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SPAUDOJE PET SEIMAS Ko norima skunde ?
NERAMIOS KAPINĖS

Taip pavadintame vedamajame „Tėviš
kės Žiburiai“ rašo:

Ramiausia žmogui vieta, rodos, turėtų 
būti kapinės. Tenai nutyla visos gyvenimo 
audros, išsilygina aštrumai, nurimsta ko
vos. Deja, nevisur taip yra. Pvz., Čikagos 
lietuvių Šv. Kazimiero kapinės tokia ramy
be nepasižymi. Jose atsirado triukšmingos 
mašinos, dėl jų sukilo būriai gyvųjų, pro
testuojančių prieš nepagarbią mechaniza
ciją, nulietuvinimą, prieš tradicinių papro
čių nesilaikymą, nerespektavimą mirusių, 
prieš administracijos nesiskaitymą su gy
vųjų valia ir t.t. Jei tai būtų grynai vieti
nės reikšmės reikalas, netektų čia kalbėti. 
Per ilgesni lai'ką jis išsiplėtė ir tapo Š. 
Amerikos lietuvių dėmesio reikalu. Pro
testai pasiekė spaudą, televiziją, išsiveržė 
mitingais ir net pakartotinėm demonstraci
jom Čikagos gatvėse. Įvairūs raštai susitel
kė arkivyskupijos kurijoj ir kapinių admi
nistracijoj, o polemika spaudoje nesibai
gia ir dabar, žodžiu, 'kilo triukšmas, kuris 
nuaidėjo per visą išeiviją. Iš tolo stebin
tiems ir iš arčiau stovintiems aišku, kad 
yra kilęs konfliktas, nemalonus ne tik či- 
kagiečiams, bet ir visiems lietuviams. Lig
šiolinės pastangos išspręsti šį konfliktą 
nebuvo sėkmingos daugiausia dėl pačių lie
tuvių nevieningumo. Kaip paaiškėjo iš 
panešimų bei pareiškimų spaudoje, viena 
gana gausi ir aktyvi lietuvių grupė dėl vi
sų negerovių kapinėse kaltina centrinę 
arkivyskupijos administraciją, neišskiriant 
nė paties kardinolo Cody, o kita viešu pa
reiškimu išėjo prieš pirmąją ir pasisakė re
mianti kardinolo pastangas. Taigi, kova už 

***
lietuvių teises kapinėse tapo savikova.

Stebintiems šią kovą ir savikovą, išky
la dvejopa lietuvių religinių institucijų 
paskirties samprata. Vieni mano, kad 
ateivi jos religinių institucijų, kaip parapi
jos ir kapinės, paskirtis yra grynai religinė 
— patarnauti žmonėms jų kalba, kol ji 
reikalinga, o paskui pereiti į vietinę kalbą 
bei integruotis į vietinę sistemą. Kitų gi 
nuomone, religinės tautinių grupių insti
tucijos turi platesnę misiją — prabilti į 
žmogų ne tik jo gimtąja kalba, bet ir jo 
galvosena, jausena, jo kultūra, integruoti 
jo tautinį gyvenimą krikščionybėn, o ne jį 
sunaikinti. Pirmoji nuomonė būdinga 
Amerikos hierarchijai, turinčiai daugybę 
tautinių grupių parapijų. Tos institucijos 
jiems tėra pereinamoji pakopa į amerikinį 
gyvenimą. Apie ateivių tautinės kultūros 
puoselėjimą jie nenori girdėti — tokią 
linkmę laiko nacionalizmo apraiška. Prie 
šios laikysenos šliejasi jau Amerikoje gi
musieji tautinių grupių kunigai, jų tarpe 
ir dalis lietuvių. Jiems žymiai lengviau su
prantama hierarchijos užimtoji pozicija. 
Antrajai nuomonei atstovauja ne tik nau
jieji ateiviai, bet ir sąmoningieji čiagi- 
imiai. Jiems lietuvių religinė institucija 
turi dvejopą paskirtį — religinę ir tautinę. 
Religija negali išeiti prieš tautybę, ją men
kinti, niekinti, ignoruoti. Religijos atstovų 
išėjimą prieš tautybę jie laiko nusikaltimu 
tai pačiai religijai, kurios vardu siekia 
žmogaus išganymo, o tautiečio sunaikini
mo. Šios dvi pozicijos aiškiai matyti kovo
je dėl lietuviu Šv. Kazimiero kapinių. Ko
vos įkarštyje matyti veiksmų, rodančių 
orientacijos stoką ne tik čiagimių eilėse, 
bet ir kai kurių naujųjų ateivių tarpe. Pas
tarųjų laikysena įsirikiuoja amerikinės 
administracijos pozicijon, dengiamon eko
nominiais motyvais, nepakankamai res
pektuojančiais krikščioniškai patriotinį 
pradą.

♦ **
Amerikinės administracijos nuomonė, 

remianti siaurąją religinių institucijų sam
pratą, atrodo, plaukia iš gryno krikščio
niškumo, tačiau taip nėra. Ji plaukia ne iš 
krikščioniškumo, bet iš amerikinio naciona
lizmo, kuris tirpdo kitas tautybes, kad pats 
stiprėtų. Tepaskiria popiežius Čikagos ar
kivyskupu ne amerikietį, o neutralų kita
tautį misijonierių, ir nė viena tautybė ne
siskųs daromu spaudimu. Krikščionybė 
kaip tokia visas tautybes vertina lygiai, 
nė vienos nenaikina. Jeigu jos aukščiausi 
autoritetai leidžia steigti tautinėms atei
vių grupėms savas religines institucijas, 
tai reiškia, kad jas respektuoja, brangina. 
Bet kai kurie Amerikos hierarchai šiuo at
žvilgiu nėra be kaltės. Bent iš dalies jie 
yra atsakingi už atsiradimą vadinamų 
„nezaležnikų“ ir panašių grupių. Kai kurie 
hierarchai buvo didesni amerikiečiai nei 
krikščionys. Ir Čikagos lietuvių kovojan
čios grupės atveju reikia pasakyti, kad jie 
reikalauja teisėtų dalykų. Lietuviška insti
tucija yra įsteigta ne airiams ar anglams, 
bet lietuviams. Jos įsteigimo pagrindas 
yra lietuvybė. Be jos nebūtų nė vienos lie
tuvių religinės institucijos. Dėl to šio po
būdžio institucijose turi būti išsaugota es
minė paskirtis — lietuviškas pobūdis, var- 
,das, papročiai, kalba ir visa, kas lietu-

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo meti
nės, pilnaties sesijos pagal įprastą tvarką 
sutampa su J. Tautų metiniais posėdžiais. 
Šiais metais rugsėjo 21 d. prasidėjus 26- 
jai J. Tautų pilnaties sesijai, PET arba 
ACEN, Carnegie pastate, netoli nuo J. Tau
tų, turėjo savo 18 sesijos 141 ir 142 posė
džius. Antrame pagrindiniu kalbėtoju bu
vo JAV Kongreso Atst. Rūmų narys Ray 
J. Madden iš Indianos valst.

Pirmame posėdyje apžvelgta praėjusios 
PET sesijos veikla, patvirtinta 18 sesijos 
dienotvarkė, PET Generalinis Komitetas, 
priimta bulgaro D. K. Petkoff pasiūlyta 
deklaracija dėl netinkamo Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakojos, Lenkijos, Rumu
nijos ir Vengrijos atstovavimo J. Tautose 
ir dėl Sovietų Sąjungos įvykdyto Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos suvereninių teisių pa
žeidimo. Sesijoje turiningą invokaciją su
kalbėjo albanas katalikas kun. dr. J. Oroši. 
Nutarta pasiųsti atitinkamas telegramas 
JAV prezidentui R. M. Nixonui ir tą pačią 
popietę prasidėjusioje J. Tautų sesijoje ką 
tik išrinktam sesijos pirmininkui Adam 
Malikui.

Antrame posėdyje, šalia devynių pa
vergtųjų kraštų delegacijų, dalyvavo ir 
svečių. Iš PET Lietuvos delegacijos, šalia 
jos pirmininko Vaclovo Sidzikausko, dar 
dalyvavo delegacijos nariai: Juozas Audė
nas, dr. Jonas Puzinas. Pranas Vainauskas 
ir Vytautas Vaitiekūnas. Sesijos darbus se
kė Lietuvos gen. konsulas New Yorke Ani
cetas Simutis, atsilankė ir būrys lietuvių.

Sesijos pradžioje pranešta apie PET gen. 
komiteto išrinktą vadovybę naujai sesijai: 
pimininku išrinktas Lenkijos delegacijos 
pirmininkas Stefan Korbonski, vicepirmi
ninku — Lietuvos delegacijos pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas ir sekretorium per
rinktas Feliks Gadomski (Lenkija), einąs 
gen. sekretoriaus pareigas.

Pakviestas kalbėti Ray J. Madden džiau
gėsi, pirmą kartą galįs kalbėti daugelio pa
vergtųjų kraštų atstovų sambūryje. Jis 
nurodė j pavergtųjų kraštų atstovų šiame 
krašte nuolat keliamąją komunistų grės
mę ir į tai, kad tie atstovai nuolat palaiko 
savo kraštų laisvės reikalą. Jis prisiminė 
1952 metus, kai jam teko vadovauti Katy-

SA tJL YJE
— Venezuelos sostinėje Caracas revoliu

ciniai partizanai pagrobė pirmąją jų prak
tikoje moterį — Dominiconų respublikos 
gen. konsulą de Frias ir pareikalavo už ją 
1 mil. dolerių.

— Spalio 3 d. iš Tilburio uosto „Balti- 
ka“ laivu išplaukė namo pirmieji apie 80 
Sov. Sąjungos piliečiai, kuriems buvo pa
siūlyta išsikraustyti, kaip įtariamiems 
šnipinėjimu.

— Britanija išgeria per metus apie 50 
mil. galonų vyno, tai išeina apie penki su 
puse butelio kiekvienai galvai, o Europos 
Ekonominės Bendruomenės kraštuose iš
geriama 30 kartų daugiau.

— Venezuelos sostinėje Caracas pagrob
toji Dominiconų respublikos gen. konsule 
de Frias buvo surasta, ir policija įtaria, 
kad ji gal bus pati save „pagrobusi“, no
rėdama gauti milijoną dolerių.

— Skridęs iš Londono Į Austriją, Belgi
joje sudužo keleivinis lėktuvas, ii’ visi 63 
jame buvę žmonės žuvo.

— San Franciske (JAV) baigė 4 mėne
sių streiką kapų darbininkai, gaudami di
desnius atlyginimus, o kol jie streikavo, 
negalėjo būti palaidota daugiau kaip 1.800 
mirusiųjų.

— V. Vokietijoje pei- praeitą mėnesį be
darbių Skaičius padidėjo 900 — dabar yra 
146.700, o neužimtų vietų yra 645.000.

— „Literaturnaja Gazeta“ pakaltino Bri
tanijos atstovybės Maskvoje prekybinį 
skyrių, ikad jis savo vitrinose laiko tokias 
fotografijas, kur rodoma, kaip gražiai Bel
faste elgiasi britų kariai ir kaip gražiai 
priimami Vietnamo našlaičiai, o tai esą 
cukrum apibarstyti patiekalai, pagaminti 
anglų propagandos virtuvėje, nes gi visas 
pasaulis erzinąsis dėl anglų karinių repre- 
salijų prieš Šiaurės Airijos patriotus.

— Mafia nelegaliai per Kanadą įgabeno 
per porą metų į JAV daugiau kaip 1.000 
italų, kurių dalis padedanti tai organizaci
jai vykdyti nusikaltimus.

viams krikščionims yra brangu. Dėl to dva
sininkai, kurie įveda amerikinę sistemą 
prieš lietuvių institucijos žmonių valią, 
išeina prieš tos institucijos — kapinių ar 
parapijos —■ paskirtį. Jei neleidžia pirmo
sios Komunijos iškilmių lietuvių kalba lie
tuvių šventovėje, išeina prieš religinę ben
druomenę, kuriai turi tarnauti. Tai opūs 
ir skaudūs dalykai. Jie darosi juo škaudes- 
ni, kai dėl jų iškyla kova pačių lietuvių 
tarpe. Toje savikovoje laimi tie, kurie 
turėtų pralaimėti. 

no žudynių komisijai JAV Kongrese, pa
aiškėjus, jog sovietų NKVD 1940 m. buvo 
žiauriai nužudžiusi 4.253 lenkų karinin
kus iš apie 15.000 karių, be žinios dingusių, 
jiems į rusų nelaisvę pakliuvus. Dar anuo
met Madden jautęs sovietų propagandos 
mašinos poveikį — jos aukomis virto mili
jonai žmonių. Atstovas pabrėžė: su ta ko
munistų mašina reikia visiems kovoti.

Madden priminė ir 1953-1954 m. veiku
sią kitą JAV Kongreso komisiją, Kerste- 
no vadovautą. Jos abi buvo amerikiečių 
įstaigoms, valdžiai pateikusios daugybę 
duomenų apie komunistų agresiją, sutarčių 
pažeidimus, įvykdytus žiaurumus ir kt. 
Atstovo nuomone, JAV vyriausybė turėtų 
steigti specialų departamentą, kuriam rū
pėtų kova prieš komunizmą, o JAV Kon
gresas komunizmo pavojų akivaizdoje tu
rėtų vykdyti naują programą.

