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KUZNECOVAS LIUDIJA VLIKO PIRMININKAS KALBA
Rusų įrašytojo A-natolio Kuznecovo 

pasisakymas spaudos konferencijoje, 
Eiritų Lygos už Europos laisvę suruoš
toje Žmogaus teisių dienos proga gruo
džio 10 d. Londone.

Smalkiai mane nustebino daugelis daly
kų, su kiuriais susidūriau čia, Anglijoje, kai 
pirmą kartą atvažiavau. Aš esu sovietinės 
santvarkos ar grynojo ir paprasto komuniz
mo gaminys. Ir pirmuosius 39 savo gyveni
mo metus egzistavau taip, tarytum būčiau 
buvęs siena atskirtas nuo žmonijos likusios 
dalies. Kai čia laitsidūriau, mane giliai su
krėtė tai, kad Vakaruose žmonės beveik ne
supranta sovietinės santvarkos tikrosios 
prigimties ir komunizmo kaip tokio.

Kaip ir daugelis Sov. Sąjungos žmonių, 
aš galvojau, kad čia, Vakaruose, žmonės 
yra puikiai informuoti — jie prieina prie 
bet kurių informacijos šaltinių, ir dėl to nė
ra jokių abejonių, kad turėtų viską žinoti 
apie Sov. Sąjungos vidaus padėtį.

Ir staiga supratau, kad vakariečiams dar 
reikia įrodinėti tam tikrus elementarius da
lykus, kurie Sov. Sąjungoje jokių klausimų 
nekelia, kaip buvimas psichiatrinių ligoni
nių, kur žmonės per jėgą grūdami, kon
centracijos stovyklos ilr kita.

Manau, kad Sov. Sąjungos propagandos 
mašina turėtų būti sveikinama už tikrai 
didelius savo pasiekimus.

Čia sužinojau, kad prieš dvidešimt ar 
trisdešimt metų daugumas žmonių Vaka
ruose nežinojo, jog yra tokia Stalino k-alė-

PASAUL YJE
— Spėjama, kad sunkiausias kalakutas 

pasaulyje yra tasai -i-šsiperėjęs 1970 m. Di
dįjį penktadienį, dabar sveriąs 65 svarus ir 
4 uncijas <lr Britų kalakutų federacijos su
ruoštose varžybose laimėjęs sunkiausio ti
tulą.

— Britanijos min. pirm. Hea-thuii už pa
stangas įvesdinti savo kraštą j Europą dar 
ruošiasi 3 tūkst. svarų premiją paskirti 
Memphio mieste (JAV, Tennessee valstija) 
esąs fondas.

Twickenham© (Britanija) vienoje mo
kykloje mokytojas liepė mokiniams ne dau
giau kaip dvidešimčia žodžių apibūdinti 
anatomiją, ir vieniais dešimtmetis jam 
parašė: „Anatomija yra kažkas, ką visi tu
ri, bet tai mergaitėse geriausiai atrodo".

— Britanija -bedarbių turi 966.802.
— New Yorke biznierius pakeliui pamatė 

ir pasiėmė seną lagaminą, kuriame, pasiro
do, būtia pusės milijono netikrų dolerių.

— Pradėdama karą, Indija turėjo 1.100 
amerikiečių, rusų, britų dr savo gamybos 
tankų, o Pakistanas 575 amerikiečių, rusų 
ir kinų gamintų.

— Izraelio mu-n. pirm. Meir gavo grasina
mąjį laišką, kad bus nužudyta ji pati ar 
kas nors iš jos šeimos, jei nebus liautasi 
krašte daryti Skrodimus (tokį reikalavimą 
kelia kraštutiniai žydai sentikiai).

— Vienas anglų-prancūzų Concorde lėk
tuvas kaštuos 12 su puse milijono svarų.

— JAV nuvertino savo dolerį maždaug 8 
procentais (Japonija ir V. Vokietija savo 
valiutas pabrangino).

— Sov. Sąjunga šiais metais jau išleido 
12 tūkst. žydų išvažiuoti į Izraelį, dabar jų 
išvažiuoja jau daugiau k-aip pusantro tūks
tančio kas savaitė.

— 196 nacionalistiškai nusiteikę baskai 
(Ispanija) -kunigai pareiškė protestą, kad 
Bilbao -vyskupu paskirtas ne baskas (pa
gal konkordatą vyskupai Skiriami su gen. 
Franco pritarimu).

— Apie 2 mil. italų -darbininkų dirba ki
tuose Europos kraštuose, o į Siciliją ir iš 
jos į kitas krašto vietas pradėjo nelegaliai 
veržtis tunisiečiai, kurie dirba už pusę a-t- 
lyginiiimo ir ilgesnes negu vietiniai valan
das.

— Helsinkyje (Suomijoje) areštuotas 
skota's jūrininkas, kuris norėjo pagrobti 
amerikiečių keleivinį lėktuvą, o jis tai no
rėjęs padaryti dėl to, kad -amerikiečiai kaž
kada anksčiau 1971 m. nesuteikė prieglobs
čio nuo laivo pabėgusiam jūrininkui, kuris 
dabar išsiųstas į stovyklą Sibire.

— Manise miestelyje (Ispanija), netoli 
Valencijos, beveik visi 1.309 -gyventojai lai
mėjo loterijoje, o kurie nelaimėjo, nes 
neįveikė nusipirkti' bilietų, tie gaus per lab
dares organizaciją.

— Įvairūs pasaulio kraStiaii, įskaitant Bri
taniją, Prancūziją ir Sov. Sąjungą, prade
dant nuo pirmojo pasaulinio karo, yra sko
lingi JAV 50 milijardų dolerių, ir jeigu vi
sos -tos skolos būtų -grąžintos, t-ai kiekvie
nam amerikiečiui išeitų -po 250 dol., arba 
devin-tadaliu gailėtų sumažėti viešieji JAV 
nuostoliai, kurių ji turi 423 milijardus do
lerių.

— Po daugkartinio balsavimo Italijos 
prezidentu pagaUiiau išrinktas krikščionių 
demokratų atstovas Giovanii Leone.

— Japonijos vyriausybė 17,9 procentais 
padidino savo imperatoriaus ir jo šeimos 
išlaidas — iki 112 mil. jenų (14 mil. svarų).

jimų — stovyklų imperija, jog milijonai
buvo išžudyta, nieko apie visus baisiuosius 
trisdešimtųjų metų veiksmus — jokio 
supratimo jie neturėjo.

Įvykdžius kolektyvizaciją, kuri anksty
vaisiais Sov. Sąjungos metais pareikalavo 
-apie 10 milijonų gyvybių — sakau: dešimt 
milijonų gyvybių, nes keletas milijonų žmo
nių žuvo vien Ukrainoje, kai buvo sudary
ta dirbtinė bado -padėtis, -po tokio biauraus 
žudymo Stalinas pasirodė partijos kongre
se, ir prancūzų komunistai — partijos kon
greso svečiai — -apsiverkė iš džiaugsmo, 
-kad -pasaulyje yra toks laimingas kraštas, 
kaip Sov. Sąjunga.

Vokiečių rašytojas Furtwange-ris lankė 
Kijevo kalėjimą, kur kalimai nebuvo sau
gomi, jie buvo tokie sąžiningi ir gyveno to
kiose sąlygose, kurios -panašios į prabangų 
viešbutį. Tai buvo įstaiga, -kurion mažes
nieji nusikaltėliai -būdavo atgabenami at
būti paskutinės savaitės savo bausmės, tai 
nebuvo -reikalo juos saugoti, jie neturėjo 
noro -pabėgti, ir taip buvo tyčia patvarkyta 
lankytojams parodyti.

Prancūzų rašytoja-s Andre Barfcusse i-š- 
leisdino -knygą, pilną pagyrų, išaukštin-a-n- 
čių Staliną, kaip vyriausią vairininką, o 
Nobelio -premiją laimėjęs čilietis poetas 
Stalino garbei -parašė himną.

1947 m-. Viktoras Kravčenka- išleisdino 
garsiąją savo -knygą „Aš pasirinkau lais
vę“, kurią, -beje, -perskaičiau tiktai čia, Va
karuose, kai -į ju-os -patekau. Jis turėjo eiti 
per- teismą, norėdamas įrodyti, kad jo kny
ga nėra šmeižtas, o -aiš galiu patvirtinti 
kiekvieną jo -parašytąjį žodį, kaip visišką 
tiesą.

Atsiprašau dėl tų grįžtelėjimų į praeitį, 
tačiau aš norėjau pabrėžti, kad tekia pat 
istorija vyksta ir d-abar. Jeigu Stalino nusi
kaltimai buvo pripažinti ir įrodyti, mes tu
rime įrodinėti ir įrodyti visus šiandieninius 
nusikaltimus, -atliktus -sovetinių vadų.

Požiūryje į Sov. Sąjungą esama trijų 
iliuzijų. Pirmoji yra ta, kad Sov. Sąjunga 
dabar esanti visiškai kita negu Stalino lau
kais. Šitame nėra nė -grūdo tiesos — tai yra 
tas pats- kraštas, ta pati -politinė sankva-nka, 
ta pati valdančioji partija, tie patys parti
niai kadrai, ir visiškai tokia pat politika.

Antra, Stalino laikais -atitinkamu metu 
-buvo įkalinta penkiolika milijonų sovieti
nių piliečių. Dabar, kaip teigia Peter Red- 
daway, už grotų yra milijonas kalinių, bet 
skirtumas yra daugiau kiekybinis negu ko
kybinis — tai daugi-au taktinis negu strate
ginis skirtumas.

Tie daugiau k-aip 200 milijonų, kurie 
„laisvi“, tebegyven-a tame pat orveiiška-me 
pasaulyje, kuris buvo -sukurtas ir išlaiky
tas Stalino eros -metu.

Esu giliai įsitikinęs, kad Sov. Sąjungoje 
žmogus -dabar blogiau jaučiasi negu St alino 
laikais. Žinoma, dėl to -galima ginčytis, bet, 
mano požiūriu. Stalino laikais vyko proce
sas, kuris kažkur vedė, bent žmonėms buvo 
pristatomas, kaip kažkur vedąs, o dabar 
viskas nusistovėję, ir padėtis yra be išei
ties -ar bent tikras -akligatvis.

Dar viena iliuzija yra. -kad protesto judė
jimas, kova prieš komunizmą prasidėjusi 
neseniai, prieš keletą metų, bet iš tiesų ne 
taip yra. Nuo pačių pirmųjų sovietinio re
žimo dienų vyko -protestai ir kovos, kartais 
labai žiaurios ir -kruvinos. Keletą metų už
truko pilietinis karas, apėmęs visą kraštą, 
ir to pilietinio -karo pasėka buvo ta, kad an
tikomunistinės pajėgos buvo sumuštos, iš
sklaidytos ar pabėgo.

Ir tada slaptoji policija ėmėsi paties bai
siausio teroro — Lenino įkurta slaptoji po
licija puolė kiekvieną, kuris tik turėjo bet 
kokį -ryšį su -rezistencija. Tarp tų. kurie bu
vo -sušaudyti, mirtinai nukankinti ar mirė 
stovklyose, buvo daug didvyriškų ir drąsių 
kovotojų -prieš komunistinę priespaudą.

Sovietines -armijas ištikęs smūgis 1941- 
42 m.. Raudonosios armijos tas baisus su
triuškinimas buvo tiesioginė pasekmė ne
apykantos, kurią kareiviai jautė sovieti
niam režimui. Jie nenorėjo už jį kovoti ir 
noriai pasid-avinėjo vokiečiams.

Kai 1945 m. baigėsi karas, partizaninės 
kovos dar ilgai vyko Latvijoje, Lietuvoje, 
Estijoje ir Ukrainoje. Pačios žiauri austos ir 
kiečiausios kovos vyko Ukrainoje, ir aš no
riu tai pabrėžti čia, šioje salėje, kurios sie
nose kabo fotografijos vadų judėjimo, der 
vis daugeliui pasaulio žmonių kažkaip ne
aiškaus ir užmiršto.

Bet -atėjo laikas, kai ginkluotas partiza
ninis .pasiprieši-nim-as sovietiniam režimui 
pasidarė praktiškai nebeįmanomas. Tai yra 
papildomas argumentas prie mano užuomi
nos, kad dabar yra daug-blogiau-negu Stali
no laikais.

O čia prieiname prie reikalo esmės. Dėl 
visa tai, ką esu sakęs, jaučiu ypatingą pasi
gėrėjimą tais, kurie, nepaisydami 50 metų 
vykdomųjų žudymų, laikymų stovyklose, 
visos priespaudos, vis dar tebekovoja prieš 
tą nežmonišką režimą, prieš juos iki žemės 
lenkiuos.

LIETUVOS LAISVĖS BYLA
DABARTINĖJE TARPTAUTINĖJE 

POLITIKOJE
Dr. Juozo Kęstučio Valiūno, Vliko Pirmi

ninko, pranešimo, skaityto gruodžio 4 d. 
Vli-ko Seime, Detroite, antrojo posėdžio me
tu santrauka.

Dr. Valiūnas pažymėjo, kad vienas Vli- 
ko uždavinių yra sekti pasaulio tarptauti
nę politiką, ją teisingai įvertinti, pramaty
ti didžiųjų jėgų tikslus ir. jei įmanoma, 
įvykius kreipti palankia Lietuvos bylai 
kryptimi.

„Mes turime suprasti. — pabrėžė Valiū
nas, — jog kiekvienas kraštas veda politi
ką. -kuria tikisi sustiprinti savo padėtį pa
saulyje. ir tik retai daro politinius žygius, 
išeidamas iš humanistinio požiūrio taško, 
-kitų kraštų atžvilgiu". Pasaulis po antrojo 
pasaulinio karo pasidalijo į tris nenatūra
lius blokus: Vakarų, komunistų kontroliuo
jamą ir vadinamųjų neutraliųjų kraštų. 
Valiūnas teigia, kad Vakarų Europos blo
kas -pasieksiąs tokią karinę galią, kuri ga
lėtų -atsispirti Sovietų grėsmei. Iš viso Eu
ropos politiniai pasikeitimai Lietuvai turi 
ypatingos reikšmės.

