes, bet nepaprastai sunku 
įsivaizduoti, kad maždaug tokie pat įvykiai 
sustotų ties Čilės ir Bolivijos kalnais.

Štai keliai ir vietos, į kurias rieda Krem
liaus komunistinis imperializmas. Tais pa
čiais keliais jis riedėjo vakar, rieda šian
dien ir riedės rytoj, nes vieni jaučiasi ne
pajėgūs sustabdyti, kiti gi (Brandt, Pompi
dou...) naiviai padeda.

Kokios gi ateities perspektyvos? Atrodo, 
kad belieka tik laukti Kinijos, kuri greitu 
laiku gal ir bus kviečiama į Jungtines Tau- 
tajj. Tai yra labai didelė valstybė, ir Rusija 
jos tikrai bijo.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

Lietuvoje
MIRĖ J. MIKUCKIS 

...tįetųvoje, suįaukęs<8p metų airižiaus, 
spalio 13 d. mirė poetas' .Yuož as "Mik u ck i s,

Kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės 
pasižymėjo kaip karys ir buvo garsaus Ge
ležinio vilko vadas. Dar yra ėjęs Kauno 
karo komendanto ir Kauno kalėjimo vir
šininko pareigas.
|Po karo J. Mikuckis gyvetio Baltimorė- 

je, JAV. Pasiekęs senyvo amžiaus, jis 1968 
m., grįžta į okupuotą Lietuvą.

1964 m. „Nidos“ knygų klubas yra išlei
dęs jo eilių rinktinę „Derliaus vainikas“.

MIRĖ J. KULIKAUSKAS
„Literatūra ir Menas“ praneša, kad Lie

tuvoje mirė uolus kultūros darbininkas 
Juozas Kulikauskas.

Tuoj pat po karo J. Kulikauskas ėmė rū
pintis surinkti dokumentinę ir istorinę me
džiagą apie lietuvių rašytojus. Jo dėka yra 
išsaugota visa, kas primena Žemaitę, P. 
Višinskį, V. Kudirką, Lazdynų Pelėdą, K. 
Būgą. V. Krėvę, J. Jablonskį, V. Montvilą 
ir kitus.

t J. Kulikauskas ėjo Liaudies universit- 
te literatūros vadovo pareigas.

PAMINĖTAS P. VAIČIŪNAS
Lietuvoje spalio 8 d. respublikinėje bib

liotekoje buvo suruoštas vakaras paminėti 
1959 m. mirusiam poetui ir dramaturgui 
Petrui Vaičiūnui.

Apie rašytojo meilę Lietuvai kalbėjo J 
liūs Būtėnas, apie jo asmenybę papas: 
jo poetas Jonas Graičiūnas, apie jo dram, 
turgiją kalbėjo teatro kritikė J. Aleksai'-? 
Taip pat buvo dainuota ir skai'y - 
mis akompanuojant jo eilių.

PAMINKLAS „ISKRAI“ SU PRIEDU
Netoli Ukmergės Vilniaus kelio papk: 

tėję buvo atidengtas paminklas lenk :v 
„Iskrai“ (Lenino organizuotas ir l<:;r 
laikraštis), o prie jo nasodinti, pagal „Tu
šą“, du draugystės medeliai: ąžuolėlis ’ 
karagačas.

Karagačas yra Tadžikijos medis.

LAIMĖJO ■ -
Čerkase surengtosiose S:v. Sąjungos a- 

tojų varžybose dvi antrąsias vietas latmA 
Lietuvos artojai Z. Mackevičiūtė ir i->" 
grupėje T. Koviera.

Už TIKSLUMĄ
Lietuvos atstovė kaunie'ė Alevtina Gor.š- 

kova laimėjo aukso medalį parašiutininku 
šuoliuose iš tūkstančio metrų už nusileidi
mo tikslumą.

ANTRĄ KARTĄ
Vilniaus M. Melnikaitės biskvitų fabri

kui antrą kartą iš eilės buvo pripažintas 
komunistinio darbo įmonės vardas.

