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BRANDTAS LAIMĖJO
V. Vokietijoje rinkimus laimėjo Brandto 

koalicija, ligi šiol valdžiusi kraštą.

KREMLIAUS DIDELIS SVEČIAS 
RUMUNIJOJE

Rumunijos prez. Ceausescu priėmė Sov. 
Sąjungos atstovą labai paskubom, nes taip 
reikalavo Kremlius, susirūpinęs „Rumuni
jos vidaus pairusia padėtimi“, dėl to atva
žiuosiąs tartis vyriausiasis saugumo virši
ninkas Šelestas.

Po keturių dienų prisistatė ir Selestas. 
Pasirodo, Kremlius nebegali pakęsti Rumu
nijos laikysenos. Ji juk paprašė, kad ją tik
ruoju nariu priimtų Pasaulinis Bankas ir 
Tarptautinis Piniginis Fondas. Rumunija 
pradėjo per Meksiką prekiauti su Pietų 
Amerika. O ji, kaip sovietinis kraštas, vi
sus tokius reikalus turėtų tvarkyti tik per 
Kremliaus vadovaujamą sovietinių kraštų 
ūkinę sąjungą.

BUTKAI PASAKOJA
JAV lietuviški laikraščiai išsispausdino 

santraukas tų minčių, kurias spaudos kon
ferencijoje pabėrė iš Lietuvos pabėgusieji 
adv. Z. Butkus ir jo žmona Danutė.

Butkus bėgti galutinai paskatinęs R. Ka
lantas susideginimas. Bėgti jie nusipirko 
brangų automobilį. Norinčių bėgti būtų 
daug.

Lietuvoje vykdomas baisus rusinimas. 
Lietuva neturi jokių savarankių teisių — 
joks klausimas nesprendžiamas be Mask
vos žinios.

Savo teisyno Lietuva neturi.
R. Kalantos susideginimas ir demonstra

cija buvo noras atkreipti JAV prezidento 
ir gyventojų dėmesį į Lietuvos okupaciją. 
Lietuvos gyventojai deda viltis į Ameriką, 
kad ji padės išsilaisvinti.

Butkai išvyko iš Lietuvos po Nixono vi
zito Maskvon.

Lietuvoje yra daug rusų karių. Vien 
Kaune esančios dvi divizijos. Rusai yra 
jau sutvarkę visus pasiruošimus karui. 
Gyventojai jau turi paskyrimus, kokias pa
reigas jie turėtų eiti, jei prasidėtų karas.

Apie S. Kudirkos teismą Lietuva gerai 
žinojo. Kudirka pagal nustatytąją tvarką 
bausmę turėjo atlikti Lietuvoje, bet buvo 
išvežtas į Rusijos gilumą, ir abejojama, 
kad jis galėtų išlikti gyvas.

Sovietinis baudžiamasis kodeksas numa
to. kad atsisakymas grįžti į tėvynę yra kal
tinamas išdavimu ir gali būti baudžiamas 
net mirties bausme. Kudirkai ta aukščiau
sioji bausmė nebuvo pritaikyta, nes visos 
aplinkybės rodė, kad jo kaltė nebuvo dide
lė. Sprendimui reikšmės turėjo ir viešoji 
pasaulio nuomonė.

Z. Butkus, kai buvo teisėju, priklausė 
ne tik nuo Maskvos: vietiniai komunistų 
partijos pareigūnai taip pat duodavo įsa
kymus telefonu, kaip kurią bylą spręsti.

PAŠAULYJE
— Snukio ir nagų ligos epidemija prasi

dėjusi Vengrijoje, Rumunijoje, Jugoslavi
joje ir Sov. Sąjungoje.

— Paminėti Britanijos karalienės sidab
rinei vedylbų sukakčiai Britanija ir Britų 
bendruomenės kraštai lapkričio 20 d. išlei
džia 78 pašto ženklus.