Milžiniški pasikeitimai JAV politikoje
Dr. Valiūnas pažymėjo, kad šiais metais 

JAV politikoje įvyko milžiniškų pasikeiti
mų. Pvz., Kinija — tai -kraštas, kurio Va
karai visai nepažįsta. Mums svarbu žinoti, 
ar ji tikrai Sovietų Sąjungos priešas ir ar 
tos komunistinės Kinijos pasisakymai apie 
visų tautų laisvę yra nuoširdūs. Aplamai, 
šių dienų Nixono užsienio politika rodo di
delį judrumą, lankstumą.

Priminęs -prez. Nixono pastarojo meto 
pasimatymus su Vakarų pasaulio politikais 
(tie pokalbiai tęsiami gruodžio ir sausio 
rrė-n.), d-r. Valiūnas pridūrė, kad jau be
veik faktiškai susitarta dėl Europos saugu
mo -konferencijos principinių nutarimų. 
Dar ryškindamas JAV pokario politiką, Va
liūnas pažymėjo: liberalams tą politiką 
įtaigojus, ji neatnešu-si lauktų vaisių. Dėl 
prezidento Nixono 1972 m. kelionių į Peki
ną ir Maskvą Valiūnas teigė, kad atrodo, 
jog neliek lai-mėei-anti- Vakarų pramonė, 
daugiau naudos turėsią -rusai.
Nepasikeitusi Rusijos imperijos politika
Anot Valiūno, „Rusijos imperijos politi

ka nepasikeitė — tai brutalios jėgos ir sub- 
versijos naudoj im-as tarptautiniuose santy
kiuose". Be to. sovietų agresyvumas nuo
lat auga.

Nurodęs į reikalą glaudžiau bendrauti su 
pavergtomis tautomis -ir ypač su mūsų kai
mynais latviais bei estais, d-r. Valiūnas pa
žymėjo: „Mūsų -ilgalaikė politinė veikla tu
ri remtis faktu, kad sovietai pasirašo su
tartį, idant ją sulaužytų. Mūsų pareiga visą 
laiką rodyti laisvajam pasauliui, kokioj 
padėty yra šiandien -pavergtoji Lietuva i-r 
kad ji buvo pavergta todėl, kad rusai sulau
žė visas sutartis, kurias jie su nepriklauso
ma Lietuva bei kitais Baltijos kraštais bu
vo pasirašę“.
Suprasti laiko tėkmę ir nepasiduoti rusų 

klastai
Vliko Pirmininkas toliau nurodė, jog 

JAV lietuvių padėtis išimtina, nes JAV-se 
lietuvių išeivių yra daugiau kaip kituose 
kontinentuose, be to. JAV vadovauja Vaka
rų pasauliui. Dėl to „šiame krašte mes tu
rime daugiausia galimybių įtaigoti politi
kus, -kelti Lietuvos vardą bei teikti para
mą okupuotai Lietuvai.

Mes turime suprasti laiko tėkmę, būti 
pragmatiški, bet nepasiduoti rusų klastai, 
kurios vienintelis tikslas: eliminuoti mūsų 
pagalbą okupuotai Lietuvai ir mūsų įtaką, 
politinėj plotmėj d-aromą Vakarų valsty
bėms".

Dr. Valiūnas pažymėjo, kad tėvynėje 
vykstanti tylioji rezistencija reikalauja 
laisvame pasauly gyvenančių lietuvių vie
ningumo. pasiaukojimo ir budrumo. Reikia 
suburti jėgas. ALT-ba ir Lietuvių bendruo-

Latvijos nepriklausomybės šventės minė
jime 1971 m. lapkričio 18 d. New Yorke Es
tų Namuose susitiko vyriausybių vadovai. 
Iš kairės: A. J. Anderson, Estų Pasaulio 
Tarybos Pirmininkas, U. Grava, Latvių 
Laisvojo Pasaulio Federacijos Tarybos Pir
mininkas, dr. J. K. Valiūnas. Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto Pirmininkas. 

menė turi visas sa-vo jėgas aukoti tik Lie
tuvai.

„Atlikti tai. ko Lietuva iš mūsų laukia“
Dr. Valiūnas pabrėžė, -kad Vli-ko veikla 

tarptautinėj plotmėje platėja. Vienas svar
biausių uždavinių 1972 metais bus pasi
ruošimas Europos Saugumo Konferencijai. 
Vliko uždavinys — kuo efektingiau veikti 
su latviais ir estais. Valiūnas teigė: Nixo
no kelionė Maskvon bus įvykis, kuris turės 
įtakos visos Europos istorijai, ir dėl to j-is 
reikalauja visų mūsų vieningumo ir politi
nio subrendimo. Valiūno žodžiais, „mūsų 
okupuotas kraštas per Bražinskus, Kudir
ką. Simokaičius parodė savo nusistatymą 
okupanto atžvilgiu bei lietuvių troškimą 
laisvės ir nepriklausomybės. Mes turime at
likti tai, ko okupuotas -kraštas iš mūsų lau
kia". (ELTA)

VLIKO SVEIKINIMAS
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi

tetas sveikina visą lietuvių tautą Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Linkime visiems dva
sinės stiprybės ir asmeninės laimės.

SEPTYNIOS dienos
Paskola ir parama Portugalijai

Už teisę iki 1971 m. pradžios laikyti La
gose aerodromą JAV duos Portugalijai pa
skolomis ir parama 5(10 mil. dolerių.

Tito džiaugiasi vienybe
Jugoslavijos prez. Tito pasidžiaugė, kad 

pastarojo meto įvykiai parodę krašto gy
ventojų pajėgumą išlaikyti vienybę, savo 
demokratinę pelitinę santvarką ir valstybi
nę nepriklausomybę.

Deja, kiti duomenys rodo, kad Kroatijoje 
dar nėra -ramu.

Kaltinama Indija
Kiniiija k-altin-a Indiją ne tik dėl karo su 

Pakistanu, bet ir dėl- lindimo j jos žemes.
Indijos-Paikistano kare Sov. Sąjungos 

vaidmuo buvęs gėdingas. Norėdama sustip
rinti sa-vo vaidmenį Indijoje, ji skatinanti 
azijatus kovoti -prieš azijatus.

Rytų Pakistanas pasidavė
Rytų Pakistane prieš Indiją kovojusių 

Pakistano karinių dalinių vadas pasirašė 
dokumentą, k-ad -be sąlygų pasiduodama.

Pakistano -prez. Chanas tvirtina, kad ir 
toliau bus -kovojama už teisėtas krašto po
zicijas.

Indijos min. -pirai. Gandi pareiškė, kad 
Vakarų Pakistanas nebebus puolamas, kai 
Rytų jau užimtas.

Padės visais atvejais
Sov. Sąjungos -ambasadorius Vinogrado

vas pareiškė, kad jo kraštas rems Egiptą, 
jei jis karu panorės iš Izraelio atsiimti sa
vo žemes, -rems ir tuomet, jei taikiu būdu 
rūpinsis -atgauti, kas priklauso.

Norima atsiprašyti
1937-1945 m. Japonijos kariuomenė pri

darė daug žiaurybių šiaurinėje Kinijoje. 
Dėl to Kinija ligi šiol vis-reikalavo, kad Ja
ponija atlygintų -nuostolius — sumokėtų 50 
milijardų dolerių.

šiuo metu Kinija j-au pasitenkintų mora- 
l-iriu atlyginimu, o Japonija norėtų užmegz
ti su Kinija diplomatinius santykius. Tai 
Japonijos užsienio reikalų minlsteris siūlo 
pasiųsti Kinijai apgailestavimą-atsiprašy- 
mą už praeities įvykius.

Albanai irgi kelia galvas
Jugoslavijoje pradeda -kelti galvas alba

nai, kurių ten yra apie milijoną ir kurie no
ri sau lygių su kitomis tautybėmis teisių.

Inteligentijos kapas
Prieš -indams užimant Rytų Pakistano 

(Bengali jos) sostinę Daccą buvo areštuota 
nemaža inteligentų — gydytojų, profesorių, 
rašytojų, mokytojų, kurie tik kuo nors pa- 
siirei-škė, kaip režimo kritikai ir galimi ne
priklausomos Bengalijos rėmėjai.

Už sostinės laukuose dabar surastas ka
pas su apie 200 lavonų su užpakalyje suriš
tomis rankomis, nušautų ar užmuštų.

Mirė Tvardovskis
Mirė rusų poetas Aleksandras Tvardovs

kis, kuris i'igus metus redagavo „Novy Mir“ 
žurnalą, stengdamasis jį išlaikyti nepri
kiš usemą.

Apstatytas linijos griežtai besilaikančiais 
redaktoriais, iš žurnalo pasitraukė.

Prieš mirtį, 60 m. amžiaus sukakties pro
ga, gavo kaip poetas valstybinę premiją.

Naujasis sekretorius
Vieton pasitraukiančio U Tanto Jungti

nių Tautų generaliniu sekretorium išrink
tas Austrijos ambasadorius Kurtas Wald- 
heimas.

Su dėkingumu žvelgiame į praėjusių me
tų -bėgyje pavergtųjų tautiečių drąsų prieši
nimąsi okupanto priespaudai ir nuoširdžiai
jiems linkime ištverti.

Visiems išeivijos lietuviams, bet kokiu 
būdu Šiais metais įprisidėjusiem prie Lietu
vos laisvinimo -pastangų, -reiškiame -gilią pa
dėką, kartu kviečiame pasiryžti ir toliau 
dirbti -t-ei aukotis, kad kalėdinė taika ir ra
mybė vėl sugrįžtų į mūsų Tėvynę Lietuvą.

Tikėkime, -kad, siekiant Lietuvos laisvės, 
mūsų visų pastangos Ir darbas bus sėkmin
gi ■
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

New Yortk-as, 1971 m. gruodžio 17 d.

AUKŠTŲJŲ SVEIKINIMAI

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Vliko pir
mininką d-r. J. K. Valiūną pasveikino JAV 
Prezidentas R. M. Nixon ir ponia Nixonie- 
nė. Taip pat sveikino ir New Ycrko valsti
jos senatorius James Buckley. (ELTA)

MIRĖ PROF. Z. IVINSKIS

Gruodžio 24 d. Vokietijoje, Bonnos ligo
ninėje, mirė prof. dr. Zenonas Ivinskis, ži
nomasis istorikas ir visuomenininkas.

Butto perima valdžią
Karą pralaimėjęs Pakistano diktatūrinis 

prezidentas -gen. Chamas visuotinio nepasi
tenkinimo akivaizdoje atsistatydino ir val
džią perdavė liaudies partijos vadui Butto, 
kuris pastaruoju metu ėjo min-isterio pirmi
ninko pavaduotojo ir užsienio reikalų rni- 
nisterio pareigas.

Jo partijos -politika — -prokitnietiško so
cializmo. Ta partija -buvo laimėjusi rinki
mus. bet jai -nebuvo leista perimti valdymo.

Pasirašyta, bet...
Rytų ir Vakarų Vokietijų atstovai pasi

rašė susitarimą dėl susisiekimo su Berlynu, 
bet jį turės tvirtinti keturių didžiųjų atsto
vai.

Savo ruožtu Sov. Sąjunga reikalauja-, kad 
Vakarų Vokietija pirma patvirtintų savo 
pasirašytąsias sutartis su Sov. Sąjunga ir 
Lenkija, o tėkš tvirtinimas galės įsigalioti 
ne anksčiau kaip gegužės mėn.

Bus, bet negreit
Rytų Vokietijos -min. pirmininkas Sto- 

phas pažadėjo gyventoj-ams aukštesnį pra
gyvenimo lygį, -bet įspėjo, kiad nėra- ko 
laukti „-kapitalistinio tipo“ padėties, kur 
garbinamas gaminių suvartojimas.

Apie 1975 m. atlyginimai -būsią pakilę 22 
procentais, būsią pastatyta apie pusmilijo- 
-nis naujų butų, daugiau šaldytuvų, skalbia
mųjų mašinų, baldų.

Jei reikės, yra kariuomenė
Atsistatydino Kroatijos min. pirmininloas 

Haramij-a i-r keletas kitų aukštų pareigūnų, 
nes, -kai-p jl-e sakosi, netekę partijos pasiti
kėjimo ir nebetinką atstovauti respublikai 
prieš centrinę Jugoslavijos valdžią.

Įvylkdyta -papildomų areštų. Areštuotųjų 
skaičius pasiekęs 800. Dalis paleistai dalis 
nubausta. O prez. Tito -pareiškė, kad nėra 
ko bijoti visokių prasiveržimų, nes prirei
kus galės įsikišti kariuomenė.

Čou Enlajus kaltas
„Pr-avdia“ pakaltino Kiniją, kad ji paska

tinusi JAV atsiųsti j Indijos vandenyną sa
vo karo laivus Indijos-Pakistano karo me
tu.

Kinijos min. pirm. Čou Enlajus esąs pa
grindinis -antisovietinės politikos jkvėpėj-as.

Bombardavimas
JAV aviacija vėl pradėjo smarkiai bom

barduoti Šiaurės Vietnamą.

| Kamaras paleistas
Pakistano prez. Butto patvarkymu, pa

leistas iš kalėjimo Bengalijos vadas Ram'a- 
nas.

Jis laikomas namų arešte, ir prezidentas 
turėjo su juo pasikalbėjimą.
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Po Chicagos dangum
Nelaimės ir mirtys. Jei mes susergame, 

tai gydymasis neapsakomai daug ištraukia 
lėšų. Jei ligonis neapsidraudęs, o dar turi 
šeimą, tai tuomet tikra katastrofa, štai mū
sų’mielas rašytojas Marius Katiliškis susir- 
go.daryta operacija, sveikatos ir dabar ne
atgauna, o įgyventi juk reikia ir jam ir šei
mai. Jūamonto lietuviai renka aukas nors 
daliai gydymosi išlaidų padengti.

Iš. mūisų tarpo atsiskyrė inž. Pranas Ka- 
čionis-Kačinskias, atsisveikinom su poetu 
Antanu Veniu, kuris Lietuvoje buvo moky
tojas Ir teisingumo ministerijos pareigūnas, 
netoli -.Chicagos, Kenosha mieste, mirė dr. 
Ant. Matuko žmona Liudvika.