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 43 (1138). 1970. XI. 3

Europos Lietuvių Kronikų
DBLS TARYBOS POSĖDIS

Lapkričio 14 d., šeštadienį, 1 vai., Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose (121 Middleton Rd.) šaukiamas D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Tarybos po
sėdis.

Posėdžio dienotvarkėje numatyta: 1. Pir
mininko ir iš vietų pranešimai, 2. Lietuvių 
Fondo statutas (referuoja S. Nenortas), 3. 
Lietuviškasis jaunimas (referuoja A. Ga
šlūnas), 4. Sumanymai.

Organizacijos ir klubai, kurie dalyvauja 
DBLS Taryboje, atsiunčia į posėdį po 1 
atstovą.

D. Banaitis,
Laikinai einąs DBLS Tarybos 

Pirmininko pareigas

REIKALINGI KODAI
Britanija palaipsniui visur įsiveda prie 

adresų vadinamuosius kodo numerius. Kai 
kuriose krašto vietose jau seniai tie kodai 
įvesti. Jie yra tam, kad paštininkams būtų 
lengviau surasti adresatus.

Dabar jau kai kurie laiškanešiai nebene
ša adresatams ir laikraščio, jei nėra tų ko
do numerių prie adreso. Dėl to prašome 
tuos prenumeratorius, kurie nėra davę tų 
numerių, būtinai juos atsiųsti adresui pa
pildyti

K. VALACKA Į ANGLIJĄ
„Tiesa“ praneša, kad dviems mėnesiams 

j Angliją išvyko fizikas-matematikas K. 
Valacka. Čia jis susipažins su Kembridžo, 
Edinburgo universitetų ir Gotfieldo kole- 
džio technologiniais puslaidininkų labora
torijų tyrimais.

LONDONAS
SAMPANO IR KAVIARO BALIUS

Lapkričio 21 d. Londono Lietuvių Sporto 
ir Socialinio Klubo patalpose, 345a Victo
ria Park Rd., London, E. 9, pirmą kartą 
ruošiamas ypatingas

šampano ir kaviaro 
BALIUS.

Išnaudokite šią retai pasitaikančią pro
gą dalyvaudami šiame baliuje kuo gausiau
siai.

Kontinentalinė muzika, tarptautinis bu
fetas, įdomi programa.

Rengia šeštadieninės mokyklos tėvų gru
pė, ir pelnas skiriamas šeštadieninei mo
kyklai.

Šampanas, maistas ir įėjimas tik 25 šil.
Bilietų skaičius ribotas, prašome juos įsi

gyti kaip galima anksčiau per F. Senkuvie
nę arba V. Jurienę 739 8734.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
D. Britanijoje Pavergtųjų Tautų Savaitė 

šiais metais skelbiama lapkričio 22-29 d. 
Londone sudarytas Komitetas, į kurį įeina 
anglų ir visų, pavergtųjų tautų atstovai. 
Šiam komitetui pirmininkauja Lady Bird
wood. Pavergtųjų Tautų Savaitės metu nu
matyta gausi spaudos konferencija, pa
vergtųjų tautų atstovų susitikimas su Bri 
tų Parlamento nariais Parlamento rūmuo
se, bendros pamaldos St. Martin's bažny-1 
čioje ir masinis susirinkimas Chelsea Town 
Hali. Taip pat numatyta susirinkimų ir ki
tose vietose.

Smulki Pavergtųjų Tautų Savaitės prog
rama Londone bus paskelbta vėliau.

Pavergtųjų Tautų Savaitės organizaci
niai komitetai sudaryti Manchesteryje. 
Bradforde ir Nottinghame. Pavergtųjų 
Tautų Savaitę Anglijoje skelbia ir organi
zuoja British League for European Free
dom. Lietuviams atstovauja Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjunga ir jos pakviesti 
atstovai.