Kitas svečias, amerikietis Chr. Emmet, 
atkreipė dėmesį į vak. vokiečių aktyviai 
vykdomąją vad. Ostpolitik ir stebėjosi: 
Fed. Vokietija padariusi Maskvai daugiau 
nuolaidų, negu pati iš susitarimų su sovie
tais gavusi naudos.

PET sesijoje toliau buvo pateikta priim
ti: deklaracija tarptautinės politinės plėt
ros klausimu ir du pareiškimai dėl Katyno 
žudynių ir dėl padėties Čekoslovakijoje, 
trejiems metams nuo sovietų invazijos pra
slinkus.

V. Sidzikauskas, prieš pateikdamas pri
imti deklaraciją, savo įžangoje pažymėjo, 
kad Sovietų Sąjungos pagyvėjusi diploma
tinė veikla, kurios tikslas — tariamai su- 
normalinti politinę rytų ir vidurio Euro
pos padėtį, turi gyvybinės reikšmės pa
vergtųjų kraštų ne tik dabartinei, bet ir 
ateities padėčiai. Pagal sovietus, tas „su- 
normalinimas“ reiškia norą tarptautiniu 
būdu įteisinti sovietų ligšiolinius teritori
nius užkariavimus Europoje, be to, ir jų 
kolonijinę ekspansiją. Kitais žodžiais, tai 
būtų ligšiolinio status quo, dabartinės pa
dėties, įtvirtinimas ar jos pavertimas su
stingusia.

Priimtoje deklaracijoje PET Seimas, 
atkreipęs dėmesį j sovietų vykdytus su
tarčių pažeidimus, geros valios stoką, pa
siūlė, kad saugumo konferencija turėtų 
apsvarstyti: buvusius sovietų pažadus są
jungininkams ir Rytų Europai karo metu 
ar po jo, laisvo tautų apsisprendimo bei 
pagrindinių žmogaus teisių klausimą ir 
grėsmę,kurią Europos saugumui sudaro 
Brežnevo vad. „riboto suverenumo“ sam
prata bei sovietų dalinių buvimas Čeko- Į 
Slovakijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje.

Tokių klausimų konferencijoje nesvars-'' 
tant, siūlomasis susirinkimas nebūtų nau- ■ 
dingas nei Europos saugumui, nei pasto
viai taikai.

PET sesijos pirmininkas S. Korbonski 
pilnaties posėdyje pateikė pareiškimą Ka
tyno žudynių reikalu. Jis priminė, kad 
sovietai savo priešininkų žudymo priemo
nes naudoja nuo 1917 m. ir ne tik Rusijoje, 
bet ir kraštuose, kurie patenka Maskvos 
žinion. Kalbėtojas priminė Baltijos gyven- 
tojų išvežimus ir Norilsko stovykloje so
vietų įvykdytą daugiau kaip 1000 karinin
kų išžudymą. Kreipiamasi į laisvuosius 
kraštus, kad jie J. Tautų dienotvarkėn įra
šytų Katyno klausimą, kad būtų siekiama 
atlikti tyrinėjimus ir atsakomybėn pa- | 
traukti kaltininkus.

Sesija vienbalsiai priėmė ir trečią pareiš
kimą Čekoslovakijos klausimu. Dr. M. 
Kvetko nurodė, kad pastarieji treji metai 
čekų ir slovakų tautoms atnešę skaudžių 
patyrimų. Kraštas smarkiai sovietinamas. 
Dėl to protestuojama ir kreipiamasi į lais
vųjų kraštų vyriausybes daryti žygius J. 
Tautose ir kitur, kurių tikslas būtų — pa
daryti galą Sovietų įsikišimui Čekoslova
kijoje.

Sesijos darbams baigiantis, kalbėjo dar 
trijų delegacijų atstovai: prel. Bela Varga 
(Vengrija), Ion Stere (Rumunija) ir Le
onhard Vahter (Estijos delegacijos pirm.). 
Jie visi pabrėžė komunizmo siekius bei jo 
grėsmę laisvajam pasauliui. (ELTA)

SU KOSYGINU Į ALŽYRĄ

Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas bu
vo nuvažiavęs į Alžyrą, lydimas Lietuvos 
min. pirm. Juozo Maniusio ir prekybos ir 
ekonominius reikalus tvarkančių pareigū
nų.

Pagrindinis kelionės tikslas buvęs pasi
rašyti ilgalaikę prekybos ir ekonominės 
paramos sutartį.

Mielajai ELENAI GAPUTYTEI,

jos motinai mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

ir kartu liūdi

JUZĖ IR ROSTIS BAUBLIAI

„The Irish Press“ (Dublinas) pranešimu, 
tie apie 2.000 'katalikų, kurie rugsėjo 19 d. 
pasirašė Sov. Sąjungos vyriausybei ir par
tijai įteiktąjį skundą dėl katalikybės var
žymo ir persekiojimo Lietuvoje, yra iš Pre- 
naisky parapijos (spėtume, kad tai turėtų 
reikšti Prienus).

Skunde, be kita ko, rašoma:
„Laikraščiai ir radijas pasakoja mums, 

kad Lietuvos socialistinėje respublikoje 
yra religijos laisvė. Bet iš tiesų taip nėra. 
Mums neleidžiama spausdinti religinių 
knygų. Iš tikro mes niekada nesame matę 
nė vienos. Mes net neturime nė mažiausios 
katekizmo knygelės. Paskutinė buvo iš-

TARPTAUTINIAME CHIRURGŲ 
KONGRESE

Maskvoje, ruigpiūčio 20 d. prasidėjusiame 
tarptautiniame chirurgų draugijos kongre
se ir tarptautiniame kongrese širdies ir 
kraujagyslių susirgimų 'klausimais, plačiai 
reiškėsi ir dalyvavo Lietuvos mokslinin
kai. Kongresų programon buvo įtrauktas 
prof. A. Marcinkevičiaus, doc. V. Sirvydžio, 
doc. D. Kavoliūno, N. Paliuščinskajos ir G. 
Uždavinio pranešimas -apie atokius širdies 
vožtuvų protezavimo rezultatus. Dalyvavo 
ir daugiau lietuvių-specialistų. (ELTA) 

SEPTYNIOS dienos
Laivai prie Škotijos

Britams kelia susirūpinimo sovietiniai 
laivai, kurie yra pastoviai įsikūrę prie Ško
tijos ir stebi, kas aplinkui vyksta.

Jie tik guodžiasi tuo, kad nė vienas so
vietinis laivas neišplaukia iš Baltijos jū
ros, nepastebėtas britų.

Pradėti pasitarimai
Rytų ir Vakarų Vokietijos sutiko kol kas 

atidėti į šalį ginčą, kaip iš tiesų turėtų bū
ti išverstas į vokiečių kalbą keturių valsty
bių pasirašytasis susitarimas dėl Berlyno, 
ir pradėti svarstyti ir spręsti kitus klausi
mus.

Jau sutarta dėl pašto ir telefonų. Svars
tomos taisyklės, pagal kurias Vakarų Ber
lyno gyventojams bus leista lankytis Rytų 
Berlyne.

Išvardijo 19
„Pravda“ išvardijo 19 britų biznierių ir 

turistų, kurie Sov. Sąjungoje buvo pagauti 
šnipinėjant.

Britų laikraščiai daugelio tų minimųjų 
nėra girdėję.

Žydų klausimas
Maskvos žydų teigimu, Sov. Sąjunga ap

sisprendusi nebespausti savo žydų ir leng
viau leisti jiems emigruoti.

Kas liko iš generolo?
Britų spauda, dar net nežinodama poli

tinio prieglobsčio pasiprašiusio Lialino pa
vardės, tvirtino, kad tai būsiąs sovietinio 
saugumo generolas bent su viena žvaigžde.

Pasirodo, spėliojimas buvo nepagrįstas, 
o dabar tvirtinama, kad Lialinas vargu ką 
nors nauja bus davęs britams. Vyriausybė 
jau buvo apsisprendusi paprašyti So
vietų Sąjungą atsiimti dalį Britanijoje dir
bančių savo piliečių, kurių skaičius per 
20 metų padidėjo 250 procentų ir kurių 
dalis verčiasi šnipinėjimu.

Emigracijos įstatymas
Sov. Sąjungos fizikas, atominių bombų 

specialistas, akademikas dr. A. Zacharovas 
atviru laišku kreipėsi į Aukščiausiąją ta
rybą su prašymu, kad būtų išleistas įsta
tymas, kuris norintiems piliečiams leistų 
emigruoti.

Prezidentas patenkintas
Pietų Vietnamo prezidentas Thieau, ku

ris buvo vienintelis kandidatas tai vietai, 
sakėsi pasitrauksiąs iš pareigų, jeigu rinki
muose gautų mažiau kaip pusę balsų.

Bet rinkimuose jis gavo 91,51 procentų 
balsų.

Dr. Barzelis vadovaus
V. Vokietijos krikščionių demokratų par

tija vieton ligšiolinio savo pirmininko dr. 
Kurto Kiesingerio išsirinko Rainerį Bar- 
zelį.

Brosio į Maskvą
NATO -kraštų atstovai nutarė pasiųsti į 

Maskvą savo generalinį sekretorių Brosio 
išsiaiškinti vietoje, ar yra kokių nors rim
tesnių galimybių pradėti tartis, kad būtų 
sumažintos NATO ir Varšuvos pakto ka
riuomenės.

spausdinta 1940 m.
„Mums trūksta kunigų. Kiekvienais me

tais miršta apie 20 kunigų. Bet valdžia lei
džia tiik dešimčiai asmenų kasmet stoti į 
seminariją, ir valstybinė biurokratija dar 
visokias kliūtis stato jų kelyje“.

Prašoma duoti tikrą religijos laisvę, ku
nigams laisvę be baimės atlikti savo parei
gas ir įsakyti paleisti kun. Juozą Zdebskį.

NAFTOS PERDIRBIMO FABRIKAS

Mažeikiuose jau -statomais naftos perdir
bimo fabrikas, užimąs 90 hektarų žemės 
plotą. Jo laibai sudėtingi technologiniai 
įrengimai būsią susieti tūkstančiais kilo
metrų požeminių ir -antžeminių vamzdžių.

Naftai laikyti -būsiąs toks didelis bakas, į 
kurį turėtų -tilpti 50-ties tonų daugiau kaip 
10 kilometrų ilgumo cisternų. Betono- dar
bams vadovaująs Henrikas T a-u ražas, o mū
ro darbams vadovaująs Petras Savickas 
(„SovietSk. Litva“, 1971, irugp. 25). (Lietu
vos laukuose turėtų nepaprastai padidėti 
n-a f tos tars a — Eltos Red.). (ELTA)

Iš VILNIAUS AERODROMO

Iš Vilniaus aerodromo kasdien išskrenda 
apie 4.-000 žmonių. Beveik tiek pat ir at
skrenda. (ELTA)

Gal šį mėnesį
Į spalio mėn. pabaigą važiuos į Kiniją 

JAV prezidento patarėjas dr. Kissingeris.
Manoma, kad netrukus JAV prezidentas 

važiuos į Kiniją.

Tčebotarevo istorija
Sov. Sąjungos atstovybė pranešė Belgi

jos vyriausybei, kad dingo jos tarnautojas 
Anatolis Tčebotarevas.

Belgijos vyriausybė nenorėtų panašaus 
kaip Britanijoje šnipų skandalo, dėl to ji 
bandė nepraleisti spaudon žinios apie to 
pareigūno dingimą. Spėjama, kad ji neno
rėtų, jog tas pareigūnas prašytųsi prie
globsčio.

Be kita ko, per 10 metų Belgija ištrėmė 
pagautus šnipinėjant 7 sovietų pareigū
nus.

9 milijonai
Indija skundžiasi tais sunkumais, ku

riuos jai sudaro pastangos aprūpinti pabė
gėlius iš Rytų Pakistano.

Tų pabėgėlių jau esą daugiau kaip 9 mi
lijonai. Dar ir dabar kasdien į Indiją at
bėga po 40 tūkstančių.

Kinija pasiruošusi
Kinijos min. pirm, čou Enlajus ameri

kiečiams Pekine pareiškė, kad Sov. Sąjun
ga jo krašto pasienyje yra sutraukusi visą 
milijoną karių — pėstininkų, aviacijos, jū
rų laivyno, atominių ginklų, raketų. Kas, 
sako, būtų, jei sovietinės armijos pradėtų 
žygį tiesiai į Jangtsės upės krantus, Japo
nija užimtų Singtao iki Šanghajaus, o In
dija pultų Tibetą? Bet Kinija esanti pasi
ruošusi.

Bet Kinija niekur svetur neturinti karių, 
ore nepažeidžianti niekieno teritorijos, jos 
laivų nesą svetimose jūrose, ji tik žiūrinti 
savo žemių ir apsirūpinanti gynybos prie
monėmis.

Atsilyginama britams
Sov. Sąjunga atšaukė teisę 18 britų būti 

krašte, tarp jų diplomatams ir biznieriams, 
atsilygindama už išvarymą 105 savo parei
gūnų.

Taip pat atšauktas kvietimas apsilanky
ti užsienio reikalų ministeriui sirui Doug
las- Homui.

