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Paryžiuje po Kosygino susirinko Nato ii inisteriai
Kosyginas pėdsaky nepaliko? Nato paskutiniu sykiu Paryžiuje. Aiškes čia Vokie
tijos posūkis, o taip pat Amerikos pastangos išlaikyti avį sveiką ir vilką soty . . .

Paryžiun tebėra nukreiptas 
dėmesys. Ten baigė 8 dienų 
viešnagę Sovietų ministeris pir
mininkas Kosyginas bendru 
gruodžio 9 dienos pareiški
mu. Pareiškime yra 3,000 žo
džių, bet didžioji jų dalis tuš
ti: apie bendradarbiavimą, ku
ris prasidėjo su de Gaulle ke
lione po Sovietus birželio mė
nesi, apie pasmerkimą Vietna
mo karui, neminint Amerikos 
vardo, o tokia Vokietija visai 
nutylėta. Nors de Gaulle pri
ėmė Kosyginą iškilmingiau, nei 
protokolas reikalavo — iškil-

DEL VIETNAMO: karas aštrėja, propaganda taip pat
Komunistai sustiprino tero

rą ir amerikiečių bazių puldi
nėjimus iš pasalų. Paimti į ne
laisvę informavo, kad š. Viet
namo kariuomenė, esanti į pie
tus nuo sienos, apie artėjan - 
čius Amerikos bombonešius 
gauna signalus iš Sovietų žve- 
jinių laivų per dvi valandas 
prieš lėktuvam Vietname pasi
rodant.

Valst. sekr. Rusk lankosi 
Vietname ir kituose pietų Azi-

VOKIETIJA, Amerika, Anglija
Anglija sutiko atidėti savo 

kariuomenės atitraukimą iš 
Vokietijos pusei metų, kada A- 
merika pažadėjo paremti 35 
mil. Anglijos kariuomenės išlai
kymas Vokietijoje atsieina me
tam 263 mil. Vokietija sutiko 
mokėti 88 mil.

— Chr. Sc. Monitor pareiškė 
pasitenkinimą, kad Nato suras
ta nauja atominės tarybos for
ma, kuri patenkintų Vokietijos 
reikalavimą dalyvauti Nato ato
minių reikalų sprendime. Laik
raštis sako, kad atėjo metas 
baigti žiūrėti į Vokietiją kaip 
i antraeili Nato nari. 4. V <•

PAGARBA STALINUI IR ŽU
KOVUI

Kremliuje mitinge 25 metų 
Maskvos gynimo sukakties gar
bei Maskvos partijos bosas Je- 
goryčev kėlė nuopelnus marša
lo Žukovo ir Stalino. Jiem su
keltos ovacijos. Smerkė Ameri
ką, kam ji remia Bonnos “mi- 
litaristų kliką” ir kam vykdo 
“agresiją” Vietname. Kai pa
smerkė Kinijos komunistus, 
ten buvę Kinijos atstovai de
monstratyviai išėjo.

Stalino garbę atstatinėja at
sargiai — kaip karo herojaus. 
Žukovas, kurį Chruščiovas bu
vo nušalinęs 1957, jau pilnoje 
pagarboje.

NESIKIŠIMAS — tik propagan
da

J. Tautų politiniame komite
te gruodžio 12 priimtas Sovie
tų J^ederenko siūlytas pareiški
mas dėl valstybių nesikišimo į 
vidaus reikalus. Tuo pareiški - 
mu Fedorenko siekia ne pa
smerkti Sovietų įsikišimą į Bal
tijos valstybių reikalus, bet tai
kyti jį Amerikai, kad ji kišan
tis į Vietnamo vidaus reikalus.

— Amerikos laivyne* Vietna
mo vandenyse nuo spalio 15 su
naikino 665 š. Vietnamo pa
krantės laivelius. 

mingiau nei Eisenhowerį ir 
Kennedy, — bet konkrečios 
naudos iš tos viešnagės Pran
cūzijai nematyti. Teigiama, kad 
ir Kosyginas negavo iš de Gaul
le, ko buvo norėjęs — rytų Vo
kietijos pripažinimo. Tačiau tei
giama taip pat, kad Kosyginui 
labiau rūpėjo ne Prancūziją 
prie savęs priartinti, kiek suar
dyti santykius tarp vakariečių, 
ištraukti juos iš Amerikos Įta
kos, o tada jau tiesiogiai tar
tis su Amerika ar bent su Ame
rika varyti toliau politinį žaidi
mą.

jos kraštuose, ambasadorius 
Harrimanas šiuo metu Portuga
lijoje ir kitur aiškina Ameri
kos politiką dėl Vietnamo.

Popiežius Paulius gruodžio 8 
paskelbė atsišaukimą paliaubas 
pratęsti iki 51 dienos — gruo
džio 24 iki vasario 12.

Laivyno vadovybė nori veik
liau bombarduoti Vietnamo pa
krantes ir laivus, kuriais prista
tomi š. Vietnamui ginklai ir 
kita parama. Lig šiol septinta
jam laivynui teleista atsakyti į 
komunistinių laivų šūvius. Dėl

Vliko seime Ntw Yorke gruodžio 10. Nuotr. V. Maželio

J. TAUTOSE — dėl Rodezijos sankcijos ir...
Anglijos pasiūlytos sankcijos 

prieš Rodeziją susilaukė aštrios 
kritikos iš Zambijos atstovo. 
Siūlymą boikotuoti Rodezijos 
eksportą vadino nepakankama

KVIEČIAI JUGOSLAVIJAI
Jugoslavija paprašė Ameriką 

papildomai 500,000 tonų. Vals
tybės pasekretoris Katzenbach- 
as pažadėjo surasti būdą pra
šymui patenkinti. Illinois kong- 
resmanas Findley įspėjo Ka - 
tzenbachą, kad teisėtu keliu de
partamentas to negali padaryti.