DAINAVIETĖS SUSIRINKO
Londono Lietuvių Moterų Dainavos 

Sambūrio metinis narių susirinkimas įvy
ko lapkričio 1 d. Lietuvių Namuose.

Išrinkta nauja Valdyba: pirmininkė G 
Gasiūnienė, vicepirmininkė P. Nenortienė. 
sekretorė M. Varkalienė, iždininkė D. Piš- 
čikienė ir valdybos narė T. Girėnienė. Į 
Revizijos Komisiją išrinkta J. Kerienė ir 
J. Baublienė.

Kol priešas plūsta, mes laimini — remki
me VLIKĄ, aukodami Tautos fondui.

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambūris

lapkričio 7 d., šeštadienį.
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens,London. W. 11, 

ruošia

Tradicini RUDENS BALIŲ
Pradžia 8 vai. Pabaiga 1 vai. nakties.

Gros gera muzika. Veiks bufetas. Bus įdomi loterija. 
Staliukai užsisakomi iš anksto telefonu 727-2470.

Pelnas skiriamas šalpos reikalams.
♦★A*********************************************************

MANCHESTERIS
SU RUDENS KRINTANČIAIS LAPAIS
Vietos soc. klubo vadovybė suruošė Stei

giamojo Seimo paminėjimą.
A. Šliauteris savo kruopščiai parengtoje 

paskaitoje gausiai susirinkusius dalyvius 
nukėlė į tuos senus laikus, kurių dauguma 
net neatsimena. Ištisa eilė įvykių, faktų, 
asmenybių, kovų dėl laisvės buvo išryškin
ta, tai kad ir trumpa, bet be galo svarbi 
Lietuvos istorijos dalelė, kurioje Steig. 
Seimas amžiams pasiliko kaip šviesus pri
siminimas. Dalyvių gausumas, jų katutės, 
pirm. Pūro širdingi žodžiai buvo lyg ir at
lyginimas paskaitininkui. Baigiama himnu 
ir visuotiniu pabendravimu.

Vietos skautų „Maironio“ berniukų drau
govė suruošė stovyklą klubo aplinkumoje. 
Skautininkams Maslauskui ir Jakimavičiui 
bei pasklt. A. Navackui būta darbelio, be
ruošiant jaunuosius į aukštesnius laips
nius. Žavėjo ir suaugusius jų žaidimai, vė
liavos pakėlimai-nuleidimai ir skautiškos 
tradicijos.

Pavergtųjų tautų komitetas. į kurį įeina 
ir eilė mūsų lietuvių, suruošė didžiulį pa
bendravimą. Tai bene pirmas tokios rūšies 
įvykis. Kone visa šimtinė mūsų apylinkės 
lietuvių ta proga pasinaudojo ir nusinešė 
gražių prisiminimų, tinkamai atstovauda
mi savo tautiečiams kitų tautybių tarpe ir 
įgijo daug draugų. Tuo reikalu šauniai pa
sidarbavo Banaitis, Snabaitienė, Jakimavi
čius.

Manchesteriečiams buvo didis malonu
mas turėti savo Lietuvių Namuose Brita
nijos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimą. 
Čia vietoje jau daug dešimčių metų visuo
meninė veikla vyksta organizuotai, ir va
dovaujamasi bendruomenišku demokratiš
ku principu. Aišku, visų organizacijų var
dai kitokie, sakyčiau, tipiški šio krašto tra
diciniai ir mūsų pamėgti vardai. Tad P. L. 
Bendruomenės (kaip organizacijos) čia yra 
naujas dalykas ir keliąs daug diskusijų. 
Nežiūrint to, Manchesterio org-jų atstovai 
gausiai dalyvavo, atvykusius apnakvydino. 
pavaišino ir susibičiuliavo su svečiais. Bai
gus konferenciją, visi dalyviai buvo pa
kviesti prie vaišių stalo. Vietos Moterų bū
relio pirmininkė O. Dainauskienė ir jos tal
kininkės Žebelienė, Lipkevičienė nesigailė
jo triūso, kad tik sveteliai pajustų mūsų 
vaišingumą, kas ir pasisekė su kaupu.