Kardas ir pinigai. Cicero ilgus metus vei
kė Lietuvių Kareivių draugystė, kuri likvi
duojasi. Žinomasis spaudos bendradarbis 
Deveikis draugystės turėtąjį kardą, Lietu
vos-kovos simbolį, įteikė Alto pirm. dr. Bo
beliui.

Organizacija turi net 14 tūkst. dolerių 
kasoj. Juos lilkę nariai nutarė pasidalyti. 
Būtų, žinoma, buvę labai gražu, jei drau
gystė tuos pinigus būtų paskirsči-usi lietu
viškiems reikalams.

Kandidatai. Tik ką Illinois valstijoj pa
skelbti kandidatai į senatą, kongresą, vals
tybės gubernatoriaus ir kitiems postams. 
Mums buvo džiugu, kad į senatą išrinktas 
demokratas R. Pucinski, didelis lietuvių 
draugas ir kovotojas dėl S. Kudirkos ir Lie
tuvos laisvės. .Mes jam atiduosim savo bal
sus. Taip pat remsime ii’ B. Gary.

Nauji užsimojimai. Marquette Parko lie
tuvių šv. M. Gimimo parapijos choras, ve
damas J. Baltrušaičio, pradėjo rengtis bir
želinius įvykius prisiminti religiniu koncer
tu. Kleb. A. Zakarauskas pažadėjo visoke
riopą pagalbą.

Dovana vaikams. Prieš pat Kalėdas išėjo 
nauja plokštelė vaikams „Sek pasaką“. Jo
je pasakoja ir dainuoja aktorė Laima Ras
tenytė, muziką parašė ir dirigavo Darius 
Lapinskas, groja Stuttgarto simfoninis or
kestras.
Viršelis Linos darytas.
Plokštelėje yna Vytės Nemunėlio Meškiu

kas Rudnosiuk as, liaudies pasakos Karalai
tė ir.oželis ir Devyniabrclė, St. Vanagaitės- 
Petersonienės Laumė Daumė. Grojama — 
Stereo, gamino RCA.

Kaina 6 dol.
Peticijos reikalas. Alto paruoštąją petici

ją, įkurtoj-išreiškiamas protestas dėl Lietu
vos okupacijos, religijos persekiojimo ir S. 
Kudirkos nuteisimo, įvairių tautybių žmo
nės laibai noriai rašosi. Mūsų krautuvėj vos 
per dvi savaites surinkta daugiau kaip 2 
tūkst.- panašų. Amerikiečiai, tik priminus 
S. Kudirkos reikalą, tuoj ima plunksną ir 
deda parašą.

Kalėdinės nuotaikos. Visoj Chicagoj Ka
lėdų proga ypač mums, lietuviams, duota 
progos daug kur pasireikšti. Amerikiečių 
spauda išsispausdino nuotraukų, aprašymų 
— Lietuvos vyčių pasirodymus pramonės 
muziejuje ir miesto bibliotekoj, garbės kon. 
J. Daužvardicnės paaukota lietuviškais or- 
nafhėntais papuošta eglutė šv. Kryžiaus li
goninėje. Mūsų parapijoj skambėjo lietu
viškos -giesmės Kristaus Užgimimo garbei. 
Mūsų radijo valandos, Liet, televizija, spau
da skelbė gražiausių giesmių ir vaizdų, 
minčių ir linkėjimų.

Mūsų rašytojai ir knygos. Vieno produk- 
-tingiausių mūsų išeivijoj rašytojų, Al. Ba

rono. naujausias romanas „Vėjas lekia ly
guma“ laibai mėgiamas.

Rašytoja Karele Pažėraitė rašo naują ro
maną — „Liktumo“ antrąją dalį, o jos 
..Anapilio papėdėje“ žmonių mėgiamas.

Naujai atėjo į lietuvišką raštiją A. Kris- 
talponis siu elėraščių knyga „Visas turtelis 
— šimtinė“, 239' pusi., gražiai atspausta 
Morkūno spaustuvėj.

Gruodžio 19d. įvyko Draugo patalpose A. 
Maceinos knygos „Didieji dabarties klausi
mai“ pristatymas. Popietę pravedė žurn. dr. 
J. Prunskis, rečitavo K. Bnadūn-as, skaitė 
Č. Grii.iceviičius.

Bal. Brazdžionis

PAVEIKSLŲ KONKURSO LAIMĖTOJAI
„Laisvosios Lietuvos“ (Chicaga) paveiks

lo konkurso „Partizano mirtis“ 750 dol. pir
mąją premiją laimėjo dali. Antanas Rukš
lelė.

Antrąją premiją, 250 dol., Simo Kudir
kos tema „Pro Patri-a“ laimėjo dail. Jurgis 
Juodis.

Pranešama, kad „Laisvoji Lietuva“ skel
bia konkursą poemos apie Simą Kudirką.

PREMIJA UŽ ISTORINĘ STUDIJĄ
Lietuvių katalikų mokslo akademijos N. 

Anglijos židinys Bostone 500 dol. premiją 
įteikė istorikui dr. Juozui Jakštui už studi
ją „Mažosios Lietuvos apgyvendinimas iki 
XVII am. pabaigos".

Premijos mecenatas — dr. Petras Kala
dė.

ANTANO GIEDRIAUS PASAKOS
Antanas Giedrius, pedagogas ir rašytojas, 

daugiausia savo plunksna yra pasitarnavęs 
vaikams, prirašydamas nemaža pasakų 
knygelių. Tas pasakas pasakėles jis pradė
jo rašyti ir leisti jiau nuo 1917 metų, dauge
lis tų jo knygelių buvo išleista dar Lietu
voje, o visos jos sudarytų gražią vaiko bib
liotekėlės lentynėlę.

Vienos tų pasakų buvo parašytos dau
giau nusižiūrėjus į liaudies pasakas, jų sti
lium, kitos visiškai savitai, bet visos, ma
tyt, vaikų buvo mėgiamos ir Skaitomos. Dar 
ir svetur buvo ligi šiol išleistos bent trys A. 
Giedriaus pasakų knygos: „Lekiučdo atsimi
nimai“, „Tėvelių pasakos“ ir „Tėvų pasa
kos“.

Dabar Lietuviškos Knygos Klubas Čika
goje išleido dar vieną Antano Giedriaus 
pasakų knygą Aišvydo pasakos. Knyga O. 
Biaužienės iliustruota, turi 140 puslapių, ir 
joje yra 20 pasakų, kurias čia pasakoj a Aiš- 
vydas. Kaina 3 dol.

Sakoma-, kad -senoji lietuviška pasaka da
bar nebe madinga. Kai nuolat girdime 
ūžiant lėktuvus, kai nebe arkliukais, bet 
traukiniais, -autobusais ir -automobiliais va
žinėjame, kai žmonės pajėgia j-au pasiekti 
mėnulį, o jų pagamintieji įtaisai ii’ dar to
lesnes erdves, ką čia bekalbėti aipie lau
mes, -gudrias lapes ir kvailus vilkus! Tokie 
dalykai, sakoma, galėjo -tikti anoje daugiau 
primityvioje aplinkoje, k-ai barzdotas ožys 
galėjo būti ožys, o įgalėjo ir velnias. Apie 
mėnulį irgi įgalėjai visa ko prifantazuoti, 
nes nepažįstami ipasauli-ai ir reiškiniai tie-
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JAUNIEJI LITUANISTAI

Čikagoje gruodžio 11d. buvo ypatingos 
iškilmės: Pedagoginis Lituanistikos Institu
tas įteikė dabar jį baigusiems pažymėjimus 
ar diplomus. O tų baigusiųjų visas gražus 
būrys!

Neakivaizdinį skyrių baigė ir pradinės li
tuanistinės mokyklos -mokytojo cenzą įsigi
jo Kristina Parėštytė.

Dvejų metų Instituto programą išėjo ir 
pradinės lituanistinės mokyklos mokytojo 
cenzą įsigijo Loreta Grybauskaitė, Lidija 
Jadviršytė, Andrius Markulis, Audrius 
Plioplys, Ramutė Plioplytė, Linas Raslavi- 
čius ir Gaida Visockytė.

Visą trejų metų Instituto programą išėjo, 
parašė pasirinktojo dalyko diplominius dar
bus ir įsigijo aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos mokytojo cenzą ir atitinkamo da
lyko bakalauro laipsnį Gintaras Aukštuolis 
(diplominio darbo tema „Lietuvių literatū
ros iškilimas XX -a. pradžioj“), Živilė Bi- 
laišytė (diplominis dambas „Algimanto Mac
kaus -raštų bibliografija“), Danutė Brušky- 
tė (diplominis darbas „Ar Lietuva galėjo 
ginklu pasipriešinti sovietinei okupaci
jai?“), Rimas Černius (diplominis darbas 
„Jurgio Gliaudės „Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai“), Emilija Palkištaitė (diplominis 
d-a-rbas „Sudiev, kviet'keli“ žodynas“), Au
gusta Šaulytė (diplominis darbas „Lietu
viai partizanai antisovietinė-je kovoje“). 
Gražina Vindašiūtė (diplominis darbas 
„Žmogus ir gamta Bernardo Brazdžionio 
poezijoje“) ir Danguolė Stončiūtė (diplomi
nis darbas „Čikagos Aušros Vartų parapi
jos istorija").

Diplomų įteikimo -proga buvo ir kitokios 
programos — diplomantai skaitė ištraukas 
iš savo darbų, taip p-a-t būta ir literatūrinės 
dalies.

siog skatina- paleisti fantazijos vadžias. Dėl 
to sakoma, kad šiandien jau ir vaikams 
reikia tokių pasakų, kuriose fantazija skrai
do dabartiniuose pasiekimuose.

Tad, žinoma, tiesa, bet ne visa. Vaikai va
žinėja -automobiliais, domisi erdvėmis, bet 
kasdieninėje aplinkoje susiduria i-r su ka
tyte, ir su- šuniuku, ir su šiokiu ar kitokiu 
paukšteliu. Apie juos irgi gali būti sekamos 
pas-a-kos, čia irgi yra fantazijai pasireikšti 
vi-etos ir ne vien tik fantazijai, bet ir giles
niems, didesniems dalykams.

Toje gyvulėlių ir paukštelių karalystėje 
kaip tik ir sukasi Antanas Giedrius, kurda
mas „Aišvydo pasakas“. Iš A. Giedriaus ne
labai tegalėtume ir norėti, kad jis nukryp
tų nuo savo gimtojo -krašto aplinkos ir pra
dėtų rašyti pasakas a-pie erdves. Ne jo tai 
pasaulis. Taigi jo pasėkose ir veikia ante
lės pleputės, vištelės šnekutės, šunyčiai čiu- 
čiuk-ai. varlės dėdienės, -antelės n-arutės, viš
tos, vilkės, bitės, musės, pelės ir pelytės, 
katytės, įgaidži-ai, žvirbliai, voverės, -geniai.

A. Giedriaus pas-akosie tie visi gyviai vei
kia, kalbasi ir vis ką nors pasako ar parodo. 
Arba jie išryškina -aplinką, arba pasakiška 
forma iškelia -savo ypatybes ir palinkimus, 
arba savo -veiksmais -ar kalbomis atveria 
aplinkos slaptybių.

Pasakos įdomios ir vertos -siūlyti mažie
siems pasiskaityti. Tą jų įdomumą didina 
A. Giedriaus sugebėjimas ypač gyvai pa
pasakoti.

K. Abr.
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE' ' '
LIETUVIAI ŠVEDIJOJE

Švedijoje gyvena 200 lietuvių.

PRAŠO GATVEI S. KUDIRKOS VARDO
Chicagos spauda rašo, kad senatorius 

Charles Percy paprašė Chica-gos miesto 
burmistrą Daley -pavadinti vieną gatvę Si
mo Kudirkos vardu.

Savo laiške senatorius primena JAV pa
krančių pareigūnų įvykdytąją Simo Kudir
kos tragediją.

NUPIRKTI LIETUVIŲ NAMAI

Toronte (Kanada) nupirkti Lietuvių na
mai geroje vietoje. Tai buvęs United 
Church -pastatas. Kaina — 140 tūkst. dole
rių.

A. GRINIENĖ „HAUS DER BEGEGNUNG" 
KURATORIJOS VALDYBOJE

Pirmą kartą į mūsų taip dažnai lankomų 
namų — „H aus der Begegnung" — kurato- 
rijos valdybą išrinkta lietuvių atstovė Ali
na Grinienė. XI. 8 įvykusiame kuratorijos 
posėdyje, kur Rytų istorijos prof. G. Stadt- 
mueller labai -gražiai -atsiliepė apie Lietu
vą, A. Grinienė jam padėkojo, kad jis neuž
miršo iškelti ir mažos tautos rezistencijos 
bei kančių, kas paprastai užmirštama di
džiųjų tautų sąskaitom „Lietuvai aš seniai 
jaučiu daug simpatijų. Genai pažįstu p-rof. 
Ivinskį Bonno-j. su -kuriuo dažnai pasikal
bame“ — buvo profesoriaus -atsakymas mū
sų atstovei ir visai kiuratorijai.

PROE. P. KKAPOV1CKUI DAKTARO 
LAIPSNIS

„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo, kad 
pref. dr. P. Krapovickui La Platos univer
sitetas -suteikė archeologijos daktaro laips
nį.

Laikraštis pažymi, kad- -prof. dr. P. Kra- 
povickas, gimęs 1926 m. Buenos Aires mies
te, gražiai k-alba lietuviškai.

NUOTRAUKŲ ALBUMAS
M. Morkūno spaustuvė (Chicaga) išlei

do foto menininko kun. A. Kezio nuotrau
kų albumą.

Lietuviškojo švietimo premija
šios rūšies-premija, regis, bus-pirmoji lie

tuvių išeivijos švietimo istorijoje. Ji yna 
500 dol. dydžio, skirta lituanistinių mokyk
lų mokytojų -pnie-aiugliui ugdyti, o tuo pačiu 
ir iškelti švietimo reikšmei, kuri tebėra nu
žeminta ligi apgailėtino lygio. O lietuvybės 
išlaikymo veikloje lietuviškojo švietimo 
reikšmė nėra nė kiek mažesnė už reikšmę 
kitų kultūrinių apraiškų, -kurios j-au ne nuo 
šiandien -pre-mii j uoj amos.

