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SPAUDOJE
GYVYBINIS BALSAS

„Tėviškės Žiburiai“ vedamajame rašo: 
Jau ketvirtą 'kartą Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės valdyba rengia spaudos ir 
radijo darbuotojų susitikimą Taboro Kar
moje rugsėjo 18-19 dienomis. Jo iniciato
rius buvo velionis J. Bačiūnas, buvęs PLB 
pirmininkas. Jam rūpėjo sueiti į kontaktą 
su spaudos darbuotojais ir plačiau pa
skleisti Bendruomenės idėją, kuri JAV-se 
vis dar nėra visuotinai įdiegta. Pradėta 
iniciatyva tęsiama ir po jo mirties, nors 
jau modifikuota linkme. Tuose susitiki
muose aptariamos ir platesnės lietuvių 
veiklos temos. Pvz., šiemet numatyta te
ma: „Išeivijos lietuvių kultūrinis, visuo
meninis ir politinis pasireiškimas“ Tai la
bai platūs rėmai, kuriuose teipa beveik vi
sos aktualiosios lietuvių išeivių problemos. 
Dalyvauti yra pakviesti visų veiksnių at
stovai, tad bus progos pasikeisti nuomonė
mis bei Įvairių sričių informacija, kuri 
spaudos žmonėms itin pravarti. Laikraš
čiai daug ką skelbia, bet yra dalykų, kurių 
neskelbia. Spaudos žmonėm svarbu žinoti 
ne tiktai kas skirta viešumai, bet ir tai, 
kas bent tuo tarpu strateginiais sumeti
mais nutylima. Kitaip tariant, jiems reikia 
žinoti visą tiesą, nes nuo to priklauso ir in
formavimo būdas, ir pačių spaudos dar
buotojų orientacija. Vienas minėtų susi
tikimų uždavinių ir turėtų būti painfor
muoti spaudos žmones iš pirmųjų šaltinių 
apie tikrąją lietuviškosios veiklos padėtį.

***
Natūrali spaudos žmonių savybė — do

mėtis lietuviškojo gyvenimo problemomis, 
jas gvildenti, atkreipti visuomenės dėmesį 
į opas, iėškoti sprendimų, žodžiu, stebėti 
ir budėti. Paprastai spaudos žmonių dė
mesys būna nukreiptas į išorines lietuviš
kojo gyvenimo apraiškas. Žvelgti į save 
tenka kažkaip rečiau. Spaudos žmonės, 
keldami įvairias visuomenės opas, netu
rėtume užmiršti ir savųjų, kurių taip pat 
netrūksta. Viena tokių opų tebėra viešoji 
polemika. Mūsų spauda tebėra tas karo 
laukas, kuriame dažnokai sužvanga pole
miniai ginklai. Tiesa, pastaraisias metais 
poleminis tonas kiek sušvelnėjo, tačiau es
mėje dar tebėra gerokai emocinis. Puola
mi asmenys, niekinami autoriai dėl įvai
rių nesėkmių, tarytum jie tyčia tas nesėk
mes organizuotų, blogus kūrinius kurtų. 
Polemika yra geras dalykas tada, kai ji 
išlieka intelektiniame lygyje, tampa dis
kusija, iėškančia tiesos protiniais įrody
mais, bet neniekinančia asmens. Bet jei 
polemika iškrypsta iš to kelio, tampa dvi
kova, nepaisančia ir aiškiausių argumentų 
bei ginančia savo poziciją jausmo ugnimi. 
Tokia polemika ne tik nepasitarnauja tie
sai atskleisti, bet dargi aptemdo visą rei
kalą. Tai nebėra tiesos ieškojimas, bet 
laikraštinis boksas, kuriame laimi ne in
telektinis aspektas, ne tikrasis įrodymas, 
o suktumas ir tiesos nepaisą smūgiai. Šio
je srityje turėtume pakelti savo lygį ir 
spaudos puslapius apsaugoti nuo kerštin
go ginklų žvangėjimo.

♦**
Dažnai girdėti balsų, kad lietuviškų laik

raščių skaitytojai mažėja — iškeliauja 
vienas po kito amžinybėn, nepalikdami 
savo įpėdinių, bet nedažnai girdėti reiš
kiant susirūpinimą dėl rašančiųjų prie
auglio. Lietuvišką laikraštį paskaityti ga
lės ir šeštadieninę mokyklą baigęs jaunuo
lis, bet ar jis sugebės parašyti laikraščiui? 
Čia atsiveria sunkesnė problema. Patirtis 
rodo, kad iš tokių sunku tikėtis spaudos 
bendradarbių. Reikia labiau prasilavinu
sių jaunuolių lituanistikoje ir dalyvau
jančių lietuviškame gyvenime. Net ir tie, 
kurie, rodos, sugeba rašyti, pakankamai 
valdo lietuvišką žodį, yra labai sunkiai pri
prašomi ką nors parašyti. Labai gerai da
ro tos mokyklos, kuriose organizuojami 
klasių laikraštėliai. Pagirtinos organiza
cijos, leidžiančios savo biuletenius bei 
laikraštėlius. Visa tai bent iš dalies pade
da ruošti busimuosius lietuviškosios spau
dos bendradarbius. Gal daugiausia pasta
rųjų galima tikėtis iš lituanistinių semi
narų bei institutų, kursų, kur jaunuoliai 
stipriau išmoksta valdyti rašytinį žodį. 
Tiktai tose institucijose reikėtų sąmonin
gai kreipti studentus lietuviškon spaudon 
ir duoti jiems tos srities praktinių žinių. 
Tai kelias, kuriuo pratęsiama ne tik bend
roji lietuvių veikla, bet ir jų spaudos eg
zistencija. O spauda juk yra tas gyvybi
nis balsas, be kurio visa mūsų išeivija 
taptų kurčia ir nebylia mase.

LAIMĖJO P. TAUTVAIŠAS
Šiaurės Amerikos lietuvių šachmatų pir

menybes Chicagoje laimėjo P. Tautvaišas.
Pirmenybėse dalyvavo 20 lietuvių i'š 

New Yorko, Clevelando, Chicagos ir Bos
tono.
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JAUNIMO DARBAI
STOVYKLOSE

Rugsėjo 2 d. jaunimui skirtasis laikraš
tis Vilniuje „Komjaunimo Tiesa“ rašė apie 
iš statybų grįžusius Lietuvos jaunuolius — 
iš Kamsko (800 km į rytus nuo Maskvos) 
sugrįžo, du mėnesius statybose dirbę, 100 
studentų, iš Altajaus —■ 320 studentų, iš 
Turkmėnijos — 200.

Tai skaičiai, kurie daug pasako, bet jie 
aiškiai nepilni. Tas pats laikraštis kitoje 
vietoje nurodo, kad į Kamską ar Altajų 
esą nebuvo lengva pakliūti... O ten pa
kliuvę lietuviai studentai neblogai padir
bėję, nes jų rankomis buvę statomi gyve
namieji namai, garažai, vaikų darželiai, ir 
darbų buvę atlikta už 300.000 rublių. To
kia padėtis buvo Bajeve, Altajaus krašte.

Lietuviai studentai tuose kraštuose, Sov. 
Sąjungos tolimose srityse, statė ne tik ga
ražus ir namus, bet tiesė ir gatves.

Štai vieno lietuvio studento, V. Kati
liaus, vasaros metu dirbusio Turkmėnijo
je, Čardžou vietovėje, laiško ištrauka: 
„Statybininkai užbaigė statyti du namus... 
Diena iščiulpė jėgas, išsekino. Nuo saulės 
niekur nepabėgsi. Vaikinai palieka visas 
jėgas, visą energijų statybos aikštelėje“. 
Čia dirbo Vilniaus ir Kauno pedagoginių 
institutų studentai.

Lietuvos studentai vasaros metu dirbo 
ir vadinamosiose socialistinėse 'šalyse, 
atseit, ne pačioje Sovietų Sąjungoje, bet 
tariamai nepriklausomose komunistinės 
santvarkos valstybėse. Jose lietuvių stu
dentų praeitą vasarą dirbcf 275. Štai keli 
vaizdai: Kauno Medicinos instituto studen
tai buvo įsikūrę Lenkijoje, Bialystoko 
(Balstogės) medicinos akademijos bendra
butyje. Juos autobusas kasdien gabendavo 
į netoliese esantį Starošelco miestuką, kur 
jiems teko dažyti metalines konstrukcijas. 
Ten jie aplankę dailininką Joną šeštoką.

Vilniaus universiteto studentai jau ket-

PASA U E YJE
— Britai į Ulsterį (Šiaurės Airiją) siun

čia dar 1.500 karių, nors ten jau turi 
12.100.

— Į Karačį, Pakistano sostinę, buvo iš
kviesti 8 gyvačių kerėtojai, kad iš prezi
dento Jahijos Chano prezidentinių rūmų 
sodo išviliotų ten susimetusias dideles ko
bras prieš jo sūnaus vestuves, tie dienos 
metu keturias valandas pūtė fleitas, bet 
iš krūmų nė vnena kobra neiššliaužė, ir tik 
naktį, mėnuliui šviečiant, trys susigundė 
iš arčiau pasiklausyti muzikos.

— Nigerijoje 6 alpinistai užsimušė, kiti 
trys smarkiai susižeidė, kai juos pampėju
sius užpuolė didžiulis spiečius bičių.

— Muencheno alaus festivalyje šįmet 
buvo išgerta 840.000 galionų alaus, ir tų 
visų gertynių išdavos: iš barų buvo išga
benti 192 negyvai girti, areštuota 11 kišen
vagių, pavogta 1.200 alui gerti puodų, 
karuselėje 3 sužeisti, areštuoti 5, kurie 
muštynėse sužalojo savo partnerius, Rau
donasis Kryžius buvo iššauktas 4.285 kar
tus suteikti pirmąją, pagalbą, pamestų 
daiktų įstaigon pristatyta 500 raktų, 210 
asmens dokumentų, 150 piniginių, 60 porų 
akinių, 42 skėčiai.

— Į Iraną (Persija) suvažiavo karaliai, 
prezidentai ar ministeriai pirmininkai ar 
bent jų įgaliotiniai, nes kraštas švenčia sa
vo 2.500 metų sukaktį, valgius ruošė pran
cūzų specialistai, be kita ko, buvo į kara
liškuosius rūmus atgabenti 5.000 butelių 
vyno, putpelių kiaušinių, 43 rūšių daržo
vių, 18 rūšių sūrio ir dar visokių visokiau
sių gėrybių ir 50 džiovintų-rūkytų silkių.

—Karinis teismas Turkijoje nuteisė mir
ti 18 kraštutiniųjų, kurie grobė žmones, 
apiplėšinėjo bankus ir mėtė bombas, 
stengdamiesi nuversti vyriausybę.

— Švedijoje per kooperatyvus pradėtas 
pardavinėti šaltinių vanduo, maždaug po 
4 penus už paintą.

— Prancūzų laikraštis „Le Monde“ 
tvirtina, kad Irano (Persijos) šachas atsi
sakysiąs sosto — perleisiąs jį savo sūnui 
princui Rėzai, kuris yra 11 m. amžiaus.

— Prieš 10 metų Britanijoje buvo 281.000 
studentų, dabar yra 591.000.

— Kairo (Egipto sostinės) aerodrome 
areštuotas vienkojis libanietis, kurio dirb
tinėje kojoje surasta 3 kilogramai hašišo. 
—Pueble Kolorade (JAV) gyvulių my
lėtojus suerzino ūkininkas, kuris paskelbė 
mokėsiąs po 21 peną už kiekvieną jam 
pristatytąją šuns ausų porą (o jis tuo bū
du nori apsiginti nuo šunų, kurie persekio
ja jo galvijus).

Mūsų mielą narę ELENĄ GAPUTYTĘ, 

netekusią brangios motulės Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame 

DAINAV1ETĖS 

virti metai kas vasarą dirba Rytų Vokieti
joje, Greifsvalde. Jie dirba atominės elek
trinės statyboje — jos pirmosios turbinos 
numatytos paleisti 1974 m. gegužės T d. 
Vokiečiai lietuvius studentus už jų darbą 
ir triūsą apdovanojo pagyrimo raštais bei 
emblemomis...

Studentai buvo verčiami dirbti vasaros 
metu ir įvairius, daugiausia statybos dar
bus ir pačioje Lietuvoje. Praeitą vasarą 
Lietuvoje veikė 113 studentų „darbo ir po
ilsio stovyklų“, ir jose dirbo 14.000 studen
tų ir moksleivių. Įdomu, kad tokios sto
vyklos Lietuvoje pradėtos organizuoti dar 
1951 metais — tuo metu Kauno Poli
technikos studentai Suvalkijoje, ant Dovi
nės upelio kranto, buvo pradėję hidroelek
trinės statybą. Ne tik studentai, bet ir 
moksleiviai buvo atlikę 75 proc. visų mi
nėtos statybos darbų. Vėliau studentai 
statė kitas hidroelektrines.

Šių metų vasarą Kauno Politechnikos 
instituto studentai buvo paskirstyti 25 sto
vyklose. Apie 170 studentų (iš 620 bendro
jo lietuvių studentų, dirbusių tolimose Sov. 
Sąjungos srityse) iš to instituto dirbo Al
tajuje, Turkmėnijoje, Totorijos autonomi
nėje respublikoje, 75 buvo išvykę dirbti į 
Lenkiją, Vengriją ir kitas socialistinėmis 
vadinamas šalis, o iš viso įvairiose stovyk
lose ir Lietuvoje šią vasarą dirbo 2.100 to 
Kauno instituto studentų. Jie atlikę darbų 
už 700.000 rb.

Studentai dirbo ne tik statybose, bet ir 
žemės ūkio darbuose. Kai kur juos mielai 
sutinka, kitur — atšiauriau. „Komj. Tie
sa“ pateikė tokį pavyzdį: „Visai nelaukia
mas studentų būrys pasirodė Biržų rajono 
Lenino kolūkyje. Pirmininkė tik skėstelė
jo rankomis, brigadininkai pradėjo blaš
kytis, kokį čia darbą tiems studentams su
galvoti. Dažniausiai sugalvodavo kokį nors 
pagalbinį, o kartais ir to paties trūkdavo“.