— Kohler, buv. atstovas Mask
voje dabar valst. sekr. pavaduo
tojas, pareiškė: Sovietai labiau 
suinteresuoti suardyti Vakarų 
sąjungininkų santykius negu 
susiprasti su Vakarais.

Vokietija: į Paryžių 
ar Washingtoną?
Vokietijos naujasis užsienių 

min. Brandtas numatė pasikal
bėjimus su de Gaulle gruodžio 
15. Kancleris Kiesingeris taip 
pat spaudai praeiškė tarp 
pirmaeilių uždavinių aiškintis 
santykius su Prancūzija ir su 
Amerika. Sudaroma įspūdis, 
kad Erhardas santykius su Pran-
Prancūzija suardė vardan Ame
rikos ir Anglijos, dabar Kiesin- 

to buvęs diplomatas Henry J. 
Taylor (WJT) aštriai kaltina ap
saugos sekr. McNamarą, kad 
suriša Amerikos kariuomenei 
rankas; neleidžia Vietname su
daryti net bendros karo vado
vybės. Gen Westmoreland tėra 
armijos vadas, bet ne marinų.

Sovietai karinę pagalbą 
š. Vietnamui didina. Gruodžio 
12 p'ranešta, .kad pasiuntė š. 
Vietnamui naujus 100 Migų. 
Tuo š. Vietnamo oro jėgos pa
dvigubėjo. Paruošė taip pat 80 
š. Vietnamo lakūnų.

priemone, Anglijos veidmai
niavimu, kuris siekia tik laiką 
pratęsti Rodezijos prezidentui 
Smithui; kaltino Angliją rasiz - 
mu. Anot spaudos, tokios kal
bos negirdėta nuo sovietinio 
Vyšinskio laikų. Times ją pava
dino tiesiog “isteriką Jungtinė
se Tautose”, kuri visai juoda-

SUOMIJĄ tiekia valdyti Mas
kva.

Maskvos Pravda kritikavo 
Suomijos socialdemokratus, val
dančią partiją, kad jų politika 
per mažai suderinta su komu
nistų partija; kad jie nepasisa
kė prieš Vokietiją; kad peatsi- 
ribojo nuo socialistų internacio
nalo, kuris remia “karingąjį an
tikomunizmą”.

gerio vyriausybė mėgins juos 
atstatyti ar bent jais žaisti 
prieš Ameriką.

Amerika: Vokietiją 
remti ar nusisukti?
Amerikos spaudoje buvo gau

siai skelbiama, kad Amerika 
paleido Vokietiją iš savo glo
bos vardan santykių gerinimo 
su Maskva. Gal būt, tai tik tos 
spaudos noras, o vyriausybė 
galvoja kitaip. Tačiau ir vy
riausybėje jausti susirūpinimo 
Vokietijos naujos vyriausybės
linkme. Amerikai ištikimas 
Schroederis iš užsienių politi
kos išimtas. Vokietijos politika 
gali būti labiau nepriklausoma 
nuo Amerikos. Amerika daro 
skubių žygių išsiaiškinti pačio
je Vokietijoje, kad galėtų apsi
spręsti: palaikyti Vokietiją sa
vo Įtakoje, taigi ir paremti Vo
kietijos interesus, ar palikti Vo
kietiją savo likimui ir tartis 
per Europos galvą tiesiai su 
Maskva. Pasirinkti antrą gali
mybę tokių įtaigų daro L. C. 
Sulzbergeris (NYT), kalbėda
mas apie Nato konferenciją, 
kuri susirinko vėl Paryžiuje 
gruodžio 13. Tačiau pagal Chr. 
Sc. Monitor informaciją Nato

isteriką
jai Afrikai daugiau tik paken
kė ir sustiprino baltųjų padėtį 
Rodezijoje.

Tačiau gruodžio 12 Anglijos 
siūlymas buvo priimtas. Angli
jos siūlomą blokadą rėmė ir 
Goldbergas.

Kai Pietų Afrika rezoliucijos 
neremia ir nežada ją vykdyti, 
abejojama, kad Rodeziją ta re
zoliucija parklupdytų. Nežada 
jos vykdyti nė Portugalija.

— N.Y. Times atkreipė dė
mesį į Alberto Laurinčiuko kny
gą “Trečioji dolerio pusė", ku
rioje piktai kritikuoja Ameri
kos gyvenimą. Laurinčiukas 
kaip sovietinis korespondentas 
prie J Tautų išbuvo N. Yorke 
4 metus.

konferencijai numatytas pla
nas sudaryti naują Nato ato
minę tarybą, kurioje dalyvautų 
ir Vokietija, bet kuriai sykiu 
nebūtų priešinga ir Maskva.

Amerikai pasirinkti išeitį nė
ra taip lengva, nes galimybes 
susikalbėti su Maskva sunkina 
ne tik Maskvos užsispyrimas 
dėl Vietnamo. Sunkina ir nau
ji įvykiai: žinios, kad Sovietuo
se vykdomas plačiai planas 
apstatyti svarbiuosius miestus 
raketom prieš raketas. O tai 
mažina Amerikoje pasitikėjimą, 
kad per LBJ siūlomus tiltus žy
giuotų taika.