Ta proga pasveikintas sukaktininkas —• 
prel. J. Gutauskas — jam sugiedota ilgiau
sių metų.

Sekmadienį prel. J. Gutauskas atnašavo 
šv. mišias ir pasakė širdingą pamokslą. 
Londono, Glasgovo. Manchesterio giesmi
ninkai siuntė dangun mūsų giesmes. Didž. 
Britanijos Liet. B-nės Krašto Taryba ir 
Valdyba užsitarnavo gražų pagyrimą, su- 
ruošdama gausią, darbingą konferenciją 
Manchesteryje. Ir taip įžengėm į rudens 
darbuotę.

D. Dainutis

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap

kričio 28 d., šeštadienį. 6 vai. vak.. Lenkų 
klubo salėje. Whitefriars Lane. Coventry, 
rengia

Kariuomenės Šventės Minėjimą.

Programoje: paskaita, šokiai, loterija 
ir kt.

Po oficialios dalies šokiams gros E. Dra
gūno kapela iki 1 vai. ryto, baras su įvai
riais gėrimais ir užkandinė veiks iki 12 vai. 
nakties.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius, 
su draugais ir pažįstamais maloniai pra
šom gausai atsilankyti.

Skyriaus Va/dyba

NOTTINQHAMAS
LIETUVIŲ PRISIMINIMAS

Lapkričio 8 d., po 11.15 vai. liet, pamal
dų Židinyje už mirusius, bus lankomi lie
tuvių kapai Wilford Hill kapinėse. Prie 
įėjimo susirinksime 13 vai. ir bendra gedu
linga eisena bei pamaldomis prisiminsime 
mūsų mirusius.

Žvakutės gaunamos Liet. Židinyje.
Židinyje paskutiniai gedulingi mišparai 

bus lapkričio 9 d., 7 vai. vakare.

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ SUEIGOS
Lapkričio 7 d., 2 vai. po pietų, skautės 

renkasi sueigai.
3 vai., tuojau po skaučių sueigos, įvyks 

skautų sueiga.
Prašome visus, kurie norėtų skautų-čių 

eilėse dalyvauti, tuo laiku būti „Židinyje“.
Vadovai

Į ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJĄ

Lapkričio 28 d., 14 vai., Lietuvių Židiny
je (16 Hound Rd., West Bridgford, Notting
ham NG2 6AH) renkasi Anglijos tautiečiai 
į Pasaulio Liet. Kat. Bendrijos Anglijos pa
dalinio steigiamąjį suvažiavimą.

Be kitų darbų, bus išrinkta Anglijos Liet. 
Bendrijos Taryba ir atstovai į Vakarų Eu
ropos Liet. Kat. Bendrijos centro valdybą 
ir Sielovados Tarybą.

Laukiami atstovai iš kiekvienos parapi
jos. misijos-kolonijos ir iš centrinių kata
likiškų bei bendrinių organizacijų po vie
ną atstovą.

Suvažiavime gali dalyvauti visi tautie
čiai.

Po suvažiavimo Nottinghame bus įdomus 
Liet, kariuomenės minėjimas.

Atvykstantieji į suvažiavimą, skubiai 
praneša žemiau pasirašiusiam židinio ad
resu.

Jei kas norėtų nakvynės, stengsimės pa
sirūpinti.

Kun. S. Matulis. M. I. C„
Sielovados delegatas

BRADFORDAS
LITERATŪROS IR MENO VAKARAS
„Vyties“ Klubo valdyba, visą laiką sie- 

lodamasi kultūriniais reikalais, pasišovė 
tvykstelti staigmena — surengti šiaurinės 
Anglijos lietuvių rašytojų ir menininkų li
teratūros ir meno vakarą. Tokio parengimo 
jau seniai nebūta mūsų dažnai apsiniauku
sioje padangėje.