Dar ir Irina Tcpliakova
Paaiškėjo, kad su Olegu Lialinu pabėgo 

ir britus paprašė prieglobsčio taip pat ir 
jo sekretorė Irina Tepliakova.
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NUOŠIRDUS LIETUVIŲ IR KITŲ 
PAVERGTŲ TAUTŲ BIČIULIS

Tik ką šiandien iš ukrainiečių spaudos 
sužinojau, kad lUgpiūčio 22 d. Stockholme 
mirė geras mūsų tautos bičiulis, atkaklus 
kovotojas dėl pavergtų tautų laisvės, šve
dų moksl'ninkas ir politikas Birgeris Her
manas. Tai didelis nuostolis mūsų tautai, 
kuri šiuo metu ypač yra reikalinga tokių 
nuoširdžių draugų, kurie gina mūsų inte
resus tarptautinėje plotmėje kartais ge
riau, negu mes patys.

B. Nermanas gimė 1888 m. spalio 6 d. 
Baigęs archeologijos studijas, jis buvo Up
salos u-to archeologijos docentu nuo 1920 
m. ir Tartu u-to profesoriumi nuo 1923 m.

Rašo STEPAS VYKINTAS

Nuo 1938 iki 1955 m. jis buvo Stockholmo 
valstybi rio istorinio muziejaus direktoriu
mi. Kaip archeologas, jis specialiai tyrinė
jo Skandinavijos geležies amžių, atliko ne
maža mokslinių ekspedicijų Gotlando sa
loje. Taip pat jis kasinėjo ir tyrė Grobinos 
ir Apuolės piliakalnius Latvijoje kartu su 
prof. E. Volteriu ir gen. Nagevičiumi. Kaip 
mokslininkas jis buvo žinomas ne tik Šve
dijoje, bet ir tarptautinėje mokslo areno
je. Jis yra parašęs apie 300 mokslinių vei
kalų, studijų ir straipsnių. Iš jų pažymė
tini: Die aeltere Eisenzeit Gotland 1923 m. 
kartu su O. Almgren, Die Verbindungen 
zwischen Skandinavien und Ostbaltikum 
in der juengeren Eisenzeit 1929, Die Voel- 
kerwanderungzeit Gotlands 1935, Grobina 
Seeburg, Ausgrabungen und Funden. Be šių 
studijų, yra dar parašęs gausybę mokslo 
populiarizacijos veikalų švediškai. Jo 
mokslo darbais yra naudojęsi ir lietuvių 
mokslininkai archeologai.

B. Nermanas buvo ne tik kruopštus 
mokslininkas, bet ir aktyvus politikas. Jis 
dalyvavo ir švedų ir tarptautinėje politi
koje. Ypač jis brangino individualią lais
vę ir politiškai subrendusių tautų nepri
klausomybę. Todėl jis savo jėgas paauko
jo kovai dėl visų bolševikų pavergtų tau
tų laisvės. Labiausiai domėjosi Pabaltijo 
valstybių likimu. Jis buvo atkaklus šių 
valstybių nepriklausomybės atstatymo gy
nėjas. Jo dėka buvo įsteigtas Baltiška Ko- 
miten (Baltų Komitetas), kurio pirminin
ku jis buvo iki mirties. Nuo 1944 m. jis kar
tu su kitais Baltijos valstybių bičiuliais 
leido seriją knygučių, pavadintų „Brenan- 
ande Oestersjoeproblem“, kurių pasirodė 
arti 10. Šiose knygutėse buvo išspausdinti 
šie B. Nermano straipsniai: Balticums 
raett (Baltijos teisė), De Baltiška folkens 
lidanden (Pabaltijo tautų kančios), De de- 
porterade baltiška politikerna och Sovjet 
(Pabaltijo politikų deportacijos ir sovietai) 

LAUKINĖS ANTYS
(iš romano „Vėjas lekia lyguma“)

Pradedant naują puolimą rusai nesuprato, kas 
yra. Visada kas nors grįždavo iš mūšio sužeistas ar 
sveikas, o dabar negrįžo niekas, ir todėl jie nenoro
mis tūpė į valtis ir klojo plačias lentas ir jomis ėjo, 
kėlė jas ir vėl metė priekin. Ir matydamas rusų ne
pasitikėjimą, kapitonas politrukas Buškov, apsika
binėjęs medaliais, iš visos plačios krūtinės šaukė:

— Vaikinai, pirmyn, vaikinai, pirmyn. Stalinas 
nepripažįsta abejonių. Nuo jo vieno vardo griūna 
visos tvirtovės.

Bet rusai, matyt, tuo abejojo. Bent taip manė 
Burlitskis, ir jis galvojo, koks yra biaurus dalykas 
laimėti karą ir vėl iš naujo, atėjus taikai, kariauti.

Rusai vis bandė eiti pelkėmis ir vis skendo. 
Jų valtys vertėsi, per jų bortus griuvo sužeisti karei
viai. šeštokas matė, kaip pašauti rusai iškeldavo 
rankas ir, rodos, lyg nuo tramplyno šokdavo į van
denį- Jie keikėsi ir mirė užkimštomis lietuvišku 
dumblu gerklėmis, jie ligi mirties pasisotino sveti
ma žeme ir svetimu vandeniu.

Kapitonas Buškov su penketą vyrų ėjo pelkių 
taku. Jis žengė atsargiai, jis žinojo, kad kur nors tu
ri būti praėjimas, o kiti jo vyrai nešėsi pantoną. Jie 
buvo aptikę taką ir iš pėdų ir aplaužymų jautė, kad 
juo eina. Tačiau takas buvo pasukęs į šoną ir, kai 
vienas rusas įkrito į vandenį ir reikėjo traukti, pa
matė, kad paklydo. Tada kapitonas liepė nuleisti 
pantoną, šlapdami jie sulipo ant jo ir, leisdami eiles 
šūvių, ėmė irtis salos link. Juos dengė nedidelės pel
kių žolės. Jie plaukė iš lėto ir sėkmingai. Kai juos 
pamatė šeštokas su Mikalojum, jie jau buvo visai 
arti. Matyt, kas nors rusus ir iš kitų draugų buvo 
pastebėjęs, nes vienas rusas peršautas nukrito į 
vandenį.

— Vaikinai, pirmyn, — vis šaukė kapitonas, 
bet nebuvo kur besi veržti pirmyn, jie jau buvo visai 
arti šeštoko ir Mikalojaus, kai šie, pastebėję plaustą, 
iššovė. Trys rusai sukrito į vandenį, tarp jų ir kapito
nas. Arčiausiai buvęs pantono jo griebėsi, tačiau per

Svarbiausias B. Nermano veikalas apie 
Pabalti yra: „Balticum skali Ieva“ (Pabal- 
tijys gyvens). Tai pranašo žvilgsnis į Pa
baltijo tautų ir valstybių ateitį!

Velionis uoliai sekė baltų tautų mokslo 
ir apskritai kultūros gyvenimą. Jis rėmė 
šių tautų mokslininkus. Jis ilgą lai^ą bu
vo aktyvus Baltiška Humanistiska Foer- 
bundets Flyktingshjaelp (Baltų Humanis
tinė Sąjunga pabėgėliams šelpti) valdybos 
narys. Jis stengsi sudaryti sąlygas iš Pa
baltijo pabėgusiems mokslininkams dirbti 
mdkslo darbą Švedijoje. Jis buvo vienas 
iš pradininkų steigėjų Baltų mokslinio 
instituto Švedijoje, šis institutas nepri
klausomybės laikais surengė nemaža 
mokslinių kursų Švedijoje. Man pačiam te
ko 1938 m. pasinaudoti šio instituto stipen
dija Švedijos kultūrai pažinti. Jis taip pat 
buvo Švedų - Lietuvių draugijos veikėjas. 
Už nuopelnus Lietuvai B. Nermanas buvo 
Respublikos prezidento 1932 m. apdovano
tas III laipsnio Gedimino ordinu.

B. Nermanas nusipelnė ne vien mūsų, 
latvių, estų, suomių tautoms, bet ir visiems 
laisvės netekusiems žmonėms. Apie jį la
bai gražiai atsiliepia ukrainiečiai, gudai 
ir kitos bolševikų pavergtos tautos. Velio
nis priklausė daugybei tarptautinių politi
nių organizacijų, kurios kovoja dėl visų 
žmonių laisvės tarptautinėje arenoje. Nuo 
1959 m. jis buvo Švedų Antikomunistinės 
Lygos narys ir veikėjas. 1965 m. jis buvo 
nuvykęs į Kanadą, kur aplankė ukrainie
čių kovos prieš bolševizmą organizacijas. 
Jis dalyvavo tarptautiniuose antibolševi- 
kiniuose kongresuose ne tik Europoje, bet 
ir JAV, Kanadoje, Azijoje.

B. Nermano asmenyje pavergtosios tau
tos nustojo nuoširdaus bičiulio, aktyvaus 
kovotojo dėl žmonių, tautų ir valstybių 
laisvės. Mes ypač apgailime jo mirtį, nes 
gerai žinome, kad Švedijoje mūsų tikrų, 
ištikimų bičiulių skaičius kaskart mažėja, 
nes vis labiau įsigali oportunizmas ir 
Maskvos baimė.

Velionies giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą, o mū
sų Švedijos bičiuliams prašymą: stokite 
į B. Nermano vietą, nes gynė ne tik mū
sų, bet ir jūsų, švedų, laisvę ir nepriklau
somybę.

NAUJAS LITUANUS

Naujajame Lituanus žurnalo 1971 m. va
saros numeryje V. Vaitiekūnas rašo apie 
1941 m. trėmimus, A. Musteikis apie lietu
vius U. Sinclair romane „Džiunglėse“, A. 
Aspel iapie estų literatūros kritiką, J. Tini- 
nis apie palyginimus lietuvių priežodžiuose, 
J. F. Cadzow apie lietuvius pirmojoje ir 
antrojoje Rusijos durnose.

Taip pat šiame numeryje pristatoma dai
lininkė Giedrė Žumbakis su jos darbais.

smeigtas kulkų jis tik stumtelėjo plaustą tolyn, kuris 
pasisuko dar toliau. Jo link kapstėsi kapitonas Buš
kov su kitu kareiviu.

— Nešaudyk, — įspėjo šeštoką Mikalojus.
Jie buvo tik už kelių metrų, ir šeštokui buvo bai

su. Tai pastebėjęs Mikalojus pridėjo:
— Jie jau iš čia nebeišeis.
Kareivis griebėsi kapitono peties, bet kapitonai' 

kirto jam į veidą, pats beveik panerdamas į vandenį.
— Tu, prakeiktas šunie, — sušuko kareivis, pa

nėrė, dar truputį iškilo jo galva ir dingo.
Kapitonas laikėsi, ir Mikalojus jam šūktelėjo:

— Aš tave išgelbėsiu, jei tris kartus sušuksi: 
Stalinas banditas.

Aloyzas Baronas
Kapitonas nustebo, jis stabtelėjo ir, matyt, pa

siekė dugną- Tai jį atgaivino. Jis žengė toliau, rodos, 
buvo 'pakraštys, bet žemė jį traukė. Jis beviltiškai 
skėtriojo rankomis. Jo akys buvo pilnos siaubo.

— Bandit, bandit! — sakė jis, ir negalima buvo 
suprasti, ką jis keikė. Jo akys buvo pilnos siaubo, net 
šiurpas krėtė šeštoką. Rodos, tose akyse atsispindėjo 
visų komunizmo nukankintųjų siaubas, visas siste
mos šlykštumas, neapykanta ir amžinoji baimė ir ne
pasitikėjimas-

šeštoką ėmė šiurpas. Jis norėjo šaudyti, kaip dar 
tebešaudė kitur.

— Jis ryja lietuvišką žemę, — tylomis sakė Mi
kalojus ir, kaip ir šeštokas, buvo besigundąs ir keliąs 
šautuvą, bet žiūrėjo kaip purvinas pelkių vanduo sė
mė kapitono kaklą, smakrą, kaip sėmė nosį ir akis. 
Jį lėtai prarijo pelkės. Virš vandens plaukiojo kapito
no kepurė, ir ant jos spindėjo saulėje metaliniai ženk
lai.

— Visi taip nuskęs, — pasakė Mikalojus ir pa
leido keletą šūvių toliau pantono. Saulė jau buvo vi
sai prie laidos. Šūviai tilo, pelkėse šūkavo ir vaitojo 
skęstą sužeistieji. Saulė suspindėdavo vandens pavir
šiuje, ir, rodos, ji degė krauju.

— Vyrai, ruošiamės trauktis, — vėl išgirdo Svė

Mirė Z, Toliušis
Zigmas Toliušis, teisininkas, visuomeni

ninkas, trumpai sirgęs, mirė Kaune rugsė
jo 12 d. Palaidotas rugsėjo 15 d. Milišiuo- 
se, tėviškėje netoli Jurbarko. Toliušis bu
vo gimęs 1889 m. spalio 30 d. 1908 m. Kau
ne baigęs gimnaziją ir 1912 m. teisės moks
lus Petrapily, negalėdamas gauti darbo 
Lietuvoje, iki 1917 m. tarnavo rusų teis
mo įstaigose Kijeve ir Poltavoje. Toliušis 
1920 m. buvo paskirtas Lietuvos nepapras- 
tu įgaliotiniu Ukrainai ir Charkove pasi
rašė susitarimą dėl lietuvių tremtinių grą
žinimo Lietuvon.