Studentai, dirbą kolchozuose, pasirodo, 
ne vienu atveju nusivildavo ir kolchozų 
pirmininkais. Dėl to būdavo ir nesutarimų. 
Vilniaus ir Kauno bei kitų miestų studen
tai negalėjo skųstis darbo įvairumu, nes, 
štai, kaip jie pasakojo laiškuose: „stovyk
loje mūsų daug — 75 žmonės, dirbame įvai
riose vietose — vieni stato karvidę, kiti 
trąšų sandėlį, dar kiti rengia diendaržį 
kiaulėms, deda pamatus gyvenamajam na
mui, rengia tranšėjas šienainiui ir silosui 
ir kt.“.

Tokia buvo vasara studentams ir moks
leiviams ir jau 21 metai iš eilės. (ELTA)

MOTORIZACIJA OKUP. LIETUVOJE 
PIRMYN ŽENGIA LĖTAI

1970 metų pabaigoje Lietuvoje, pagal „El- 
ta-Pressedienst“, Nr. 6, 1971, paskelbtus 
duomenis, privačių'automobilių buvo apie 
30.000, be to, gyventojai turėjo apie 160.000 
motorizuotų dviračių ar motociklų.

1963-1968 m. laikotarpiu Lietuvos gyven
tojai — privatūs asmenys sugebėjo įsigyti 
13.000 automobilių (ne sunkvežimių), ir iš 
jų vos 4.500 buvo pristatyta pagal „planą“, 
taigi, likusioji dalis (8.500) įsigyta įvairiais 
keliais, išnaudojant gerus santykius, gimi
nes Amerikoje ir kt.

Pažvelgus į įautovežimių ir kitų motori
nių priemonių statistinius duomenis, krei
pia dėmesį didelis motociklų ir pan. skai
čius, palyginus su auto mašinomis (santy
kis 5,3:1). Be to, pagal Vakarų mastą, ste
bina ir mažas autovežimių skaičius — de
šimt auto mašinų vienam tūkstančiui gy
ventojų. Tuo tarpu Lietuva laikytina vie
na pirmaujančių respublikų pagal autove
žimių Skaičių vienam tūkstančiui gyvento
jų (Estija — 23, Latvija — 14, Gruzija — 
11, Lietuva — 10, o sovietinis vidurkis — 
šeši privatūs automobiliai vienam tūkstan
čiui gyve stoju). Tiesa, reikia pridurti, kad 
auto mašinas turi dar ir taksi įstaigos, par
tinės ir kt. įstaigos bei ūkio įmonės, tuo 
būdu auto mašinų skaičius galės padidėti.

Aplamai krašto motorizacija — dar atei
ty. Ligšiolinis atsilikimas turi ir savo gerų
jų įpūsiu: pakanka vietos mašinoms par
kuoti. geros sąlygos plėsti keliams, didinti 
auto dirbtuvių, taisymo vietų bei benzino 
stočių skaičių. O jų aiškiai nepakanka; Lig- 
šiol pilnai įrengtų auto taisymo dirbtuvių 
tebuvo vos šešios — šešiūose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose. Tai atitinka tik penk
tadalį pareikalavimo, nes tokių dirbtuvių 
reikėtų mažiausia 30. (ELTA)

VLIKO RAŠTAI
Ryšium su spaudoje paskelbtąja žinia 

apie Prienų 2000 parapijiečių memorandu
mą ir kun. J. Zdebskio suėmimą Vlikas, 
prijungęs „New York Times“ straipsnio 
foto kopiją, pasiuntė atitinkamus raštus 
J. Tautų Žmogaus Teisių Komisarui, prin
cui Sadruddin Aga Khanui, be to, laiškus 
„Amnesty International“ organizacijai ir 
kard. Minszenty Fondui St. Louis, Mo.

(ELTA)

Pasiekti tikro universalumo
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 
raštas Jungtinių Tautų XXVI-sios Gene

ralinės Asamblėjos pirmininkui.
Savo įžanginėje kalboje tamsta ryškiai 

apibūdinai Jungtinių Tautų Organizacijos 
atsakomybę ir pareigas, pasakydamas: 
„Mes privalome suprasti, kad vienu ar ki
tu momentu Organizacija yra reikalinga 
kiekvienai tautai, didelei ar mažai, galin
gai ar silpnai“.

Šis pareiškimas mane paskatina kreip
tis į tamstą ir Generalinę Asemblėją ma
žos lietuvių tautos vardu, nes Lietuva nuo 
pat Jungtinių Tautų įsteigimo yra reika
linga jų moralinės ir politinės paramos ap
ginti savo teisėms į nepriklausomybę, ku
rios yra Sovietų Sąjungos sunkiai pažeis
tos.

Kaip žinoma. Lietuva tebėra okupacijo
je, kurią Sovietų Sąjunga jai primetė jėga, 
įsiverždama į jos teritoriją ir tuo įvykdy- 
dama Hitlerio ir Stalino slaptus susitari
mus iš 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėje 
28 d., nukreiptus prieš Baltijos valstybių 
suverenumą ir nepriklausomybę.

Vadinamoji „Lietuvos sovietinė socia
listinė respublika“ tėra fikcija, Maskvos

SEPTYNIOS dienos
S ADATAS PRIPAŽĮSTA TIK JĖGĄ

Kremliuje pasakytoje kalboje Egipto 
prez. Sadatas pareiškė, kad tik jėga ir vien 
tik jėga galima pasipriešinti Izraelio ag
resijai.

Prieš jį kalbėjęs Sov. Sąjungos prez. 
Podgornas pabrėžė reikalą siekti Vidur. 
Rytuose pastovios taikos.

Iš PEKINO Į MASKVĄ
Prez. Nixonas paskelbė, kad jis sekančių 

metų gegužės mėn. važiuos į Maskvą.
Prieš tai jis bus jau lankęsis Pekine.

MIRĖ ACIIESONAS
Mirė 1949 - 1953 m. buvęs JAV valsty

bės sekretorius (užsienio reikalų ministe
ris) Deanas Achesonas.

Jis atliko vadovaujamą vaidmenį ku
riant NATO sąjungą.

VALDYS VIENI
Austrijos socialistų vadas dr. Bruno 

Kreiskis pareiškė, kad jo partija dabar 
valdys viena, be koalicijos su kitomis par
tijomis.

Rinkimuose jo partija gavo 93 vietas> 
visos kitos 90.

1973 METAIS PRALENKS
JAV gynybos sekretorius Lairdas yra 

įsitikinęs, kad apie 1973 metus Sov. Sąjun
ga pralenks Ameriką raketomis ginkluotų 
povandeninių laivų skaičiumi.

Kai tokiais laivais bus apsupta Ameri
ka, tada ji atsidursianti politiškai nepavy
dėtinoje padėtyje.

MIRTIES SPINDULIAI
„News and World Report“ rašo, kad 

Kirtlaindo aviacijos bazėje daroma pažan
ga vystant naują galingą ginklą, kuris 
stiprumu bus lygus atominei energijai. Tai 
naikinamieji spinduliai, kuriems tobulin
ti amerikiečiai dar turėsią įdėti daug pi
nigų ir mokslininkų žinojomo.

Dar neištobulintą tą ginklą amerikie
čiai panaudojo puldami Laosą — iš vieno 
lėktuvo buvo sunaikinta Šiaurės Vietnamo 
12 tankų. Ginklas būsiąs taiklus ir pajėg
siąs sunaikinti lekiančias raketas. Juo ga
lės naudotis aviacija.

PADIDINS PARAMĄ
Sov. Sąjungos vadai Egipto prez. Sada- 

tui pažadėjo padidinti karinę paramą.
Prez. Sadatas savo ruožtu viešai pasmer

kė antikomunizmą ir antisovietizmą, kuris 
yra gyvas Egipte ir kituose arabų kraš
tuose.

AIRIJOS POŽIŪRIS

J. Tautų visumos susirinkime Airijos 
užsienio reikalų ministeris Hilleris Įrodi
nėjo, kad Ulsteriui (šiaurės Airijai) ge
riausia išeitis būtų jungtis prie Airijos res
publikos.

Bet Airijos respublika nenaudosianti 
jėgos Ulsteriui prisijungti.

SUSIRŪPINUSI SUTARTIMIS
Sov. Sąjungos užsienio reikalų ministe

ris Gromyko pareiškęs savo vyriausybės 
susirūpinimą V. Vokietijos užsienio reika
lų ministeriui Scheelui, kas bus su Sov. 
Sąjungos - Vokietijos sutartimi.

„Die Welt“ rašo, kad keturių susitarimą 
Sov. Sąjunga tik tada patvirtinsianti, kai 
V. Vokietijos parlamentas jau bus jį pa
tvirtinęs. 

vyriausybės sukurta tikrajai dalykų padė
čiai, t.y„ karinei okupacijai užmaskuoti. 
Komunistinė santvarka, pagrįsta bet ku
rios laisvės panieka, pagilina lietuvių tau
tos priespaudą. Tokioje pat padėtyje yra 
ir kitos dvi Baltijos Valstybės — Estija ir 
Latvija.

Tokiu būdu aišku, kad aukščiau išdės
tytieji Sovietų Sąjungos veiksmai sudaro 
pastovų tiek tarptautinės teisės, tiek Jung
tinių Tautų Statuto ir Visuotinės Žmogaus 
Teisių Deklaracijos dėsnių laužymą.

Šitokiomis aplinkybėmis aš reiškiu viltį 
ir linkėjimą, kad Jungtinės Tautos pasiek
tų tikro universalumo, kuris leistų joms 
pasisakyti prieš kiekvieną tarptautinę ne
teisybę, neatsižvelgiant į jos kaltininkų 
galingumą, ir ginti neteisėtumo aukas, kad 
ir kokios silpnos jos būtų.

Aš tikiuosi, kad šitokios raidos, kuri, 
beje, atitinka Statuto dėsnius, pasėkoje 
Lietuva ras Jungtinių Tautų Organizacijos 
— tarptautinės tvarkos aukščiausios sau
gotojos moralinę bei politinę paramą savo 
visada galiojančioms teisėms į laisvę ir 
nepriklausomybę įvykdyti.

GANDAI BUVO NEPAGRĮSTI

Buvo pasklidę gandai, kad kažkas atsi
tiko Mao Cetungui.

Bet dabar jis priėmęs į Kiniją valstybi
nio vizito atvažiavusį Etiopijos imperato
rių Hailę Selassię.

DABAR JAU LIN PIAO

Vašingtone tvirtinama, kaip tikra teisy
bė, kad sunkiai, gal net mirtinai sergąs 
Kinijos krašto apsaugos ministeris Lin 
Piao, kuris pagal konstituciją yra ir Mao 
Cetungo įpėdinis.

Dėl to ir kilę visokie gandai, nes prasi
dėjusios varžybos, kas užims jo vietą.

VICEPREZIDENTAS TURKIJOJE

JAV viceprezidentas Agnew buvo nuva
žiavęs į Turkiją ir tarėsi abu kraštus lie
čiančiais klausimais.

Iš Turkijos jis išvažiavo į Graikiją, o 
iš jos — į Iraną (Persiją), į to krašto su
kakties iškilmes.

PAKVIETĖ TRIS MINISTERIUS

Išbuvęs Prancūzijoje 12 dienų, Kinijos 
prekybos su užsieniu ministeris Pai Hsiang 
■kuo pakvietė Kinijoje apsilankyti Pran
cūzijos ministerį pirm. Chaban - Delmas, 
užsienio reikalų min. Schumanną ir fi
nansų min. d'Estaigną.

UŽKIRSTAS KELIAS SUKILIMUI

Kariniai daliniai Argentinoje bandė nu
versti prez. Lanussę. Bandymas nepasise
kė.
Prez. Lanussė po to pradėjo valyti ka

riuomenę — esą suimti 59 karininkai, tarp 
jų buvęs prezidentas Levingstonas.

HIROHITO KELIONĖ
Japonijos imperatorių Hirohitą kai ku

riuose Europos kraštuose sutiko demon
strantai, vadindami fašistu (Britanijoje, 
be kita ko, buvo nukirstas jo atsivežtasis 
ir Kew sode pasodintasis kedras, Olandi
joje akmeniu išmuštas langas automobi
lio, kuriuo jis su imperatoriene važiavo).

KONFUCIJUS BUVO TIRONAS
Kinijos „Liaudies dienraštis“ rašo, kad 

didysis jo krašto filosofas moralistas Kon
fucijus buvo „aiškus tironas“, kruvinas 
kontrrevoliucionierius.

Dėl to, nutraukiant ryšius su senosiomis 
idėjomis, kultūra ir papročiais, proleta
riatui tenka visiškai sunaikinti ir Konfu
cijaus mokslą.
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Dr. Veronika Alseikienė
(1883 — 1971)

Veronika Janulaitytė - Alseikienė, prieš
kariniais metais plačiai žinomoji akių gy
dytoja Vilniuje ir Kaune, dvejus metus 
atkakliai kovojusi su liga, mirė Kaune rug
sėjo 26 d. ir rugsėjo 28 d. palaidota Petra
šiūnų kapinėse. Velionė yra buvusi ir ide
aliste - visuomenininke.

Dr. V. Janulaitytė - Alseikieiė buvo gi
musi 1883 m. gegužės 18 d. žinomoje Janu
laičių šeimoje Malavėnų kaime, netoli 
Šiaulių. Gimus tryliktajam iš eilės vaikui, 
mirus Veronikos tėvui, liko našlė su devy
niais vaikais (dar keturi mirė pačioje vai
kystėje). Šioje šeimoje iš vaikų — brolių 
buvo žymiausi teisininkas, istorikas prof. 
Augustinas Janulaitis (miręs Kaune 1950 
m.) ir kanauninkas Pranciškus, ilgametis 
Betygalos klebonas (sovietų išvežtas j Si
birą, vėliau grįžęs Lietuvon ir miręs 1952 
m.), o iš seserų, be dabar mirusios Veroni
kos, jos sesuo Julija, gimusi 1880 m., tebe
gyvenanti Kaune, bu v. dantų gydytoja, ra
šytojo J. Biliūno, vėliau St. Matjošaičio 
našlė.