Vakarą nutarta surengti gruodžio 5 d. 
„Vyties“ Klubo patalpose. Jau pakviesti ir 
sutiko dalyvauti rašytojai: R. Spalis, A. 
Bučys, E. Navickienė ir J. Kuzmickis-Gai- 
lius, taipgi lietuviškais motyvais rašanti 
nuoširdi lietuvių bičiulė — poetė T. I. Dic- 
kinson-Kirton. Bus padeklamuoti keli prieš 
dvejus metus mirusio Al. Dičpetrio eilėraš
čiai. Tą patj vakarą bus atidaryta lietuvių 
menininkų darbų paroda, truksianti dvi 
dienas. Parodoje su savo kūriniais daly
vaus K. Steponavičius, J. Adamonis, J. 
Siauka, gal ir kiti.

Džiugu, kad mūsų rašytojai bei meninin
kai kuria; malonu, kad „Vyties“ Klubo val
dyba pasišovė tarpininkauti tarp jų ir tau
tiečių. suvesdama visus draugėn. Reikia ti
kėtis, kad į šitokį seniai bematytą vakarą 
gausiai suplauks plačių apylinkių lietuviai 
su savo bičiuliais.

WOLVERHAMPTONAS
VILTIES SUSIRINKIMAS

Spalio 30 d. įvykęs susirinkimas nutarė 
dėl susidėjusių aplinkybių — žaidėjų, salės 
ir finansų neturėdamas — klubą uždaryti 
ir likviduotis. Klubas žaidė 16 metų lygoje 
be pertraukos. Vis dėlto nutarta palikti 
uniformas ir bent kartą metuose, apjun
gus jaunius ir senius, sužaisti draugiškas 
rungtynes.

Kasos likučiai perleidžiami valdybos 
nuožiūrai. Ką su tais likučiais daryti, nu
spręs valdyba.

Senieji žaidėjai ir valdybos nariai pasi
žadėjo pagelbėti jauniams, jei jie susidary
tų komandą.

Klubo sviedinius, laikrodį ir stalo rake
tes nutarta laikyti valdybos žinioje, su vil
timi. kad jie bus kada nors reikalingi jau
nimui.

Susirinkimas pareiškė padėką lietuvių 
spaudai, kuri dažnai viltiečius skatino ir 
daug jiems padėjo eiti sunkiu keliu.

Taip pat padėkota DBLB už geriausius 
linkėjimus. DBLS už suteiktą finansinę au
ką, Manchesterio, Bradfordo ir Londono 
klubams už vaišingumą, kai viltiečiai ten 
apsilankė.

Susirinkimas nutarė suruošti atsisveiki
nimo vakarą, kurio visas pelnas eitų val
dybos parinktai organizacijai.

P. T. O.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEEDS — lapkričio 8 d.. 3 v. p. p., H. Ro

sary bažn.
BRADFORD — lapkričio 15 d.. 12.30 v.
HUDDERSFIELD — lapkričio 22 d„ 1 v. p. 

p., St. Joseph's bažn.
NOTTINGHAM — lapkričio 29 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
ECCLES — lapkričio 8 d.. 12.15 vai.
COVENTRYS — lapkričio 8 d.. 12.45 vai.. 

St. Elizabeth's.
NOTTINGHAMAS — lapkričio 8 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYS — lapkričio 15 d., 11 vai.. Bridge 

Gate. Iš vakaro ir po pamaldų bus para
pijiečių lankymas pagal laiškučius.

NOTTINGHAMAS — lapkr. 15 d.. 11.15 
vai.. Liet, židinyje.

NOTTINGHAMAS — lapkričio 22 d.. 11.15 
vai., Liet. Židinyje. Bus minima Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos metinė šventė.