1921 m. Lietuvon grįžęs, Toliušis buvo 
svarbesniųjų bylų tardytoju, 1924-1944 m. 
advokatas Kaune, 1941-1944 m. Lietuvos 
advokatų tarybos pirm.

Velionis visuomenės darbu domėjosi 
nuo gimnazijos laikų. 1906-1908 m. dalyva
vo „Dainos“ draugijoje ir jos vaidinimuo
se. Aktyviai veikė studentų tarpe Petrapi
lyje, karo metu dirbo lietuvių tremtinių 
tarpe Poltavoje ir Odesoje. Kaune daly
vavo įvairiose visuomeninėse organizacijo
se: Kalinių globos d-joje, Žiburėlyje, Vy
tauto D. Komitete, Vilniaus krašto lietu
viams šelpti komitete, Spaudos Fonde, 
Varpo bendrovėje ir kt.

1922-1927 m. Z. Toliušis buvo Lietuvos 
seimų narys ir valstiečių liaudininkų 
frakcijos pirmininkas. Dirbo Lietuvos vals
tiečių liaudininkų sąjungos vadovybėje 
ir visą laiką buvo aktyvus narys.

Sovietams okupavus Lietuvą, Z. Toliu
šis 1940 m. liepos 11d. buvo suimtas ir be
veik metus laikytas kalėjime. Kilus karui, 
išsilaisvino. Vokiečių okupacijos metu dir
bo pogrindyje. Buvo vienas autorių žino
mo memorandumo, kurį vokiečių okupaci
nei valdžiai 1942 m. įteikė dr. K. Grinius, 
kun. M. Krupavičius ir prof. J. Aleksa.

1944-1945 m. sovietų vėl kalintas Kauno 
ir Vilniaus kalėjimuose. 1946 m. trečią 
kartą suimtas ir nuteistas 5 metams. 1951 
m. suimtas ketvirtą kartą ir buvo ištrem
tas į Sibirą. Tik 1955 m. grįžo Lietuvon ir 
1959 m. buvo nubaustas 48.000 rb. už tes
tamento sudarymą.

Velionis dirbo ir spaudoje: nuo 1906 m. 
„Vilniaus Žiniose“, vėliau „Lietuvos Ūki
ninke“, „Lietuvos Žiniose“, „Teisės“ žur
nale. Yra parašęs eilę brošiūrų iš teisės 
srities. Iš Sibiro grįžęs parašė atsiminimus 
ir kelias monografijas iš Lietuvos meno 
istorijos. Visa tai liko rankraščiuose.

(ELTA)

VELNIAI

Lietuvoje antrą kartą išleistas albumas 
„Velniai“ — su dlail. A.žmuidzinavičiaus 
kolekcijos 100 velnių reprodukcijomis. Al
bumo išleista 40.000 egz., ir tėkštas paskelb
tas, be lietuvių, dar rusų, anglų ir vokiečių 
kalbomis. (ELTA)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
SUSIRINKO TŪKSTANTIS

Jau buvome rašę, kad iš Vokietijos į 
JAV koncertuoti išvyko Astra ir Alfredas 
Šalčiai.

Apie jų koncertą lietuviams rugsėjo 19 
d. „Tėviškės Žiburiuose“ V. Ramojus, be 
kita ko, rašo:
.... Jaunimo Centre „Margutis“ surengė 
iš V. Vokietijos atvykusių Astros ir Alfre
do Šalčių pramoginių bei liaudies dainų 
koncertą. Šį kartą į 700 sėdimų vietų salę 
susigrūdo per 1.000 žmonių, jaunimo buvo 
pilna net užscenyje, o dar šimtas kitas, ne
gavę bilietų, turėjo grįžti į namus“.

IŠ GARDINO, LIETUVOS...

Rugsėjo 27 d. Sheffieldo „Morning Tele
graph“ paminėjo sukaktį tame mieste gy
venančio 104 m. amžiaus Myerio Coheno, 
kuris prieš 80 metų atvažiavo iš „savo 
gimtojo Gardino, Lietuvos“...

PENKTASIS PASAULYJE

Šuoliu į aukštį Kęstutis Šapka šiuo me
tu yra penktasis pasaulyje.

Pimasis yra amerikietis P. Matzdorf su 
2.29 m, antrasis kinietis Nčin-čin, kuris 
irgi peršoko 2.29 m, bet organizuotam 
sportui nepriklauso, trečiasis — ukrainie
tis V. Brumel 2.28 m, ketirtasis — ameri
kietis R. Fosbury 2.24 m ir K. Šapka 2.23 
m.

„GELBĖKIM BRAŽINSKUS“ 
ŽENKLIUKAS

Vliko seimui Detroite ruošti komitetas 
išleido „Gelbėkime Bražinskus“ ženkliu
kus.

Ženkliukų kaina nenustatyta, priimama 
auka.

PIRMOJI VIETA

Treciosiose taitiečių golfo pirmenybių 
(JAV) komandinėse žaidynėse pirmąją vie
tą laimėjo lietuviai, antrąją estai ir trečią
ją latviai.

ZUBKUS IR KITI

Vašingtono mieste pardavus sklypą, ku
riame visą šimtmetį stovėjo žinoma Hen- 
dersono pilis, naujieji savininkai, baptistai, 
statys stambius įgyvenamuosius namus. 
„The Washington Post“ rugsėjo 11 d. ta 
proga įdėjo didelę nuotrauką, kurioje ma
tyti bankininkai, baptistų, miesto atstovai, 
dienraščio leidėja Graham ir lietuvis inž. 
Sigitas Zuibkus. Jis, atstovaująs statybos 
firmą „Zubkus, Žemaitis & Associates“, su 
'kitais svarstė naujos statybos planus. (E)

ALFONSO GRAUSLIO KNYGA
Lietuviškos Knygos Klubais Chicagoje iš

leido kun. Alfonso Grauslio knygą „Ieškau 

rės balsą Mikalojus su šeštoku, ir jie ėjo į salos cent
rą.

Medžiai metė šešėlius. Jau temo. Kažkur dar nu
skambėdavo paskiri šūviai, šlapi, išsipurvinę, apdras
kyti trisdešimt trys vyrai rinkosi ir žengė tolyn. Pel
kių taku juos vedė vienas čionykščių vyrų, paskui jį 
žengė Uosis. Visi buvo tylūs ne tik todėl, kad pelkėse 
liko septyniolika vyrų. Vis labiau temo, ir vis labiau 
jie skubėjo. Išėjo į laukus, vėl pasuko į pamiškę. Pie
voje kvepėjo atolas, ir spindėjo mėnesiena. Vyrai 
skubiai ėjo, nejausdami nuovargio, jie bėgo į kitą 
mišką, kur turėjo vėl apsigyventi ir vėl kovoti.

Rytą pulkininkas Burlitskis gavo pastiprinimų- 
Atgabeno kariškų laivelių, minosvaidžiais dar kartą 
stipriai apšaudė vietovę, ir, kai pradėjo vėl per pelkes 
keltis, buvo tylu. Burlitskis plaukė laiveliu, ir kai iš
lipo į salą, jis atidžiai viską apžvelgė. Buvo skaisti ir 
giedri diena. Rodos, nebuvo nieko atsitikę. Pulkinin
kas atidžiai apžiūrėjo vietovę. Kai kurie rusai nebuvo 
paskendę, ir jų kūnus išgabeno į kraštą. Burlitskis at
pažino plaukiojančią kapitono kepurę ir pasakė:

— Šitos pelkės, politruke, poros šimtų rusų ka
pas.

Paskui jis su kitais karininkais apžiūrėjo bunke
rius, rinko šovinių tūteles, žiūrėdami, kokiais gink
lais buvo šaudyta. Ant tako jis rado pamestą šach
matų karininko figūrėlę ir įsidėjo į kišenę kaip talis
maną. Ant vienos drebulės jis rado išpjautą raitelį ir 
Gedimino stulpus, ir Burlitskis nusipurtė. „Kas juos 
verčia taip kovoti, lyg rusai nebūtų žmonės“, pagal
vojo jis ir nežinojo, ar jam buvo sunku dėl pralaimė
to mūšio, air nuo tų persekiojančių Gedimino stulpų, 
kaip kartuvių, nelaimę lemiančio ženklo.

Po pusdienio rusai surinko sudaužyto savo ba
taliono likučius ir juos sumušusių lietuvių likusius 
ginklus, palapines, žuvusių lietuvių smulkius daik
tus, net maldaknyges, ir išvyko atgal. Burlitskis gal
vojo, kokį jis duos generolui raportą, ir jį slėgė ne
išsprendžiami klausimai. Likęs dalinys rinko savų 
ir svetimų lavonus.

Po to, kai visi išvažiavo, pelkės vėl buvo tuš
čios. Virš jų klykė antys, jos vėl buvo laisvos savo 
neprieinamuose plotuose, ir senė antis beviltiškai 
šaukė jau gerokai paaugusius linksmus, gyventi pra
dedančius ančiukus.

Tavo veido“ (296 psl., kaina 5 dol.; viršelis 
G. Vaitienės).

Knygos pavadinimas paimtas iš karaliaus 
Dovydo psalmės. Taigi knyga ir skirta tam 
Dievo veido ieškojimui.

Autorius savo dėstymą nuolat paremia 
kitų pasisakymais, dėl to tekste apstu teo
logų. šventųjų, filosofų, rašytojų minčių.

KNYGA ČIURLIONIO TEMA

„Iskustvo“ leidykla Maskvoje išleido 
'knygą „Čiurlionis“ su E. Mieželaičio ir A. 
Savicko straipsniais. (ELTA)

V. JANAVIČIUS „KULTŪROS BARUOSE“

„Kultūros Barų“ žurnalas Vilniuje 8 nr- 
je įdėjo Australijoje gyvenančio V. Jana
vičiaus knygos fragmentą. (ELTA)

PRIE UŽVERTOS LANGINĖS

Vilniuje išleista žemaitės raštų knyga 
„Prie užvertos langinės“ (tiražas — 30.000 
egz., 494 psl.). Įdėta apsakymai „Marti“, 
„Tbpylis“, „Petras Kurmelis“, „Kelionė į 
Šidlavą“ ir kt. (ELTA)

MUZIKA IR TEATRAS

Lietuvoje išleista septintoji almanacho 
„Muzika ir teatras“ knyga (144 psl.). Ap
tarta E. Balsio oratorij'a „Nelieskite mėlyno 
gaublio“, V. Barkausko simfoninis kūrinys 
„Trys aspektai“, 1970 m. teatrų pastatymai 
ir kt. (ELTA)

DUERERIO GRAVIŪROS
Šiais metais pasaulyje minint vokiečio 

dailininko Albrechto Duererio 500 m. gimi
mo sukaktį, ta proga Vilniuje, Parodų ru
imuose, buvo atnaujinta dailininko darbų 
paroda. Buvo parodytos Duererio graviū
ros. (ELTA)

DIDYSIS PASIRINKIMAS

Visi mes mėgstame įvairumą. Švenčių 
ar kokių iškilmių proga gražiau apsiren
giame, skaniau pavalgome. Kur nors nu
vykę norime pamatyti, ko dar nematę, ir 
pasiklausyti, ko dar negirdėję.

Pati gamta pilna įvairumų. Kiekvienas 
paukštelis kitaip gieda, kiekviena gėlelė 
kitaip žydi ir kvepia.

Visa tai patenkina mūsų kūno pojūčius, 
sukelia geresnę nuotaiką, padeda pamirš
ti kasdieninį pilką gyvenimą.

Bet tai liečia tik mūsų išviršinį gyveni
mą, mūsų gyvenimo medžiaginę pusę.

Mumyse yra ir kitas pasaulis — dvasi
nis pasaulis, kuris yra aukštesnis, kompli- 
kuotesnis ir daugiau reikalaująs, negu kū
niškasis pasaulis.

Yra žmonių, kurie gali sau duoti visa, 
apie ką tik jie pagalvoja. Jų įvairumams 
nėra ribų. Ir tokie žmonės anksčiau ar vė
liau tuo viskuo nusivilia. Jie pajunta, kad 
juose yra kažkokia tuštuma, kurios tie 
įvairumai nepajėgia užpildyti.

»»*
Taip.
Dvasinis žmogaus pasaulis ieško kitokių 

įvairumų. Tie įvairumai yra tokie, kad jų 
nei žmogaus akis mato, nei ausys girdi, 
nei į žmogaus širdį yra įėję.

Tų įvairumų parūpino mums Bažnyčios 
liturgija. Tai įvairios liturginės šventės, 
ilgesni laiko tarpai, kaip Adventas, Gavė
nia, atskiri mėnesiai, skiriami specialiam 
ko nors garbinimui, kaip gegužės ir spa
lio mėnesiai Marijos garbei; birželio mė
nuo Jėzaus Širdies garbei; paskui seka 
įvairios novenos, tridieniai ir t.t.

Jeigu mes seksime lietuviškus kalendo
rius, tai rasime smulkiai pažymėtus visus 
tuos religinius įvairumus, kurie mūsų dva
sinį gyvenimą daro įdomų, patrauklų ir 
gyvą.

Štai dabar Rožinio kalbėjimo mėnuo, 
sekantis — maldos už mirusius, o gruodis 
— mūsų sielos paruošimas naujoms Dievo 
malonėms per Kalėdų šventes.