VLIKAS susidrausmino, atsijaunino ir naujai išsirikiavo
Paskutinėm dienom dėmesys buvo sutelktas j įvykius Santaross^"nkime buvusius 

1 1 1 1 įvykius nesuderinamus su tau-

Vlike. Mėginam tuos įvykius sutraukti drauge su jy tine d™€"
vertinimu Vliko sluoksniuose

Gruodžio 7 New Yorke įvy
kęs Vliką sudarančių organiza
cijų atstovų pasitarimas išlygi
no lapkričio 30 Vliko tarybos 
posėdy įvykusį nusistatymų su
sikirtimą dabar tokiu bendru 
sutarimu:

"Vliko taryba, išklausiusi Vli
ko valdybos pirmininko infor

Sudaryta nauja Vliko valdyba
Anuo sutarimu pašalinus lap

kričio 30 kilusią įtampą Vlikui 
liko betgi kitas didelis rūpes
tis — naujos Vliko valdybos su
darymas. Min. V. Sidzikauskas 
jau seniau keliais atvejais be 
jokio ryšio su paskutine įtam
pa Vlike buvo pareiškęs savo 
nusistatymą atsistatydinti. Lap
kričio 30 Vliko taryboje įvy
kęs nuomonių išsiskyrimas 
principiniu klausimu tą jo nu
sistatymą sutvirtino ir vykdy
mą pagreitino, patį pasitrauki
mą sudramatino, susiedamas 
jį su Lietuvos laisvės kovos 
principingumo gynimu. Antra 
vertus, ta pati įtampa ir reika-

PART1JOSE: Javits nori Į vice
prezidentus

Šen. Javits gruodžio 11 pasi
sakė esąs respublikonų ideolo
gas per paskutinius 20 metų ir 
kandidatas į viceprezidentus 
1968, jei kandidatas į preziden
tus bus gub. Romney. O jis 
rado pritarimo tarp respubliko
nų gubernatorių daugumos.

— Vadinamų liberalų “Ame- 
ricans for Democratic Action” 
komiteto susirinkime buvo skel
biama, kad demokratų pralai
mėjimo lapkričio 8 rinkimuose 
kaltininkas esąs prezidentas L. 
Johnsono nepopuliarumas. Ma
tyt, tokia akcija norima varyti 
prieš LBJ.

— FBI direktorius Hoove- 
ris ir šen. R. Kennedy susigin
čijo dėl telefoninio ar mikrofo
ninio sekimo. Hooveris tvirti
na, kad tokis sekimas sustiprė
jo tuo metu, kada vyriausiu 
valstybės gynėju buvo R. Ken
nedy. Tai buvo daroma su jo 
žinia ir pritarimu. Šen. R Ken
nedy tai paneigė — jis apie tai 
nieko nežinojęs.

— Anglai pasiskelbė įvesią 
pinigam dešimtainę sistema 
1971.

Du pirmininkai: V. Sidzikauskas ir K. J. Valiūnas. JJuotr. V. Maželio

macijos apie Vliko žmonių da
lyvavimą Šviesos-Santaros 1966 
lapkričio 19 susirinkime, kuria
me netikėtai pasireiškė Sovie
tų Sąjungos pareigūnas, apgai
lestauja jų ne reagavimą dėl to 
pasireiškimo ten pat vietoje.

Taryba laiko tame Šviesos- 

las ją greitai pašalinti, tarsi pa
vojaus skambutis, visas Vliko 
grupes subloškė draugėn labiau 
nei bet kada. Tai visai aiškiai 
paskiau buvo justi visuose Vli
ko seimo svarstymuose; tas 
Vliko vieningumas buvo išryš
kintas ir sudarant naują Vliko 
valdybą.

Su naująja Vliko valdyba Vli
ko vairas buvo perduotas į jau
nas energingas rankas dr. Kęs
tučio J. Valiūno, kuris dabar 
yra žinomas savo profesine vei
kla tarptautinėje prekyboj, bet 
kuris su Lietuvos laisvės kova 
jau turėjo reikalų nuo 1941 
metų ir gyvai reiškėsi ypačiai 
pokarinėje veikloje dėl laisvės 
vakarų Vokietijoje. Kiti dr. Va
liūno valdyboje yra J. Audė
nas, A. Budreckis, R. Kezys, 
dr. B. Nemickas, X Sonda, Pr. 
Vainauskas. Tad Vliko valdyba 
didžiąja dalim atjaunėjo —bu
vusios valdybos narių tik trys 
yra naujoje (Audėnas, Budrec
kis. Nemickas).

Seimo vertinimas su linkėjimais
Jei iš mažo apklausinėjimo 

galima būtų daryti išvadas dėl 
seimo eigos, tai seimo dalyvių 
žymios dalies nuotaikos maž
daug tokios:

— Naujasis Vliko vykdoma
sis organas sutinkamas ne tik 
su linkėjimais, bet ir su vilti
mi, kad Vlikas nesitenkins tik 
Eltos biuleteniais, nesidengs 
kitų veiksnių (pvz. Pavergtų 
Tautų Seimo. L. Laisvės Komi
teto) pastangom ir darbais, ne
sitenkins ėjęs iš paskos “priva
tinei iniciatyvai”, o pats bus 
iniciatorius ir vadovas, ne žo
džiais, bet darbais telkdamas 
bendram Lietuvos laisvės rei
kalui gyvąsias jėgas,

— Nors trečiasis Vliko sei
mas praėjo sklandžiau, darbin- 
giau, su didesniu savo atsako
mybės pajautimu ir brandesnių 
savo uždavinių supratimu negu