VOKIETIJA
LIUTERONŲ BAŽNYČIŲ IŠEIVIJOJE 

KUNIGŲ IR DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kiekvienais metais Liuteronų Pasaulinės 
Tarnybos vyriausias vokiečių komitetas 
ruošia Liuteronų Bažnyčių išeivijoje kuni
gams ir darbuotojams teologinio pasiruo
šimo suvažiavimus. Šių metų suvažiavimas 
vyko nuo rugsėjo 29 d. ligi spalio 3 d. Šiau
rės Vokietijoje, Ricklingene, Schleswig- 
Holsteino Evangelikų vidaus misijos sve
čių namuose. Suvažiavimui ir šiais metais 
vadovavo ilgametis Liuteronų pasaulinės 
tarnybos vokiečių vyriausio komiteto įga
liotinis, Bažnyčių tarėjas kunigas dr. Ernst 
Eberhard iš Stuttgarto.

Dalyvavo 48 estų, latvių, lietuvių, lenkų 
ir vengrų liuteronų kunigai ir bažnyčių 
darbuotojai. Lietuvių grupę sudarė kuni
gai A. Keleris, J. Urdzė, J. Stanaitis ir A. 
Gelžinius ir bažnyčios darbuotojai Fr. šlen- 
teris, Vera Urdzienė. mokyt. R. Baliulis ir 
mokyt. Fr. Skėrys.

VYSK. ANT. DEKSNYS 
PAS STUTTGARTO LIETUVIUS

Spalio 11 d. Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas Ant. Deksnys lankė kun. K. Sen
kaus parapiją — Stuttgarto ir apylinkių 
lietuvius. Ta proga buvo surengta Lietuvių 
diena su iškilmingu ganytojo sutikimu, pa
maldomis, bendrais pietumis, sveikinimais 
ir menine programa. Pagrindinis šių iškil
mių organizatorius buvo kun. K. Senkus.

12 vai. vyskupas su nuolatiniu kelionių 
palydovu kun. dr. Kl. Žalaliu aukojo šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą modernioje ir 
jaukioje šv. Ruperto bažnyčioje, kur susi
rinko apie 100 lietuvių. Pamaldų pradžioje 
kun. K. Senkus iš sakyklos pasveikino ga
nytoją. Jis pastebėjo, kad vyskupo asmeny 
reiškiame pagarbą pačiam Dievui ir Jėzui 
Kristui. Kristus liepė gerbti jo mokinius: 
apaštalus ir jų įpėdinius — popiežių, vys
kupus bei kunigus. Jie yra tarpininkai tarp 
žmonių ir Kristaus, teikiančio dieviškas 
malones. Tautų apaštalo šv. Povilo laiškai 
išmarginti 'pastabomis, kviečiančiomis ti
kinčiuosius priimti Kristaus pasiuntinius 
ir jų mokslą. Siūlė melstis už kenčiančią 
Bažnyčią, mūsų ganytoją ir visus tikin
čiuosius.

Per pamokslą vysk. Deksnys padėkojo 
kun. K. Senkui už pakvietimą, kurį mielai 
priėmęs, nes jo pareiga esanti lankyti lie
tuvius ir stiprinti jų religinę bei tautinę 
dvasią. Toliau kalbėjo dienos skaitymų ir 
Evangelijos temomis. Vokiečių kalba padė
kojo vokiečių parapijos klebonui už leidi
mą pasinaudoti bažnyčia, o visiems tikin
tiesiems — už atsilankymą į pamaldas. Per 
mišias, vargonams palydint, buvo gieda
mos lietuviškos giesmės.

Pietavo visi kartu netoli bažnyčios esan
čioje salėje. Po pietų vyko aukštojo svečio 
pagerfmas ir meninė programa. Vyskupą 
pasveikino vokiečių parapijos tarybos at
stovas. Jis pranešė, jog maldos namais ir 
kitais parapijos renginiais lietuviai gali vi
sados naudotis. Programą pranešinėjo inž. 
G. šlikas. Jis pabrėžė, kad šiandien pager
biamas ne tik aukštas svečias bei Katalikų 
Bažnyčios pareigūnas, bet ir savas tautie
tis.