Reikia gyventi ir jausti su Bažnyčia. 
Kiekvienu atveju kitaip nuteikti savo dva
sinius polėkius.

Ir tada mūsų religinis gyvenimas neatsi
duos nuobodžiavimo pelėsiais. Mūsų mal
dos, mūsų mintys, mūsų darbai kiekvienu 
atskiru laiku bus tokie įvairūs, kaip yra 
įvairūs paukštelių balsai ir gėlelių žiedai.

Dievas, siųsdamas per savo Sūnų, Jėzų 
Kristų, Evangelijos mokslą, neįstūmė mū
sų į vieną maišą ir juo neaptempė. Jis pa
liko didžiausią laisvę Jį garbinti. Bet ta 
laisvė terandama tik Jo nurodytu keliu ei
nant ir Jo ištikimai klausant.

Dieve,
Širdį Tu vienas aukštyn keli, —
Šviesk mums sava evangelija,
Glausk amžinai.

Brazdžionis

A. J. S.
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VOKIETIJOS LB ISTORINĖ APŽVALGA LIETUVOJE
Paskaita, skaityta XVIII-je Lietuviš
kųjų studijų savaitėje 1971 m. liepos 17 
d. Stuttgart-Hohenheim. Katalikų aka
demijos name.

Nariai ir apylinkės
Vokietijos LB narių tikslaus skaičiaus 

dešimtmečiais niekas nežinojo. Vis būdavo 
remiamasi spėliojimais. Pirmoji statistika 
užtinkama 1951 m. gegužės 1 d. VLB infor
macijų biuletenyje. Ten sakoma: „Vokieti
joje dar yra 155 vietovėse 10.271 organizuo
tas lietuvis“. 1952 metais trijuose informa
cijų numeriuose trys Skirtingi skaičiai, bet 
vienas nuo kito nedaug nuteistą: 7.442, 
7.797 ir 7.794. 1954 m. liepos 22 — 18/93 in
formacijų numeryje randame: „Organizuo
tą lietuvių bendruomenę Vokietijoje suda
ro 7.407 asmens“. 1957 m. spalio 19 d. Val
dybos pirmininkas J. Bataitis praneša Ta
rybai, kad tikrų narių esą apie 2.500 iki 
3.000 ir 30 apylinkių, o kitos esančios ne
gyvos. 1962 m. vasario 26 d. Inf. Nr. 13 rašo
ma, kad Vokietijoje esą 8.803 lietuviai, bet 
jie ne visi priklauso Bendruomenei. 1964 
m. balandžio 4 d. Valdybos pirmininkas 
ton. dr. J. Aviža praneša Tarybai, kad 
Vokietijos lietuvių bendruomenėje yra 
3.096 nariai ir 50 apylinkių. 1967 metais, 
priėmus naująjį statutą, buvo įvestos na
rdo knygelės su numeriais, reikalaujant iš 
kiekvieno Bendruomenės nario raštiško pa
reiškimo, kad nori būti ir toliau Vokietijos 
LB nariu, arba j ją įstoja. Nuo tada Skai
čiai paaiškėjo. Iš pradžios užsiregistravo 
apie 700 narių, o š. m. gegužės 1 išduota 
tūkstantoji nario knygelė. Tuo tarpui, aišku, 
visa eilė registruotų narių pasimirė, o kai 
kas iš Bendruomenės organizacijos pasi
traukė. 1971 m. liepos 12 d. Vokietijos Lie
tuvių bendruomenėje buvo 951 narys ir 34 
oficialios VLB apylinkės. Savaime supran
tama, kad lietuvių Vokietijoje yra kur kas 
daugiau negu 1.000. Pirmoj eilėj Bendruo
menės mariais gali būti tik nuo 18 metų am
žiaus. Tad vaikai ir jaunimas iki 18 metų 
tikrai sudarytų dlar kita tiek. Toliau — visa 
eilė buvusių Eendmuomenės narių arba jais 
laikomų 1967-1968 metais atsisakė pasira
šyti pareiškimą. Tai buvo daroma dėl dau
gelio priežasčių. Kai kas bijo bet kokio pa
sirašinėjamo, kiti nenori mokėti solidarumo 
mokesčio, treti nenori trukdyti sau pato
gaus gyvenimo bendruomeniškais įsiparei
gojimais, o dar kiti vis neužmiršta, kad ka
daise buvo kažkokių komitetų tikrai ar ta
riamai neskriausti. Bendruomenės narių 
tarpe diaiug yra Vokietijos piliečių, nemaža 
taip pat tokių, kurie nuo 1958 metų atvyko 
į Vokietiją kaip vokiečių kilmės asmenys. 
Yra net apylinkių, kurios įsikūrė tik šios 
repatriacijos pasėkoje ir kuriose visi na
rtai atvykę Vokietijon kaip vokiečiai. Ben
druomenės marių tarpe yra taip pat šimtą-1 
procentinių vokiečių, būtent, lietuvių vyrų 
vokietės žmonos ir atvirkščiai.
Bendruomenės sąranga 
Taryba

Vyriausiasis Vokietijos lietuvių bendruo
menės organas yra jos tarybai, renkama 
visų pilnateisių narių trejiems metams. Pir
moji taryba išrinkta 1950 m. birželio ar lie
pos trnėn., posėdžiavo 1950 m. liepos 22 d. 
Schweinfurte. Ją esame išsamiai suminėję, 
'kalbėdami apie Vokietijos LB kūrėjus. Iš 
pradžios taryba būdavo renkama dvejiems

MARGASIS MANO 
GYVENIMAS

JONAS LIOBĖ

Atsiminimai 75 metų gyvenimo sukakties 
proga

Tada įgrįžaiu į Viekšnius, nes ten turėjom 
butą- Ilgai nelaukęs ten nuvykau į kompar
tijos būstinę ir paprašiau darbo. Iš pradžių 
sakė, tad būsiu skiriamais didelio ūkio ve
dėju. Kai vėl nuėjau už trijų dienų, tuomet 
jau sakė, kad negali manęs skirti, nes esu 
buvęs smetoninis policininkas. Paprašiau, 
kad duotų kitokį darbą. Davė Viekšnių ge
ležinkelio stoty. Iš pradžių kirkia štupavau 
pabėgius įsu kitais darbininkais. Bet greit 
darbininkų seniūnas diavė geresnį darbą: 
-paskyrė saugoti geležinkelį, juo vaikštinėti 
ir žiūrėti, kad įkas nesugadintų. Bet neteko 
ilgai vaikštinėti, nes prasidėjo karas. Pabė
gau į namus.

Kai buvo žmonės vežami, tai air mes jau 
buvom .pasiruošę tai nelaimingai kelionei. 
Kai vieną rytą išvežė kitoj pusėj gatvės 
įgyvenusį Pocių su šeima, kuris anksčiau 
taip pat buvo tardavęs gelež. policijoje ir 
paskutiniu laiku buvo buvęs šaulių būrio 
vadu, tai maniau, tad ir man jau tas pat 
bus. Pradėjom ryšulius rišti. Bet išėjo lai
mingai. Tik reikėjo apie 2 savaites pasi- 
slapstyti. Su gimnazijos mok. J. Karpavi
čium tas 2 savaites pas ūkininką klėty išbu- 
vom, kol rusų kariai pasišalino.

Kai -grįžau į Viekšnius, tuojau nuvykau į 
policijos punktą. Komunistiška policija jiau 
buvo išbėgusi. Punkto viršininkas Z. Tama- 
šauckas mane priskyrė prie raštinės darbo. 
Tai -nuo to laiko buvau vidaus policijoj ir 
visą laiką dirbau raštinės darbą, kol teko 
pasitraukti iš tarnybos ir iš mylimos tė
vynės 1944. X. 4 d.

Išvažiavom iš Viekšnių. Buvau iškeltas ir 
į Vilniaus kraštą. Eiuvau Šalčininkėliuose, 
Švenčionyse ir pačiame Vilniuje. Kai buvo 
sudaryta suvestinė polic. kuopa ir kuopos

metams. Taip antrieji rinkimai įvyko 1952 
m. rugpiūčio 2 d., juose dalyvavo 12 apy
gardų, ir buvo išstatyti 52 kandidatai, iš 
kurių išrinkti 12 tarybos narių. 1954 m. lie
pos 22 d. rinkimuose savo balsus atidiavė 
2.713 asmenų iš 65 vietovių, o kandidatavo 
43 pretendentai. Nuo 1956 m. pereita į tri
metinę 'rinkimų sistemą, ir pradėta rinkti 
15 tarybos narių. 1956 m. liepos 29 d. buvo 
-rinktasi iš 46 kandidatų, 1959 m. rugpiūčio 
2 d. — rinktasi iš 24, balsuojant 26 apylin
kėse. 1962 metais rinkimai įvyko liepos 8 
d., kandidatavo 41, rinko 41 apylinkėje 
1.608 nariai. Nuo 1965 m. tarybos rinkimai 
nukelti į pabaigą metų, nes reikėjo taikytis 
prie lapyskaitinių metų, kurie anksčiau, bū
davo baigiami liepos mėnesį, o dabar sude
rinti su kalendoriniais metais, kaip Vokie-

KUN. BRONIUS LIUBINAS

tijoje yra įprasta. 1965 m. rinkimai buvo 
gruodžio 12 d., dalyvavo 27 apylinkės, rin
ko 1.071 narys iš 36 kandidatų. Įvykdžius 
griežtą narių registraciją, 1968 m. lapkričio 
23 d. vykusiuose rinkimuose dalyvavo 31 
apylinkė su 753 balsuotojais. Buvo renka
masi iš 28 kandidatų.

Tarybon įgali būti renkami Vokietijos LB 
pilnateisiai nariai, sulaukę 21 metų am
žiaus. Naujai tarybai išrinkti kadenciją bai
giančioji taryba sudaro rinkimų komisiją 
iš 5 asmenų, kurie rinkimus veda pagal ta
rybos priimtus specialius rinkimų nuosta
tus. Išrenkami tie kandidatai, kurie gauna 
daugiausia balsų iš visų balsuotojų. Jokių 
teritorinių rinkimų 'apygardų nėra. Iki šiol 
veikusiose tarybose buvo iš viso išrinkti 56 
asmenys. Keliant kandidatų populiarumo 
klausimą, reiklia konstatuoti, kad per 7 ta
rybų rinkimus (apie 1950 metais rinktąją 
nerasta duomenų) pirmosiose trijose vieto
se buvo 11 asmenų: 5 tartus kun. V. Šar
ka, 3 kartus kiun. A. Keleris, po 2 tartus 
tėv. A. Bernatonis, kun. B. Liubinas, E. Si
monaitis ir P. Zunde, po vieną kartą kun. 
J. Avižas V. Bartusevičius, J. Deveikė, A. 
Giedraitis ir I. Rugienius. Profesijomis ta
rybų nariai pasiskirsto šitaip: 10 mokytojų, 
7 karininkai, iš jų 4 Lietuvos kariuomenės 
ir 3 Labor Service, 7 kunigai, iš jų 2 evan
gelikų ir 5 katalikų, 6 buvę Lietuvos val
dininkai, po 5 gydytojus ir teisininkus, 4 
ekonomistai, 4 tarnautojai, po 2 diplomuo
tus chemikus ir diplomuotus inžinierius, 2 
buvę Lietuvos universiteto dėstytojai, 2 
žurnalistai, po vieną muziką ir šeimininkę. 
Tarybos narių amžius yra. buvęs tarp 25 
ir 80 metų. Iš 8 į 7 tarybas yra išrinkti du 
dabartinės tarybos prezidiumo nariai, tai 

I tėv. A. Bernatonis ir dr. J. Grinius. Dr.
Grinius yra taryboje išbuvęs ilgiausia, iš 
viso 19 metų, tuo pralenkdamas trejais me
tais tėv. A. Bematonlį, kuris, tiesa, į visas 
tarybas išrinktas, tačiau iš vienos buvo pa
sitraukęs. 8 buvę tarybų nariai j'au yra. mi
rę, 36 gyvena- Vokietijoje, dabartinius 15 
niariiĮ įskaitant, kiti išemigravo į užjūrius.

Nuolatinis tarybos prezidiumas įvestas 
nuo 1968 metų. Jame yra dr. Jonas Grinius 
— pirmininkas, tėv. Alfonsas Bernatonis — 
vicepirm., Arvydas Lingė — sekretorius. 
Savo posėdžių Vokietijos LB taryba renka-

vadu buvo Itn. Sutkus, tai neatsirado, tad 
kas iš tos kuopos būtų galėję dirbti rašti
nėje. Tai buvau priskirtas prie tos suvesti
nės kuopos raštinės. Kai kuopą likvidavo, 
tai grįžęs ir vėl tą patį darbą dirbau. Bu
vau vadinamas „plunksnagraužiu“.

Iš Viekšnių buvau nukeltas į Laižuvos 
punktą, vėliau į Vegerių, o dar vėliau į Kli- 
kulių. Prieš išvykstant buvau vėl grąžintas 
į Viekšnius.