Šią -pirmąją švietimo premiją suorganiza
vo JAV LB šviiėtiimo Taryba, bendradiair- 
bi-au-d-aimia su Pedagoginiu Lituanistikos 
Institutu ir Lietuvių Fondu.

Šiais metais lietuviškojo švietimo premi
ją laimėjo Pedagoginio Lituanistikos Insti
tuto -absolventas Rimas Černius, kai-p stro
piausiai vis-us trejus metus lankęs ir geriau
siais pažymiais baigęs tą institutą. Premiją 
j-am įteikė švietimo Tarybos pirm. Jona-s 
Kavaliūnas 1971 m. gruodžio 11 d. absol
ventų vakaro -proga Čikagoje.

Rimas Černius yna gimęs 1951, IV. 1 Či

K. KARPIAUS PALIKIMAS
Clevelande (JAV) neseniai miręs tauti

nės srovės veikėjas, redaktorius, ir rašyto
jas Kazys Karpius savo santaupas testa
mentu -paliko visai eilei lietuviškų organi
zacijų ir giminėms.

MIRĖ K. OLEKA
Gruodžio 13 d. Muenchene, ligoninėje, 

-mirė Kazimieras Oleka.
Velionis išgyveno beveik 92 metus. Gimęs 

1880 m. kovo 4 d. Žairdelių kaime, Kudirkos 
Naumiesčio apskrity, teisės mokslus baigė 
Maskvoje. Dalyvavo Didž. Vilniaus ir Pet
rapilio lietuvių seimuose.

Buvo Kauno taikos teisėjas, Kauno apy
gardos teismo narys ir vyr. notaras, 1920- 
1923 m. vidaus reikalų ministeris. Pasitrau
kęs iš valdžios, -perėjo į advokatūrą.

Tremtyje dirbo UNRRos ir IRO įstaigose 
Rose-nhe-ime, o IRO veiklai pasibaigus, per
sikėlė i-r iki -mirties gyveno Muenchene. čia 
parašė savo -atsiminimus, tik gaila., kad.ne- . 
išvydo jų -atspausdintų.

SAVI IR SVEČIAI DAILIŲJŲ MENŲ
KLUBO SUSIRINKIME

1971 m. gruodžio 5 d. Los Angeles DMK 
susirinkime savo kūryba pasirodė svečiai: 
Česlovas Gedgaudas .kalbėjo apie spausdi
namą jo knygą Mūsų praeities beieškant, 
svečias iš Čikagos Aloyzas Baronas paskui- . 
tė s-avo humoristinių, eilėraščių. Abu jie da
lyvavo su savo žmonomis.

Eermardas Brazdžionis supažindino su 
tragiškai -auto susidūrime žuvusio rašytojo 
Juozo Tini-nio paliktąja kūryba^ Pranas 
Gasparonis, naujai įstojantis į DMK narys,, 
paskaitė savo meninį tikėjimą, į kurį raštu 
atsakė Algirdas Gustaitis.

Svečias iš Čikagos Anatolijus Kairys pa
pasakojo -atsiminimų -apie J. Tininį... ,

Kiti nariai ir svečiai taip pat dalyvavo 
pokalbiuose.

Danutė Mitkutė-Mitikienė paskaitė Juozo 
Ttoinio atminimui sukurtą eilėraštį.

Susirinkimas įvyko Gustaičių namuose. 
Didžioji susirinkimo dalis buvo P. Gaspa- 
ronio įrašyta į garso juostas.

(a. g.)

kagoje. Šiuo metu jis lanko The University 
of Chicago, kur studijuoja filosofiją, o šeš
tadieniais dirba Čikagos Aukštesniojoje Li
tuanistinėje mokykloje. Čia jis dėsto lietu
vių kalbą ir literatūrą.

Kiek žinoma-, lietuviškojo 'švietimo premi
ja bus periodinė ir, galimas dalykas, pa
laipsniui didinama. Ją galės laimėti bet ku
ris P. L. Instituto studentas, stropi-ai lanky
damas ir geriausiais pažymiais baigdamas 
Institutą,

Yra vilčių’, jog -pa-niaši premija galės būti 
suorganizuota ir šio instituto neakivaizdi
nio skyriaus studentams. O taip pat yra vil
čių, jog ir vaisia gyvoji lietuvių visuomenė 
išties švietimo Tarybai savo pagalbos ran
ką kaip visada, taip ir dabar, kada lietuviš
kasis analfabetizmas supa mus visus ir iš 
visų -pusių, naikindamas lietuvybę. Tą ap
supimo žiedą -galės -pralaužti ne kas kitas, o 
tik lietuviškai -apsišvietusi jaunoji karta-.

Domas Velička

VILKAVIŠKIS KARO UGNYJE
Abromas Sobolevičius į Ameriką atvyko

1940 m. Kiti -giminės, apie 15 žmonių, į 
Ameriką .atkeliavo 1941 m. pradžioj. Anuo 
metu Lietuva j-au buvo rusų Okupuota, ir 
visi jie išvažiavimo dokumentus gavo iš 
Maskvos. Tada tūkstančiai žmonių stengėsi 
kur nors išvažiuoti, -bet S. Rusija emigra
cijos į užsienius nepripažįsta. Taip pat tuo
met buvo labai sunkiu gauti vietą laivuose, 
nes dėl karo veiksmų j-au -buvo pakrikęs su
sisiekimas. Bet gausi Sobolevičių giminė 
pateko į laimingųjų skaičių, ir jiems viskas 
ko geriausiai sekėsi. Rusai su palaiminimu 
juos išleido, amerikiečiai greitai įsileido, ir
1941 m, pradžioj jie atvyko į San Pranciš
ką, Calif. Vėliau -amerikiečių spauda rašė, 
kad tėvas Sobolevičius atsivežė į Ameriką 
26.000 dolerių. Galima sipėti, kad i-r jo sū
nūs nemaža tų dolerių -atsivežė. Jie juk bu
vo j-au baigę aukštuosius mokslus ir turėjo 
geras tarnybas. Be to, visi -gerai žinome, 
kad komunistinė Rusija neleidžia išvežti iš 
krašto j-ckio turto, o ypač svetimos valiu
tos. Tai kaip gi ten atsitiko, kad tokia gau
si Sobolevičių giminė galėjo laisvai išva
žiuoti iš Okupuotos Lietuvos ir išvežti tūks
tančius dolerių? žinoma, jeigu į tą reikalą 
būtų atkreipę dėmesį Amerikos imigraci
jos valdininkai, tai būtų iškilęs įtarimas, 
kad čia kažkas netaip. Taip pat spėliojama, 
kad Sobolevičiai galėjo turėti galingus 
span šoriu s (-garantuo tojus), todėl niekias 
nedrįso kelti įtarimų. Tuoj tada kilo vokie- 
čių-rusų karas, Amerika ir S. Sąjunga tapo 
sąjungininkais ir -pamiršo Sobolevičių 
emigracijos reikalą. O -broliai Sobolevičiai 
jautėsi labai saugūs ir drąsiai šnipinėjo.

1947 m. Sobolevičiai gavo Amerikos pi
lietybę ir ta proga pakeitė savo pavardes. 
Vyriausias -brolis dr. Sobolevičius pasivadi

no dr. Robert A. Soblen, antrasis, Abro
mas Sobolevičius, -pasivadino Jack Soble, o 
Berelis tapo Bruce Sobel. Pakeitė pavardes, 
nusikratė žydiškų vardų ir iš paviršiaus su- 
amerik-onėjo. Bet šnipinėjo jie ir toliau, kol 
priėjo liepto galą. Apie 1962 m. jie buvo su
sekti, -areštuoti, tardomi, mėgino nusižudy
ti, bandė pabėgti ir -atsiėmė užsitarnautąją 
bausmę.

V. VYTENIETIS

Trečiąją -kuopos sargybą sudarė atkiri 
pavieniai -postai. Teko j-a-i -saugoti vokiečių 
komendantūrą, saugumo įstaigą ir naktimis 
patruliuoti mieste. Iš šios sargybos būdavo 
dar kuopos budėtojas, tvarkinys, ir kartais 
jai tekdavo -dar kokia netikėta tarnyba.

Bene maloniausia -ir įdomiausia tarnyba 
buvo patruliuoti mieste. Tekdavo tikrinti 
žmones, k-ad be -leidimų nevaikščiotų už
draustu laiku.

Sulaikytuosius -pristatydavome viešosios 
policijos budiinča-aj-am. Ten tokiems būdavo 
surašomi protokolai i-r skiriamos atitinka
mos bausmės. Tokių mėgėjų naktimis pasi
vaikščioti visuomet -susirasdavo. O jų su
laikymas patruliams būdavo linksmiausia 
pramoga. Sulaikytieji pripasakodavo įvai
riausių istorijų, pasiteisinimų ir pasižadė
jimų daugiau naktimis nevaikščioti. Klau
sai i-r skaniai juokies, kad žmonės moka 
taip -gudriai meluoti. Bet žmogus nesiprie
šina, gražiai -pamelavo, tai įgrasini, kiad 
daugiau taip nepasikartotų, ir įsakai sku
biai eiti namo. Bet tą paleidai, o žiūri — 

kitas net skersas šaligatviu atvairuoja. 
Tuoj tokį čiumpi už sprando, ir marš į da
boklę. žmogus net verkdamas prašosi, k-ad 
-paleistume ir jis daugiau nenusikals. Taigi, 
jei mes paleisime, tai kiti sulaikys, nes 
kiekvienoj gatvėj vaikščioja patruliai. Tai 
gal žinote, sako, tokią vi-etą, kur nėra pat
rulių? Dėl visa ko sustoji, truputį pagalvoji 
ir duodi griežtą įspėjimą, kad daugiau nak
timis nesivalkiotų. O paskui nuvedi į krū
mais ir dilgėmis -apaugusias -upelio pakran
tes, pasakai, kad čia tikrai nėra patrulių, ir 
liepi bėgti. Žmogus patenkintas taip dumia, 
kad net Šeimenos krantai siūbuoja. Bėgda
mas išsiblaivo i-r -patenkintas pasiekia na
mus. Jei rytojaus dieną tokį sutinki, tai jis 
dar padėkoja ir -pagiria, kad esame -geri vy
rai.

Sulaikydavome ir mieste skrajoj-ančių 
mergyčių. Su moteriškais sutvėrimais jau 
elgdavomės mandagiai. Pirmiausia trumpas 
pamokslėlis, o -paskui paimi po ranka ir pa
lydi į namus. Taip ir naujos pažintys megz- 
davosi.

Dar tikrindavome, k-ad mieste langai bū
tų tinkamai uždangstyti ir pro juos negalė
tų prasiskverbti joks -šviesos spindulėlis. 
Pamatęs kur nors lange šviesą, eini į kam
barį ir perspėji, kad tinkamai užtemdytų. 
Pagal taisykles už tokius nusižengimus tu
rėjo būti surašomi -protokolai. Paprastai tik 
perspėdavome. Bet jeigu kambaryje randi 
tik moteris, tai tenka nukrypti nuo nustaty
tų taisyklių. Tuoj prasideda linksmos kal
bos dr malonios vilionės. O paskui jau vie
nas Slaptas langelis taip ir likdavo neuž
temdytas, kad turėtume progos ir kitą kar
tą -ateiti.

Kuopos budintysis visą parą budėdavo 
-būstinėje. Jis prižiūrėjo tvarkos, švaros. 

maisto gaminimą. Dienos metu jis turėda
vo visokių reikalų ir nen-uobodžiaudaivo. 
Bet naktį, k-ai visi sumiega, kartais ir bu- 
dinči-aj-am tekdavo su miegu kovoti. Tad ži
nodami, patruliai kartais kokį nors neblai
vų pilietį atvarydavo ir j kuopos būstinę, 
kad budinčiaj-am būtų pramogėlė.

Savisaugos dalinių -štabui beveik kiekvie
ną savaitę turėjome -siųsti žinias apie kuo
pos veiklą. Be kasdieninės tarnybos parei
gų, dar reikėdavo sugalvoti ką nors naujo. 
Taip sakant, reikėjo -pateisinti savo buvi
mą. Tai eidavome -desantininkų gaudyti į 
netoli -miesto esančią Vasijos giraitę. O ta 
giraitė buvo tokio didumo, kad geras spor
tininkas beveik gailėtų per ją -peršokti. Bet 
ar Kaunui buvo įdomu kažkokia giraitė? 
Svarbu, t:-ad -gaudyti desantininkai. Jeigu 
gaudyti, tai yra -ir miškas. Kareiviams tai 
būdavo pramoga truputį pamiklinti kojas, 
o žmonės turėdavo naujų kalbų. Bet girai
tėje jokių desantininkų nepa-ga-udavome, 
nes jų niekad tenai ir nebūdavo. Tik iš
gąsdindavome įsimylėjusias poreles, k-unios 
sulįsdavo į giraitę paburkuoti. O didieji 
mūsų kuopos žygiai būdavo tuomet, kai 
košd-avome Gurbšilio-Paežerių mišką. Tuo
met j'a-u sunkvežimiais mus nuveždavo ne
toli Gižų, ir iš ten pradėdavome mišką tik
rinti. Tikrindami čia j-au -prisilaikydavome 
atsargumo, nes kartais gaudavome prane
šimų, kad miške tikrai yra desantininkų. 
Kad nepamirštume lauko tarnybos statuto, 
miesto laukuose ruošdavome manevrus.