Janulaičių motina nenorėjo dukterų leis
ti į mokslus — esą, juk jūs nebūsite kuni
gais... Tačiau abi seserys, Veronika ir Ju
lija, veržėsi į mokslą.

Rugsėjo 26 d. Kaune mirusi Veronika, 
busimoji medicinos daktarė, akių gydyto
ja, mokėsi Šiauliuose. Jos ir brolio Augus

tino butas anuomet buvo virtęs lietuviškos 
veiklos centru. Pas juos lankėsi Višinskis, 
Sirutis, Venslauskis ir kiti. Ateidavo drau
džiamoji spauda, buvo ir šapirografas. Bro
lis Augustinas nakties metu spausdindavo 
raštus prieš caro valdžią, o abi seserys, Ve
ronika ir Julija, juos platindavo.

Studijos Berne ir Berlyne
Dėl to pašalinta iš gimnazijos Šiauliuose, 

Veronika mokėsi privačiai ir 1903 m. baigė 
Mintaujos gimnaziją. Pasiskolinusi iš bro
lio Juozo (busimojo Nemakščių klebono) 
200 rublių, išvyko į Šveicariją, Berną, stu
dijuoti medicinos. Pradžia buvo sunki. Ten 
anuomet. 1903-05 m., gyveno ir studijavo 
brolis Augustinas. Veronika prisidėdavo 
prie lietuviškos spaudos platinimo, kurią 
gaudavo iš Tilžės.

Vieną semestrą ji studijavo Vienoje, Įsi
kūrusi Berlyne, ten labai daug dirbo. Do
mėjosi moterų, jų lygybės klausimais. Ber
lyne dalyvavo Lietuvių Draugijos veiklo
je, Vydūno rengiamuose vaidinimuose,

Lietuvon su draudžiamąja literatūra
Artėjant 1905 m. revoliucijai, Veronika 

su broliu Augustinu grįžo Lietuvon. Apsi
rūpino vokiškais pasais, Tilžėje nemažu 
kiekiu draudžiamosios literatūros ir dėže 
su revolveriais. Veronika Lietuvoje ir to
liau platino atsišaukimus prieš caro val
džią.

Baigia Berlyno universitetą
Grįžusi į Berlyną, Veronika Janulaitytė 

vėl studijavo universitete, daug dirbo ir 
jau 7 semestre pradėjo domėtis akių ligo
mis. Daktaro laipsniui įgyti pasirinko sun
kią temą — apie trachomą. Daug dirbo la
boratorijoje, ieškodama tos ligos sukėlėjo. 
1908 m., būdama 27 m. amžiaus, išlaikė eg
zaminus Berlyno universitete, viešai apgy
nė disertaciją didžiojoje salėje ir gavo 
med. dr. laipsnį cum Įaudė, su pagyrimu. 
Veronika Janulaitytė anuomet buvo viena 
iš negausių lietuvaičių, gavusių mokslo 
laipsnį užsienio universitete.

Bet Rusijoje negaliojo užsienio mokyklų 
diplomai. Tai Petrapily jai teko laikyti iš 
naujo visus egzaminus.

I
Vilnius, Rusija ir vėl vak. Europa

Med. dr. V. Janulaitytė 1909 m. nuvyko 
į Vilnių, dalyvavo Lietuvių Mokslo Drau
gijos suvažiavime, ten susipažino su savo 
busimuoju vyru — medicinos stud. Danie
lium Alseika. Šis, studijavęs Dorpate, Es
tijoje, pakvietė ją važiuoti ten dirbti akių 
klinikoje. Veronika buvo Dorpate lietuvių 
iškilmingai sutikta, kaip lietuvaitė, užsie
nyje baigusi aukštuosius mokslus. Netru
kus ji buvo pakviesta vykti į Simbirską 
ten gydyti keturių gubernijų ligonių. Tek
davo per vieną dieną atlikti iki 20 kata
raktos ir kt. akies operacijų. Po to nuvyko 
į Tūlą, kur tuo metu siautė šiltinė. Jau 
anuomet pasižymėjo gera operacijų tech
nika.

Susitaupiusi pinigų, dr. Veronika vyko 
specializuotis vėl į Berlyną. Nors jai buvo 
pasiūlyta likti dirbti Berlyno klinikose, ji 
veržės Lietuvon. Įsigijusi reikalingų instru
mentų, grįžo Lietuvon ir 1910 m. apsigy
veno Ukmergėje. Čia ištekėjo už Danie
liaus Alseikos — abu Ukmergėje ar už jos 
vertėsi gydytojų praktika.

1913 m. Veronika išvyko į Austriją, Vie
ną, kur tuo metu jos vyras specializavosi 
ausų ir gerklės srityje. 1914 m. prasidėjus 
pirmajam pasauliniam karui ir vyrą pa
šaukus į rytų frontą, 1914 m. rudenį su sū
num išvyko į Vilnių. Ten gavo darbo kli
nikose, tačiau, frontui artėjant, 1916 m. 
su sūnum išvyko į Voronežą, kur buvo ne
maža lietuvių ir lietuvių gimnazija.

Per Voronežą ir Minską vėl į Vilnių
Dr. V.Alseikienė Voroneže dirbo lietu

vių pabėgėlių komitete kaip gydytoja. Čia 
gyveno su seserim Julija. Radusi skelbimą, 
kad reikalinga gydytoja akims gydyti, iš
vyko į Minską. Tuo metu Minske lietuvių 
pabėgėlių buvo daug, jų skaičius galėjo 
siekti 15.000. Nors ir labai sunkiose sąlygo
se (nuolatiniai bombardavimai), dr. Alsei
kienė Minske dirbo lietuvių pabėgėlių tar
pe, įsteigė pabėgėliams 25 lovų ligoninę 
ir pati dirbo be atlyginimo. Dėjo dideles 
pastangas iš sandėlių gauti pabėgėliams 
drabužių.

Lietuvių Sanitarinės Pagalbos Draugija
1918 m. atkūrus nepriklausomą Lietuvą, 

kilo sumanymas Minske veikiančią ligoni
nę su visu turtu perkelti į Vilnių ir perduo
ti Raudonajam Kryžiui ar universitetui. 
Dėl to 1918 m. pavasarį, balandžio 7 d., 

Minske įvyko steigiamasis Lietuvių Sani
tarinės Pagalbos Draugijos susirinkimas.

Draugija galėjo steigti ligonines, ambu
latorijas, vaistines, prieglaudas, leisti me
dicinos ir kt. raštus ir t.t. Penkių asmenų 
valdybai vadovavo dr. Veronikos vyras 
dr. Danielius Alseika. Tuo metu iš Minsko 
Lietuvon pajudėjo tūkstančiai lietuvių pa
bėgėlių. Daugiausia dr. Alseikienės pa
stangomis iš vokiečių buvo gauta 17 vago
nų, visas Draugijos ir ligoninės turtas bu
vo sukrautas ir išvežtas į Vilnių.

Čia buvo išnuomoti namai (Vilniaus gt. 
24 nr., dabar Liudo Giros gt.) ir suorgani
zuota ligoninė bei ambulatorija.

Pirmieji žingsniai buvo labai sunkūs. 
Tebuvo vos penki gydytojai: be abiejų Al
seikų, dar VI. Kairiūkštis, Paškevičius ir 
A. Hagentornas. 1923 metais ligoninė turė
jo jau 14 gydytojų. Klinika-ligoninė grei
tai išgarsėjo visame krašte ir pergyveno 
ir rusų dr lenkų okupacijas.

Per 20 metų veikusi ligoninė ir jos reikšmė
Minėtoji Draugija buvo grynai visuome

ninio pobūdžio. Geni specialistai, vadovavę 
ligoninei, ją išlaikė beveik 21 metus. Ligo
ninei vadovaujant dr. D. Alseikai (ligi jo 
mirties 1936 m. ), per ištisus 18 metų visa 
atsakomybė atitekdavo pirmoje eilėje jam 
su žmona. Nors lenkų okupacinė valdžia 
1922 m. buvo Įregistravusi Draugijos įsta
tus, tačiau jos veikėjai patyrė lenkų per
sekiojimus. 1924 m. buvo tartasi dėl klini
kos perkėlimo į Kauną, tačiau dr. Alseikie
nė pirmoji protestavo: „kol Vilnius nebus 
lietuvių rankose, ligoninė turi likti“.

Draugija yra teikusi įvairią pagalbą 
lietuviams. Pirmajam karui pasibaigus, 
Vilniuje buvo suorganizuota 12 našlaičių 
namų -— V. Alseikienė juose gydė našlai
čius ir prižiūrėjo jų sveikatą — tai buvo 
savanoriškas, neatlyginamas darbas. Be to, 
ji pokariniais metais buvo įsteigusi mer
gaitėms siuvimo, mezgimo, audimo kursus. 
Ji dirbo ir lietuvių švietimo „Ryto“ ir 
„Kultūros“ draugijose.

Nuo 1931 m. Kaune

1931 m. rugpiūčio mėn. dr. V. Alseikienė 
su vaikais persikėlė į Kauną (vyras mirė 
1936 m. Vilniuje). Iš Liet. Sanit. Pagalbos 
D-jos narių, 1939 m. likvidavus ligoninę, 
gyvas beliko ilgametis valdybos narys 
Antanas Krutulys (gyvena ties Vilniumi).

Dr. V. Alseikienei pirmieji metai Kaune 
nebuvo lengvi. Ji dirbo ligonių kasose ir 
vertėsi privačia akių gydytojos praktika. 
Kauno miesto ligonių kasoje dirbo ligi 
1943 m.

1944 m. pasiryžusi pasilikti Lietuvoje, 
dr. Alseikienė vėliau palaidojo kelis bro
lius Janulaičius ir, apie dvejus metus ko
vojusi su mirtimi, sulaukusi 88 metų am
žiaus, rugsėjo 26 d. atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Lietuvoje, Kaune, liko jos sesuo — 
aukščiausio amžiaus Janulaičių šeimoje 
sulaukusi Julija Biliūnienė - Matjošaitie- 
nė (92 m.), JAV-se liko du vaikai: sūnus 
Vytautas, žurnalistas New Yorke ir duktė 
Marija - Birutė, mokslininkė - archeologė, 
gyv. Los Angeles, Kalifornijoje.

V. PETRAVIČIAUS DARBAI

„Draugas“ (Chicago) rašo, kad dail. 
Viktoras Petravičius šiuo metu tapo figū
rines kompozicijas modernaus jaunimo ju
dėjimo temomis.

Vienas naujausių jo darbų, vardu „Mo
tina eina per pasaulį“, yra 30 kūrinių seri
ja.

Vasarą dailininkas dėstė meną vaikams 
paplūdimyje. Meno medžiagą sudarę smė
lis ir akmenėliai.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ADELAIDĖS LIETUVIAI

Lietuvių bendruomenės Australijoje 
leidžiamojo savaitraščio „Mūsų Pastogė“ 
vieną spalio mėn. numerį išleido Adelaidės 
lietuviai.

Tame numeryje spausdinama medžiaga 
vien tik apie tame mieste gyvenančių lie
tuvių kultūrinius ir kitus reikalus.

Iš to numerio matyti, kad šiuo metu Ade
laidėje yra įsikūrus Bendruomenės Kraš
to valdyba, kuri rūpinasi iš JAV atsikvies
ti solistų koncertams (Barą, Šukytę, Stem- 
pužienę, Bičkienę, Armoną), išleisti Pulgio 
Andriušio raštus ir Australijos lietuvių 
metraštį ir dar atlikti kitokių darbų. Ade
laidėje lietuvišką veiklą vysto LVS „Ra
movė“, čia yra J. J. Bačiūno vardo biblio
teka ir spaudos kioskas, lietuvišką gyvybę 
rodo lietuviai inžinieriai ir architektai, 
veiklus yra Lietuvių katalikų centras, 
ALB Apylinkė, teisininkai, studentai, cho
ras „Lituania“, Adelaidės lietuvių teatras 
Vaidila, yra savas muziejus — archyvas, 
tebešokami tautiniai šokiai, dirba 8 skyrių 
mokykla. Adelaidės lietuviai turi savo 
Lietuvių Namus visokiems bendruomeni
niams reikalams, prie Bendruomenės yra 
veikli Moterų sekcija. Sportininkai taip 
pat tebesireiškia. O skulptorė Ieva Pocie
nė kaip tik dabar suruošė savo darbų pa
rodą.

Pasirodo, Adelaidės lietuviai turi ir savo 
poetų, kurių eilėraščiai spausdinami tame 
specialiame laikraščio numeryje.

A. RŪKŠTELĖS PARODA
Spalio 9-17 d.d. Čiurlionio galerijoje Chi- 

cagoje buvo suruošta dail. Antano Rukšle
lės kūrinių paroda.

Parodoje buvo išstatyta apie 40 paveiks
lų: peizažai, figūrinės kompozicijos, realis
tinė simbolika ir kt.

Paroda buvo suruošta dailininko 65 m. 
sukakčiai paminėti.

MODERN1NAMOS SPAUSTUVĖS
„Draugas“ rašo, kad dvi lietuvių spaus

tuvės, M. Morkūno Chicagoje ir „Darbinin
ko“ Brooklyne, ruošiasi pereiti prie naujo 
modernaus spausdinimo būdo, vadinamo
jo phototype.

DR. L. SABALIŪNO DISERTACIJA
Dabar Eastern Michigan (JAV) profe

soriaująs dr. Leonas Sabaliūnas savo diser
taciją yra parašęs lietuviška tema: „Lithu
ania in Crisis: Nationalism to Communism, 
1939 - 1940“.