Visur ir visuomet man buvo gerai ir se
ikėsi. Bet vis tiek negaliu per daug pasi
džiaugti savo tarnybomis. Taip, karine g’a- 
liu pasidžiaugti, kad ji man -buvo mylima ir 
tamybiškai teisinga. Jei būni teisingas, 
drausmingas, tvarkingas ir tarnybiškas, o 
nesvarbu tavo mokslas, tai ir gauni paaukš
tinimą. O gal ir dėl to. kad buvo tvarkoma 
įstatymiškai. Bet jau policijoj buvo kitaip. 
Visa tarnyba priklausė daugiau niuo virši
ninkų malonės. Jei viršininkui patikai, tai 
ir gerai, o jei ne. tai gausi pasiūlymą va
žiuot pas mamą. Ištarnavau 20 metų ir bu- 
vau, kaip tas piktas pinigas, vis mėtomas 
iš vienos vietos į kitą. Per 20 metų tarny
bos teko būti septyniose apskrityse ir 22 
vietose. Aš vis galvodavau, kodėl policijos 
tarnautoj a-ms negalėjo būti pei’ 22 metus 
išleistas atitinkamas įstatymas. Man vis at
rodo, kad -policijos tarnybą -galima lyginti 
su ūkininko samdiniu (bernu). Štai, tar
naudamas policijoj, mėgdavau rašinėti į po
licijos žurnalą, na, ir honoraro gaudavau 
vieną kitą šimtelį. 1934 m. buvau- parašęs 
dėl pasienio policijos netikslinigumo einant 
sienos apsaugą. Tada jau maniau, kad bus 
baigta su tarnyba. Bet žurnalas vien iš
spausdino atsakymą, tad eiliniai nesupras, 
o viršininkai nesutiks. Apsidžiaugiau, kad 
tik tiek.

(Bus daugiau) 

si kartą į metus, bet gali būti sukviesta ir 
dažniau. Iki šiol taryba yra posėdžiavusi 23 
kartus, 1 kartą Schweinfurte, 3 kart Han- 
noveryje ir 19 kartų Romuvoje, Vasario 16 
gimnazijos bendrabučio rūmų salėje. Kraš
to taryba savo posėdžiuose apžvelgia veiklą 
bei jos galimybes, tvirtina valdybos pateik
tąją finansinę apyskaitą, priima sekančių 
metų sąmatas, išrenka vykdomuosius orga
nus. Savo rezoliucijose taryba atžymi 
opiuosius gyvenamojo meto lietuvių reika
lus. Taip pat daug kartų pasisakyta lietu
viškojo švietimo klausimais, ypač ryšium 
su Vasario 16 gimnazija, pasisakyta dėl už
sienių lietuvių bendravimo bei bendradar
biavimo su okupuotosios Lietuvos pareig - 
nais ir žmonėmis, protestuota dėl varžymų 
ir persekiojimų okupuotoje Lietuvoje, ska
tinta remti lietuviškąjį užsienių jaunimą 
ir t.t. Vokietijos LB taryba yra vyriausias 
Bendruomenės turimosios nuosavybės savi
ninkas.

(Bus daugiau?

S&aityteįii tai^Aai
KASPARAS NERIMSTA

Europos Lietuvio Nr. 28 mums -gerai pa
žįstamas S. Kasparas rašo, kad-, matyt, Jau
nasis Jonas Europos Liet. Nr. 3 būsiąs už
gavęs G. I. Ramučio ambicijas ir tas ėmęsis 
ginti savo jau žilo plauta tartą, (kad ji 
esanti teisinga, o Jaunasis Jonas jos ne
suprantąs.

Klysta Kasparas, taip -rašydamas. Jauna
sis Jonas -mano ambicijos neužgavo, ir -aš 
žilo -plauko kartos negyniiaiu ir neginu. Ji, 
ypač tėvai, jų tarpe ir Kasparas netoli at
silikęs, turi laibai raudonuoti, kad jų jiau 
paaugę vaikiai -skundžiasi, jog tėvai neišlmo- 
įkė savo gimtosios kalbos, -kad jiaunimas ne
žino, k-ur yra Lietuva. Aš tik širdingai pa
sidžiaugiau, tad atsirado lietuvis jaunuo
lis, kuris kelia šį labai aktualų lietuvių jau
nuomenės klausimą. Norim -ar nenorim, bet 
reikia pasakyti, kad lietuviškosios jiaunuo- 
menės dalis tolsta nuo lietuviškųjų reikalų, 
nuo tų reikalų, kuriais mes gyvenome, o ir 
dabar dar gyvename. Ir patys jaunuoliai 
-sako, kad tai tėvų kaltė, oiir patys tėvai pa
matė, kur eina jų lepinamas jaunimėlis.

Mūsų lietuviškosios jaunuomenės gyve
nime yna labai daug šviesių prošvaisčių, 
'bet yra ir tamsių -debesėlių. Yra vaikų, ku
rie neskaito lietuviškų knygelių, nemoka 
poterių kalbėti savo motinos kalba. Čia ir 
-mūsų kunigams krinta didelis, oi, didelis 
kaltės šešėlis. O kad tarp šių dienų lietu
viškosios jialunuomenės ir žilo plauko sulau
kusios visuomenės yra tam tikrais atvejais 
nuomonių skirtumo, tai nei Jaunasis Jonas, 
nei Kasparas negali paneigti. Jų buvo se
niau, yra dabar ir Ibus ateityje, bet jų galė
tų nebūti. -Galėtų visi kartu susieiti, savo 
norus iir polinkius išsipasakoti ir viską šir
dingai ir 'atvirai išsiaiškinti. Tada, manau, 
išnyktų vieni kitų kaltinimai. Netektų tada 
ir Kasparui drumsti lietuviškosios visuome
nės ežerėlio vandens, (kuriame jis vėliau 
bando lengvai žuveles gaudyti.

Toliau Kasparas rašo, tad beveik nėra 
minėjimų, kur nebūtų nugeriama. Ne. Pa
dorūs lietuviai per minėjimus ar kitus iš
kilmingus pobūvius negeria, bet jei juose 
nedalyvauja, kiaip -aktyvūs programos daly
viai, tai atsisėdę salėje išklauso minėjimo 
programos. Ir tik -po to, kur yna įrengtas 
bufetas, sueina su kaimynais ir draugais ir, 
įkas čia nuostabu!, išgeria po kaušą kitą 
alaus troškuliui numalšinti, o kartais, žino
ma, ir po burnelę stipresnės išmeta. O jei 
k,as išgėręs eina-, kaip jis rašo, didžiulių 
lietuviško darbo barų versti ir Lietuvos va
duoti, tai nebent tokie darbininkai ir va
duotojai, kaip pats ponas Kasparas. Bet kur 
jų nėra?

Pagali-au Kasparas turėtų žinoti, tad ir 
mūsų lietuviškosios jaunuomenės sambū
riai. kad ir netiesiogiai, -gauna daugiausia 
paramos iš tų, kurie išgeria, Žinoma, aš čia 
-nekalbu apie besaikį gėrimą.

O kodėl -Romas 'Kinka nebuvo išrinktas į 
DBLS -valdybą ir Lietuvių Namų B-vės di
rektorius, Kasparas gerai žino. Jis žino, (kad 
LNB yra valdžios įstaigose registruota ben
drovė. Jais gerai žino, kad tos bendrovės di
rektoriais gali būti renkami tik tos bendro
vės akcininkai. Jis matė, kad ir tame akci
ninkų susirinkime buvo vyriausybės pati
kėti žmonės, kurie žiūri, tad viskas eitų 
-pagal įstatymais nustatytąją tvarką. Ir 
Kasparas pats prisipažino, kad jis į bendro
vės direktorius siūlė ne akcininką. Ir, grei
čiausia, siūlė tik tam , kad vėliau galėtų 
priekaištauti, jei akcininkų susirinkimas 
būtų jį, Romą Kinką, išrinkęs į Lietuvių 
Namų Bendrovės direktorius. Ir tai ne pir
mas -atsitikimas, (kur Kasparas taip elgiasi 
ir kelia erzelį lietuvių tarpe: statytas a. a. 
K. Balučiui paminklais — užkliuvo už Kas
paro, DBLS -rengė Steigiamojo Seimo minė
jimą Londone — irgi -užkliuvo už Kasparo.

Man -atrodo, tad J. šateikis Europos Liet. 
Nr. 30 teisingai Kasparą priskaitė prie tų 
visuomenės veikėjų, kurie visada kelia 
riaušes ir nė vieniu nėra patenkinti.

Aš nesu įgaliotais kalbėti klubų, LNB ir, 
DBLS vardu, bet manau, kad nesuklysiu , 
pasakęs, jog visi mielai laukia lietuviško- I 
sios jaunuomenės j savo eiles. Tik tegu 
-ateina, visi išsiteksime, ir darbo bus vi
siems. Pagali-au jei jau Kasparas kaltina 
LNB ir DBLS, tad jie mūsų jaunuomenę

VARŠUVOS RUDENS FESTIVALYJE

Vilniaus filharmonijos kamerinis orkest
ras, vadovaujamas S. Sondeckio, išvyko į 
Lenkiją dalyvauti „Varšuvos rudens“ festi
valyje.

DONELAIČIO BAŽNYTĖLĖS LIEKANOS

„Draugas“ rašo, kad Tolminkiemyje, ku
rį -rusai vadina Čistije Prudy, buv. Kristijo
no Donelaičio bažnytėlės liekanos visiškai 
-apleistos ir -apaugusios brūzgynais ir dilgė
mis.

Tos vietos rusai neleidžia lietuviams 
tvarkyti.

DR. M. JUČAS

Lietuvoje istorijų -mokslu daktaro diser
taciją apgynė Mečislovas Jučas.

Disertacijoje jis išstudijiavo baudžiavos 
žlugimo pradžią Lietuvoje, jos istorines ap
linkybes -ir priežastis.

stumia nuo bendre lietuviškosios bendruo
menės kelio, tai pirmiausia jis pats turėtų 
parodyti mums visiems -gerą pavyzdį. Jis 
yra Lietuvių bendruomenės pirmininkas, ir 
matome, (kad daugeliu atvejų visai nevykęs 
pirmininkas. Tačiau -atrodo, tad jaunosios 
įkartos atstovui savo -posto ir nemano ati
duoti. Kad ir nevykusiai, bet pirminankau- 
jia. M-amatrodo, kad -nebūtų mūsų tarpe tiek 
dlaug nesutarimo, jei ten. būtų jaunesnio
sios tartos nuoširdus ir savo darbui atsida
vęs pirmininkas.

Baigdamas aš griežtai protestuoju prieš 
mūsų žymiųjų žmonių nuvertinimą, kai 
Kasparas juos lygin-a su šių dienų ilga
plaukiais, kurių dalis yriai vi-sokio plauko 
išsigimėliai, hipiai ir valkatos. Jeigu mūsų 
tauraus -atminimo Vydūnas ir kiti ir nešio
jo kiek ilgesnius plaukus, tai jie buvo tvar
kingai sušukuoti, ir -barzda gražiai apkar
poma. Jei buvo sagos, tai jos buvo užseg
tos. Jų baltiniai ir visi kiti rūbai buvo šva
rūs ir rūpestingai prižiūrimi. Jų protai bu
vo šviesūs.

Tai tiek, pone Kasparai, šiuo metu, ir 
daugiau į tavo priekaištus neatsakinėsiu, 
nes su tavim prasidėk, tai pupų rėtį pasi
dėk.

G. I. Rimutis

L. DIGRYS VOKIETIJOJE
Vargonų menininkas Leopoldas Digrys š. 

m. rugpiūčio mėn. grojo rytų Vokietijos 
miestuose. Tai -buvo trečioji Di-grio išvyka Į 
R. Vokietiją, šį pavasarį jis koncertavo 
Fed. Vokietijos miestuose — Bremene ir 
Tiubingene. Tuo pačiu metu sol. E. Kania
va koncertavo šiaurės Kaukaze, ten suren
gęs dešimtį koncertų. (ELTA)

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

NELIESKITE MĖLYNO GAUBLIO

„Literatūra -ir menas“ rašo, tad Eduiardb 
Balsio oratorija „Nelieskite mėlyno gaub
lio“ -su dideliu, pasisekimu buvo parodyta 
Lietuvoje, Len-ingirade, Maskvoje, Lenkijo
je ar susilaukė rusų spaudos įvertinimo. 
-Pvz., „Pravda“ rašo: „Man sunku ką nors 
išskirti oratorijoje. Ir tyrose, j'audinančiose 
savo naivumu vaiko dainelėse, ir tragiškoje 
motinos raudoje dėl žuvusių miške vaikų, 
dr nuostabiuose choro epizoduose, ir ryškio
je instrumentinėje dalyje — visoj oratori
joj Skamba didelio -menininko -patrioto šir
dies balsas“.

E. Balsio oratorija „Nelieskit mėlyno 
gaublio“ yra-pristatyta 1971 m. valstybinei 
premijai.

P. BAUBINO PRAKTIŠKA DISERTACIJA

Petras Baubinas Kaune apgynė traiuma- 
tologijos-ortopedijos mokslo srities diser
taciją ir gavo daktaro laipsnį.

P. Baubinas dešimt metų specializavosi 
įgimto šlaunikaulio išnirimo -gydymo prob
lemose. Jo pasiūlymais, kaip gydyti luošus 
vaikus, pasinaudojo kitos respublikos ir už
sienis.

ŠIAULIŲ TEATRO SUKAKTIS

Šiaulių miesto 'teatras rugsėjo 23 d. at
šventė savo 40 metų sukaktį.