Geležinkelį -saugojąs būrys turėjo kelias 
atskiras sargybas. Kiekvienai -sargybai il
gesniam laikui buvo paskirtas nuolatinis 
sargybos virši-nink-as ir reikalingas skaičius 
sargybinių. Mūsų sargybos buvo -užėmusios 
geležinkelio ruožą nuo Kybartų iki Mažu
čių. Prie geležinkelio kiekvieno tilto dieną 
ir n-aktį stovėdavo sargybinis. Nakties metu 
didesnius tiltus -saugodavo du sargybiniai, 

ir dar geležinkeliu vaikščiodavo patruliai. 
Sargybos -daugiausia būdavo sudarytos iš 
tame rajone -gyvenančių kareivių. Jeigu 
kur trūkdavo vietinių, tai -būdavo gaunama 
papildymų iš kitur. Pradžioj visi gyveno 
privačiuose -butuose ir tik paskiromis va
landomis atvykdavo į tarnybą. Vėliau sar
gyboms pastatė medinius namelius ir įsa
kė, kad dalis juose -gyventų ar išbūtų nu
statytas valandas. Sargybos valandas pasi
skirstydavo taip, kaip patogiau: Jeigu su
sitardavo, tai poste -išstovėdavo ilgesnį lai
ką ir paskiau turėdavo ilgesnį lais
valaikį. Maistą ir -aprangą sargybiniai gau
davo iš kuopos sandėlių. Geležinkelio ap
sauga, galima sakyti, buvo pati svarbiau
sia kuopos tarnyba-. Todėl kuopa niekur ne
buvo iškelta ir visą laiką prabuvo Vilkaviš
kyje.

Su vilkaviškiečiais sugyvenome -gražiai ir 
beveik neturėjome didesnių nesusipratimų. 
Dar -reikia -neužmiršti, -kad tuomet vyko ka
ras ir Lietuva -buvo vokiečių okupuota.Tu
rėjome vykdyti ir vokiečių įsakymus, kurių 
dalis buvo priešinga lietuviškiems intere
sams. Tai reikėjo taip tvarkytis, kad patys 
galėtume Išlikti ir nenuskr i austume savo 
tautiečių. Karo metu žmogų -apkaltinti ir 
nubausti laibai lengva. Bet iš to n-a-udos tu
rės tik okupantas, o -mums nebus jokių pa
lengvinimų. Tai ir vykdėme visus įsakymus 
labai šaltai ir apgalvotai. Stebėjome gyve
nimo eigą ne tam, kad galėtume žmogų nu
bausti, bet kad laiku galėtume jį perspėti 
niuo gresi-ančio pavojaus. O bausmių žmo
nėms ir taip užteko, nes juos dažnai baudė 
vokiškasis okupantais. Tai -mes stengėmės 
tik -atlikti pareigas ir nieko nenuskriausti. 
Vadovaudamiesi žmoniškumo dėsniais, gra
žiai sugyvenome, ir dėl -to visa tarnyba pa
sidarė -lyg kokia linksma pramoga.

(Bus daugiau)
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PABIROS
A. GUSTAITIS IR S. KUDIRKA

Algirdas Gustaitis yra labai aktyvus žur
nalistas ir naujų idėjų meistras. Šį- kartą 
E. Lietuvio Nr. 45 jis paskelbė savo ilgą odi
sėją-apie pastangas- išgauti Nobelio-taikos 
premiją 'Simui' Kudirkai. Su jam įprastu 
jausmitigum-u--A. • Gustaitis- verčia kalnus 
ant tų, ikurle jo idėją ignoravo.- ir reiškia 
nepasitenkinimą, ikad lietuviškoji spauda jo 
visiškai neparėmė.

Paliekant nuošaliai klausimą, ar 'buvo 
tikslu iš viso S. Kudirkai Nobelio Taikos 
premijos reikalauti (jo žygis iki tragiškiau
sios įtampos iškėlė ne taikos, o laisvės idė
ją iv parodė pasauliui rusų civilizacijos 
menkybę), vis dėlto būtų noro nors trum
pai pareikšti abejonę, ar verta daužyti kak
ta sieną, žinant, kad jos nepramuš:?

O taip pat ar .verta užsispyrus ieškoti 
kaltininkų ir jiems vanoti kailį, jei sumany
tasis žygis nepasisekė?

Atrodo, kad savo iš esmės neblogą su
manymą,. prieš rašydamas Nobelo. taikos 
komitetui, A. Gustaitis turėjo išdėstyti 
VLIK-ui ar net Lietuvos diplomatinės tar
nybos žmonėms. Gal bendromis jėgomis 
būtų buvęs -rastas genesnis kelias šiai by
lai pradėti. Tiesa, gavęs Nobelio taikos ko
miteto -taisykles, jis susisiekė su V 1.1 Ko 
Valdybą, -bet šitoji, -matyt,, -nesitikėdama 
teigiamų rezultatų, nusiplovė rankas, pa
vesdama visą reikalą, ir toliau tvarkyti pa
čiam A. Gustaičiui. .Gaila, kad iš VLIKo 
laiško nematyti, -ar, jis pasiūlymą priima, 
ar atmeta. .

Laiškai, kuriuos -A;..Gustaitis rašė Nobe
lio taikos komitetui, kongresmatnui R. C. 
Pucins-kiui ir Waynes L. Hays, atrodo, yra 
paskubomis daryti vertimai iš lietuviškai 
pasirašytų juodraščių. Jų kalba, stilius ir 
lomia įtaigoja rašytoją esant tik eilinį po
litikos mėgėją, kurie -paprastai savo, laiš
kais užverčia įtakingus- valdžios žmones, 
bet į kuriuos nekreipiama perdaug dėme
sio. Antrasis laiškas kon-gresmiąnui R. C. 
Pucinskiui dvelkia net savotiška. aroganci
ja.

Nepasisekus nė vieno asmens įkalbinti 
pristatyti S. Kudirką Nobelio taikos premi
jai, A. Gustaitis -bando prieš, juos pravesti 
savotišką kampaniją. Jis rašo, kad taria
mieji lietuvių tautos draugai JAV vyriau
sybėje mums atsuka -nugarą. Esą, mes 
jiems reikalingi tik balsuojant, „Su jumis, 
maži lietuviukai, -mes žaidžiame, bet nesi
tikėkite nieko daugiau“...

Be -abejo, čia esama tiesos. Bet kur yra 
tie tikresni draugai? Kur yra .toji pasaulinė 
galybė, kuri skelbtų Tarybų Sąjungai karą, 
kad jos kariuomenė išsikraustytų iš Lietu
vos? Vis dėlto Simo Kudirkos atveju Ame
rikos vyriausybė, įskaitant prezidentą Ni- 
xoną, daugelį senatorių, kongresmanų ir 
įtakingų spaudos žmonių, atsistojo mūsų 
pusėje.

Tiesa, Simo Kudirkos tragędij-a įvyko 
dėl amerikiečių kaltės, ir nieka-s dėl to nėr 
bando teisintis. Jeigu patikėti faktais, ku
riuos pateikia rašytojas J. Gliaudą savo 
knygoje apie Simą Kudirką (jais nepati
kėti nėra jokio pagrindo), tai jo išdavimas 
buvo tragiškas nesusipratimas, įvykęs ne
palankiai susidėsčiusių aplinkybių, ir bru
talaus rusų elgesio įtakoje. J A V preziden
tas davė įsakymą nubausti atsakingus už 
išdavimą žmones, ir garantavo, kad pana
šūs įvykiai daugiau -nepasikartos. Skaudu, 
kad1 nukentėjo lietuvis, bet žmogaus lais
vės idėja ir Lietuvos .vardas pasiekė iki 
šiol nepasiektas -aukštumas.

šitokių faktų akivaizdoje psichologiškai

Sfautytają taigai
PAAIŠKINIMAS NESUPRATUSIAM

Nors sakoma, kiad kas skaito rašo, tai 
duonos -neprašo, bet kartais būna ir taip, 
kad Skaito rašo ir dar paaiškinti prašo, 
Taip yra ir su P. Ramaičiu. Atrodo, kad 
jis mano -atsiminimų gerai nesuprato.

Kodėl man visi viršini-nikai buvo blogi?
Aš savo -gyvenime nevartojau ir nevarto

ju žodžio „-blogas“. Mano -manymu, žmogus 
negali būti blogas. Tik mano augime žmo
nės sakydavo, kad karvė -ar arklys būna 
-blogi, tai yra liesi. O žmonės gali būti ne
vienodų -nuomonių. O kai būna nevienodos 
nuomonės, tai' kartais -atsiranda ir skir
tingos -malonės. Tai ir buvusieji viršinin
kai buvo su skirtingomis nuomonėms apie 
savo valdinius. O k-ai policijos tarnauto
jams nebuvo įstatymo, tai ir nevisi vieno
dai tvarkėsi su savo valdiniais. Jei tarna
vai, tai galėj-ai -pastebėti, kai tas pat tar
nautojas, -ar žemesnis, ar aukštesnis. vie
noj vietoj būna pažemintas . ar perkeltas, 
o kitoj ir vėl -tampa geru, sąžiningu ir vėl 
gauna pakėlimą. Tai nuo ko tada priklau
so, ar ne nuo viršininkų malonės skirtin
gų nuomonių? Tai -nėra blogybė, o tik ma
lonė.

Kalbant dėl mokslo, 1920 m. ir dar vė
liau, kol -aš tarnavau iki 1924 m. kariuome
nėj, buvo pradžia, kūrimasis valstybės ir 
kariuomenės. Kai trūko kadrų, tai ir nebu
vo reikalaujama puskarininkiui ar viršilai 
turėti kokį nors mokslą. Net ir į karo mo
kyklą tuomet galėjo stoti su.4 -klasių moks
lu. Tai ir buvo man proga tapti viršila ir 
neturint net pradžios mokyklos baigimo.

S. KUDIRKOS ŠEIMOS LIKIMAS
„Tėviškės Žiburiai“ rašo:
„Kalifornijoje leidžiamas dienraštis „The 

Daily Breeze“ paskelbė žurnalisto J. Be-aty 
rašinį aip-ie Simą Kudirką ir jo šeimos liki
mą. Lietuvių -pogrindžio duomenimis, po S. 
Kudirkos teismo Vilniuje jo žmona Genė ir 
du vaikai buvo išmesti gatvėn Klaipėdoje. 
Butą ir baldus konfiskavo valdžia. Daugelį 
naktų S. Kudirkos šeimai teko praleisti po 
atviru dangumi, -kol ją priglaudė geri žmo
nės, -nepaisydami KGB grasinimų. Genė 
Kudirkienė negali -gauti darbo, kol nepa
smerks ir neatsižadės kalėjime uždaryto 
savo vyro. O 'be darbo negalima gauti ir 
buto'. J. Bea-ty teigimu, ši žinia buvo gauta 
iš Klaipėdos į Los Angeles atsiųstu laišku. 
Ją yra -patvirtinęs Los Angeles lietuvių vei
kėjas Leonardas Valiukas. Laiško siuntėjo 
pavardės jis negali duoti laikiraiščiuii, kad 
nepakenktų jam sovietų okup. Lietuvoje“.

JAUNOSIOS KARTOS DĖMESYS, JO 
TALKA

Šią temą palietė jaunimo atstovas Vilko 
Seime Detroite gruodžio 5 d., trečiame po
sėdyje kalbėjęs Gintaras Karosas.

Jis pabrėžė, jog „Jaunimas nemiega, kai 
konkretūs darbai -atsiranda Lietuvos la
bui“. Tai įrodė Kudirkos, Simokaič-ių ir 
Bražinskų, at-vej-ai. Vis dėlto, esą, jaunuolių, 
kurie domėtųsi lietuvių reikalais, vis ma
žiau. Jie pasigenda daugiau informacijos. 
. Pats Karosas, biuletenio j-aunimui „Lie
tuvių Jaunimas" Bostone -rediaiktorius, pa
žymėjo, kad netrukus ■ numatoma leidiny 
jaunimą daugiau supažindinti su Vlilk-u, 
ALTa, Liet. Bendruomene i-r kt.

T-a proga-Gintaras-Karosas nurodė, kad 
kai kuriose srityse (pvz., dėl S. Kudirkos 
gelbėjimo) j-au-nim-as — veiklus. Ypač krei
pė dėmesį į Algio Rukšėno paruoštą -per 300 
psl. anglų kalba- knygą -apie S. Kudirką. Ka
rosas Skatino ieškoti geresnių priemonių 
prieiti prie amerikiečių, leisti informacinį 
leidinį „Lithuanian Action Manual“, o 

-veiksniams siūlė siėkti traukti j-a-unimą tal
kon.

Ta proga jis'informavo apie 1972 m. II-jį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą. Ten 
bus nemaža dėmesio Skirta ir Lietuvos lais
vinimui, -pvz., numatyta masinė peticijaT 
memorandumai bei įvairiuose kraštuose 
būsiančios rengiamos demonstracijos. -G. 
Karosas pažymėjo: „Siekiame tikslų bet 
kuriais būdais, ir jie ilgainiui -pasitarnaus 
Lietuvai -atgauti laisvę“. (ELTA)

ĮDOMI GĖLĖ
Gėlės Anastatica, kuri auga Vidurinėje 

Arabijoje, žydėjimo metu susisukę žiedai 
panašūs į mažus sviedinukus. Kai žiedai 
sudžiūsta, jie pasidaro panašūs į suspaus
tus kumščius.

darosi suprantama, kodėl atsakingi ameri
kiečiai nebepanorėjo toliau S. Kudirkos 
klausimo judinti. Būdami JAV piliečiai ir 
valdžios pareigūn-ai, jie jautė -savotišką kai
tės -kompleksą, netiesioginę atsakomybę už 
įvykusią tragediją ir todėl norėjo, k-ad to
ji tragediją būtų pamiršta. Įvykių metu jie 
nepagailėjo lietuviams šiltų žodžių. Jie ne
išdavė lietuviškų -reikalų, -nepristatydami S. 
Kudirkos Nobelio taikos premijai. Todėl 
nemuši,pelno ir tokio griežto pasmerkimo.

Kodėl lietuviškoji JAV iir Kanados spau
da ignoravo A. Gustaičio žygius — sunku 
atsakyti. Galimas -dalykas, dėl tų pačių 
priežasčių ar motyvų, kurie šičia buvo 
trumpai -suminėti.
;! J. Vikis

Kodėl taip ilgai „tupėjau“? Tai gal ir 
nebuvo tie viršininkai „blogi“, kaip P. Ra
mai tis . man. juos pristato su blogumu. O 
kad daugiau vietų 'apkeliavau, tai daugiau 
mačiau, ir gyvenimas mian į naudą išėjo.