Veikale apžvelgiama daugelis Lietuvos 
gyvenimo sričių.

ŽURNALISTŲ PIRMININKAS — 
V. SELENIS

„Nepriklausomos Lietuvos“ pranešimu, 
naujai išrinktoji Lietuvių žurnalistų są
jungos valdyba šitaip pasiskirstė pareigo
mis: pirm. V. Selenis, sekr. A. Nakas, na
rys J. Gaižutis.

Revizijos komisijos pirm. V. Alantas, 
sekr. V. Mingėla, narys prel. L. Gižinskas.

LITERATŪROS VAKARAS
Kennebunkporte, Maine (JAV), rugpiū

čio mėn. buvo suruoštas literatūros vaka
ras, kuriame savo kūrybą skaitė Nelė Ma- 
zalaitė ir Algirdas Landsbergis.

GEN. S. RAŠTIKIO SUKAKTIS

„Tėvynė“ (New York) rašo,kad genero
las Stasys Raštikis, buvęs Lietuvos kariuo
menės vadas, dabar gyvena Kalifornijoje 
ir sulaukė jau 75 metų amžiaus.

DŽIAUGSMAS IR RAMYBĖ

„Kiekvienas geras davinys ir kiek
viena tobula dovana yra iš aukštybių, 
nužengia nuo šviesos tėvo“ (Jok. 1,17) 

Vidinis džiaugsmas ir sielos r amybė yra 
prasmingo gyvenimo padariniai, vaisiai. 
Kai savo labai ribotą protą pritaikome be 
galo didelei Dievo išminčiai, kai priimame 
ir pasisaviname Dievo apreikštas tikėjimo 
tiesas, mūsų dvasios akiračiai nušvinta, sa
vo protu susivienijame su dieviškąja iš
mintimi, ir mums pasidaro daug aiškesnis, 
pilnesnis, artimesnis visas pasaulis. Tikėji
mas Dievu atskleidžia mūsų dvasiai iki tol 
nepilnai suprastą Dievo gerumą, Jo meilę 
kūrinijai ir mums. Kai pradeda žmogus tik
rai trokšti, kad visada, su visais ir visur 
įvyktų Dievo valia, glaudūs ryšiai sujungia 
žmogaus dvasią su Dievu, patirtimi supran
ta tada kasdieninės maldos reikšmę: „Te
esie tavo valia kaip danguje, taip ir žemė
je“. O atrėmęs savo išganymą ir visą gy
venimą į aiškų Dievo pažadą: „dangus ir 
žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“ 
(Mork. 13,31), paprastos Dievo pagalbos 
remiamas, žmogus dieviška viltimi susijun
gia su Dievu: pati viltis yra sielos veiklusis 
aktas.

Vidinis, glaudus žmogaus sielos vienybės 
su Dievu vyksmas paprastai reiškiasi šitaip: 
veiklioji amžinų tiesų įžvalga glūdi pir
miausiai proto veiksme, bet tos vienybės 
pradžia yra žmogaus valioje, jo širdyje, ku
ri myli Dievą. Valia palenkia mūsų protą 
užsiimti dieviškomis tiesomis, jas svarsty
ti, į jas gilintis, jas geriau suprasti ir 
suprastomis džiaugtis. Taip protu pamatyta 
ir mintimi pasverta dieviškoji tiesa savo 
akinančia šviesa daro stiprios įtakos mūsų 
valiai, kuri, atsiduodama Dievui, pradeda 
vis labiau ir labiau mylėti Dievą, džiaug
tis amžinojo Tėvo dieviškuoju gerumu. Sie
la, į Dievą atsirėmusi, pajunta savyje dide
lę ramybę. Saldusis džiaugsmas apima Die
vą mylinčio asmens dvasią.

Tiesa, tas vidinis džiaugsmas ir surami
nimas nėra būtini tiesos įžvalgos vaisiai, 
nes pati veiklioji įžvalga turi nevienodą 
eigą, bet jie padeda sielai arčiau stoti 
prie dieviškos širdies. Būna, kad veiklioji 
tiesos įžvalga pasidaro žmogui labai pa
traukli, maloni, smagi; bet atsitinka ir 
kitaip, kai amžinojoje tiesos šviesoje 
pamato savo klaidas, netobulybes, trūku
mus. Tada toji šviesa sielą liūdina, 
vargina, sudaro laikino vidinio skausmo. 
Tuo atveju siela ima daugiau pasitikėti' 
Dievo pagalba, negu savo daromomis pa
stangomis tobulėti, gerėti. Aiškiau tada su
pranta, jog „kiekvienas geras davinys ir 
kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, 
nužengia nuo šviesybių Tėvo“ (Jok. 1,17).

šv. Teresė ispanietė teigia, jog tai pasi
reiškia, kai siela turi daug kovoti su išsi
blaškymais ir nugalėti savo atšalimą. Ji 
sako: „Šitame tiesos įžvelgime, išskiriant 
protinį svarstymą, siela turi arba didžiau
sią pelną, arba nuostolį“ (Vida 9, p. 4).

„Džiūgaukite Dievui, visos šalys, giedo
kite jo vardo garbę, duokite jam puikų šlo
vinimą. Sakykite Dievui: kaip nuostabūs 
tavo darbai“ (Ps. 85, 2-3).

Kun. K. A. Matulaitis, MIC
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Aldona Malcanaitė-Grinienė Pittsbur- 

gho universitete (JAV) įsigijo magistro 
laipsnį.

VOKIETIJOS LB ISTORINE APŽVALGA
Garbės teismas ir Kontrolės komisija

Bendruomenės narių tarpe kilusiems ne
susipratimams spręsti VLB taryba renka 
vienerių metų kadencijai trijų asmenų Gar
bės teismą. Garbės teismas veikia pagal sa
vo nuostatus, priimtus VLB tarybos. Į Gar
bės teismo pirmininkus eilę metų buvo ren
kami Lietuvos teisininkai, tačiau tokio nuo
stato nebuvo 1950-1956 m., ir jis vėl iš
brauktas iš GT statuto 1971 m. tarybos po
sėdyje. Nuo Vokietijos LB susiformavimo 
Garbės teisme yra buvę 31 asmuo. Garbės 
teismo pirmininku ilgiausia yra išbuvęs 
dr. Petras Karvelis — 7 metus ir dipl. teis. 
Justinas Lukošius — 5 metus. Bylų yra bu
vę įvairiausio pobūdžio. 1954 metais Garbės 
teismas nusprendė, kad Hildesheimo ir 
Stuttgarto apylinkėse rinkimai į VLB tary
bą nebuvo teisingai pravesti, ir juos panai
kino, Stuttgarto apylinkei leisdamas bal
suoti iš naujo. Rinkimų teisėtumo klausimu 
Garbės teismas yra daręs sprendimų ir vė
liau, paskiausia 1968 metįais. Būta eilės 
bylų dėl šmeižtų. Vienu atveju Garbės 
teismas pašalino iš Bendruomenės vieną 
jos narį, ir byla pateko į vokiečių teismą.

Taip pat vieneriems metams yra renka
ma Vokietijos LB kontrolės komisija. Ją 
sudaro 3 asmenys, kurie apyskaitinių me
tų gale patikrina, ar Bendruomenės finan
sai tvarkoje. Iki šiol visada Kontrolės ko
misija yra rekomendavusi VLB tarybai 
valdybos pateiktąsias apyskaitas tvirtinti.

Valdyba
Tai pagrindinis veiklos organas. Valdy

ba yra tarybos renkama vieneriems me
tams ir yra registruojama vokiečių teisme. 
1950 metų tarybos posėdyje buvo nutarta 
rinkti trijų asmenų valdybą, ir taip įtrauk
ta į Bendruomenės statutą, tačiau jau po 
metų prieita išvados, kad trijų asmenų val
dyboje per maža. 1951 m. rudenį statute

KUN. BRONIUS LIUBINAS 

pataisyta, kad taryba gali pati nusistatyti, 
ar ji renka tris ar penkis asmenis į valdy
bą. Nuo 1951 m. iki 1969 m. įskaitytinai 
būdavo renkamos valdybos iš 5 asmenų, 
o 1970 ir 1971 m. valdybos išrinktos tik iš 
trijų. Tarybos nariai neturi jokios įtakos 
į tai, kaip jų išrinktoji valdyba pasiskirsto 
savo tarpe pareigomis. Tai atlieka valdy- 
bon išrinktieji pirmajame savo posėdyje, į 
kurį juos sukviečia vyriausias amžiumi na
rys. Čia išsirenkamas pirmininkas, vicepir
mininkas, iždininkas ir sekretorius (žiūr. 
par. 50). VLB valdyba klausimus spren
džia savo posėdžiuose balsų dauguma. Po
sėdžiuos rašomi protokolai, kuriuos sekan
čiame posėdyje pasirašo visi posėdyje da
lyvavusieji nariai. Valdybos narys, nesuti
kęs su kuriuo nors valdybos daugumos nu
tarimu, į protokolų knygą gali įrašyti savo 
atskirą nuomonę. Valdybos pirmininkas 
kviečia narius posėdžio ir posėdyje pirmi
ninkauja. Teisinę galią turinčias sutartis 
pasirašo visada du: pirmininkas arba vice

pirmininkas ir vienas iš narių. Nuo Vokie
tijos LB veiklos pradžios iki šiol yra buvę 
265 valdybos posėdžiai. Kada ir kur įvyko 
pirmasis valdybos posėdis, neįmanoma nu
statyti, nes 11 pirmųjų posėdžių protokolą* 
yra dingę. Pirmojoje protokolų knygoje yra 
išplautas pluoštas lapų. Knygoje esąs pir
masis protokolas atžymėtas 12 numeriu. 
Jis įvyko 1951 m. gruodžio 29 d. Bad Salz- 
uflene, dalyvavo pirm. Pranas Zunde ir 
nariai E. Simonaitis, A. Venclauskas ir A. 
Mažeika. Nuo 1952 m. vasario 23 d. posė
džiauta Hannoveryje, 1953 m. gruodžio 
8-9 d.d. — Huettenfelde, nuo 1954 m. sau
sio 8 d. — Weinheime, nuo 1959 m. sausio 
23 d. — Huettenfelde. Yra pasitaikę posė
džiauti kurio nors valdybos nario namuo
se, kai iškildavo būtinas reikalas šaukti 
posėdį, o kuris nors narys sirguliuodavo. 
Posėdžiuo; e svarstomųjų reikalų skalė la
bai plati. Daug metų daugiausia laiko už
imdavo Vasario 16 gimnazijos reikalai. Į 
valdybą gali būti renkami ir ne tarybos 
nariai.

Iki šiol valdybose yra buvę 42 asmenys. 
3 asmenys (B. Liubinas, E. Simonaitis ir 
J. Valiūnas) valdyboje yra išbuvę po 11 
metų, vienas 7, du po 6, vienas 4, keturi 
po 3, dešimt po 2 ir 21 po vienerius metus. 
Pirmininkais yra buvę dr. Jurgis Balčiū
nas, dipl. inž. Pranas Zunde, dipl. teis. 
Juozas Bataitis, Erdmonas Simonaitis, 
dipl. chem. Karolis Drunga, dipl. inž. Lu- 
bomiras Prosinskis, kun. Bronius Liubi

nas, dipl. teis. Izidorius Rugienius, kun. dr. 
Jonas Aviža ir dabartinis pirmininkas LS 
mjr. inž. Jonas K. Valiūnas, pirmininkau
jąs nuo 1965 m. birželio 16 d. Iš 42 buvusių 
valdybos narių 8 yra mirę.

Vokietijos LB valdybos būstinė iki 1952 
m. pradžios buvo Bad Salzuflene, iki 1954 
m. pradžios Hannoveryje, iki 1959 m. pra
džios Weinheime, o nuo tada Romuvoje, 
kur Vasario 16 gimnazijos senuosiuose rū
muose ji turi du kambarius.

Valdybos nariai rūpinasi ne tik lietuviš

kąja veikla lietuvių tarpe, bet taip pat pa
laiko santykius su Vokietijos įstaigomis. 
Dėl to randame uždokumentuotus apsilan
kymus ministerijose, ypač Federalinės Vo
kietijos ministerijoje pabėgėlių reikalams- 
1954 m. vasario 25 d. VLB valdybos pirmi
ninkas Pranas Zunde buvo priimtas mi- 
nisterio dr. Th. Oberlaender'io, o 1963 m. 
birželio 18 d. VLB valdybos nariai B. Liu
binas, A. Mariūnas ir J. Valiūnas — mi- 
nisterio Wolfgang Mischnick. Beveik kiek
vienais metais kas nors iš valdybos narių 
turi susitikti su Fed. pabėgėlių ministeri
jos referentais užsieniečių pabėgėlių rei
kalams. Tuo ryšio asmeniu ilgą metų eilę 
buvo Ministerialrat M. Lueder, o dabar 
yra Ministerialrat Gerhard Wolfrum. Taip 
pat yra būtini kontaktai ir su Baden 
Wuerttembergo Vidaus reikalų ministeri
jos valdininkais pačiame Stuttgarte, o daž
niausiai Karlsruhės Regierungspraesidiu- 
me su Regierungsdirektor Mock. Aišku, 
atlikti konkretiems darbams reikia įstai

gos. reikia ir tarnautojų. Įvairiais istorijos 
laikotarpiais yra buvęs įvairus tarnautojų 
skaičius. Pradžioje dirbo 7 tarnautojai, va
dovaujami paties pirmininko, kuris kartu 
buvo ir apmokamas tarnautojas. Nuo 1955 
m. pasamdytas reikalų vedėjas, juo buvo 
E. Milkauskas, bet 1956 m. vėl reikalus 
tvarkyti perėmė naujai išrinktasis pirmi
ninkas J. Bataitis. Už metų pirmininkavo 
ir buvo apmokamu reikalų vedėju E. Si
monaitis, vėliau likęs tik reikalų vedėju. 
Toliau reikalų vedėjais yra buvę J. Batai
tis, A. Mariūnas. V. Bartusevičius, o nuo 
1968 m. liepos 1 d. yra J. Lukošius.