Seimo eiga
Vliko seimas, trečias iš ei

lės, vyko gruodžio 10-11 New 
Yorke Naspethe, Persimainymo 
parapijos salėje. Atidarė Vliko 
valdybos pirmininkas V. Sidzi
kauskas, prezidiume buvo J. 
Sonda — pirmininkas, K. 
Drunga - vicepirmininkas ir 
VL-Galvydis — sekretorius. Su
darius komisijas, ėjo praneši - 
mai: J. Audėno — apie tary
bos ir valdybos veiklą, prel. J. 
Balkūnc— apie Tautos Fondo 
veiklą, Si. Lūšio — apie Lietu
vos laisvinimo gaires. Sekma
dienio posėdy priimta Vliko są
mata 1967 metam: 31,000 dol.; 
nepaprastoji sąmata specialiem 
uždaviniam ryšium su pasiren
gimais 1968 metam, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo su
kakčiai dar galutinai nepaaiš
kėjo, ir ją nustatys taryba vė
liau. Priimti taip pat nutarimai, 
kurie bus vėliau paskelbti.

Seime dalyvavo visų 15 Vliko 
organizacijų po 3 atstovus. Da
lyvavo taip pat Lietuvos atsto
vybės IVashingtone patarėjas 
min. A. S. Bačkis, New Yorko 
gen. konsulas V. Stašinskas, 
konsulas A. Simutis, Alto vice
pirmininkas dr. P. Grigaitis, 
PLB ryšininkas Vliko valdyboje 
A. Gureckas. Sveikino Lietuvos 
atstovas VV’ashingtone, Ameri
kos Lietuvių Taryba, Pasaulio 
Bendruomenės valdyba, jauni - 
mo kongreso ir jaunimo metų 
komitetas, Lietuvių moterų Klu
bų federacija.

du buvusieji, vis dėlto apsiri
bojimas seimo darbotvarkėje 
tik organizaciniais ir apyskaiti- 
niais klausiniais, vargu ar yra 
tikslingas ir teisingas. Jeigu Vli
kas nori, o to jis turėtų norėti, 
kad Vliko seimo dalyviai parsi
vežtų iš seimo ne tik keletą 
skaičių.ar priminimų, kur ku
ria kalba eina Vliko biulete
niai. o ir bendrą vaizdą — 
tiek okupuotos Lietuvos, tiek 
ir tarptautinės padėties — tiek 
visai konkrečius savo uždavi
nius, tada gal ir kai kur pasi
rodantis bodėjimasis Vliku ir 
apskritai ligšioline laisvės ko
vos politika išnyktų. Vienintelis 
•šia prasme seimo darbotvarkė
je buvo St. Lūšio pranešimas 
apie Lietuvos laisvinimo gaires, 
ruošiantis 1968 jubiliejiniam 
Liet Vu'os nepriklausomybės 
atstatymo metam.



se ==

THE WORKER gSMCtoaHsMI by FRANCIMAN FATHCM 
■■ ■ .. ■ . ■ \ . į

Eina mm 1915 metu.
1951 ŪJtmue AMERIKĄ, UOS organą OARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS
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, “1920 m. liepos mėn. 12 d. 
pasirašyta Lietuvosir Rusijos 
sutartis, kuria Lietuvai pripa
žinta lenkų okupuotąjį Uetava

ultimatumu (3)
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Ašaaena, Lyda, Gardinas, Sei- padėjėjasPe 
nai, Suvalkai ir Lt Liepos 14d. t Jonynaų

kadpervalandąįiu savo traukiniu .. dešimt kilo-

stoties
> tam tik- nakties metu pirmasis bolševi-

aUl aaunmi Ir gražinami autoriam* pratant. Pavarde paalralytl straipsniai neto!' 
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kariuomenė be mūšių atėmė 
Vilnių. Liepos 15 d. Lietuvos

bedainuodami bolševikai nepa
matė, ir dėl to nusirito su trau
kiniu.

“Išaušus apžiūrėjome bolševi
kų paliktus traukinius. Kiak čia 
buvo įvairiausio turto! lipi trauK 
kiniai, visi vagonai dengti, pil
ni prikrauti. Juose žmonių ne
daug tevažiavo, bet prisigrobto 
Lietuvoje turto vežėsi. Rugių,

nuvažiavo.
antrasis su komisarais, — ant 1 
pirmojo traukinio užvažiavo; miežių, avižę, grikių, milty. 
Didžiausias triukšmas. Užmiršo cukraus, druskos — net vago- 
bolŠevikai ir švilpti ir intema- nai lūžta. Iš kur jie tiek ir prisi- 
cijonalą dainuoti. Visi, kas kur 
gali, komisarai, žinoma, pirmie
ji, tik dūmė per Marcinkonių

d., kai rusai garo apleisti vo
nių. Rugpjūčio 19 d. VOniuje 
rusų raudonarmiečiai sušaudė

Nr. 9, 357 psL).

krašte Nemenčiną, Lentvarį ir į- 
žengė į Vilnių (Ladyga). Lietu
viai, gudai, žydai ir net lenkai