P. Ramaitįs sako: gėda dr liūdna, kad 
tėršiu savo lizdą. Tai ar, mielasis, neapsi
rikote, vartodamas išsireiškimus, kurie 
nieko bendra- neturi su mano atsimini
mais? čia aš ir vėl turėčiau priminti skir
tumą tarp molonės ir blogumo. Kad dėl tų 
šimtelių, -kuriuos gaudavau už rašinėjimą, 
tai jie nebuvo mėnesiniai, o gauti per visą 
tarnybos laiką.

Gėda, girdi, -ir liūdna, kad toksai pat bu
vęs policininkas teršia -savo lizdą. Tai, 
mielasis, norėtųsi paklausti, kuo teršiu, ar 
dėl vien žodžio „malonės“, ar dėl kita ko? 
Ee to, nerašiau specialiai apie savo buvu
sius viršininkus. Rašiau tik savo atsimini
mus.

P. Ramaičio tvirtinimu, -aš linkęs rašyti 
šmeižtus. Tai gal apsirinkate su tokiais be
prasmiškais išsireiškimais, kurie neturi nie
ko bendra su mano atsiminimais. Neturiu 
ką į tad ir atsakyti, nebent tik priminti žo
džius: atleisk. Viešpatie...nes jis nežino, 
ką raišo.

Dėl -mano populiarumo stovykloje. P. Ra- 
m-aitis norėtų, k-ad kiti parašytų, o ne aš 
pats girčiausi. Tai patarčiau dar kartą pa
siskaityti ir pasitikrinti to rašinio ženklus. 
Įsiskiaičius -paaiškėtų, ar mano paties pasi
girta, ar kito parašyta. Ten yra ir parašas 
stovyklos laikraštuko redaktoriaus.

J. Liobė

LIETUVOJE
MIRĖ VINCAS OŠKINIS

Eidamas 80-sius metus, Vilniuje mirė 
Vincas Oškinis, buvęs ilgametis (1922-1940) 
„Lietuvos Ūkininko“ redaktorius.

Karo metu buvo atsidūręs Vakaruose, 
bet 1948 m. grįžo į Lietuvą, dirbo „Valstie
čių I .pakraštyje“, o po to 12 m. „Literatūro
je ir Mene“ korektorium, stilistu, atsakin
guoju sekretorium, vertėju-.

Paskutiniaisiais metais yr-a išvertęs ne
maža- knygų.

TEATRINĖ SAVAITĖ UNIVERSITETE

Vilniaus Universiteto studentų teatras 
suruošė teatrinę savaitę, kurios metu su
vaidinta J. Grušo ir J. Baltušio novelių in
scenizacijos, I. Ignatavičiaus ir S. Šaltenio 
kūriniai, G. H-auiptmano „Paskendęs var
pas“.

KOLŪKIŲ STATOMOSIOS MOKYKLOS

Tarpkolūkinės statybos organizacijos sta
tybininkai baigę statyti mokyklą Girsūduo- 
se.

Naujas -pradines mokyklas pasistatę Jo
niškėlio eksperimentinis ūkis i-r du tos apy
linkės kolūkiai.

Prie Pasvalio vidurinės mokyklos pasta
tytas 120 vietų bendrabutis, priestatas su 
sporto sale Pumpėnuose, mokytojams 8 bu
tų gyvenamasis namas.Vaškuose.

SU NAUJAIS METAIS
Štai, sulaukę Naujų Metų, 
Ranką viens kitam pakratom. 
Linkime taikos, ramybės, 
Greit pamirštam neteisybes. 
Geriant viskę jau galvojam, 
Kad pasauly beveik rojus. 
Praeitais metais pasauly 
Mums dar neužtemo saulė.

Bet kai be -akinių žiūri, 
Ne visi tą laimę turi. 
Ir ant šito margo -svieto 
Sunku rasti ramią vietą. 
Sakom: buvo metai ramūs, 
Bet paimkim tik Vietnamą, 
Ten juk gi -amerikonai 
Jau įklimpo iki šonų.

Pietų Amerikoj kasdieną 
Revoliucija tai ne naujiena. 
Išrenka valdžią iš ryto;
Vakare jau turi 'kitą. 
Ulstery vargšams ir poniams 
IRA vanoja šonus. 
Daužo, šaudo dr sprogdina, - 
O -anglai juos vis malšina.

Egiptiečiai prie kanalo 
Pranašauja žydams galą 
Ir, pasikvietę sovietus, 
Sako, šluos žydus nuo svieto. 
O tie žydai kitoj pusėj 
Sako, oi, -arabams duosim — 
Iš Egipto į Sacharą 
Kojas nė'š, kiek turi -garo.

Pietų Azijoj in-diečiai 
Krūvon, pakistanus riečia, 
įrištai Rytų Pakistaną 
Greitai nušlavė nuo plano.

Tiktai po valdžia sovietų • ' 
Disciplina yra kieta.
Jei kas bumą -atidaro, 
Greit -beprotnamin uždaro,. 
Kas teisybės ieškot bando, 
Tas už -grotų atsiranda.

Amerikos Vašingtone 
Nixon-as ir jo Connoly, 
Daug skaičiavo, galvas suko- 
Dėl to žalio doleriuko.
Ir štai vieną dieną žiūri — 
Doleriuk-as kelnių neturi. 
Visagalio doleriuko 
Kelnės ėmė ir nusmuko.

šaudė, skrido į mėnulį — ......
Krūvos gelžgalių ten guli, 
Milijardus tam išleido, 
Kad suteršt mėnulio veidą, 
O ant mūsų margo svieto 
Daug yra- tokių dar vietų, 
Milijonai (kur badauja, 
Jiems nėra nė ryžių saujos.

Prezidentai ir karaliai, 
Visi M-ao, Ču-en-laj-ai, 
Ir Amerikai, ir sovietai 
Šaukliai už taiką -ant svieto. 
Meldžias, -ginčijas ir baras. 
Sako, jau nereikalingas karas. .. 
Viens į kitą šnairom žiūri, 
Bombų -arsenalus turi.

Jungtinių Tautų Taryboj 
Posėdžiauja ten kaip grybai. 
Jei gerai kas -sugalvoja, 
Tai sovietai -greit vetuoja. 
O. -gal būt, mūsų likimui 
Pabaigoj bus toks sprendimas: . 

Atomėlis, hidroginis 
Pames pančius geležinius 
Ir, pritrūkęs jis kantrybės, 
Neieškos daugiau teisybės.

Prezidentai ir karaliai 
Eis tada jau po paraliais. 
Nereiks nė valdžios sovietų 
Pa-daryt taikai -ant svieto. 
Ir tada, kaip sūdn>a diena, 
Sulygins visus kaip vieną. 
Ir-tuomet, vyručiai brangūs, 

. šauks visi: „Kur gi tas dangus?“
O danguj bus užimtos vietos 
Žmonių iš kitų planetų.

Aug. Jovaras

PAMINĖTA.ŽMOGAUS TEISIŲ 
DEKLARACIJA

Vilniuje paminėta Žmogaus teisių dekla
racijos sukaktis gruodžio 10 d.

Kaip „Tiesa“ rašo, minėjimo rezoliucijo
je „susirinkimo: dalyviai griežtai pasmerkė 
JAV agresiją Indokinijoje ir Izraelio — Ar
timuosiuose Rytuose, -nusikalstamą apartei- 
do politiką, kurios laikosi, rasistiniai PAR 
ir Pietų Rodezijos režimai".

VĖLIAVA KOOPERATININKAMS
Lietuvos kooperatininkai, „Tiesos“ prane

šimu-, vėl -pripažinti visasąjunginio socialis
tinio lenktyniavimo nugalėtojais už preky
bos organizavimą per 1971 m. tretįjį ketvir
tį, ii- jiems įteikta- pereinamoji raudonoji 
vėliava.

Per tą laikotarpį Lietuvos kaimuose pa
statyta-20 nauji) prekybos įmonių. .

SAUSŲ ELEMENTŲ SIUNTOS
Klaipėdos „Sy-riaus“ gamykla išsiuntė į 

Čekoslovakiją siuntą sausų elementų. Šie
met Čekoslovakijai pagaminta 400 tū'kst. 
sausųjų baterijų.

Dabar -ruošiama pusė milijono baterijų 
Rytų Vokietijai.

KOMJAUNIMO PASIUNTINIAI
Vilniuje buvo susirinkę studentai, kurie 

atostogų metu dirbo Sov. Sąjungoje.
„Tiesa“ rašo: „Trečiojo semestro“ egza

miną 'laikė -apie 13 tūkstančių vaikinų ir 
merginų. Gėriausiej-i -respublikos komjau
nimo pasiuntiniai triūsė Altajuje, Turkmė
nijoje, Kam-Ske. Atlikta darbų už. 4 milijo
nus rublių“.

PASIRUOŠIMAS OLIMPINIAMS 
ŽAIDIMAMS

. Maskvoje -suruoštame Sov. Sąjungos bu
simųjų olimpiečių-sportininkų susirinkime, 
kaip iš „Tiesos“ matyti, dalyvavo ir 25 lie
tuviai.,

. Olimpinės sporto žaidynės vyks 1972 m. 
Muenchene, Vokietijoje.

DU BALETAI
„Tiesa“ rašo, k-a’d Lietuvos valstybinė ba

leto trupė pastatė du vienaveiksmius bale
tus: E. A. Digrio „Arlekino milijonai“ ir D. 
Šostakovičiąus „Panelė ir chuliganas“.

„Arlekino -milijonus“ statė baletmeiste- 
riiai P. Petrovas ir N. Zverevas, o naujai in
terpretavo V. Krivickas ir šoko -artistai R. 
Minderis ir V. Briizdylis ir kt.

„Panėlę ir chuliganą“ interpretavo V. 
Grivick-a-š, o ’pagrindines partijas šoko V. 
Kudžma ir L. Ašlkelovičiūtė.

KIEK SUVALGO IR KIEK IŠGERIA?
Vilniaus miesto gyventojai per dien-ą 

suvalgo 123,5 tonas -duonos ir išgeria 200 to
nų plėnio (iįskaitomi ir pieno produktai).

(ELTA)

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. idėžė šokoladinių saldainių.

Įskaitant muito ir persiuntimo išlaidas, siun
tinys kamuoja £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.

- „VIEŠĖJO PRANCŪZIJOJE____ ~

Istorijos mokslų akademikas dr. B. V-ait-' 
kevičiu-s ir Kauno P. Ziberto šilko dirbtu
vės direktorius A. Plioplys viešėjo Prancū
zijoje. ,

„Tiesa“ rašo, kad tie delegatai tarsis dėl , 
kultūrinio bendradarbiavimo galimybių 
tarp Lietuvos ir Prancūzijos.

APTILUSIEJI VARPAI
„Tiesoje“ gruodžio 5 d. numeryje Min

daugas Barysas rašo:
„Svečias pasakojo, -kad teko girdėti apie 

Vilniaus vanpų koncertą. Kažkas jam aiš
kinęs, jog kasdien Gedimino aikštės varpi
nė vidurdienį ir vakare prabyla populia
riomis melodijomis. Todėl, viešėdamas mū
sų respublikos sostinėje, kelis kartus tuo 
laiku specialiai ėjęs prie Paveikslų galeri
jos. Vylėsi pamatyti ir varpininką, tą da
bar retos -ir tokios romantiškos specialybės 
žmogų... Bet vis veltui: varpai tylėjo— ir 
dvyliktą valandą, -ir dvidešimtą...

„Dabar varpų muzika- Vilniuje skamba 
tik šventadieniais. O su kokiu entuziazmu 
dar palyginti neseniai -apie tuos trumpus 
koncertus buvo kalbama! Atrodė, savita ir 
patrauklu. Atrodė, k-ad Lietuvos sostinė su
sikuria naują -gražią tradiciją. Kodėl gi iš 
skambių varpų liko tik jų melodijų prisi
minimo -aidas?

„Mūsų technikos amžius palietė ir varpų 
muziką. Ne kiekvieną įkartą tas mielas me
lodijas skambino varpininkas. Neretai įsi
jungdavo automatinė relė, ir nuaidėdavo iš 
anksto užprogramuoti kūriniai. Automatas, 
žinia, ne žmogus. Muzikai pastebėjo, kad 
varpininkas tuos kūrinius perteikia kur kas 
jautriau, sugeba iš varpų metalo išgauti 
spalvingesnę gamą. Automatinė relė, pasi
rodo. buvo pagaminta ne be priekaištų. Ta
čiau, užuot suradus galimybes ją patobu
linti ar pasitelkti n-aujus atlikėjus, pasukta 
kitu keliu — beveik atsisakyta Vilniaus 
kurantus lydėjusių varpų...

„Dabar be reikalo taip smalsiai žvilgčioja 
į varpinę turistai, kurių mūsų respublikos 
sostinėje šiemet a-psil-ankė jau pusė milijo
no. Šiokiadieniais varpai tyli kaip nebyliai. 
Ir vidurdienį, -ir vakare...“

KNYGA APIE DUBINGIUS
Lietuvoje išleista knyga- „Dubingiai“.
Tai kraštotyrininkų surinktoji medžiaga 

apie tą vietovę.

NEI STOVĖTI, NEI SĖDĖTI NEGALI
„Kadangi pil. P-ienė serga chronišku ra

dikulitu-, rekomenduoju skirti jai darbą, 
kuris nebūtų susijęs nei su stovėjimu, nei 
su sėdėjimu“.

(Poliklinikos pažymėjimas)

„NELAIMINGI“ SKAIČIAI
Japonai laiko, jog skaičiai . 19, 33 ir 42 

esą „-nelaimingi“. Skaičius 19 vadinamas 
juku — „'širdgėla“, 33 — san-san, („nešąs 
nelaimėsi“), o 42 — shi-shi („reiškiąs mir
tį“).
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V. Štamas — 3 svainis, J. Klumbys, J. 
Strumskis ir K. Vitkus po 2 svaras.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 

VASARIO 12 d.
Vasario 12 d. D. Britanijos Lietuvių Ben

druomenės Krašto valdyba rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minėjimą Lon
dono Sporto ir Socialinio Klubo salėje 
(345A Victoria Park Rd.).

Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau. Ją atliks jaunimas pagal Jaunimo me
tų šūkį „Jaunimo darbas ir širdis — Lie
tuvių tautos ateitis".