Valdyba turi savo įgaliotinius prie visų 
Fed. Vokietijos kraštų vyriausybių. Šių 
įgaliotinių veiklos galimybės yra nevieno
dos. Plačiausias veiklos galimybes turi įga
liotiniai Ncrdirhem Wcstfalijai. Anksčiau 
prie DuesseidoWo vyriausybės VLB val
dybai atstovavo vienas asmuo, o nuo 1968 
m. yra sudaryta 3 asmenų atstovybė, ku
rioje šiuo metu yra pirm. Gvidonas šimke- 
vičius ir nariai A. Blinkevičius ir S. Jasu
laitis. Duesseldorfo vyriausybė VLB-nės 
veiklą remia žymiomis sumomis, kartais 
priartėjančiomis prie Fed. vyriausybės 
skiriamųjų lėšų visos Vokietijos lietuvių 
veiklai paremti. Šiek tiek dėmesio ir lėšų 
VLB veiklai skilia Baden Wuerttembergo, 
Niedersachseno, Schleswig Holsteino, 
Rheinland Pfalzo ir Bavarijos vyriausy
bės. Jokių gyvybės ženklų nerodo turtin
gasis Hessenas, Saaras, Hamburgas ir Bre
menas. Tačiau ir tiems kraštams VLB val
dybos atstovai yra paskirti.

(Bus daugiau)
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SIDABRINIS KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS LIETUVOJE

Nors jubiliatas ir nenorėjo jokių iškil
mių, bet Hamburgo lietuviai pasiryžo šią 
gražią sukaktį iškilmingai paminėti. Vietos 
lietuviai parodo pagarbą savo kunigui, ku
ris su jais ir jiems dirba. Spontaniškai bu
vo išrinktas rengimo iškilmių komitetas. Jį 
sudarė: Jonas Valaitis, pirm., Mėta Gedvi
lienė, Elai Neumajerienė, Angelika Gaidely- 
tė ir Mikas Lipšys. Per keturius posėdžius 
visikas buvo iki smulkmenų aptarta ir pasi
ryžta vykdyti. Komitetas ir jubiliatas iš
siuntinėjo gražiai atspausdintus pakvieti
mus lietuvių ir vokiečių kalbomis. Progra
ma numatyta vykdyti sekmadienį, 1971. 
VIII. 22.

Programa buvo numatyta labai didelė. 
Ją reikėjo vykdyti tiksliai ir gražiai. Jau 
šeštadienį atvažiavo daug svečių iš toliau. 
Iš Romos atvyko kun. dr. Juozas Zeliaus- 
kas, Lietuvių Saleziečių Direktorius, J. E. 
vysk. dr. Antanas Dekisnys su sekretoriumi 
Tėvu Klemensu Žalaliu. Iš Pietų Vokietijos 
atvažiavo julbiliato buvęs viršininkas Tėvas 
Alfonsas Bernatonis ir studijų draugas kun. 
Bronius Liubinas. Laiku atvyko artimiau
sias lietuvis kunigas Petras Ginčius ir Tė
vas Hermianas-Jonas Šulcas. Iš Muencheno 
atvyko įsu sveikinimais vienuolis pranciško
nas Tėvas Heribertas Neumejeris, kuris va
dovauja Misijų kraštų aprūpinimo bazei. 
Dalyvavo šv. Mišių metu J. E. vysk. Johan
nes von Rudloff ir pasakė sveikinimo žodį 
vokiečių kalba. Čia buvo: prel. dr. L. Mari- 
zy — Caritas direktorius, prel. Josef van de 
Berg — šlezvigo-Holsteino srities dekanas, 
prel. Hans Frense —kariuomenės dekanas, 
prel. dr. W. Benning — Altonos dekanas, 
kun. kleb. Franz Pattloch, kun. A. Ober- 
thuer, Tėvas Heribertas Neumejer, kun. A. 
Mackels, kun. Golombiewski, dek. kun. J. 
Leskowycz, tėvai Jėzuitai, Pranciškonas, 
Dolmininkonai. Iškilmės prasidėjo proce
sija į Šv. Teresės bažnyčią. Jos metu buvo 
giedama vokiškai „Lobe den Herren“ — 
šlovinkite Viešpatį. Bažnyčioje šv. Mišių 
auka pradedama giesme „Pulkim ant ke
lių“. Ją traukia visi lietuviai ir iš lapelių 
seka kitataučiai. Mūsų Ganytojas — J. E. 
vysk. dr. Ant. Deksnys vadovauja konce- 
lebracijai lotynų kalba. Su Ganytoju atna
šauja šv. Mišių auką 8 kunigai. J. E. vysk. 
Johannes von Rudloff su kitais kunigais 
jungiasi prie šių su kitais konfratrais. Vaiz
das nepaprastai gražus, nuotaika šventa ir 
pakili, panašiai kaip anais laikais Lietuvo
je. Lotyniškai gieda mūsų Ganytojas, ir vi
sa bažnyčia jam atsako bažnytine kalba. Ją 
supranta čia lietuviai, vokiečiai, lenkai, uk
rainiečiai, ispanai ir kiti Bažnyčios nariai. 
Švento rašto skaitymus atlieka kun. Bro
nius Liubinas. Vėliau Evangelijos žodžius 
gieda vokiškai ir lietuviškai skaito pats ju
biliatas kun. Vaclovas šarka. Pamokslą 
lietuviškai pasako Ganytojas. Jis kalba apie 
kunigystę lapškritai ir išreiškia geriausius 
linkėjimus bei pažada maldą jubiliatui. 
Paskiau kunigiškas mintis paberia vietos

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 
kyla, musų kainos iki galo metų lieka tos pa
čios.

Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar do
vanų savo artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (3)

3% jardo puikios vilnonės angliškos medžia
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžia
gos apsiaustui, iy2 jardo crimplene medžiagos 
suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas megztu
kas, vyriškos arba moteriškos kojinės, vilnonė 
gėlėta ar su ornamentais skarelė, 20 angliškų 
cigarečių, 1 sv. dėžė šokoladinių saldainių.

Įskaitant muito ir persiuntimo išlaidas, siun
tinys kainuoja £40.00.
SIUNTINYS 1971 (4)

Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriš
kas ar moteriškas, vilnonė angliška medžiaga 
eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga 
sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai, 
bliuzelė, šilkinė skarelė, 1 sv. dėžė šokoladinių 
saldainių.

Siuntinio kaina £35.00.
Taip pat dar galime pridėti prie šių ar kitų 

siuntinių be jokių papildomų persiuntimo išlai
dų daiktų, kurių klientas pageidauja.

šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus moteriškam apsiaus

tui £12.00, vilnonė gėlėta skarelė £1.75, vyriški 
ar moteriški nertiniai už £4.50 ar £6.00, nailono 
marškiniai £2.75, bliuzelė £3.00, nailono lietpal
čiai £4.00, crimplene medžiaga suknelei £3.50, 
šilkinės ar nailoninės skarelės po £1.00, ilgi vil
noniai šaliai po £4.00, komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių £2.50 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

HAMBURGE
klebonas kun. Alfred Blaik. Jis savo argu
mentus grindžia Švento Rašto žodžiais. 
Apaštalų Išpažinimą intonuoja lietuviškai 
ir vokiškai pats jubiliatas. Tikinčiųjų mal
das atlieka vokiškai Tėvas Heribertas Neu
mejer, o lietuviškai — kun. V. Šarka. To
liau vyksta šv. Mišių auka lotynų kalba. 
Meldžiamės už jubiliato gimines, artimuo
sius, tautą, tėvynę, geradarius, bičiulius, vi
sus tikinčiuosius, visą Bažnyčią. Pagerbiam 
ne tik gyvus, bet prisimenam ir mirusius. 
Daugelis Šv. Išpažintį ir šv. Komuniją au
kojo jubiliato intencija. Pamaldų metu gie
dojimas lietuviškai ir vokiškai buvo jaudi
nantis. Visi traukė tas giesmes labai nuo
širdžiai, nes vienas kito reikalus jautė ir 
matė siavo menkumą, o Dievo visagalybę. 
Baigiant Šv. Mišių auką, prieš pat palaimi
nimą Hamburgo vyskupas prabilo į tikin
čiuosius Viešpaties žodžiais ir pasveikino 
jautriai ne tik jubiliatą, bet ir visus maldi
ninkus, o ypač lietuvius su savo Ganytoju. 
Paskiau mūsų Ganytojas suteikė visiems 
palaiminimą, ir visi užtraukėm „Te Deum 
laudamus“ — Tave, Dieve, garbiname.

Truputį pailsėję, visi susirinko į mažąją 
parapijos salę, kur buvo proga asmeniškai 
pasveikinti jubiliatą. Čia visi šventės daly
viai galėjo artimiau pabendrauti — pasi
kalbėti prie stiklo sekto, vyno, 'alaus ar li
monado. Kas norėjo, galėjo gauti arbatos 
ar kavos stiklą. Kunigą sveikino kunigai, 
vienuoliai, vienuolės ir pasauliečiai. Jis ga
vo daug gėlių, dovanų. Gėles jis paliko 
bažnyčioje, o dovanas bendrojo pobūdžio iš
dalijo kitiems. Namų ruošos daiktus ir ma
šinai padangas pasiliko sau. Pinigines do
vanas patarė kreipti Vasario 16 Gimnazijos 
statybai. Buvo progos gražiai pailsėti ir pa
sišnekėti. Visus tuo laiku aptarnavo sese
lės. Jurgis Michelis, Jonas Radtke, Jonas 
Valaitis, Arvydas Lingė su pagalbininkė
mis. Svečius ir šeimininkus fotografavo ir 
filmavo Robert Meier.

Pietūs buvo paruošti didžiojoje parapijos 
salėje svečiams ir visiems, kurie užsire
gistravo. Jų metu patarnavo mūsų jauni
mas ir prityrusios moterys. Po pietų buvo 
ilgesnė pertrauka, kurios metu iškilmių da
lyviai dar labiau susipažino ir tęsė pasikal
bėjimus. Tuo metu lankėsi įvairūs svečiai 
iš miesto ir asmeniškai sveikino jubiliatą. 
Visi svečiai buvo mūsų tautiečių priimti ir 
atitinkamai pagerbti. Iki sekančio progra
mos punkto — kavutės apsilankė čia dau
giau kaip šimtas naujų žmonių.

Atsigaivinę kavute, pradėjom paskutinę 
tos šventės dalį —'kun. V. Šarkos, dekano, 
jo sidabrinio kunigystės jubiliejaus proga 
pagerbimą. Parapijos salėje žmonės buvo 
susodinti kvadrato forma. Pasigirdus lietu
viško maršo garsams, į salę įžengė jubilia
tas, lydimas jaunimo su gėlėmis ir organi
zacijų atstovų su dovanomis. Visi pasitiko 
jį plojimu. Jubiliatas pasveikino visus ben
drai ir kai kuriuos specialiai. Jaunimas 
įteikė gėles, o Hamburgo ir Lebenstedto 

Bendru ©menės Apylinkių pirmininkai do
vanas. J. Valaitis perdavė vertingą siunti
nėlį, o Nijolė Merkevičienė su Kaziu Masi
liūnu perjuosė jubiliatą tautine juosta. Pa
gerbimo aktą pradėjo Valteris Banaitis, ku
ris dviem kalbomis nupasakojo kun. V. Šar
kos gyvenimą ir 25 metų kunigišką, tautinę 
ir -karitatyvinę veiklą. Pabaigoje buvo su
dainuota ilgiausių metų. Paskiau sekė svei
kinimai Paštu, kuriuos perskaitė šventės 
moderatorius V. Banaitis. Buvo perskaityti 
tik būdingesni sveikinimai. Kitų neįmano
ma buvo perskaityti, nes susidarė apie 2000. 
Gyvu žodžiu sveikino: prof. dr. Roland Sef- 
frin. Lietuvių Bendruomenės Krašto Val
dybos, Gimnazijos ir kunigų vardu kun. 
Bronius Liubinas, čekų vardu sveikino re
daktorius Ant. Vlach, latvių kun. Ant. 
Smelters, lenkų dr. J. Kaczmarczyk, ukrai
niečių kun. dek. J. Leskowycz ir vietos pa
rapijos 'klebonas kum. Alfredas Blaik.

Raštu buvo gauta: Šv. Tėvo popiežiaus 
Pauliaus VI palaiminimas, kard. Ant. Sa- 
more ir prel. Mincevičiaus, Osnabruecko 
vysk. dr. Helmut-Hermann Wittier, Ham
burgo Senato vardu Staatsamt, vysk. Pa- 
chowiak, skautų, ateitininkų, generolo St. 
Raštikio, prof. dr. Z. Ivinskio, prof. dr. J. 
Griniaus, prof. dr. V. Vardžio, dir. Vinco 
Natkevičiaus, PLB Vokietijos Krašto Val
dybos vardu pirm. inž. J. K. Valiūno su. adv. 
J. Lukošium, Lebenstedto, Hannoverio, 
Rcindsbuirgo, Pinnebergo, Stuttgarto, Geest- 
hachto, Luobeeko bendruomenių atstovai, 
37 kunigų, 11 vienuolių vyrų, 19 vienuolių 
moterų ir daugelio kitų pavienių ir organi
zuotų tautiečių bei kitataučių.

Jubiliatas visiems padėkojo už sveikini
mus, dovanas bei visą pagerbimą. Jis pa
brėžė, kad visa tai yra parengta ne dėl sim
patijos jam, bet visai garbingai persekioja
mai lietuvių tautai ir jos Bažnyčiai. Ši da
lis baigta Lietuvos himnui.