Vieną epizodą baigus
VMM, gltVACH, &JU«U U

sidavusi VUko tarybos daugu- džiaugsminga! ją pasitiko. Pa- 
sirode lietuvių vėliavos. įsteig
ta lietuvių komendantūra, ko
mendantas 
kauskas. Lk 
kariuomenė 
Liepos 18 
ninku ir geležinkelio tarnauto
jų mitingas lietuvių, lenkų ir 
rusų kalbomis. Visi sveikino 
Lietuvos vyriausybę ir prašė 
tuojau imti į savo rankas gele
žinkelius, kuriuos raudonoji ru
sų kariuomenė jau buvo pasi
ėmusi. Liepos 22 d. raudono
sios rusų kariuomenės Vilniaus 
revoliucinis komitetas (Zigmas 
Aleksa-Angarietis) uždarydino 
“Nepriklausomąją Lietuvą” ku
rios tik 4 numeriai teišėjo. Lie
pos 30 d. Suvalkų gyventojų 
mitingas prašė Lietuvos kariuo
menę paimti miestą. Liepos 31 
d. Trakų gyventojai susirinkę 
protestavo prieš raudonosios 
kariuomenės įvestąją “tvarką” 
(netvarką ir plėšimus) ir reika
lavo Lietuvos valdžios. Rugpjū
čio 2 d. ties Trakais lietuvių 
kareiviai nukovė rusų raudon
armiečius, kurie plėšė gyven
tojus. Rugpiūčio 6 d. Lietuvos 
kariuomenės vadovybė su rusų 
kariuomenės vadovybe sudarė 
Vilniuje konvenciją (sutartį), 
kuria ligi rugpiūčio 9 d. rusų 
kariuomenė turėjo apleisti

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetų vadovybė pasi
keitė. Atėjo eilė naujų žmonių 
— jaunesnių, brendusių karo 
ar pokario metu. Jaunesni pen
ima estafetę. Sveikiname juos 
ir visą naują vadovybę. Sveiki
name ne dėl to, kad jie “laimė
jo valdžią”. Tai tokia “valdžia”, 
kurios šiandien vargiai 
trokšta, nes ji uždeda pareigas 
bei atsakomybę — netgi dide
lę atsakomybę vairuoti labiau 
neramiuose vandenyse, o vi
suomeninis atpildas už tai — 
gal būt priekaištai. Sveikiname 
dėl to, kad tiek jaunieji, tiek 
senieji šią atsakomybę ir naš
tą sutiko prisiimti.

Jei laikraščio talka galės ka
da tą naštą lengvinti, visados 
esame pasiryžę talkinti bet ku
riai jų pozityviai iniciatyvai.

ma. Ir reikėjo dramatiško su
krėtimo. Buvusiam Vilko pirmi
ninkui priklauso pagarba, kad 
manifestavo ištikimybę nepri
klausomybės principui, ištiki
mybę veiksnių sutartom tauti
nės savigarbos normom. To su
krėtimo vaisius, kaip Vliko sei- 

kas me kalbėjo buvęs Vliko pirmi
ninkas, ir buvo tas, kad Vliko 
gretos išsirikiavo, susiglaudino 
iš naujo.

kap. Vlad. Kur- 
s 16 d. Lietuvos 
tsiėmė Seinus. 
Vilniaus darbi-

Kai atitinkamos organizaci- 
ros išvadas padarė, visas epizo
das (vadinkim jį vladimiroviniu 
epizodu), kuris buvo sukrėtęs 
visuomeninio gyvenimo eigą, 
mums rodos, baigtas. Baigtas ir 
šio laikraščio įsipareigojimas 
susilaikyti nuo vertinimo fak
tų, neužbėgant už akių vertini
mui organizacijų, kurios tame 
epizode buvo liečiamos, Laik
raštis dabar tariasi galįs iš
reikšti savo skaitytojų daugu
mos pasitenkinimą išvadom. 
Specialiai tektų pažymėti pasi
tenkinimą visuomenės jautru
mu ir sveika nuovoka valstybi
nio intereso ir tautinės parei
gos supratime.

Tačiau kiekviena klaida palie
ka ir savo nemalonių vaisių. 
Tenka apgailestauti patį sukly
dimo faktą; apgailestauti, kad

Natūralu organizacijos veik
loje, kad vienas ateina, kitas 
išeina. Nenatūralu organizaci
joje, kad Vliko pirmininko iš- 
ėrmas buvo sudramatintas tam 
titru negerovių organizacijos 
v’duįe. 0 toje organizacijoje 
tuo metu pasireiškė, mums ro
dos, didesnė negerovė už tą, ku
rią paskiau apgailestavo Vliko 
tarybos susitarimo formulė.

Suklysti kiekvienam pasitai
ko. Bet nenustoja pagarbos ir _________, „— - _
pasitikėjimo suklydęs,. kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kai ku- Švenčionis, ligi rugsėjo 1 . d. 
prisipažįsta suklydęs ar buvęs 
suklaidintas. Nenustoja pasiti
kėjimo ta žmonių grupė, kuri, 
pamačius savo žmonių klaidą, 
padaro tinkamą išvadą. Taip 
natūraliai, mums rodos, pasiel
gė Santaros-Šviesos New Yorko 
skyrius, pakeisdamas savo vai- tinš. Toje sistemoje, kurie sie- 
dyba- įia suardyti lietuvių visuome-

Didesnė yra negerovė tada, 
kai savo ar sau artimų žmo
nių suklydimą nori pateisinti, 
pakelti ii net i herojizmo plot
mę ar bent užmerkti prieš ją 
akis, šitokiai pagundai buvo pa-

riem asmenim buvo nemalonu
mų, apgailestauti net, kad šiam 
laikraščiui teko apie tai rašyti. 
Bet tai buvo pareiga, nemalo
ni pareiga.