„Tiesa“ rašo, kad -per tą laiką teatras tu
rėjo vieną išsiskiriantį bruožą — jis buvęs 
lietuviškos dramaturgijos puoselėtojas.

Teatro vyr. režisierius yra Mamertas 
Karklelis, o 'antrasis — Natalija Ogaj.

KRAŠTOTYRININKŲ DISKUSIJOS

„Tiesa“ rašo, kad Telšiuose įvyko kraš
totyrininkų konferencija.

Konferencijoje dalyvavo -penkiolikos Že
maitijos rajonų -delegatai, ir buvo padisku
tuota, kaip turėtų būti užrašyti tarybinio 
'gyvenimo reiškiniai dr kt.

PASVEIKINO M. GLEMŽAITĘ

Kupiškio rajono gyventojai pasveikino 
liaudies meno ir tautosakos rinkėją etno
grafę Mikaliną Glemžai-tę jos 80 metų su
kakties proga.

Ta. pačiai proga muziejuje buvo suruošta 
paroda, kuri rodo M. Glemžaiitės ir jos se
serų darbą renkant liaudies meną.

„LIETUVA“ I PRANCŪZIJĄ

Lietuvos valstybinis 'ansamblis „Lietuva“ 
rugsėjo 26 d. išvyko gastrolėms į Prancūzi
ją.

Ansalblis numato surengti apie 15 koncer
tų Paryžiuje ir kituose miestuose. Be dai
nų, prancūzai -pamatys ir liaudies šokių 
„Kepurinę“, „Sadutę“, „Lenciūgėlį“, „Dži- 
gūną“, „Gaidį“ ir (krt. Taip pat ansamblis 
sudainuos ir pašoks prancūzų dainų ir šo
kių..

Kartu su ansambliu koncertuos ir da-ini- 
ninlfcas V. Noreika.
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TAUTOS FONDAS DĖKOJA

D. Gintui, paaukojusiam vieną svarą.
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

BRITANIJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
IV-JOJE ŠOKIŲ ŠVENTĖJE

Tautinių Šokių Šventė bus 1972 m. liepos 
2 d. Chicagoje. Ji jungiama su tuo metu 
vykstančiu Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresu.

Tos Šventės Rengimo Komiteto pirmi
ninkas, la įkydamasis Londone, pakvietė 
mūsų šokėjus dalyvauti.

D. B. Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba, išsiaiškinusi tą reikalą su pirm, 
dr. L. Kriaučeliūnu, priėjo nuomonės, kad 
tam tikslui reikia sudaryti bendrą šokėjų 
grupę iš visų esamųjų ir išleisti į šventę.

Norėdama tokią grupę sudaryti, D. B. 
Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba 
siunčia esamųjų grupių vadovams laiškus, 
kaip tai numatoma padaryti.

O jaunuoliai, kurie nepriklauso jokiai 
glrupei ir norėtų įsijungti į tą bendrąją, 
prašomi susisiekti su Krašto valdybos 
pirmininku S. Kasparu, 32 Puteaux Hou
se, Roman Road, London E2 ORF

Grupės paruošimo vadove Krašto valdy
ba pakvietė J. Baublienę.

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 
rudens balius

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

Pradžia 7 vai. vakare. įėjimas 30 penų.

SUNKIAI SERGA K. NOREIKAITĖ

Rugsėjo 25 d. Kostulė Noreikaitė buvo 
rasta sukritusi ant grindų savo kambary
je su mažomis gyvybės žymėmis.

Dabar ji Bethnal Green ligoninėje pra
deda atgauti sąmonę, bet dar negali kalbė
ti.

„GRANDIES“ REPETICIJOS
Pradedant ketvirtadieniu, spalio 14 d., 8 

vai. vak., „Grandis“ darys repeticijas Lon
dono Sporto ir Socialinio klubo salėje 
(345A Victoria Park Road, London, E. 9).

Ir toliau tos repeticijos bus vis kiekvieną 
ketvirtadienį, punktualiai 8 vai. vakaro.

Jaunuoliai, kurie nori dalyvauti „Gran
dies“ grupėje, prašomi atvykti j repeticijas.

Grupės tautinių šokių mokytoja yra pa
kviesta J. Baublienė.

JAUNASIS JAUNIMAS PRADĖJO DARBĄ
Jaunasis jaunimas pradėjo tautinių šo

kų, dainavimo ir vaidybos repeticijas.
Jis ir renkasi kiekvieną sekmadienį, tuoj 

po pamaldų, Sparto ir Socialinio klubo salė
je (345A. Victoria Park Road, London, 
E 9).

Visi jaunieji kviečiami dalyvauti. Dėl 
smulkesnių informacijų prašome kreiptis į 
vedėją V. Jurienę.

DALYVAVO KONFERENCIJOJE

Britų Darbo Partijos kvietimu, tos par
tijos metinėje konferencijoje spalio 4-8 dd. 
Brightone Lietuvos Socialdemokratų Par
tijai atstovavo J. Vilčinskas.

DARBIEČIŲ PARTIJOS KONGRESE

Spalio 4-7 d.d. vykusiame D. Britanijos 
Darbiečių partijos 70-jame kongrese 
Brightone Lietuvių Darbiečių grupei atsto
vavo inž. R. Baublys.

Inž. R. Baublys su ponia buvo pakviesti 
ir dalyvavo D. B. Darbiečių partijos cent
ro komiteto surengtame priėmime ir vėliau 
Socialistų Intemationalo pietuose.

GLOUCESTERYS

TAUTOS ŠVENTĖ GLOUCESTERYJE

Minėjimas įvyko rugsėjo 18 d. Prisirinko 
pilnutėlė klubo salė tautiečių, o jų buvo 
iš arti ir iš labai toli.

Minėjimą atidarė K. Stonaitis ir pakvie
tė DBLS pirmininką J. Alkį paskaitai.

Paskaitininkas savo kalboje paaiškino,
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kodėl mes švenčiame tautos šventę. Vy
tauto Didžiojo karūnavimo diena — rug
sėjo 8-ji yra tapusi tautos švente. Nurodė, 
kokia brangi buvo ir yra lietuvių tautai 
ši šventė.

Po paskaitos sugiedotas Tautos Himnas. 
M. Gelvinauskienei vadovaujant, G. Ci- 
bulskaitė padeklamavo O Lietuva, motinė
le, B. Cibulskaitė Tėviškėlę, G. B. Cibuls- 
kaitės vamzdeliu ir stailefonu pagrojo Lie
tuva brangi, Kur banguoja Nemunėlis, Sė
džiu po langeliu, Leiskit į tėvynę ir Kei 
serai serai.

Po programos visuomenė išsidėstė salėje 
prie staliukų, kalbėjosi ir vaišinosi sumuš
tiniais ir pyragaičiais.

Nuoširdžiausias ačiū paskaitininkui DB 
LS pirmininkui J. Alkiui už labai gražią 
paskaitą, bradfordiškiams. kurie nebijojo 
vargo ir tolimos kelionės ir atvažiavo, Vy
ties klubo pirmininkui S. Grybui, kultūros 
reikalų vedėjui A. Bučiui ir baro vedėjui 
P. Zdanavičiui, Coventrio skyriaus pirmi
ninkui J. Dimšai už suorganizuotą ekskur
siją ir visiems ekskursantams, taip pat L. 
A. Valentukevičiams, daug prisidėjusiems, 
kad būtų padengtos išlaidos, ir už sumuš
tinius, A. J. Vilimams, J. A. Beliūnams ir 
G. A. Cibulskiams, J. Kukštai ir J. J. Zo- 
lečikams už gražią muziką, kuri visus 
'inksmino, visiems prisidėjusiems ir daly- 
zavusiems nuoširdus lietuviškas ačiū.

Rengėjai

BRADFORDAS
Paroda

Vyties klubo patalpose, 5 Oak Vilias, 
Bradford, spalio 16 d. atidaroma mąnches- 
teriečio A. Padvoiskio kruopščiai sudaryta 
Lietuvos augmenijos ir gyvūnijos paroda.

Iškabintas daugiau kaip 600 spalvotų 
vaizdų rinkinys.

Paroda bus atidaryta iki gruodžio 5 d.
Maloniai kviečiami visi aplankyti šią re

tą parodą.
Vyties klubo Valdyba

MANCHESTERIS
ŠILTAS GRAŽUS RUDENĖLIS

Malonios vasaros dienos praėjo. Atėjo 
rudenėlis, ir su rugsėju visi stojo darban: 
jaunieji mokslo tęsti, vyresnieji darbo dirb
ti, visuomeninės organizacijos į lietuviškos 
idėjos dirvas pasinėrė.

Manchesterio L. S. Klubas suorganizavo 
gausią ekskursiją Bradfordan į Tautos 
šventės minėjimą. Išvykos vadovas St. Sas
nauskas ir dalyviai labai patenkinti brad- 
fGirdiškiais.

Sekančią savaitę vietos DBLS Skyrus su
ruošė Tautos šventę Manchesteryje. Išklau
syta pirm. A. Jalovecko žodis ir preleg. D. 
Damausko apie senovės Lietuvos praeitį 
paskaita; eilėraščių, sugiedotas himnas, ir 
šauniai pabendrauta.

Dar savaitėlė, ir didžiulė bene pirmoji 
bradfordiškių ekskursija užgriuvo man- 
chesteriškius. Mielieji kaimynai dviem au
tobusais aplankė zoologijos sodą, o vėliau 
klubo patalpose įvyko nuoširdus pasisve
čiavimas. Klubo vadovybė ir šeimininkė O. 
Ivanauskienė pavaišino sočiai pietumis, vė
liau pora šimtinių mūsų šiauriečių susipa
žino, išsikalbėjo, dainiais išdainavo, o jau
nieji pašoko. Džiaugėsi klubu pirmininkai 
Grybas, Stankevičius, jų vadovybės ir visi 
tautiečiai. Valio šiauriečiai! Tebūna tai tra
dicija.

Skautų rajono vadijos, vienetų vadovų, 
tėvų komiteto pirmininkų posėdis buvo rug
sėjo 25 d. Klubo patalpose. Į posėdį susi
rinko raj. dvasios vadovas kun. S. Matulis, 
raj. vadas skt. J. Maislauskias, raj. vadeivė 
pskt. G. O'Brien, su vyru, vietininkijos viet. 
pskt. A. Jakimavičius, ūkio vedėjas pskt. 
A. Gerdžiūnas su pskt. žmonele, v. sklt. J. 
Traškienė, draug. N. Kutkutė, sk. vyt. P. 
Viržintas, pskt. D. Damauskas, tėvų k-to 
pirm. V. Bernatavičius su J. Damoševičium, 
DEiLS jaunimo sekcijos pirm. A. Gasiūnas 
ir klubo sekr. J. Dubickas.

Posėdį atidarė J. Mastauskas ir pakvietė 
kun. S. Matulį pirmininkauti, o P. Viržintą 
sekretoriauti. Reikėjo apsvarstyti ir nutarti 
25 darbotvarkės punktus, kas su Skautišku 
nuoširdumu ir buvo padaryta.

Iš centro vadovybės bei vietovių pareigū
nų pranešimų paaiškėjo, kad metų .bėgyje 
buvo atlikta gana daug — didžioji jubilie
jinė stovykla Vokietijoje, Skautų dalyvavi
mas programose, reprezentavimasis anglų

skautų tarpe, „Budėkime“ laikraščio leidi
mas, tęsimas skautiško judėjimo krašte, 
santykiavimas su pasaulio lietuvių skautija 
ir kt.

Nutarta sekančiais metais skautų stovyk
lą rengti liepos 22-29 d. Sodyboje. Į stovyk
lą kviečiami kitų kraštų lietuvių skautų 
vienetai. I pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą Anglijos skautams atstovauti delega
tais siųsti nutarta N. Kutkutę ir P. Viržin
tą ir dalyvauti reprezentacinėje šokių gru
pėje. Bendram jaunimo darbui jungtis su 
DBLS jaunimo sekcija. Rasti būdų pareng
ti jaunimo judėjimui vadovų ir eilę kitų.

Ta proga rėmėjo žymenimis apdovanoti: 
pskt. D. Damauskas jo 65 metų sukakties 
proga ir Manchesterio Soc. Klubas. Kartu 
pasiųsti sveikinimus ir padėką sktn. B. Zin- 
kui, sktn. J. Alkiui, mokyt. V. Ignaičiui, 
Krašto b-nės pirm. S. Kasparui, Derbio 
Skyr. pirm. J. Levinskui padėkoti už svei
kinimus.

Posėdis pradėtas ir baigtas skautiškomis 
tradicijomis. Jis buvo darbingas ir labai se
seriškai broliškas.

Manchesterio skautų Tėvų Komitetas ir 
visuomenė paruošė vaišes dalyviams, ku
rioms šeimininkės Barauskienė su Navic
kiene nesigailėjo laiko ir triūso.

Gražu buvo matyti, kai moterų būrelio 
pirm. O. Dainauskienė su savo narėmis vi
sur talkininkavo.

Ta proga berniukams buvo suruošta pa
rodomoji skautų stovyklėlė, kuriai vadova
vo sktn. J. Maslauskas, o pamaldas laikė 
kun. S. Matulis.

Manchesteriškiai džiaugėsi visais svete
liais ir taria: iki pasimatymo vėlei!