Koncertinę dalį išpildė jauni mūsų dai
nininkai Izabelė šrederienė, sopranas, ir 
dvynukai Astra Fabianienė-Šaltytė, sopra
nas, ir Alfredas Šaltys, tenoras. Jie daina
vo lietuvių liaudies dainas. Izabelę Šrede- 
rienę pianinu palydėjo estė Silvija' Lemke, 
o Šalčiai patys sau akompanavo gitara. 
Jauni mūsų dainininkai visą publiką užbū
rė. Jų dainos buvo genai parinktos ir pui
kiai (perteiktos, visiems paliko neužmiršta
mų įspūdžių. Gražų eilėraštį pasakė Regina 
Norkutė, kurios tėvelis savo laiku studija
vo Vilniuje sui jubiliatu.

Programa buvo sumaniai paruoštai, gyvai 
perteikta, meniškai pravesta. Už tai didelė 
padėka priklauso Valteriui Banaičiui, Jonui 
Valaičiui, vietos klebonui, vienuolėms se
selėms, Rengimo Komitetui, Parapijos Ko
mitetui, visiems lietuviams, o ypač tiems, 
kurie prisidėjo darbu, pinigu, malda, geru 
žodžiu: Michelių šeima, V. Doerflerienė, 
Lingiai, Klimaičiai, Navickai, Brokšai, Gai
deliai, Neumejertai, Poviloniai, Poneliai, 
Šrederiai, šalčiai, Štemienė, Okmanaitė, 
dr. Pašaitienė, Lina Vlavianos, Mikalaus
kai, Jonas Radtke, Gedvilienė M., Schrei
ber, Schimke M., Robertas Meier ir Jaunu
tis Klimaitis bei daugelis kitų pagalbinin
kų.

MARGASIS MANO 
GYVENIMAS

JONAS LIOBĖ
kia padirbėti, bet buvo ir tokių, kad neno
rėjo nieko dirbti.

O reikėjo vyrų miško darbams ir prie 
aerodromo. Kurie nevisai darbingi, būdavo 
Skiriami stovykloj apsivalyti ir kt. Kol dar 
buvo bendra virtuvė, tai moterims reikėjo 
eiti bulvių skusti. Stovykloje gyvenant, visi 
ir visos buvo lygūs. Tačiau kai kas dar tu
rėjo noro laikytis kitaip. Tai ir sudaryda
vo šiokių tokių nemalonumų, Eet, matyt, 
per daug neįkyrėjau, nes stovyklos komen
dantas, kai vykau į Angliją, įteikė prisimi
nimui medinę gražią dėžutę, o stovyklos 
laikraštuko redaktorius išspausdino tokį 
straipsnį:

„Mes tikrai pasigesime darbštaus lietu
vio“. — Drauge su kitais, plaukiančiais į 
Angliją, šiandien mūsų stovyklą (Unterm 
Berg) apleidžia ir bene darbščiausias ir rū
pestingiausias mūsų stovyklos gaspadorius 
— darbų vedėjas J. Liobė.

Sunku būtų pasakyti, ar stovykla suaugo 
su Liolbės energija ir darbštumu, ar Liobė 
suaugo su stovykla. Atrodo, kad ir vienas 
ir antras teigimas bus teisingi. Kas nepaži
no Liobės, kuris dar saulei tekant jau su
kinėjosi apie sandėlius, malkas... Kas ne
pyko ant jo, kai šis dar mieguistai moterė
lei su gražia doze jumoro įteikdavo kvieti
mą bulvių „baliui“ skusti, kas nendurzgėjo 
iš vyrų, kai viršaitis jam neva tai „primin
davo“ rytdienos darbo prievolę. Ir tikrai 
sunku rasti kitą tokį žmogų, kuris visa šir
dimi, siela ir visais savo pojūčiais taip bū
tų atsidavęs stovyklos gerovei. Kartais vi
sai nedėkingai mes pajuokdavome Liobę, 
bet jis visai atlaidžiai nusišypsodavo ir 
dirbdavo, kas jiam priklausė, kas buvo rei
kalinga. šiandien Liobė su šeima pakėlė 
sparnus. Manau, kad ir Anglijoj jis bus 
teks pat darbštus ir rūpestingas, kaip buvo 
čia — Unterm Berge. Nenustebsime, jei ku-

PROF. K. BIELIUKO SUKAKTIS
Žymiam mokslininkui geografui prof. dr. 

Kazimierui Bieliukui okup. Lietuvoje š. m. 
'rugpjūčio 26 d. sulaukus 70 m. amžiaus, 
apie sukaktį terašė tik vienas kitas laik
raštis, ir nebuvo jokio minėjimo. Sukakti- 
ninką irugp. 28 d. plačiau paminėjo Jonas 
Bulota „Komj. Tiesoje".

K. Bieliukas, gimęs 1901 m. Vilkaviškio 
apskr., Paežerio v., Dugnų km., mokėsi Ma
rijampolės gimnazijoje ir Kauno universi
tete. Nuo 1932 m. jis pradėjo dirbti fizinės 
geografijos katedroje. Apgynęs mokslinį 
darbą „Dovinės baseino ežerai“, Bieliukas 
gilino žinias Čekoslovakijoje, keliavo po 
Europą, Balkanus. 1940 m. jis buvo išrink
tas Vilniaus universiteto profesorium ir pa
skirtas geografijos katedros vedėju. Jis 
1944 m. buvo ir Vilniaus universiteto rek
torium.

Mokslininkas laikomas Lietuvos ežerų 
žinovu. Jis yra paskelbęs netoli šimto dar
bų, Šalia kitų — „Ežerotyros pagrindai“ 
(1961). K. Bieliuko pastangomis sistemin
gai išleidžiamas „Geografijos metraštis“.

(ELTA)

M. GLEMŽAITĖS SUKAKTIS
Okup. Lietuvos spauda paminėjo krašto

tyrininkės Mikalinos Glemžaitės 80 m. gy
venimo sukaktį. Ji daug dirbo, rinkdama 
liaudies tekstilę ir ruošdama spaudai lietu
vių liaudies meno albumus. (ELTA)

KIEK GERIAMA LIETUVOJE?
„Tiesoje“ išspausdintame straipsnyje 

„Legendos apie alkoholį ir tikrovė" doc. M. 
Krištopaitis, be kita ko, rašo:

„1959 metais Tarybų Lietuvoje kiekvie
nam gyventojui teko vidutiniškai po 2,34 
litro vyno ir po 4,53 litro degtinės ar kitų 
stiprių gėrimų, 1967 metais — jau po 7,82 
litrų vyno ir po 8,34 litro degtinės. Prancū
zijoje kiekvienam gyventojui tenka per
skaičiavus vidutiniškai po 22,9 litro abso
liutaus spirito, tačiau ir minimieji mūsų 
respublikos skaičiai privalo, kelti susirūpi
nimą“.

JAUNOJO DARBININKO DIENA 
IR SAVAITĖ

„Tiesa“ rašo, kad Vilniuje, profsąjungų 
rūmuose, įvyko iškilmingas vakaras, skir
tas jaunojo darbininko dienai. Iki šiol Lie
tuvoje tokios iškilmės dar nebuvo prakti
kuojamos.

Pasitikdamas tą šventę, Vilniaus mies
to komjaunimo komitetas suorganizavo 
dar ir jaunojo darbininko savaitę su dar
bo šūkiu „Penktadienį — per keturias die
nas“. Tą įsipareigojimą jaunieji įvykdė 
sėkmingai.

Šventėje dalyvavo ir Lietuvos komunis
tų partijos atstovai G. Denisovas, G.Sime- 
nenka ir kiti.

LIETUVOS MEDIKAI Į UŽSIENIUS
Medicinos instituto profesorius dr. Juo

zas Blužas, komandiruojamas pasaulinės 
sveikatos apsaugos organizacijos, išvyko į 
Angliją, o iš jos keliaus į Daniją ir Švedi
ją susipažinti su naujausiais kardiologų 
darbais ir skaityti paskaitą apie Lietu
vos medikų pasiekimus, kovojant su šir-

dies ir kraujagyslių ligomis.
Komandiruotėje išbus 6 mėnesius.
Medicinos instituto prof. Jurgis Brė

dikis išvyko į V. Vokietiją pasidalyti su to 
krašto žymiaisiais mokslininkais patyrimu, 
atliekant sudėtingas širdies operacijas, ir 
su Kauno kardiochirurgų, biochemikų, 
biofizikų ir elektronikos specialistų sukur
ta sistema automatizuotai valdyti širdies 
ritmui po operacijų.

Jį pasikvietė V. Vokietijos medicinos 
mokslo įstaigos.

MUZIEJUS KRAŽIUOSE
Kražių vidurinėje mokykloje yra V. Ra

kauskaitės vedamas muziejus, kuris turi 
apie tūkstantį eksponatų.

Daugumas eksponatų pasakoja apie Kra
žių praeitį, ypač apie kolegiją, kurioje dės
tė A. Kojelavičius, M. Sarbievijus, M. Va
lančius, mokėsi S. Stanevičius, L. Jucevi
čius, broliai Juškos. D. Poška.

STATYS MASKVOS TEATRAI
Jermolovo dramos teatras Maskvoje 

planuoja pastatyti vieną iš trijų Justino 
Marcinkevičiaus veikalų: „Sieną“, „Kated
rą“ arba „Kraują ir pelenus“.

Maskvos lėlių teatras statysiąs V. Pal
činskaitės pjesę „Aš vejuosi vasarą".

APSAKYMŲ RINKTINĖS
„Vagos“ leidykla išleido Juozo Baltušio 

apsakymų rinktinę „Nežvyruotu vieške
liu“.

Rinktinėn sudėti geriausi kūriniai iš vi
sų trijų jo rinkinių: „Savaitė prasideda ge
rai“, „Baltieji dobiliukai“ ir „Valiusei rei
kia Alekso“.

Išleista taip pat Jono Mikelinsko apsa
kymų rinktinė „Rugpjūčio naktį“.

TRYS TOMAI JUOZO GRUŠO
Vilniuje pradedama leisti Juozo Grušo 

raštų serija.
Bus išleisti trys tomai, kurių pirmąjį 

sudarys romanas „Karjeristai“ (tas tomas 
jau pasirodęs), antrąjį apsakymai, trečią
jį žymiausios dramos.

POEZIJOS KNYGOS
„Vaga“ išleido Alf. Maldonio poezijos 

knygą „Pėdsakai“, J. Strielkūno „Vėjas 
rugiuos“ ir suvenyrinę miniatiūrinio for
mato V. Kalinausko iliustruotą V. Myko
laičio-Putino „Lyriką“.

K. BINKIO „ATŽALYNAS“ KLAIPĖDOJE
Grįžęs iš gastrolių Vilniuje, Klaipėdos 

dramos teatras pradėjo sezoną K. Binkio 
„Atžalyno“ pastatymu. Pastatė K. Gražys.

Žiūrovai šiltai sutikę pastatymą.

PAGL SENĄ PLANĄ
Maskvos archyvuose, kaip „Tiesa“ rašo, 

buvo surasta 17 a. Kauno planas, kuriame 
atžymėtas pašto pastatas senamiestyje, 
Rotušės aikštės ir Valančiaus gatvės kam
pe.

Kauno miesto paminklų apsaugos inspek
cija tą senąjį pastatą restauravo. Dabar 
ten įsikūrė 1-sis pašto skyrius ir miesto 
paminklų apsaugos inspekcija.

Į TARPTAUTINĮ KONKURSĄ
Solistas V. Daunoras išvyko į Prancū

ziją į tarptautinį vokalistų konkursą.

Buvo graži diena, 1944 m. spalio 4 d„ kai 
atsisėdau, ant vežimo ir, vis dar atsigrįžda
mas, žiūrėjiau į Viekšnių miestelį. Koksai tu 
buvai man malonus ir gražus! Jame išgyve
nau trejus metus.

Tada tai aš su šeima išsiskyrėme su Lie
tuvai. Važiavau Sedbs link, bet čia rusų ka
riuomenė užkirto kelią. Tuomet turėjau 
grįžti ir pasukti į dešinę. Važiavau pro Dar
bėnus į Kretingą. Važiuojant per miestą, 
krito keli patrankų sviediniai, ir stotis de
gė. Vienas sviedinys netoli vežimo krito ir 
žemėmis ‘apibarstė mano vežimą. Bet išrie- 
dėjom sveiki. Atvažiavęs į Klaipėdą, apsi
stojau prie stoties miške. Ten suradęs šu
linį, palaidojau uniformą ir ginklą, kurį bu
vau nešiojęs 1920-1944 m. Dar pabuvom 
parą, bet jau ir Klaiipėdbn pradėjo kristi 
sviediniai. Persikėlėm į Juodkrantę. Tuo
met jau ramiau buvo vykti Neringos kopo
mis, vokiečių sienos link. Visą laiką tai
klaus netoli marių iki vokiečių Frysehes 
Hoff. Būtų kolonos traukusios iki štetino, 
bet buvo pranešta, kad štetino sudaužytas 
tiltas. Tuomet reikėjo visiems, važiuotiems 
ir pėstiems, vykti ledu per Frysehes Hoff 
jūrą iki kopų 'antroj pusėj. O ant ledo jau 
buvo vandens pėstiems iki kelių, o važiuo
tiems iki natų ašių. Bet ledas dar buvo 
stiprus, tik neleido vieniems 'arti kitų va
žiuoti ,ar eiti. Iš visos mano pasitraukimo 
kelionės šita vieta buvo pavojingiausia. 
Pravažiavę visą eilę miestų, pasiekėme Ha
noverį. Hanoveryje ir karas mums baigėsi. 
Tuomet iš ten išvykom į Oldenburgą, į 
Unterm Berg stovyklą. Ten buvo daug lie
tuvių. Čia išgyvenom dvejus metus. Buvau 
paskirtas barako seniūnu, vėliau stovyklos 
darbų vedėju, viršaičiu, kaip žmonės pa
vadindavo. Pareigos buvo nelabai malo
nios, kai reikėjo vyrai ir moterys skirstyti 
darbams. Vieni turėjo supratimą, kad rei

riame nors lordo dvare Liobę pamatysime 
ūkvedžio pareigose. Ir dar tikriau galime 
pasakyti, kad dirbdamas, pas ką tik jis 
dirbs, niekuomet neapvils darbštaus lietu
vio vardo, tuo savo darbdaviui parodyda
mas baltiečių, o svarbiausia lietuvių, prisi
rišimą prie sąžiningo darbo. Linkime Liobei 
gražios kelionės ir laimingo nutūpimo Ang
lijos saloje.