Tebus epizodas baigtas. Ta
čiau jis ne pirmas ir ne pasku-

nės opiniją, ypačiai siekia per
plauti galvojimą, bus ir naujų 
epizodų. Reikės budrumo. Nuo
latinio budrumo iš naujos va
dovybės, budrumo iš tos pačios 
visuomenės.

Vilnių) o vėliau; susitarus — ir 
Lydą su Gardinu. Lietuvos, ka
riuomenės spiriami, rusai ap
leido Vilnių dar rugpjūčio 27 d. 
Rugpiūčio 8 d. Ašmenos revko- 
ino (revoliucinio komunistų 
komiteto) sušauktame mitin
ge visi balsavo už Lietuvą prieš 
Rusiją. Rugpiūčio 8 d. prasidė
jo atkakli lietuvių kova su ko
munistais Evakuacinėje Lietu
vos ir rusų komisijoj Vilniuje 
dėl perdavimo lietuviams už
grobto krašto, turto, areštų, re
kvizicijų, plėšimų, kurstymo, ir

7 lenkus ir tydus,.. Rugpiū- kūrėjas, rusų komunistų kan- 
čio 12 d. Vilniaus. komunistai _ kintas, prie Červenės šaudo- 
suėme apie 100 gyventojų.... rnas išlikęs gyvąs ir miręs 
Lietuvos ir rusų Evakuacinėj 1943, <iangf4in knygų auto- 
komisijoj Vilniuje lietuviai pa- - ' “ " " '
reiškė griežtą protestą prieš 
suėmimą ir ■ šaudymą Lietuvos 
piliečių. Rugpiūčio 18 d. Vil
niaus komunistai darė kratą 
pas Vilniaus vyriuką J. Matule
vičių, suėmė kun. J. Kuktą, 
kun. K. Mikalkevičių ir vysku
po tarną A. Meciūną. Rugpiū
čio 21 d. raudonarmiečiai su
šaudė 5 Vilniaus gyventojus 
— lietuvius, lenkus ir žydus. 
Rugpiūčio 25 d. Vilniuje lietu
vių orlaiviai skleidė atsišauki - 
mus. Nors raudonoji rusę armi
ja dar nebuvo Vilniaus apleidu
si, bet miesto ir apskrities val
džią Lietuvos vyriausybės var
du pasiėmė kapitonas VI. Kur- 
kauskas, paskelbdamas apie tai 
laikraščiuose, išspausdintuose ____  ______
nakų Iš Jid 4 4 , Rugpiūčio bolševikų komisarai, tarp kurių
26 d. 8 v.v. Lietuvos kariuo
menė Vilniuj iškabino Gedimi
no kalne Lietuvos vėliavą; pir
mą kartą buvo iškabinta 1919 
m. sausio 1 d. Atvyko daug Lie
tuvos kariuomenės, kuri dar 
naktį buvo apsupusi miestą. 
Naujavileikio stotyje Lietuvos 
kariuomenė atėmė raudonar
miečių išvežamus iš Vilniaus 
62 kalinius... Rugpiūčio 27 d. 
Vilniaus komendanto Kurkaus- 
ko spiriama, raudonoji rusę 
armija apleido miestą. Į Vil
nių atvyko Lietuvos krašto ap
saugos ministeris Žukas ir švie
timo ministeris Bizauskas. Vil
niaus komendantas neleido ko
munistam išvežti ir išvadavo 
iš kalėjimo 43 kalinius. Rug
piūčio 29 d. Vilniaus Aušros 
Vartuose pirmosios Lietuvos 
kariuomenės pamaldos”. (Vil
niaus Golgota, Kaunas, 1930 
m., 79-87 psL).

Krašto apsaugos ministeris 
pik. Itn. K Žukas 1920 rugsėjo 
15 Steigiamajame seime prane
šė:

"Ultimatinis reikalavimas

grobė? Komisarų liuksusiniam 
didžiuliam vagone (sako, kad 
tuo vagonu pats caras naudojo
si) vienos tik praimatnybū: šo
koladas, kėksai, saldainiai, k»- 

___  kao, pirmos rūšies papirosai'', 
tik rugpiūčio 27 d., ir tai dar verstas bolševikų paliktais su- (Laisvę gmant, musų fygiaų 
anksti iš ryto negalėjome išva- dužusiais traukiniais._______________________ m ~
žiuoti, nes pirma mūsų išvažia- " “
vo į Vilnių specialus trauki
nys, kuriame važiavo krašto ap
saugos ministeris pulk. Įeit 2u-

privažiavome ir, žinoma, turėjo-
“Todėl išvažiuoti galėjome me sustoti, nes kelias buvo už-

je rašo:

Matyt, 
kažin kas nuėmė bėginius nuo 
gelęžinkelio, o intemacijonalą

Vaga”, 1952 m., 66-68 psL).
(Visi pabraukimai padaryti

mano). K. Tdga

PERTVARKĖ ŠVIETIMO CENTE)
Vienas iš didžiųjų Lietuvių

kin. Kleščinskas, švietimo mi
nisteris Bizauskas, kapit Stepo
naitis, generalinio štabo kari- . Bendruomenės rūpesčių yra de

ramas lietuviško švietimo su
tvarkymas, nes sava mokykla 
yra tautinės dvasios židinys. 
Gyva bendruomenė yra negali
ma be lietuviškos mokyklos, te
gu svetur ir vargo ženklu pa
žymėtos.

... Lietuviškam švietimui daug 
dėmesio taip pat skyrė bend
ruomenių vadovybių pasitari
mas, įvykęs 1966 rugsėjo 24-25 
Clevelande. Pasitarime plačiai 
buvo svarstyti pačių mokyklų 
darbo reikalai, taip pat iškeltas 
reikalas turėti ir veiklų centri
nį švietimo organą prie PLB 
valdybos.