MANCHESTERIS
PAGERBTI PENSININKAI

Laikas vietoje nestovi: 'nė nepajusta, kad 
ištisa eilė mūsų apylinkės tautiečių sulau
kė pensijinio amžiaus. Manchesterio L. S. 
Klubo Valdyba jiems pagerbti surengė po
būvį. Klubo ir organizacijų vardu pasakyta 
sveikinimų, linkėjimų bei padėkos žodžių.

Mūsų senieji buvo patenkinti ir savo šir
dingose kalbose dėkojo visiems, vildamiesi, 
kad tokie pobūviai išvirs į tradiciją.

Ta proga vietos Ramovės V-ba pagerbė 
išvykstančius iš Manchesterio, taip pat jau 
pensininkus, M. J. Navickus, įteikdami 
jiems dovaną. M. Navickienė buvo jų vėlia
vos kūma, o J. Navickas (ilgametis narys.

Visiems seniesiems susirinkę svečiai su
giedojo ilgiausių metų.

Pobūvį pravedė klubo sekretorius, taip 
pat pensininkas, J. Dubickas, vaišes paruo
šė Klubo šeimininkė O. Ivanauskienė.

Klubo vadovybė užsitarnavo pagyrimo.

KLUBO SUSIRINKIMAS

Klubo mietinis susirinkimas šiemet su
šauktas gruodžio 19 d. Jis buvo gana gau
sus.

Iš pirm. Stankevičiaus ir kitų valdybos 
narių pranešimų paaiškėjo, kad Klubo veik
la 'buvo gyva, su visuomeninėmis organiza
cijomis sugyvenimas geras, įrengta patogi 
virtuvė, išlaikoma sekmadieninė mokykla 
ir gauta pelno 800 svarų.

Į Klubo valdybos prezidiumą išrinkti šie 
asmenys: J. Verbickas — pirm., St. Sas
nauskas — vicepirm., J. Dubickas — 
sekret., V. Rudys — iždin.

Į valdybą įėjo daugiausia praeitais me
tais joje buvę nariai.

Diskusijoms pateiktas salės statymo pro
jektas. Dauguma balsų nutarta pavesti nau- 
jajai valdybai vykdyti jos įrengimą.

Susirinkimą pravedė D. Banaitis, sekre
toriavo A. šliauteris.

Vėliau visi nariai buvo pavaišinti alučiu.
Sėkmės naujajai Klubo vadovybei.

D. Dainutis

Atitaisymas
Korespondencijoje apie Lipkevičių išleis

tuves įsibrovė klaida: turėjo būti rengėjas 
Jelinskas, bet ne Juknelis. Maloniai atsi
prašoma.

D.

ROCHDALE
AUKOS

Studentei Nijolei Kutkutei ir jos šeimai 
padėti per Rochdalės šalpos Ratelį ponios 
Sližien'ės pastangomis Derbio lietuviai au
kojo: K. Griškonis — 5 sv., J. Levinskas — 
1 s v., J. Maislauskas — 1 sv., VI. Žemaitis — 
1 sv., K. Kubilius — 1 sv., A. Valentinas — 
1 sv., V. J. Sližiai — 1 sv., S. Kaminskienė 
— 60 p., G. B. Zinkai — 50 p., J. L. Valen
tinai — 50 p., B. Simonaitis — 25 p., P. R. 
Popikai — 25 p., F. Ramonis — 20 p., P. J. 
Eiurikevičiri — 20 p., A. Tirevičius, A. Ku
likauskas — 15 p., E. Valentinas — 10 p., O. 
Dainauiskferiė, Manchesteris, 3 svaras..

Visiems aukojusiems Šalpos Ratelio Val
dyba nuoširdžiai dėkoja, o ypatingą padėką 
reiškia Kazimierui Griškoniui, kuris, būda
mas pusiau ligonis, kiekvieną kartą pare
mia stambiausia auka.

Valdyba
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b Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir
E 2
į Nidos Knygų Klubo rengiamas =

SPAUDOS BALIUS |
iį ĮVYKS SAUSIO 29 d., ŠEŠTADIENĮ,

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PU

j Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties
š š
- Gros puiki muzika Veiks bufetas ir kt.
s ■ / g

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel 01-727 2470
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BIRMINQHAMAS
PADĖKA

Už Mišių atlaikymą už a. a. B. Mozūrą 
ir jo paminklo -pašventinimą kun. St. Matu
liui. Visiems, prisiminusiems Birminghamo 
parapijietį, jautriai atsilankiusiems į baž
nyčią, paminklo pašventinimą (kapinėse ir 
surengtoje velionies atminimui arbatėlėje, 
ypač p. B. Valterienei, -atvykusiai net nuo 
Herefordo, ir p. J. Zckui iš Derby, širdin
gai dėkoja

Emma ir Martynas Linkevičiai

LIET. SODYBA
PADĖKA

Lietuvių Sodyboje gyvenantieji pensinin
kai nuoširdžiai dėkoja „Dainavos“ Sambū
riui ir Bradfordo Vyties Klubui, kad parė
mė šv. Kalėdų proga ir tuo prašviesino 
šventes.

NOTTINQHAMAS
Patrauklus, naudingas leidinys

Jau galima gauti naujai išleistą dailų, 
gausiai paveiksluotą mėnesinį sieninį „Šal
tinio“ kalendorių 1972 metams. Kaina tik 
30 penų arba 0.50 dolerio. Tinka dovanėlei 
švenčių ir kitomis progomis. Kalendorius 
gaunamas: šaltinis, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH.

Tokio leidinio daugelis pageidavo.
Kalendorius siunčiamas tik jo prrašan- 

tiems.

VOKIETIJA
MOTERŲ KLUBO VEIKLA

Lapkričio 20 d. persitvarkė Moterų Klu
bas. Valdyboj liko tos pačios, tik kiek ki
taip pasidalijo pareigomis: pirm. E. Rugie- 
nienė, sekr. R. Veršelienė, iždin. O. Saka
lauskienė, laisvos narės M. Garankštienė ir 
B. Jalinskienė.

Kontrolės komisija: J. Jurkonienė ir V. 
Schwaiblmeier.

Metiniame pranešime pirmininkė E. Ru- 
giendenė pranešė, kad Klubas domėjosi lie
tuviškojo gyvenimo raida Lietuvoje, Ame
rikoje ir Vokietijoje. Domino ir pasauliniai 
įvykiai. Pranešimus darė mėnesiniuose su
sirinkimuose dr. J. Sakalauskas, inž. E. 
Skeberdis ir pati pirmininkė.

Į raštą Vytauto ir Gražinos Simokaičių 
intervencijos reikalu, parlamentarė Marie. 
Elisabetn Klee atsakė maloniu laišku.

Pagal išgales Moterų Klubas stengėsi lan
kyti ligonius ir senelius, prisiminti miru
sius. Didžiųjų švenčių metu, kad ir kukliai, 
buvo sušelpami ligoniai ir seneliai. Moterys 
prisidėjo prie vaikučių eglutės ir Motinos 
Dienos dovanėlių.

Metinio susirinkimo metu Moterų Klubas 
nutarė šiais metais imtis ruošti bendras 
Kūčias.

TADO BURBOS PAVEIKSLŲ PARODA
T. Burba drauge su kitas dviem dailinin

kais atidaro savo darbų parodą gruodžio 3 
d„ Kunstverein, Galeriestr. 4. Paroda tęsis 
iki sausio 14 d. Joje mūsų gabusis, jaunas 
dailininkas išstatys daugiau kaip 20 kūri
nių.

NAUJA LENOS VALAITYTĖS 
PLOKŠTELĖ

Lena Vai-aiitytė-Valaitis iš Memmingeno, 
rugsėjo mėn. ištekėjusi už Widmano, apsi
gyveno Laichingene, netoli Ulmo. Sekanti 
jos dainų plokštelė pramatoma išleisti nau
jų metų pradžioj, išleisianti vardu „Die 
kleine Suenden und die kleinen Freuden“.

ĮSIJUNGĖ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖN

Romas Šimanauskas iš Ludwigsburgo lai
kinai apsigyveno Boeblingene. Kartu su 
Arūnu Balkum įsijungė į tautinių šokių 
grupę Muenchene, į kur važinėja lavintis, 
nepaisydami didelio nuotolio.

PASIRYŽĖLIŲ ŽYGIAI ĮPINAMI Į 
LIETUVOS LAISVĖS KOVAS

Juozo Audėno, Vliko Vicepirmininko, 
pranešimo Vliko Seimui 1971 m. gruodžio 
4 d. Detroite mintys.

Audėnas pirmiausia nurodė į Bražinskų, 
Kudirkos, Simokaičių žygius, į kunigų An
tano Šeškevičiaus, Juozo Zdebskio ir Pros
pero Bubnio drąsą, šiems einant ganytojų 
pareigas. Visi tie pasiryžėliai liudijo pasau
liui okupuotos Lietuvos žmonių ryžtingą 
pasipriešinimą sovietinei priespaudai. De
ja, tie pasiryžėliai labai Skaudžiai nukentė
jo ir dar kenčia. J. Audėnas išryškino Vli
ko veiklą tiek nukentėjusius gelbstint, tiek 
jų žygius įpinant į Lietuvos laisvės kovas. 
J. Audėnas nurodė į Vliko veiklą ir priminė 
neseniai įvykusį Simo Kudirkos išdavimo 
metinių minėjimą laivu nuplaukus į At
lanto vietą, kur pernai įvyko Kudirkos žy
gis.

2.000 spaudos iškarpų apie Lietuvos 
pasiryžėlius

Vlikui per Eltą paprašius, pasaulio lietu
viai prisiuntė per 2.000 spaudos iškarpų 
įvairiomis kalbomis, kur rašoma apie Bra
žinskus bei kitus pasiryžėlius, siekusius 
prakirsti geležinę uždangą. Iškarpos ir to
liau renkamos, ir, kaip J. Audėnas pabrė
žė, jos — didelis šaltinis medžiagos ateities 
studijoms. Valdyba, vesdama susirašinėja
mą ne tik minėtų pasiryžėlių, bet ir prof. 
J. Kazlausko (greičiausia, nužudyto) rei
kalais, sukaupė apie 700 dokumentų ir raš
tų.

Trys svarbūs Vliko leidiniai
Vliko Vicepirmininkas J. Audėnas toliau 

nurodė į nemažas Vliko pastangas išleisti 
tris didelius leidinius. Aktualiausias jų tai 
prof. Broniaus Kaslo paruoštas Sovietų 
Rusijos ir Narių Vokietijos sąmokslo, ku
riuo dabar sovietai' didžiuojasi, dokumen
tų rinkinys. Leidinys išryškins, kaip abu 
Lietuvos kaimynai įvykdė agresiją priėš 
Lietuvą dr kitas Europos valstybes. Per 500 
psl. knyga išleidžiama 1972 metais.

Antrasis leidinys skirtas nušviesti bolše
vikų ir narių vykdytajam genocidui Lie
tuvoje (ruošia dr. Juozas Pajaujis ir dr. 
Domas Jasaitis). Knyga numatyta išleisti 
1973 m. Trečioji studija, dr. Vandos Sruo
gienės jau paruošta, <apie Lietuvos Steigia
mąjį Seimą.

Vlikas mezga ryšius su vyriausybėmis, 
spauda ir kt.

J. Audėnas, priminęs, kad Vlikas seka 
įvykius Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir ki
tur, teigė, kad Vlikas, jo Valdyba nežiūri 
vien Vašingtono mostų, 'bet mezga ryšius 
ne tik su įvairių kraštų vyriausybėmis, bet 
ir su žymesniais parlamentarais, dvasinin
kais, spauda ir kt. Vliko pirmininkas dr. 
Valiūnas keliauja po daugelį kraštų ir vis 
daugiau randa Lietuvai draugų. Jo kelio
nės Vlikui nėra nieko kaštavusios, o nau
dos atnešė daug (čia Seimo nariai karštai 
plojo).

Svariau, kad JAV-se Vlikas turi visišką 
laisvę veikti. Čia J. Audėnas pridūrė, kad 
Lietuvos Diplomatinė Tarnyba, Vliko atsto
vybės įvairiuose kontinentuose, Amerikos 
Lietuvių Taryba, PLB (bei kitos organizaci
jos įvairiuose kraštuose, bendradarbiauda
mos su Vliku ir jo padedamos, yra altliku- 
sios daug vertingų žygių, kad Lietuvos by
la visur ir visada būtų gyva.

Vliko ryšiai su visuomene, kitų tautų 
atstovais

J. Audėnas toliau pažymėjo: „Vliko Val
dyba ir šiemet palaikė 'artimus ryšius su 
visuomene. Kur tik buvo kviečiama, visur 
dalyvavo arba ir pati kvietė pasitarimus“.

Nurodė į visą eilę pasitarimų, kuriuos 
vykdė Valdyba ir Vliko Pirmininkas. Dr. 
Valiūnas du kartus (paskutinį kartą — š. 
m. gruodžio 2 d.) 'buvo susitikęs su Ukrai
nos Prezidentu išeivijoje Mykolą Levyckyj. 
Radijo transliacijos, biuleteniai — svarbūs

Kalbėdamas apie Vliko veiklą informaci
jos srity, J. Audėnas pasidžiaugė, kad Vli
ko transliuojamos radijo programos oku
puotoje Lietuvoje ir Sibire gerai girdimos, 
žmonių klausomos ir laukiamos. Eltos biu
leteniai! — svarbūs, štai, tik š. m. gegužės 
mėn. lietuvių laikraščiai iš „Eltos Informa
cijų" paskelbė apie 350 žinių bei straips
nių. Daug žinių bei straipsnių iš italų kal
ba biuletenio („Elta-Press“) įdeda Italijos 
spauda. Siekiama Brazilijoje atgaivinti El
tos biuletenį portugalų kalba.

Vlikas — ne vietinė organizacija
J. Audėnas toliau teigė, kad Vlikas — ko

lektyvinė organizacija, ir jis nesensta. 
Sensta tik žmonės, bet jie pakeičiami jau
nais ir naujais žmonėmis. (Seime .buvo tar
tasi ir Vliko praplatos 'klausimu — Eltos 
Red.).