Mes iš anksto prašome nepamiršti ir tų 
mūsiškių, kurie, atvykę į Angliją, ko nors 
teirausis pas jį ar ko panorės pasiklausti. 
Manau, kad viršaitis visuomet liks viršai
čiu, nes čia Unterm Berge juo buvo Liobė.

Redaktorius Gaida“.
Šiuos savo atsiminimus rašau 75-ųjų me

tų išvakarėse. 75 metai tautos ar valstybės 
gyvenime tai beveik tas pat, kaip 75 valan
dos, tuo tarpu ‘atskiro žmogaus gyvenime 
tai jau yra tam tikra riba. Tai jau žmogaus 
amžius — ruduo, gal jau ir vėlyvas ruduo 
— senatvė. Bet ‘aš vis dar gyvenu ir svajo
ju gyventi. Savo gyvenimu negaliu skųstis, 
kad jis man būtų buvęs nuobodus ar ne
linksmas. Jis buvo linksmas, įdomus, bet ir 
pilkas, kasdieniškas.

Nors iš stovyklos išlydėjo ir linkėjo, kad 
Anglijoje būčiau kokiose pareigose, bet bu
vau tik darbininku. Iš uosto atvežė į Lon
doną, paskui į Market Draiton stovyklą, 
iš kur skirdavo laukų darbams. Pasipra
šiau, kad mane skirtų į Londoną. Po 2 mėn. 
buvau paskirtas dirbti virtuvėn. Padirbęs 
2 metus, nusikėliau į Devaizę ir gavau dalr- 
bą plytinėj, 1950 m. Londone nusipirkau 
namus, gavau darbą ligoninės virtuvėje ir 
ten išdirbau iki pensijos. 1953 m. pirkau 
kitą namą, kur išgyvenau 11 m. Tą parda
vęs, pirkau Folkestone. Ten pagyvenęs 4 
metus, persikėliau į Ketteringą, kur ir da
bar gyvenu. Dirbdamas ne nusigyvenau, o 
šiek tiek prasigyvenau, pensininkui man 
nereikia jokių sušelpimų. pragyvenam su 
savais.
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MOTERŲ PUSLAPIAI

Moterų Sambūrio „Dainavos“ paruoštieji 
moterų puslapiai, kurie bus atspausdinti 
kaip „E. Lietuvio“ priedas, dėl techniškų 
kliūčių spaustuvėje ligšiol negalėjo pasiro
dyti.

Jie pasirodys sekančią savaitę.

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso pare įgimo darbai eina priekin, 
ir norėčiau čia pateikti tikslesnių žinių 
apie jo programą ir kt.

Jaunimo Kongresas atidaromas Chica- 
goje 1972 m. birželio 30 d. Pradinė Kon
greso programa taip pat vyks Chicagoje. 
Kongresas įvyksta kartu su IV-ja JAV ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių švente, 
įvykstančia Chicagoje liepos 2 d., kurioje 
laukiama šokėjų ir iš kitų kraštų. Liepos 
4-8 d.d. rengiamos studijų dienos kuriame 
ners JAV ar Kanados universitete (tiksli 
vietovė dar nenustatyta), o liepos 9-15 d.d. 
Kanadoje ruošiama stovykla.

Kongresą sudarys:
i) Atstovai su sprendžiamuoju balsu,
ii) Dalyviai be sprendžiamojo balso 
(visas Kongrese dalyvaujantis jauni
mas),
iii) Svečiai (visi ikiti asmenys).
Atstovų iš viso bus 250: 125 iš Šiaurės 

Amerikos, 58 iš Pietų Amerikos, 38 iš Eu
ropos, 27 iš Australazijos ir 2 iš kitų kraš
tų (iš Afrikos ir Azijos). Iš Didžiosios Bri
tanijos numatomi aštuoni atstovai. Atsto
vo amžius ribojamas 18-30 metų. Atsto
vas turi būti pajėgus laisvai naudotis lie
tuvių kalba, nes tai bus Kongreso vartoja
moji kalba. Pageidaujama, kad atstovas 
aktyviai reikštųsi jaunimo ir apskritai 
lietuvių veikloje.

Reikalinga iki 1972 m. vasario 16 d. ga
lutinai nustatyti, kas Kongrese atstovaus 
Didž. Britanijai, todėl kviečiu visas jauni
mo organizacijas, norinčias Kongrese tu
rėti savo atstovus, ko greičiausiai mane 
painformuoti apie savo siūlomuosius kan
didatus. Taip pat kviečiu visus, kurie ne
priklauso kuriai nors lietuviškai organi
zacijai, bet kurie laiko save kvalifikuo
tais būti atstovais, ko greičiausiai susi
siekti su manim. Visas gautąsias pavardes 
perduosiu Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdybai, kurią Antrojo 
tovų Komisija yra įpareigojusi tvarkyti 
tovų Komisoja yra įpareigojusi tvarkyti 
atstovų parinkimo reikalus,

Kastytis Baublys,
D. B. L. B. II P. L. J. K. Komiteto 

Pirmininkas
Mano adresas:
Mr. K. Baublys,
30 Belle Vue Drive,
Lancaster.
Telefonas: Lancaster 66699.

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 
rudens balius

įvyks spalio 23 d., šėštadienį, Lietuvių 
Sporto ir Socialiniam Klube (345a Victo
ria Park Road E9 5DX).

Pradžia 7 vai. vakare. Įėjimas 30 penų.

NOTTINQHAMAS
VĖLINĖS IR LAPKRITIS

Lietuvių Židinyje Vėlinių, jų aštuondie- 
nio-oktavos proga vyks ypatingos gedulin
gos pamaldos už mūsų mirusius, žuvusius, 
kankinius. Tam skiriamas ir visas lapkri
tis. Tautiečiai iš visur ir iš anksto kreipiasi 
Židinin, užprašydami šv. Mišias, jungda
miesi į bendras gedulingas pamaldas, ku
rios Vėlinėse ir per aštuonias dienas laiko
mos rytais ir 7 vai. vakare.

SVEČIO TARNYBA
Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, nuo.spa

lio 24 d. Liet. Židinyje laikys tautiečiams 
pamaldas, atlikęs religinius patarnavimus. 
Kun. A. Geryba patarnaus kitose kolonijo
se. Židinio direktoriui tenka kuriam laikui 
išvykti Romon liudyti arkiv. Jurgio Matu
laičio, MIC, šventumo byloje.
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KETTERINQAS
Didž. Gerb. Redaktoriau,

būkite malonus išspausdinti kun. S. Ma
tuliui mano padėką. Norėčiau padėkoti 
viešai už širdingiausius krikščioniškus lin
kėjimus 75 metų sukakties proga.

Kaip Šventame rašte yra parašyta, „Daug 
išrinktų, bet mažai pašauktų“, taip yra ir 
žmonių gyvenime. Nors ir daug pažįstamų 
ir draugų, bet maža prisimenančių.

J. Liobė

VOKIETIJA
EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Liuteronų Pasaulinės Tarnybos vyr. vo

kiečių komitetas Liuteronų Bažnyčių trem
tyje kunigų ir darbuotojų teologinio pasi
ruošimo suvažiavimą suruošė rugsėjo 20 - 
24 d.d. Steingadene, gražiajame Bavarijos 
Krašto evangelikų name.

Šių meilų suvažiavimo tema buvo 
„Krikštas — katekizmas — konfirmacija“. 
Suvažiavimui ir šiais metais vadovavo il
gametis liuteronų pasaulinės tarnybos vo- 
Kiečių vyr. komiteto įgaliotinis, bažnyčių 
.arėjas dr. kun. Ernst Eberhard iš Stutt- 
garto, kuris jau 11 metų rūpinasi Liutero
nų Bažnyčiomis išeivijoje. Dalyvavo 42 es
tų, latvių, lietuvių, lenkų ir vengrų liute
ronų kunigai ir Bažnyčios darbuotojai. 
Lietuvių grupę sudarė kunigas senjoras A. 
Keleris, garbės senjoras kun. A. Gelžinius, 
kun. J. Stanaitis, Bažnyčios darbuotojai 
Fr. Šlenteris, mokyt. Fr. Skėrys, M. Posin- 
gis, sakytojas K. Klumbys.

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pa
maldos. Jas pakaitomis laikė visų penkių 
tautybių kunigai ir pats suvažiavimo ren

gėjas kun. dr. E. Eberhard. Iš lietuvių pu
sės jas laikė kunigas Julius Stanaitis iš 
Backnango. Po kiekvienų pusryčių vykda
vo Biblijos darbas. Po kasdieninio Biblijos 
darbo buvo skaitomos paskaitos.

Popiečiai iki (kavos būdavo laisvi, ir at
skirų bažnyčių atstovai susirinkdavo pasi
tarti savo reikalais ir nustatyti ateinančių 
metų gaires. Pirmos dienos popietę aplan
kėme atlaidų bažnyčią Wies.

Du vakarus buvo daromi dalyvaujančių 
Bažnyčių pranešimai. Mūsų senjoras ku
nigas A. Keleris painformavo apie Lietu
vių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios išei
vijoje veiklą Vakarų Vokietijoje, kur dar 
yra apie 5.000 evangelikų lietuvių liutero
nų.

Juos aptarnauja 4 kunigai ir 9 pasaulie
čiai. 48 parapijose ar pamokslų vietovėse 
sakomi pamokslai ir laikomos pamaldos. 
1970 m. įvyko 248 pamaldos, 262 kartus 
buvo lankomi seniai ir ligonys, kurie į pa
maldas jau nebegali atvykti. Tie 4 kunigai 
per vienerius metus, aptarnaudami žmo
nes, nuvažiavo iš viso 57.378 km.

Didesnio masto religiniai suvažiavimai 
įvyko Hamburge ir Neustadte/ Holstein 
prie mūsų visų numylėtosios Baltijos jū
ros. Įvyko du jaunimo suvažiavimai Pabal
tijo Krikščionių Studentų Sąjungos name 
Bad Godesberge. Annabergo pilyje. Ten 
vyko ir motinų poilsio dienos. Mūsų jauni
mas dalyvavo ir Pabaltijo kraštų jaunimo 
ekumeniniuose suvažiavimuose ir Anna
bergo pilyje. Maža grupė mūsų tautiečių, 
kuriai vadovauja sakytojas Kurtas Klum
bys, rūpinasi pamaldų siuntimu lietuvių 
kalba per radijo Wetzlar siųstuvą į tėvy
nę, kad ten mūsų žmonės galėtų dvasiškai 
atsigauti. Yra žinių, kad tos per savaitę 
kartą siunčiamosios pamaldos Lietuvoje 
gerai girdimos. Vakarų Vokietijoje lei
džiamas lietuvių evangelikų liuteronų 
laikraštis „Svečias“, kuris pasirodė 6 kar
tus per metus ir turėjo 28 puslapius. Tira
žas 900 egzempliorių.

Kunigas A. Gelžinius dar padarė prane
šimą apie savo parapiją Salzgitter-Leben- 
stedt. Mokyt. Fr. Skėrys perdavė Vasario 
16 gimnazijos direktoriaus V. Natkevi
čiaus ir Evangelikų Jaunimo Ratelio svei
kinimus. Padarė trumpą pranešimą apie 
dabartinę gimnazijos būklę, mokinių skai
čių ir naują bendrabučio statybą.

Suvažiavimų rengėjas dr. kun. E. Eber
hard numato sekančiais metais suvažiavi
mą ruošti Harco kalnuose.

Penktadienio rytą, po pusryčių, išsi
skirstėme į namus. Fr. Skėrys.

BENDRUOMENIŠKUMAS

Bendruomeniškumas prasmingai pabrėž
tas Stuttgarte rugsėjo 5 d. bendruomeniš
kose pamaldose, kuriose darniai skambėjo 
liet, giesmės, kun. K. Senkus patiekė 
pluoštą minčių apie dvasinius bendruome
nės pagrindus. Salėje po neilgą pritaikytą 
žodį bendruomeniškumo dvasiai gaivinti 
tarė Labdaros Draugijos pirmininkas J. 
Glemža, VLB Krašto Valdybos vicepirm. 
kun. B. Liubinas ir evang. klebonas J. Sta
naitis. Kun. B. Liubinas pasidžiaugė, kad 
Stuttgarto apylinkės lietuviai kaip seniau, 
taip ir dabar rodo gražaus gaivalingumo, 
ir palinkėjo sėkmės tolimesnėje veikloje. 
Gražių poetinių žodžių pabėrė inž. G. Šil
kas. Centrinę kalbą pasakė lietuviškosios 
Vasario 16 gimnazijos mokytojas V. Bar
tusevičius; jis realiai, bet ne pesimistiškai 
nušvietė gyvenamą lietuviškos visuomenės 
situaciją ir iškėlė galimybes toliau gyvuo
ti. Visus susimąstyti nuteikė gražiai nu
skambėjusi daina Lietuva brangi, mano 
tėvyne, kurią savo instrumentais pagrojo 
A. Plėnys. Minėjimo programos eigai va
dovavęs kun. K. Senkus visiems padėkojo 
už talką ir solidarumą ir pakvietė užbai
gai sugiedoti liet, tautos himną, o paskui 
bičiuliškai pasižmonėti.

OPEROS SOLISTĖ LILIJA ŠUKYTĖ 
dainuoja Muencheno operoje, dažnai vyks
ta į kitus didesnius Vokietijos, Austrijos 
ir Šveicarijos miestus, kur pasirodo savo 
gražiu sopranu ir puikia vaidyba. Jinai 
yra dainavusi vieną kitą vaidmenį Mozar- 
to, Verdi ir kitų kompozitorių operose. Su 
ja yra susukta operų filmų, kurios kartais 
rodomos Vokietijoje ir kituose kraštuose.