— Dabar Šveicarijoje dirbąs amerikietis 
gydytojas tvirtina, kad Rusijos, Rytų Vo
kietijos ir Rytų Europos kraštų atletai 
Muencheno olimpiadoje bus naudoję nau
ją narkotikų rūšį — kofeiną ir nikotinami- 
dą, sumaišytą su B ir C vitaminais (jis 
gavęs iš šveicaro atleto, kuriam davė ru
sas ir čekoslovakas sunkumų kilnotojai).

— 20 metų kalėti New Yorke nuteistas 
Josephas Landisis, kurpius, kuris gegužės 
■mėn. reikalavo išmokėti jam 146 tūkst. sva
rų, o kitaip jis susprogdinsiąs didįjį kelei
vinį Queen Elisabeth 2.

— Egipto sostinės Kairo priemiestyje su
sidūrė traukiniai, 3 žuvo. 32 sužeisti.

— Paukščių kontrobanda besiverčiantie- 
ji iš Hobarto zoologijos sodo Tasmanijoje 
pavogė apie trisdešimt retų paukščių.

— Kubos prez. dr. Castro yra pasisakęs 
kad amerikiečių lėktuvą atvariusieji trys 
Amerikos negrai būsią pasodinti kalėti iki 
gyvos galvos.

— Buvo skelbiama, kad vyras pagal tes
tamentą paliko žmonai šilingą ir keturias 
jos nuogos fotografijas, bet teismas pripa
žino, kad testamentas suklastotas, ir kalti
ninkai nuteisti.

— Britanijoje šįmet buvo perdaug bul
vių. ir vyriausybė primokėjo šešiolika ir 
pusę milijono svarų, palaikydama auginto
jams mokamąsias kainas.

— Paryžiuje grobikai atėmė iš motinos 
4 m. amžiaus dukterį ir reikalavo už ją 25 
tūkst. svarų išpirkų (prieš trejetą savaičių 
vienas tų pačių grobikų norėjęs paimti ir 
išsigabenti kitą jos vaiką), bet visi 7 suim
ti, o tarp jų ir mergaitės dėdė.

A.A. CH. KERSTEN
DR. P. KARVELIS

1972 m. spalio 31 d. atsiskyrė su šiuo pa
sauliu buvęs JAV Kongreso narys Charles 
J. Kersten, į mūsų krašto istoriją įėjęs kaip 
pirmininkas JAV Kongreso komiteto įsteig
to 1953. VII. 27 ir pavadinto „Select Com
mittee to Investigate the „Incorporation“ of 
the Baltic States in the U. S. S. R.“

ALTo nuopelnas, kad JAV Kongresas to
kį Komitetą nutarė sudaryti. Komiteto už
davinys vėliau buvo praplėstas: jis dar tu
rėjo ištirti sovietų agresiją ir prieš visas 
kitas Sovietų Sąjungos užgrobtąsias tautas 
Europoje.

Kersteno vadovaujamasis Komitetas vei
kė dvejus metus, apklausinėje 335 liudinin
kus ir surinko daug dokumentinės medžia
gos. Liudininkų tarpe buvo ir anuometinis 

Butkų tėvai yra likę Lietuvoje, ir jiems 
gali susidaryti sunkumų. Giminės niekas 
nežinojo apie planavimą bėgti.

Ligoninėse trūksta vietų ir vaistų. Par
tiečiai turi pirmenybių, o eiliniai gyvento
jai turi ilgai laukti eilės patekti į ligoninę. 
Vaistai brukami užsisenėję, išstovėję mė
nesiais ir metais.

Didelė įtampa jaučiama tarp Rusijos ir 
Kinijos, dėl to pasienyje laikoma daug ka
riuomenės, o tai brangiai kainuoja ir didi
na krašte skurdą. Lietuviai palankiai žiū
rį į santykių pagerėjimą tarp JAV ir Ki
nijos.

Kalėjimuose yra kunigų, kurie sėdi už 
tikybos mokymą. Žydų padėtis nuolat vis 
labiau sunkėja. Butkų vaikai buvo slapta 
pakrikštyti.

Iš Vakarų grįžę turistai turi duoti sau
gumui paaiškinimų, ką matė, ką su kuo 
kalbėjo. Išvykstantieji į užsienius užstatais 
palieka savo šeimos narius.