Be to, kaip pažymėjo Audėnas, Vlikas — 
ne vietinė organizacija. Nė jo uždavinys 
lankyti vietos senatorius, gubernatorius, 
vietos spaudą ir kt. Vlikas palaiko santy
kius su tais parlamentarais, kurie dalyvau
ja tarptautinėse organizacijose ir susidu
ria su sovietais. Toks pavyzdys tai — tarp- 
parlamentarinės konferencijos, į kurias Vli
kas pasiunčia savo stebėtojus, JAV bei ki
tas delegacijas aprūpina reikalinga litera
tūra.

J. Audėnas, baigdamas savo pranešimą, 
pabrėžė, kad Vliko veikla nesiriboja kelio- 

' nėmis, kurias, didesnes, jis ir retai tegali 
i įvykdyti. Eltos pranešimais informuojama 
I apie Vliko veiklą, ir jie tos pačios Eltos 
įvairiomis kalbomis pateikiami ir plačia- 

I jam pasauliui. Be to, Eltos žinias girdi ir 

Lietuva bei Sibiro lietuviai.
Audėnas savo pranešimą baigė žodžiais: 

„Vliko veikla jaučiama Australijos, Azijos, 
Afrikos, Europos ir šiaurės bei Pietų Ame
rikos kontinentuose. Vlikas turi būti ir 
veikti visur“. (ELTA)

ĮVYKIŲ LIETUVOJE PRASMĖ 
LAISVĖS KOVAI, IŠEIVIJAI

Tai išryškino Vliko Seime gruodžio 4 d. 
Algirdas J. Kasulaitis paskaitoje „Dabarti
nis lietuvių tautos pasipriešinimas sovieti
nei okupacijai ir jo reikšmė Lietuvos suve
renumui atstatyti“.

Kalbėtojas teigė, jog tarptautinis politi
kos fonas tamsus ir grasus. Esą, „Laisvės, 
lygybės, tiesos, broliškumo, taikos idealai 
yra paneigiami ne tik tų, kurie prieš juos 
kovoja dešimtmečiais, bet ir tų, kurie juos 
ugdė ir .įgyvendinti bandė“.

A. J. Kasulaitis, neigiamai įvertinęs va
dinamąją prez. Nixono doktriną, pridūrė, 
kad vak. Vokietijos Brandto sutartys su 
Maskva ir Varšuva aiškiai rodo pragmatiz
mo pergalę prieš tarptautinę moralę. Pa
sak kalbėtojo, šešėliai pastebimi ne tik 
tarptautinėje politikoje, bet ir lietuviškame 
gyvenime.

Dėl to, Kasulaičio žodžiais, „tiesiog nuo
stabu, kad Vakarų civilizacijos ir tarptau
tinės politikos normų prieblandoje pras
mingiausi laisvės ir tiesos pranašai atsi
skleidė ne išeivijoje, bet — vergijos rete
žiais sukaustytoje Tėvynėje. Po 20 tylos 
metų lietuvių tauta savo .sūnų ir dukterų 
žygiais į laisvės kovą įvedė naują dimensi
ją, ir ji jau niekuomet nebus tokia pati“.

Kasulaitis pažymėjo, kad Bražinskų, Ku
dirkos, Simokaičių ir kelių kunigų žygiai 
bėi tie įvykiai savo išškirtinumu perskrodė 
ir pasaulio sąmonę, nors, deja, ne sąžinę.
Įvykiai, iškėlę idėjinės kovos pirmenybę
Kasulaitis pabrėžė, kad Kudirkos ir kitų 

žygiai — tai atsakymas į bendradarbiavimo 
su okupantu klausimus. Esą, „Kovos dva
sios atsiskleidimas pavergtoje Tėvynėje 
ypač pabrėžia ir idėjinės kovos primatą — 

. tie įvykiai būdingi savo idėjine kilme ir 
turiniu“.

Be to, anot Kasulaičio, tie įvykiai liudi
jo, jog komunizmas kaip idėja gali būti nu
galėtas tik idėjinėmis priemonėmis. Prieš 
komunizmo idėją reikia išvystyti lietuviš
kos, krikščioniškos, demokratinės idėjos 
ofenzyvą.

A. J. Kasulaitis teigė: „Laisvės troškimas 
nėra ne tik sumažėjęs po 30 metų, bet net 
dabar atsiskleidžia ypač energingomis, pa
vojų ir asmeniškos drąsos nebijančiomis 
formomis“.
Tautos pasipriešinimo reikšmė išeiviams
Pasipriešinimas turi, pasak Kasuiaitį, 

milžiniškos reikšmės ir išeivijai apskritai 
ir Vlikui. Nurodęs į didelį Vliko atliekamą 
daubą, ypač išskyręs dr. J. K. Valiūno veik
lą, kalbėtojas pateikė eilę pasiūlymų užsie
ninei akcijai ir vidinei Vliko veiklai.

Tarptautinei politikai keičiantis, Vliko 
politinė ir diplomatinė akcija turi būti su
stiprinta. Pirmuoju uždaviniu reikia laiky
ti ko geriausią pasiruošimą galimai Euro
pos saugumo konferencijai. Reikėtų leisti 
rimtą politinį žurnalą anglų kalba, pvz., 
„Lithuanian Affairs“ vardu. Reikėtų 
įtraukti 'kuo daugiau jaunosios kartos as
menų.

Iš kitų pasiūlymų: kviesti Vliko ir Lietu
vos Pasiuntinių konferenciją, — jie priim
tų nutarimus svarbiausiais klausimais, 
pvz., kaip diplomatinius postus išlaikyti, 
Lietuvos Fondus tiksliau panaudoti ir kt.

Ko dar laukiama iš Vliko?
A. J. Kasulaitis dar pasiūlė: „Vilkas ga

lėtų ir turėtų tarti savo svarų žodį sociali
nės, politinės, visuomeninės struktūros 
skaldymo klausimu. Emigracinei pulveriza- 
cijai sustabdyti negailėtinos jokios pastan
gos“.

Kalbėtojas dar priminė reikalą sudaryti 
pakankamą metinį finansinį pagrindą Vli
ko veiklai, reikalą gerinti bei plėsti Vliko 
išlaikomas radijo programas, be to, Vlikui 
išnaudoti ir kitas informacijos priemones.

A. J. Kasulaitis dar pasiūlė Vlikui susi
rūpinti ir nebūtinai tiesioginiais laisvinimo 
ar politinės veiklos klausimais.

Jis iškėlė tokias mintis: Vlikas ateity, 
gal kartu su PLB, galėtų įtaigoti jaunimo 
auklėtojus, spaudą, organizacijas ir pačius 
tėvus daugiau dėmesio kreipti į jaunimo 
idėjinį švietimą ir 'auklėjimą. Pakartojo jo 
paties siūlymą Vlikui sukurti instituciją, 
kurios pagrindinis uždavinys: rūpintis de
mokratine akcija ir 'antikomunistine veik
la. Ypač jaunojoje aplinkoje reikia ugdyti 
demokratijos vertybes.

Baigdamas pabrėžė, kad Kudirkos ir ki
tų žygiai grąžino kovos realybę ir konkre
tybę. Jų auka ir kova bus tik tuomet reikš
minga išeivijai, jei ji ją priims kaip atnau
jinančią vertybę. Tautos kovoje už laisvę 
svarbiausias veiksnys lieka pačios tautos 
nusistatymas. Pasipriešinimas tautoje liu
dija tautos 'gyvybę ir yra tautos nemirtin
gumo laidu. (ELTA)

LIETUVOS VADAVIMO PASTANGŲ 
DERINIMAS IR PLĖTIMAS

Dr. Jono Purino pranešimo Vliko Seimo 
trečiame posėdyje gruodžio 5 d. Detroite 
santrauka.

Dr. Puzinas pradžioje paminėjo, kad šis 
klausimas tiek pat senas kaip ir Lietuvos 
okupacija. Jis kils ir ateity, nes nuolat kin

ta tarptautinė politinė padėtis bei mūsų vi
suomenės sandara. Dabar, gyvendami gali
mų grėsmių Lietuvai laikotarpį, turime dar 
labiau glaudinti savo gretas.

Kalbėtojas plačiai kalbėjo apie Vliką, 
kaip vyriausią Lietuvos laisvės kovos va
dovybę, nurodė į Vliko vaidmenį Lietuvos 
Laisvinimo darbų padaloje ir pagaliau iškė
lė Vliko organizacinių pagrindų praplatos 
klausimą.

Priminęs Vliko, kaip vieno politinio cent
ro, sudarymą Lietuvoje, nacių okupacijos 
metu (1943 m. lapkričio 23 d.), dr. Puzi
nas pažymėjo, kad Vlikas Lietuvoje buvo 
vieninteliu ir vyriausiu organu vadovauti 
lietuvių tautos kovai, siekiant atstatyti su
vereninę Lietuvos valstybių.

Dr. Puzinas atpasakojo Vliko veiklą Vo
kietijoje dr nuo 1955 m. JAV-se, buvusias 
įtampas, kai kurių grupių skirtingas nuo
mones dėl veiklos ir laisvės kovos metodų 
ir buvusius pasitarimus Vliko glaudes rei
kalu. 1964 metais apsijungęs Vlikas pradė
jo naują darbo tarpsnį, buvę anksčiau ne
sutarimai grupių tarpe išsilygino, susitvar
kė ir santykiai su Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba. Vliko organizacijos struktūra pri
reikus gali būti keičiama.
Vincas nuoširdžiai bendradarbiauja su PLB

Dr. Puz-nas paliete svarbesnius VhKo 
veiklos loruožus. J is, veikdamas tautos var
du bei reikšdamas jos politinę valią, vysite 
Lietuvos laisvinimo akciją. Vilkas 1949 m. 
paskelcė Lietuvių Chartą ir priėmė laiki
nuosius Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
nuostatus. Vlikas įpareigojo PLB-nę rūpin
tis ir Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mu. PLB įkūrimu Vlikas susidarė vieną iš 
pagrindinių atramos bazių savo ateities 
veiklai. Vlikas ir PLB principiniuose reika
luose gražiai sutaria, ir jų santykius lydi 
tarpusavio susipratimo dvasia*.

Kalbėtojas plačiai atpasakojo nuošir
džius Vliko ryšius su ALTa, Lietuvos Lais
vės Komitetu, nurodė lir į glaudžius saitus 
su Lietuvos Diplomatine Tarnybai.

Glaudžiau telkti visas mūsų jėgas
Dr. Puzinas pažymėjo: „Gyvename sun

kų mūsų laisvės kovai tarpsnį. Lietuvos 
laisvės kovos akcija gali pasunkėti, todėl 
turime dar glaudžiau sutelkti visas mūsų 
turimas jėgas, kad vieningu, suderintu ir 
ryžtingu darbu galėtume 'atlikti visus svar
biuosius mūsų uždavinius“.

Jis toliau pastebėjo, kad, „blaiviai žiū
rint, nemaža dalis Vliką sudarančių orga
nizacijų, nesulaukdamos pakankamo prie
auglio, tolydžio silpsta. Vliką galėtų suda
ryti ir kokių septynių organizacijų jungi
nys. Vlikas, norėdamas išlaikyti tęstinumą 
ir ryšį su nepriklausoma Lietuva, turi būti 
ir toliau atstovaujamas dar gyvų politinių 
grupių ar rezistencinių sąjūdžių, tačiau 
Vliko stiprybei ir efektyvumui garantuoti 
svarbu įtraukti darban visas turimas jėgas, 
tiek iš politinių grupių, tiek ir už jų ribų 
esančias. Ypatingas dėmesys kreiptinas į 
jaunimą — pagrindinį lietuvybės tęstinu
mo veiksnį.

Kalbėtojas pateikė ir duomenis, iš ku
rių matyti buvę pasitarimai ar pasiūlymai 
dėl PLB įsijungimo į Vliką, ir pažymėjo, 
jog „netenka abejoti, kad ateityje Vlikui, 
vykdant politinius uždavinius, teks žymiai 
daugiau remtis Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene, nes ji yra reikšminga Lietuvos lais
vės kovos atrama“.

Būtina vieninga politinė vadovybė
Savo pranešimą baigdamas, dr. J. Puri

nas pabrėžė: „Kad Lietuvos vadavimo pa
stangos būtų sėkmingos, būtina vieninga 
politinė vadovybė, kuri planuotų ir derin
tų darbą ir tolimesnei ateičiai“. Oia reika
linga visų mūsų turimų jėgų santalka. Rei
kalinga ne tik sutelktinė, bet ir suderinta 
veikla.

Dar pažymėta: „Vlikas vertina kiekvieną 
pozityvią iniciatyvą, bet ji turi būti sude
rinta su veiksnių vedama .bendra politikos 
linija, jų darbo metodais ir būdais. Ryšium 
su besikeičiančia tarptautine politika, rei
kia būti budriems, apdairiems ir laiku re
aguoti, kai paliečiami gyvybiniai mūsų rei
kalai. Darykime visa, kad Vlikas būtų stip
rus ir vieningas, o būdami susiklausę, dar 
labiau sustiprinsime mūsų pastangas Lie
tuvos laisvei atgauti“. (ELTA)

GYVAČIŲ SRIUBA
Hongkongo restoranuose gyvačių sriuba 

laikoma delikatesu. Šio skanėsto paklausa 
tokia didelė, kad kiekvieną mėnesį ilš įvai
rių Azijos šalių į Hongkongą atvežama apie 
60 tūkst. gyvačių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
KETTERINGE — sausio 9 d., 12 vai. Iš va

karo parapijiečių lankymas pagal 
atskirus pranešimus.

HARROGATE — sausio 9 d., 3 v. p. p., St. 
Robert's bažn.

BRADFORD — sausio 16 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — sausio 23 d., 1 v. p. p.
HALIFAX — sausio 30 d., 1 vai.
NOTTINGHAME — sausio 6 d., Trijuose 

Karaliuose, 8 vai. vakare, Liet. Židiny
je.

NOTTINGHAME — sausio 9 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

DERBYJE — sausio 16 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — sausio 16 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

ECCLES — sausio 9 d., 12 vai.
MANCHESTER — sauso 23 d,, 11 vai.
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