Vasario 16 gimnazijos mokinė Aldona 
Šaduikytė paskaitė B. Brazdžionio eilėraš
tį — Be tėvynės žemės, Kristina ir Romana 
Žutautaitės. Marina Normantaitė. Kristina 
Ramanauskaitė, Marytė Kuršytė ir Aldona 
šaduikytė grakščiai pašoko Kepurinę. Mi- 
kitienę ir Lenciūgėlį, kuriame mergišiaus 
vaidmuo atiteko Jonui Sonsui.

Stuttgarto jaunimo atstovai Ona Valai-

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos 
ir rugpjūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI 
OSHAVA 

ALPINE ROAD 
VENTNOR 

ISLE OF WIGHT 
TELEFONAS: VENTNOR 148

SKAITYKIME SAVAS KNYGAS
Žemaičių Antanas — Nutolusios dienos — 

18/—.
J. Hermanavičius — Raudonųjų stovyklo

se — 30/—.
J. Jaškauskas — Lemtingos dienos —

22/—.
Vyskupas Pranas Brazys 18/—.
K. Bielinis — Teroras ir vergija Sovietų

Sovietų Rusijoj — 22/—.
K. Donelaitis — The Seasons — kaina 27 

šil., kieti viršeliai 35/—. 
Vaikams Elementorius — 18/—, ir kitos 

spalvotos knygos.
Žodynai, gintaras, plokštelės.
Rašyti: „DAINORA“, 14 Priory Rd., 

KEW — SURREY. 

tytė ir Alfredas Repšys kartu su jaunimo 
sveikinimu perdavė ganytojui ir tautišką 
juostą. Vargo mokyklėlės vaikučiai Rimas 
Sabas, Birutė Baublytė ir kiti su linkėji
mais įteikė ir dvi gėlių puokštes. Lidija Sa- 
baitė ir Jonas Bolcas dųklamavo eilėraš
čius.

Moterų klubo vardu pirmininkė Eug. Lu- 
cienė įteikė takelį, austą tautiniais moty
vais. VLB Stuttgarto apylinkės pirminin
kė Z. Glemžienė pasveikino vyskupą apy
linkės bei Liet. Raudonojo Kryžiaus vardu 
ir dovanojo iš Lietuvos gautą lininį rank
šluostį.

Mokinės R. Žutautaitė ir A. Šaduikytė 
pašoko lėlių šokį. Grupės vadovė E. Tamo
šaitienė buvo paruošusi platesnę meninę 
programą, bet, netikėtai iškritus porai šo
kėjų, teko pasitenkinti siauresne.

Vokiečių šv. Ruperto parapijos vardu 
sveikino tarybos atstovas.

K. Barkstaičio vadovaujamas trio iš 
Karlsruhės pagrojo Rubinšteino „Melodi
ją“.

Vysk. A. Deksnys pasidžiaugė kvietimu 
aplankyti Stuttgarto lietuvius. Nurodė, kad 
nors kalbos požiūriu mūsų bendruomenė 
yra mišri, bet visi esame lietuviai. Visų 
bendras troškimas — būti vieningais. Jo 
atsilankymo tikslas tą vienybę dar labiau 
sustiprinti. Nurodė, kad visi turime būti 
gerais lietuviais. Per mišrias šeimas įsigy
jame draugų svetimųjų tarpe. Padėkojo 
už sveikinimus ir dovanas ir prašė neuž
miršti savo maldose.

Ganytojas atskirai dėkojo Vasario 16 
gimnazijos mokinių grupei. Nurodė, kad, 
dalyvaudami Vatikane lietuvių koplyčios 
pašventinime š. m. liepos mėnesį, romuvie
čiai sužavėjo riet kardinolus. Tai gera re
komendacija gimnazijai, kurios mokslei
viai yra tikri Lietuvos ir lietuvybės amba
sadoriai.