BARDI MIESTE
Rugsėjo 12 d. didelio lietuvių tautos 

draugo kard. Samorės gimtajame mieste 
Bardi, Parmos provincijoje, įvyko įspūdin
gos iškilmės, kurios ilgai išliks gyvos Ita
lijos lietuvių širdyse. Jo Eminencijos kard. 
Ant. Samorės ir Lietuvių Sielovados Ita
lijoje direktoriaus prel. V. Mincevičiaus 
rūpesčiu buvo iškilmingai įšventinti į sub- 
dijakonus du Popiežiškosios Lietuvių Šv. 
Kazimiero Kolegijos auklėtiniai: inž. An
tanas Trimakas, mirusiojo VLIKo pirmi
ninko sūnus, ir Norbertas Vogt, bei atšvęs
tas vysk Ant. Deksnio 40 metų kunigystės 
jubiliejus. Į Bardį susirinko apie 40 lietu
vių atstovų iš Šiaurinės Italijos ir Romos, 
kuriuos labai svetingai priėmė ir nuošir
džiai globojo vietos gyventojai.

Iškilmės prasidėjo 10 vai. miesto rotu
šėje, papuoštoje Lietuvos ir Italijos vėlia
vomis. Burmistras dr. Leporati, sveikinda
mas atvykusius lietuvius, pabrėžė, kad Bar- 
dis yra tapęs savotiška „Mažąja Lietuva“. 
Tai liudija prie įvažiavimo į miestą lietu
viškas kryžius, didingos freskos iš Lietu
vos istorijos Jaunimo Centre, nepaprasto 
grožio „Lietuvos salė“ , tapusi aukštos kul
tūros įvykių centru... O „Aušros Vartų“ 

|

dė savivaldybės įstaigas ir meno turtus.
Vėliau didingoje parapijos bažnyčioje 

atlaikytos iškilmingos pamaldos. Jas laikė 
kard.Samorė. koncelebruojant kartu vysk. 
Deksniui, protonotarui Tulabai, prelatams 
Mincevičiui, Bičiūnui, Dobrovolskiui, ki
tiems 8 lietuviams kunigams, buvusiam 
Bardžio klebonui prel. Marchesi, kuris 
šventė 5o metų kunigystės jubiliejų, bei 
naujajam klebonui Enrico Perazzi. Prie 
naujojo meniško altoriaus, kurį prieš sa
vaitę laiko pakonsekravo Guatemalos kar
dinolas Mario Casariego, dalyvaujant kar
dinolams Samorei, Nassali-Roccai, Oddžiui 
ir provincijos gubernatoriui dr. Franzei, 
buvo įšventinti į subdijakonus minėtieji 
šv. Kazimiero Kolegijos auklėtiniai. Di
džiulė minia sekė su giliu susijaudinimu 
prasmingas ceremonijas ir jautrų, progai 
pritaikytą kardinolo Samorės pamokslą.

Iškilmingi pietūs įvyko „Lietuvos salė
je“ Jaunimo Centre, kurioje esantys Lie
tuvos istorijos freskai, žemėlapiai, deko
racijos, lietuviški baldai paliko susirinku
siems lietuviams ir svečiams neužmiršta
mą įspūdį. Sveikinimo žodį vyskupui Deks
niui ir įšventintiesiems subdijakonams ta
rė Jo Eminencija Samorė, įteikdamas pir
majam sidabro lėkštę su Lietuvos Vyčiu 
ir antriesiems kitas progai pritaikytas do-

Atsakymas Maiskiui
Ryšium su buvusio sovietų ambasado

riaus Londone Ivan Maiskio straipsniais 
„New York Times“ dienraštyje, tas pats 
dienraštis rugsėjo 23 d. paskelbė Adam B. 
Ulam, gyv. Cambridge, Mas., Harvardo 
universiteto profesoriaus, atsakymą Mais
kiui. Maiskis savo trijuose straipsniuose 
dėjo dideles pastangas atsakomybę dėl ki
lusio antrojo pasaulinio karo suversti ki
tiems, bet ne sovietų diplomatijai, kaltai 
dėl karo kilimo, jai su naciais 1939 m. 
rugpiūčio mėn. pasirašius žinomąją sutar
tį. Maiskis teigė, kad Stalinas buvęs pri
verstas priimti Hitlerio pasiūlymą dėl su
tarties ir ji buvusi tik nepuolimo, bet ne 
sąjungos ar tarpusavio pagalbos sutartis...

Prof. Adam B. Ulam dabar primena, kad 
vokiečių-sovietų sutartis turėjo ir slaptąjį 
protokolą — jo turinys žinomas, ir jo bu
vimo nepaneigia nė sovietai. Pagal proto
kolą buvęs numatytas Lenkijos padaliji
mas, ir Rusijai buvusios suteiktos laisvos 
rankos Latvijoje, Estijoje ir, vėliau proto
kolą papildžius, ir Lietuvoje. Kitos proto
kolo pastraipos, pvz., apie vokiečių pasiža
dėjimą sovietams tiekti karines medžia
gas, rusų pažadą vokiečius aprūpinti 
strateginėmis žaliavomis, apie sovietų ba
zės naudojimą vokiečių povandeniniams 
laivams, kaip tik liudija, jog tai buvusi 
tarpusavio pagalbos sutartis.

Autorius mano, kad istoriniu požiūriu 
neteisinga, kaip teigė buvęs sovietų diplo
matas Maiskis. Ribbentropo-Molotovo su
tartį aiškinti buvusia Vakarų vykdyta 
„dviveide politika“.

koplyčia sutraukia žmones net iš labai to
li dvasiniam susikaupimui. Miesto savival
dybė daro žygių, kad Bardis taptų lietuvių 
dvasiniu ir kultūriniu centru ne tik Itali
joje, bet ir už jos ribų. Tuo tikslu ji nuta
rė pavadinti vieną pagrindinių miesto gat
vių „Lietuvos Alėja“ ir studijuoja su kard. 
Samore bei prel. Mincevičium, Bardžio 
garbės piliečiu, kaip būtų galima panaudo
ti milžinišką VIII - XIII šimtmečio pilį 
lietuvių kultūros centrui, kad būtų galima 
išsaugoti išblaškytų pasaulyje lietuvių 
dvasinį ir tautinį palikimą: archyvus, me
no kurinius, bibliotekas ir t.t.

Į burmistro sveikinimo kalbą atsakė 
Lietuvos Atstovas prie Šv. Sosto dr. Sta
sys Lozoraitis jr., išreikšdamas lietuvių 
dėkingumą Bardžio miesto savivaldybei 
ir gyventojams už nepaprastą prielanku
mą Lietuvai, pažymėdamas, kad tai yra 
taurios demokratijos ir didelės kultūros 
pažymys užjausti kitus, netekusius bran
giausio turto žemiškame gyvenime: tėvy
nės.

Po oficialiosios dalies burmistras, lydi
mas miesto patarėjų, atstovaujančių vi
soms partijoms, net ir komunistams, apro-

vanas. Vėliau kalbėjo miesto savivaldybės 
sekretorius dr. Genco, Lietuvos Atstovas 
prie Šv. Sosto, Italijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas prel. Mincevičius. Vi
siems lietuvių kalba nuoširdžiai padėkojo 
garbingasis jubilijatas, kurio žodį į italų 
kalbą išvertė Šv. Kazimiero Kolegijos rek
torius prel. Tulaba, išreikšdamas kartu 
ir savo gilaus dėkingumo jausmus.

Vaišių iškilmingumą padidino nuosta
busis Bardžio mažų berniukų dūdų orkes
tras, diriguojamas maestro Carlo Fulgoni, 
ir vaikų darželio mergyčių choras.

Iškilmės baigtos kardinolo Cushingo sa
lėje, kur vietos studentų orkestras išpildė 
puikią tautinės ir modernios muzikos pro
gramą lietuvių garbei, dalyvaujant didelei 
miniai miesto gyventojų. Jautrų padėkos 
žodį visiems, ypač jaunimui, itališkai tarė 
prel. Mincevičius ir angliškai vysk. Deks- 
nys.

Prieš išsiskirstydami lietuviai, lydimi 
vietos gyventojų, aplankė garsiąją miesto 
pilį, kuri viduramžiais buvo Bardžio kuni
gaikštijos centras ir kurios paskutinis gar
bingas gyventojas buvo imperatorienė Ma
rie Louise Habsburgietė, Napoleono žmo
na. Visi išsiskirstė atsigaivinę dvasioje, su
žavėti gamtos grožiu, gyventojų svetingu
mu bei iškilmių organizatorių kard. Samo
rės ir prel. Mincevičiaus kruopštumu.

Atsakymo Maiskiui autorius, beje, yra 
autorius netrukus pasirodančios knygos, 
„The Rivals“, apie Sovietų Sąjungos ir 
JAV užsienio politiką. (ELTA)

V. PALAIMOS SUKAKTIS

Lietuvoje gyvenąs dailininkas Vytautas 
Palaima rugpiūčio 24 d. paminėjo 60-sias 
gimimo metines. V. Palaima daugiausia pa
sižymėjo kaip talentingas teatro spektaklių 
apipavidalintojas. Palaima per ilgus darbo 
metus Kauno. Šiaulių, Klaipėdos ir Vilniaus 
teatrų scenose sukūrė dekoracijų apie 90 
spektaklių. Nuo 1947 m. V. Palaima vado
vauja Vilniaus Dailės instituto teatro deko
racijų studijai, šalia tiesioginio darbo (teat
ro dailėje), Palaima buvo sukūręs tautinių 
kostiumų projektus dainų švenčių daly
viams, yra dirbęs ir kaip grafikas, sukūręs 
portretus, plakatus irikt. (ELTA)

LIETUVIŲ KALBA IR LITUANISTIKA
Vakaruose po II Pasaulinio karo, pagal 

prof. A. Klimo surinktus duomenis, dauge
lyje mokslo įstaigų dėstoma arba įgyjamos 
priemonės tų dalykų mokymui, šioje sri
tyje pasireiškė JAV-se Pennsylvanijos 
univ., Pennsylvanijos valst. univ.. North
western. Harward, Yale. Rochester univ., 
JAV armijos kalbų mokykla Monterey, 
Calif.; Kanadoje — McGill univ., Vokieti
joje: Miuncheno. Bonnos, Koelno, Heidel
bergo, Saarlando, Ruhro (Bocum). Frie- 
burgo, Gottingeno, Regensburgo. Berlyno, 
Leipcigo univ.; Austrijoje — Vienos univ.; 
Šveicarijoje — Neuchatelio, Berno univer
sitetai; Škotijoje — Glasgowo universite
tas; Anglijoje — Readingo univ.; Olan
dijoje — Amsterdamo ir Leideno univ.; 
Norvegijoje — Oslo univ.; Švedijoje — 
Uppsalos ir Stockholmo univ.; Danijoje — 
Aarhus univ.; Italijoje — Milano univ.; 
Suomijoje — Helsinkio univ.; Prancūzijo
je — Paryžiaus univ.; Australijoje — Hin
der univ. Pietų Austr. ir Farash univ. Syd- 
nejuje; Čekoslovakijoje — Prahos univ.; 
Lenkijoje — Varšuvos, Poznanės, Kroku
vos univ.; Bulgarijoje — Sofijoje. Prof. G. 
Ford turėjo vieną studentą iš Ganos, kuris 
klausė lietuvių kalbą, buvo vienas iš ge
riausių studentų. Dr. A. Klimas turėjo iš 
Filipinų studentę, kuri pramoko lietuviš
kai skaityti.

NIXONAS IR BREŽNEVAS
Sako Brežnevas Nixonui:
— Sapnavau savotišką sapną. Rodos, 

vaikštau po Vašingtoną. Matau — ant Bal
tųjų Rūmų plevėsuoja raudona vėliava. 
Yra ir kūjis su pjautuvu. Taip pat ir užra
šas: Visų šalių proletarai, vienykitės!

— Sapnavau ir aš savotišką sapną, — 
atsako Nixonas. — Vaikštau po Maskvą. 
Matau raudoną vėliavą, >ant Kremliaus ple
vėsuojančią...

— O kaip gi kitaip gali būti! — įsiterpia 
Brežnevas.

— Yra ir kūjis su pjautuvu...
— Žinoma, žinoma, — neiškenčia nepri- 

dėjęs Brežnevas.
— Yra ir užrašas; tik negalėjau perskai

tyti. nes buvo kinų raidėmis.
„D“.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEEDS — spalio 24 d., 2.30 v. p. p., Holy 
Rosary bž.

HALIFAX — spalio 31 d., 1 v. p. p.
COVENTRYJE — spalio 24 d„ 12.45 vai., 

St. Elizabeth's.
NOTTINGHAME — spalio 24 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Leigh — Spalio 24 d„ 3 vai.,

St. Joseph's bažnyčioje.
Manchester — Spalio 31 d., 11 vai.
NOTTINGHAME —spalio 31 d„ 11.15 vai.. 

Židinyje.
KETTERINGE — spalio 31 d., 12 vai., šv. 

Eduardo bažnyčioje.
NOTTINGHAME — lapkričio 1 d„ Visuose 

Šventuosiuose, 7 vai. vakare, ir lapkri
čio 2 d., Vėlinėse, ryte 5 Mišios ir vaka
re 7 vai. su gedulingais mišparais.

VIETA ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame tautiečius 

praleisti atostogas mūsų svečių 
namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už 
kelių minučių kelio miesto autobusų 

garažas. Mūsų visi kambariai turi šiltą 
ir šaltą van denį. Turime leidimą 

gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs 
pietūs.

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

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA 
ALPINE ROAD 

VENTNOR
ISLE OF WIGHT

TELEFONAS: VENTNOR 148
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