Ryšium su šiuo pasitarimu

ninkai ir laikraštininkai. Tą pa
čią dieną vakare turėjo išeiti iš 
Vilniaus paskutinis bolševikų 
ešalonas. Apie 20 vai. 7 pėsti
ninkų pulkas su dainomis įėjo 
į Vilnių. 21 vai. išvažiavo du 
paskutiniai traukiniai. Vienam 
gražiam salonvagone važiavo

buvo ir Kapsukas su Angarie- 
čiu. Jie sykiu su savim slaptai 
norėjo išvežti ir “čekos” suim
tus mūsų piliečius. Tačiau mū
sų delegacijos griežtai reikalau
jami turėjo juos paleisti. Pasku
tiniajam bolševikų traukiniui 
išvažiuojant, garvežys visą lai
ką demonstratyviai švilpė, o 
bolševikai dainavo intemacijo
nalą. Bet neilgai. Bolševikų du
traukiniai priešakyje, o mes su. PLB valdyba spalio 31 posėdy

centrinį švietimo organą per
tvarkė šia kryptimi:

a) Jį sudarys kviesti ir dele
guoti nariai. Narius kviesti pa
vedama organo pirmininkui, 
kuriuo bus PLB valdybos vi
cepirmininkas švietimo reika
lam, po vieną narį deleguoja 
JAV LB švietimo Taryba ir Ka
nados LB Švietimo Komisija.

b) Jis rūpinsis bendraisiais 
lietuvių išeivijos švietimo ir 
auklėjimo klausimais, studijuos 
darbo linkmę, derins paskirų 
kraštų švietimo įstaigų veiklą, 
palaikys nuolatinius ryšius, 
rinks duomenis ir kt.

šis centrinis organas yra pa
vadintas PLB švietimo Vady
ba (PLB).

A. S. TREČIOKAS

Is kelionės po Afriką
ir Europį

pilį, keletą modemiškų viešbu
čių, gerai įrengtas pajūrio mau
dynes su nepaprastai gražiom 
apylinkėm.

Saloje yra apie 400,000 gy
ventojų, ir jų tarpe nemažai a- 
merikiečių, kurių dalis čia už
siima prekyba ir pramone. Pri- L

geliu pasaulinių įdomybių. Tai 
yra antras didžiausias ispanų 
miestas. Šiame mieste turėjo
me visą dieną iki vidurnakčio. 
Buvo geras sekmadienio oras, 
todėl galėjom dviem atvejais 
apžiūrėti miestą. Dienos metu 
aplankėme žymesnes miesto 
vietoves: naujus pastatus, par- siminus laikus prieš 4-5 metus, 
kus, stadijoną su 100,000 vietų, 
didžiulį jaunimo veiklos cent
rą su visokiais įrengimais, 
aukštame kalne parką, iš kurio 
matosi visas miestas. Nakties

Nuotr. R. Kisieliaus

dabar ir čia viskas pabrangę, 
kaip ir visur kitur.' čia visuo
met tenka pastebėti po keletą 
JAV karo laivų, kaip ir kituo
se uostuose. Tas amerikiečiam

yra moderniškų krautuvių su į- 
vairiomis prekėmis ir per pen-

“Introduction to Modem LitJiiianiaiT

(2) suvažiuoja turčiai, politikai, val-
Portofmo. Tai viena iš italų dovai, pramoninkai, kurie čia 

vasarviečių, į kurią vasaros me- turi savas vilas ir vasarvietes, 
tu suvažiuoja daugelis vasaroto- Kabiai, siekią iki 3,000 pėdų metu stebėjom spalvotus van- priduoda drąsos ir pasitikėji-
jų. Daugelis, turi savo vilas ir nuo jūros lygio, apgyventi ir že- dens fontanus, o taipgi visą mo savo apsauga.

mė gerai ūkiškai sutvarkyta.
Moderniški pastatai, geri ke

liai ir pavyzdinga tvarka, čia 
juodukų ir tinginių negalima 
pastebėti. Visi gerai apsitaisę ir 

miestų, turįs virš milijono gy- iš visko atrodo, kad yra paten- 
vjentojų, labai patogioj vietoj kinti savo gyvenimu, 
prie Vidurio jūros pakraščio, 
čia yra daug patogiai įrengtų 
pajūrio maudynių, viešų parkų, 
nemažai įvairių modemiškų pa
statų, geri keliai ir pavyzdingai 
sutvarkytas susisiekimas. Dau
gybė automobilių gatvėse, o 
susidūrimų neteko pastebėti. 
Automobiliai išimtinai vietos 
gamybos, maži ir ekonomiški. 
Neteko pastebėti JAV gamybos 
automobilių.

Skersai miestą teka nemaža 
upė, iŠ jūros į jūrą. Viršui upės 
gatvė, ir nežinantiem nėra nie
ko įtartino, kad po gatve van-

Seniai laukta knyga
New Yorko moterys paprastai 
daugiausia laiko praleidžia tose

privačias maudynes. Mūsų lai
vas Čia buvo sustojęs tris va
landas ir nebuvo daug laiko 
tiksliau susipažinti.