D. Rainutis

PADĖKA
Manchesterio savaitgalio stovyklėlės 

maisto išlaidoms padengti nuoširdžiai yra 
aukoję:
Lietuvių Klubas £7.00, kun. S. Matulis 
£4.00, A. B. Rimeikis £2.00, S.A. Lauruvė- 
nas £1.00, Silnickas £1.00.

Nuoširdus ačiū šeimininkėms Br. Ba
rauskienei ir J. Navackienei už skanų mais
tą per abi dienas, o Klubo Valdybai už pa
talpas.

Stovyklautojų vardu tariu 
skautišką ačiū.

ps. A. Jakimavičius

BELGIJA
S. BALTUS — SUKAKTININKĖ

Spalio 9 d. Belgijos liet, bendruomenės 
pirmininkė Stasė Baltus - Dominaitytė 
atšventė 25 metų savo vedybinio gyvenimo 
jubiliejų.

Hubertas ir Stasė Baltus išaugino 5 vai
kus, kurių vienas — sūnus Robertas — 
studijuoja inžineriją Liežo universitete.

Stasė, nepaisant tai, kad turi didelę šei
mą, jau 15 metų vadovauja mūsų liet, ben
druomenei ir entuziatiškai veda tautinių 
šokių būrelį. Pažymėtina, kad ji pati savo 
rankomis beveik visus šio būrelio tautinius 
kostiumus išsiuvinėjo. Tai darė naktimis, 
nes dienos metu gausi šeima pareikalauda
vo nemaža jos jėgų ir pasiaukojimo.

Praėjusią vasarą St. Baltus lankėsi Lie
tuvoje — Vilniuje ir savo tėviškėje Varė
noje. Grįžusi pasiryžo dar daugiau jėgų 
telkti, kad Lietuvos vardas, lietuviška dai
na ir kultūra nors ir prancūziškai kalban
čioje šeimoje ir už jos ribų plačiau skam
bėtų.

Čia negalima su pagarba Ir dėkingumu 
nepaminėti Stasės vyro Huberto, kuris jau 
ilgus metus, nesigailėdamas laiko ir nepai
sydamas savo silpnos sveikatos, lietuviš
kame darbe talkininkauja savo žmonai.

Tą Baltų šeimos brangią dieną ruošėsi 
iškilmingai paminėti vaikai, vaikaičiai ir 
visas būrys draugų ir pažįstamų.

Ilgiausių metų, sveikatos ir laimės Sta
sės šeimai Belgijos liet, bendruomenės 
vardu!

Br. S.

SVEČIO KUNIGO PAMALDOS

Rugsėjo mėnesį Belgijos lietuvius aplan
kė kun. K. Senkus iš Stuttgarto. šia proga 
pasinaudojant, rugsėjo 11d. buvo suruoš
tos liet, pamaldos Watterschei — Belg. Lim
burge. Griežtai skambėjo K. S. pamokslas 
jaukioje koplytėlėje, bet kai kam gal davė 
progos ir susimąstyti. Po pamaldų susi
rinkta pas Onutę, kur kukliai atžymėta 
mūsų tautinė šventė.

Būta svečio ir iš sovietinių kraštų, ku
riam giesmės pamaldose ir Lietuvos him
nas padarė gilų įspūdį.

Pranas Juška dėkoja Balfui už 100 dole
rių paramą. Jis yra apakęs, ir tie pinigai, 
kuriuos jam išrūpino St. Baltus, bus pa
naudoti operacijai, kad jis atgautų regėji
mą.

Našlė Grėbliauskienė spalio 2 d. suruošė 
savo vyro Stasio žuvimo metines. Pamaldas 
atlaikė kun. Danauskas iš Briuselio. Gra
žiu pamokslu jis mums priminė doro žmo
gaus - lietuvio nemirtingumą ir pabrėžė 
krikščionio žmogaus sielos troškimą siek
ti kažko gera, gražaus, nežemiška. Po pa
maldų a. a Stasio Grėbliausko našlės bute 
ypatingų pietų metu buvo aptarti bendruo
menės reikalai ir tolimesnės veikimo gai
rės.

Ketvirtą kartą Belgijos lietuvių daini
ninkė Br. Spies atstovauja lietuviams kon
kurse „chanson sans frontiere“. Tuos mo
dernaus folkloro ir lyrinio dainavimo kon
kursus ruošia Radio - television - culture 
Lieže kartu su emigration service.

VOKIETIJA
Bad Rehgurgo kapuose

Bad Rehburge, netoli sanatorijos, yra la
bai gražiai sutvarkyti užsieniečių kapai. 
Sekmadienį, 1971. IX. 20. koplyčioje atlaikė 
vietos klebonas šv. Mišias. Ta proga visi ti
kintieji pasimeldė už mirusius ir žuvusius 
kitataučius karo ir pokariniais laikais šio
je apylinkėje — Nienburgo apskrityje. Pas
kiau užsieniečių delegacija nuėjo į kapines, 
kur buvo Bad Rehburgo miesto vadovybė: 
burmistras Hiller, miesto direktorius 
Girundmann, pulkininkas Mueller, kapinių 
architektas Juergen Stamm, bažnyčios ko
miteto pirmininkė Hildegard Keller, žurna
listė Hildegard Burwick, užsieniečių pabė
gėlių atstovas — Eugen Mencinskyj, ukrai
niečių Tereschkun, estų Otts, lietuvių kun. 
V. šarka.

Kapinėse yra palaidoti užsieniečiai ir vo
kiečių kariai iš 1914-1918 m. Čia stovi vie
nas didelis paminklas visiems pagerbti, o 
toliau mažesni paminklai, ant kurių sura
šyti mirusieji tautybėmis ir chronologine 
tvarka. Tokiam kapinių sutvarkymui Že
mutinės Saksonijos srities valdžia paskyrė 
60.000 Dm. Čia palaidota 240 užsieniečių. 
Čia yra lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, 
vengrų, rumunų, lenkų, jugoslavų, rusų. 
Ant didžiojo paminklo yra kuklus užrašas:

Bad Rehburgo kapinėse 1971. IX. 19

Seselė Petrė Augaitytė ketina lankyti 
Lietuvoje savo gimines Kaune ir Sudarge.

PASTATYTI MIRUSIEMS PAMINKLAI

A. a. Stasiui Paročkai pastatytas pa
minklas Harburgo kapinėse. Pašventinimo 
apeigas atliko kun. V. Šarka 1971. IX. 12.

A. a, Juozui Drungiluii —- Lauenburgo ka
pinėse. Paminklas laibai gražus su lietuviš
kais inicialais. Viskuo pasirūpino našlė 
Margarita (Greta) Balandytė-Drungilienė.

Paminklą pašventino kun. V. Šarka 1971. 
IX. 16.

NEUSTADTO LIETUVIAI PAGERBĖ 
SAVO KUNIGĄ

Sekmadienį, 1971. IX. 19, susirinko tau
tiečiai ir pasimeldė mūsų tautos intencija, 
o paskiau susirinko iškilmingoms vaišėms 
pas Neustadto Apylinkės pirmininką Joną 
Bresfcį. Čia buvo paruošti valgiai, gėrimai 
ir dovanos lietuviui kunigui. Pirmininkas 
visus pasveikino ir visų vardu tarė nuošir
džią padėką kun. V. Šarkai už visus patar
navimus per ištisus 25 metus. Įteikė meniš
kai nulietą ir ant lentos pritvirtintą žirgą 
su specialiu užrašu. Eiliuotus sveikinimus 
gyvu žodžiu su gėlėmis perdavė Breskienė, 
Ničas ir Breskys jumoras. Visi pasivaišino, 
gražiai padainavo, puikiai pabendravo ir 
pasidžiaugė lietuvių vieningumu.

Jubiliatas visiems gražiai padėkojo ir pir. 
mininkui įteikė naują premijuotą lietuviš
ką knygą, pasirodžiusią Amerikoje „Drau
go“ spaustuvėje.

Liubecke užsieniečių centro atidarymas 
1971. X. 24, sekmadienį.

Gražios laidotuvės Duisburg - Hamborn 
a. a. Vincui Merkevičiui, gimusiam 1908 m. 
rugpjūčio 16 d. Rūdos kaime. Gižų valsčiu
je, Vilkaviškio apskr., mirusiam 1971 m. 
rugsėjo 1 d. Duisburg-Hamborn, St. Barba
ra Krankenhaus.

Laidotuvės įvyko 1971. IX. 6. Jos prasidė
jo gedulingomis pamaldomis, kurias laikė 
kunigai: Tėvas Johannes, Tėvas Konstanti
nas Gulbinas ir kun. V. šarka. Po pamaldų 
įvyko Hambomo abatijos kapinėse iškil
mingos laidotuvės. Apeigas atliko Tėvas 
Johannes, lietuviškai pamokslą pasakė Tė
vas Konstantinas ir lietuviškas giesmes su
giedojo su visais tikinčiaisiais liet, kuni
gas. Kun. V. šarka uždėjo ant kapo vaini
ką su tautiniu- kaspinu ir užrašu Bendruo
menės vardu.

Po laidotuvių buvo iškeltos šermenys pa
rapijos salėje. Jose dalyvavo daugiau kaip 
150 asmenų.
dėkojo ir pirmininkui įteikė naują premi
juotą lietuvišką knygą, pasirodžiusią Ame
rikoje „Draugo“ spaustuvėje.

Kun. Bronius Liubinas švenčia savo ku
nigystės sidabrinį jubiliejų 1971. X. 31 Kai- 
serlautern, Maria-Schutz-Kirche.

Koeln'o ir apylinkės lietuviai susirenka 
spalio 30 d. su J. E. vyskupu dr. Deksniu 

„Den Toten der Weltkriege“ — mirusiems 
didžiuosiuose karuose.

Čia visas informacijas suteikė burmistras 
Paul Hiller, o architektas Hans-Juergen 
Stamm paaiškino, kaip viskas tvarkoma. 
Visi čia palaidotieji turės ramybę. Kapai 
bus visada prižiūrimi ir niekad nenaikina
mi. Kai kurių seni paminklai bus palikti šių 
kapinių pasienyje. Taip stovės lietuvių pri
vatūs paminklai: dr. K. Venciaus ir Henri
ko Rudinsko. Pastarojo buvo atvykusi iš 
Lietuvos mitina specialiai aplankyti sūnaus 
kapo. Pakvietimą parūpino Ead Renburgo 
miesto valdyba. Ant dr. K. Venciaus kapo 
yra lietuviškas ir vokiškas užrašai. Vokiš
kas tekstas patraukė visų lankytojų akis: 
„Die Heimat Litauen verloren, fanden šie 
den Schicksalstod in der Weser1.

Kun. V. Šarka čia pasimeldė su visais 
lankytojais, sukalbėdamas vokiškai, lietu
viškai, ukrainietiškai, latviškai, lenkiškai, 
lotyniškai „Tėve mūsų“. Estiškai tą pačią 
maldą sukalbėjo Otts.

Šio apsilankymo nuotrauka su gana dide
liu aprašymu išspausdinta „Die Harke“ 
(Nienburgo apskrities laikraštyje) 1971. 
IX. 21.

Prie šių kapinių tvarkymo labiausiai pa
sidarbavo Bad Rehburgo miesto valdyba ir 
buvęs pulkininkas Wolfgang Mueller. Jiems 
priklauso ir didi padėka.

Iškilmingas paminklo pašventinimas 
įvyks vėliau, specaliai susitarus su paskirų 
tautybių grupėmis.

Bad Zwischenahno, Oldenburgo ir Bre
meno lietuviai mini Lietuvos kariuomenės 
šventę Eiad Zwischenahne 1971. XI. 27.

Kunigui Vaclovui Šarkai sidabrinio ku
nigystės jubiliejaus proga įteikė asmeniškai 
tris labai gražias vėliavėles Klara Mrongo- 
vius; ukrainiečių grupė — rytų apeigų kry
žių, gražiai meniškai išdrožtą, ir medinę gė
lėms vazą ukrainietiško stiliaus. Mūsų liau
dies drožėjas Stasys Motuzas atsiuntė iš 
Vechtos Trijų Kryžių Kalno drožtą emble
mą su Trimis Kryžiais, gražiu taku viršun 
prie aukuro, įkuriame yra žiupsnelis žemės 
nuo Gedimino Kalno.

Brangią sidabrinę dovaną — gražus si
dabrinis 6 taurelių rinkinys — prisiuntė? 
iš JAV Tomas Michalskis su žmona Elena', 
dukra Nora ir sūnumi Stepu.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

DERBYJE — spalio 17 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — spalio 17 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

BRADFORD — spalio 17 d„ 12.30 v.
LEEDS — spalio 24 d., 2.30 v. p. p., Holy 

Rosary bž.
HALIFAX — spalio 31 d., 1 v. p. p.
ROCHDALE — spalio 17 d., 11.45 vak
COVENTRYJE — spalio 24 d„ 12.45 vai., 

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

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

St. Joseph's bažnyčioje.
Manchester — Spalio 31 d„ 11 vai.

VIETA ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame tautiečius 
praleisti atostogas mūsų svečių 

namuose.

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

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

gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stipris 
pietūs.

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

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA 
ALPINE ROAD 

VENTNOR
ISLE OF WIGHT

TELEFONAS: VENTNOR 148
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