Kun. Senkui dėkojo už surengtą šaunų 
priėmimą, pareikalavusį daug įtempto dar
bo. Dėkojo ir vokiečių parapijos klebonui 
bei tarybai už nuoširdų priėmimą ir svei
kinimus. Lietuviškai nesuprantantiems sve
čiams ganytojas paaiškino (vertėjavo dr. 
J. Norkaitis). kodėl lietuviai tiek daug 
reikšmės skiria savo kalbai. Pirmiausia 
Bažnyčia pageidauja, kad tikintieji mels
tųsi savo gimtąja kalba. Rusų carų okupa
cijos laikais mūsų kalba ir raštas buvo 
draudžiami 40 metų. Tai vienintelis atsiti
kimas kultūros istorijoje. Lietuviai, kovo
dami už savo kalbą, kartu kovojo ir už re
ligiją. Be to. mūsų kalba labai sena ir turi 
didelę mokslinę reikšmę.

Dėkojo vokiečiams, palaikantiems su lie
tuviais draugiškus ryšius.

Trio nuotaikingai pagrojo lietuviškų me
lodijų pynę.

Inž. G. šlikas padėkojo ganytojui už ap
silankymą ir už lietuvišką dvasią stipri
nančius žodžius.

Po programinės dalies buvo geriama ka
va ir šokama bei šnekučiuojamasi iki 21 
vai. Tikrai skanius, pačių keptus pyragus 
prie kavos dovanojo Krasnauskienė, Rep
šienė, Prosinskienė, Lėmanienė. Jankaus
kienė, šimanauskienė.

(PLB VKV Informacijos)

JONAS K. VALIŪNAS IR ŠIEMET 
PIRMASIS VOKIETIJOS ŠAULYS

Praėjusiais metais Vokietijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkas ir Schwetzinge- 
no inžinerijos lietuvių kuopos vadas Jonas 
K. Valiūnas yra laimėjęs pirmąją vietą Vo
kietijos pistoletų šaudyme. Šiemet jis savo 
titulą sėkmingai apgynė. Rugsėjo 6 d. 
Wiesbadene vykusiose Vokietijos šaudymo 
varžybose J. K. Valiūnas savo pernykštį 
rezultatą pagerino keturiais taškais, su
rinkdamas iš viso 576 taškus ir vėl tapda
mas Federalinės Vokiečių Respublikos iš 
sportinių pistoletų šaudymo meisteriu. 
Antrą vietą laimėjęs amerikietis „Woody" 
surinko 568 taškus.

Ta proga tenka pastebėti, kad ir Ingė 
Valiūnienė yra taikli šaulė. Ji keletą kartų 
Badeno krašto moterų klasės pirmenybėse 
yra laimėjusi 2 ir 3 vietas. Šiemet ji iško
vojo trečią vietą ir buvo parodyta televizi
joj. (PLB VKV Inform.)

BAVARAS AKADEMIKAS MOKOSI 
LIETUVIŲ KALBOS

Beveik dvi savaites Vasario 16 gimnazi
joj hospitavo Freiburgo (Brsg.) universite
to mokslinis asistentas dr. Alfred Bammes- 
berger. Jis yra pasižymėjęs baltistas kalbi
ninkas. norįs gerai išmokti lietuviškai. Sve
čias lankėsi lietuvių kalbos. Lietuvos isto
rijos ir kitose pamokose, stengdamasis pa
sisemti ko daugiausia žinių apie lietuvių 
kalbą, tautą ir kultūrą.

ĮSTOJO 25 NAUJI MOKINIAI
Šiemet į Vasario 16 gimnaziją įstojo 25 

nauji mokiniai (pernai tik 11).
Galima tikėtis dar vieno antro mokinio 

iš JAV-bių (tarp tų 25 du yra iš Amerikos).
Šiuo metu gimnazijoj mokosi 74 moki

niai.

NAUJAS KAPELIONAS
Nuo spalio 1 d. naujuoju gimnazijos ka

pelionu yra tėvas dr. Konstantinas Gulbi
nas. OFM Cap. Jis dėsto vidurinėse klasėse 
ir lotynų kalbą.
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