Ganova, — vienas iš didelių

Caram, Prancūzų Rivieros 
miestas, kur atvykusius kelei
vius mergaitės pasitinka su gė
lėmis, tautiškais rūbais pasi
puošusios. Pats miestas visais 
atžvilgiais labai tvarkingas ir 
švarus. Kai kas iš mūsų ke
leivių išvyko į miesto apylin-

duo.
Atostogų metu į šį miestą

Iš knygų ryšyklos jau gauti Antanas Klimas ir VViIliam 
; pirmieji siuntiniai seniai lauk- Schmalstiag, amerikietis, išmo

tos "Introduction to AHodam lietuvių kalbą pas prof. A. 
UHiu-tan” knygos. fr vos sim- A kaltas

tiniai buvo atidaryti, tą pačią b 
dieną buvo parduota kelete jos Pa- valstybiniame universitete, 
egzempliorių. I j_ vra orei. J.

mo savo apsauga mokėti privačiais čekiais.
Ponta Dalgada — Portuga- Vėliau to viso pasėka. Laivo 

Ii jos Azores salos. Paskutinis vadovybė turėjo paskirti vieną 
sustojimas prieš New Yorką vakarą tiem keleiviam, kurie 
buvo numatytas Perta Delgada, turėjo per daug ir visiškai ne- 
bet neįvyko dėl blogo oro. Ke- reikalingų pirkinių, kad galėtų 
leiviai dėl šio pakeitimo bu- juos varžytinių būdu parduoti 

Franco rezidenciją ir General, vo nepatenkinti, o ypač mote- 
Franco vardo naujausią kelią—' rys, kurios dar norėjo šį bei tą 
Alėją. Mūsų laivas buvo susto
jęs uoste, miesto vidury, tai 
čia pat prie' laivo visą laiką iki 
vidurnakčio vyko prekyba vi
sai neatsižvelgent, kad buvo 
sekmadienis.

Paima, Majorca. Paima yra salose — vietovėse visokų rei- pildytas kreiviais, o ypač pir- 
pagrindinis miestas Majorkos kalingų ir dažniausiai visai ne* ma klasė. TaU> pasitaikė, kad 
saloje, kuri priklauso Ispanijai reikalingų dalykų, kurių kiek- šiuomi laivu grįžo labai daug 
Sala pasidarė populiari dėl sa- vienoj JAV miestelio krautu- įvairių JAV valdininkų ir kari- 
vo gero klimato ir nebrangaus 
pragyvenimo. Patartina ameri-

miestą su nepaprastais apšvieti
mais.

Aplankėme garsią katedrą, 
Columbus paminklą, Spąpish 
Village, Wagnerio Operą, Ispa
nijos valdovo Generalissimo

kitiem, žinoma, nupiginta kai
na ir už gautus pinigus sumo
kėti muitą už likusius pirktus 
daiktus, nes. įstatymai leidžia 
tik 100 dot vertės prekių įvež
ti j JAV be apdėto mokesčio.

Grįžtant iš Europos į New 
Pirmų 10 sustojimų įvairiose Yorką mūsų laivas buvo per-

pirkti, neatsižvelgiant, kad vy
rai jau buvo išbaigę visas at
sargas ir -jau pradėjo teirautis 
apie kreditus ir privačių čekių

priemiesčiai labai patrauklūs ir 
nepaprastai įdomūs. Iš Grand 
Comiche nepaprastas vaizdas į 
jūrą, Monte Carlo, Monaco ir . _ 
pasaulinis Casino, o taipgi Ni- kiečiam čia atostogauti. Pasiva- 
ca — tai vietovės, kurias pa- žinėjant po miestą teko paste- 
matyti patartina visiem. bėti iš 13-to šimtmečio užsiliku-

Bareelona, Ispanijos miestas sius pastatus: šv. Pranciškaus 
su 2,000,000 gyventojų ir dau- vienuolyną, katedrą, Bellever

vėj galima gauti dažnai už pi* ninku su šeimomis, ilgesnį lai-

Knyga yra viena iš didžiau- Karalius, iš Shenandoah, Pa^ 
šių leidinių išleistų pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne. Jos 
rinkimas ir visi kiti spaudos 
darbai užsitęsė viršum metų. 
Viso yra 40 pamokų, parengtų
mokytis nelietuviui. Tekstai kir- Knyga turi 480 psl., jos kai- 
aioti, pridėta paaBtaimų-pra. M _ 7 dol. GauMnia 
tunų, žodynėlis. Gana gausiai
ūiustiiKrta, paįvairinta keliais ninko administracijoje ir pas 
piešiniai visus lietuviškos spaudos platin-

■ , . . . . tojus. Tai geriausia dovana vi-
Baigiantis vasarai, ji buvo ga-

lutiniai parengta spausdinti Ti- šiem Amerikos lietuviam, kurte, 
kėtasi dar prieš mokslo metus pamiršę lietuvių kalbą, norėtų

tam reikalui skyręs daugiau 
kaip 10,000 dol. šis didelis įna
šas ir įgalino knygą išleisti 
kaip galima geriau.

noję, kad paskutinis numatytas 
sustojimas neįvyks — džiau
gėsi (neduodami džiaugsmo pa
stebėti žmonom).

Dar vienas pavojus — laive

Kaip ir visuomet, kelionė bu
vo įdomi laive ir sustojimo vie
tose, o ypač Afrikoje ir Ang
lijos akmens tvirtovėje — Gib- 
raltar.

išleisti į pasaulį. Knyga kiek il
giau užtruko ryšykloje, kuri 
<M1 Vietezmo karo vislia dar- mui' giminiam ir angusjm.

ją išmokti. Gera dovana jauni-

bus sulėtino. Gera dovana ir šiaip kiekvie-
Jot autoriai yra trys kalbi- nam’ kuris mė^ta k,lbM rncks'