Butkus buvo advokatų tarybos narys, 
dėl to tarp teisininkų jo padėtis buvo aukš
ta.

R. Kalanta susidegindamas paliko raštą, 
iš kurio matyti, kad tai buvo politinis ak
tas. Tas jo raštas yra policijos žinioje.

Butkai turėjo butą netoli teatro sodelio, 
kur Kalanta susidegino. Kai visas Kaunas 
tada išėjo į gatves. įspūdis buvo milžiniš
kas. Jaunimo tautiniai ir religiniai jausmai 
labai stiprūs. Demonstruota su vėliavomis 
ir šūkiais: Laisvės Lietuvai. Imta daugiau 
'ankyti bažnyčias.

Lietuvoje labai reta tokių žmonių, kurie 
eina išvien su rusais. Dauguma yra patrio
tai.

Žmonės klausosi Vatikano ir Madrido ra
dijų lietuviškų valandėlių, žino apie Vliką, 
Balfą, Altą. Nemaža sužino iš Amerikos 
Balso, o taip pat iš puolimų laikraščiuose.

Po demonstracijų buvo daug suėmimų 
Kaune. Suimtuosius demonstrantus laikė 
politiniais ir klausinėjo, kas demonstraci
jas organizavo.

Kalantai susideginus, demonstracijos bu
vo Kybartuose, Kapsuke (Marijampolėje) 
ir kitur. P<et jau iš anksto buvo nusistaty
ta susideginusius paversti psichiškai ne
sveikų veiksmu ar meilės aukomis.

Buvo jaučiama, kad Kauno demonstra
cijos yra organizuotos. Kitą dieną tos de
monstracijos buvo pakartotos, ir buvo šne
kama, kad po dviejų savaičių vėl bus de
monstruojama, bet sustiprinta policija, ir 
niekas nebeįvyko. Rusų kariai demonstran
tus daužė ir spardė. Sužalotų buvo tiek 
iaug, kad ligoninėse neužteko vietų.

Milicijon esą surinkti atmatos, tinginiai, 
niekur kitui- netinkantieji, taip pat buvu
sieji stribai, kovojusieji prieš partizanus. 
Suprantama, kad jie žiauriai elgiasi.

Kad Bražinskams lietuviai tuoj pasisku
bino padėti, tai džiugino žmones. Žmonės 
pasipiktinę okupantams pataikaujančiais 
IAV lietuvių komunistų laikraščiais.

Žmonės tiki, kad ateis laisvė, bet taip 
pat yra tos nuomonės, kad užsienio lietu
viai žymiai daugiau galėtų padaryti.

Iš Vakarų gaunamoji spauda patenka į 
specialius fondus, kurie neprieinami.

Zimanas buvęs atleistas iš „Tiesos“, kad 
yra žydiškos kilmės ir kad reikėjo vietos 
Laurinčiukui.

Rusai Lietuvoje nesistengia išmokti lie
tuvių kalbos. Paskutiniuoju metu į Kauną 
pradėta vežti daugiau rusų šeimų.

Jeigu kas Vakaruose miršta ir palieka 
Lietuvoje gyvenantiems turto, tai atskaito
mi 35 procentai, o ir už likusią sumą iš
duodami tik pažymėjimai.

Butkus atsivežė šiek tiek dokumentų, ro
dančių žydų ir lietuvių persekiojimus. Ne
priklausomą Lietuvą maža beprisimena. 
Buvęs komjaunime, nes tai reikalinga, kad 
galėtum aukštuosius mokslus eiti. Komu
nistų partijon reikia stoti, kad gautum ge
resnį darbą, bet daugelis lietuvių vistiek 
nestoja.

Valstybės Sekretorius užsienių reikalams 
J. F. Dulles ir JAV prezidentas Hcoveris.

Didžiausias šio Komiteto nuopelnas, kad 
jis dokumentuotai atskleidė prieš visą pa
saulį, kokia Sovietų Sąjungos politika yra 
buvusi Baltijos valstybėse ir kituose So
vietų užgrobtuose kraštuose.

Šio Komiteto nuopelnas taip pat yra tas. 
kad jis, išnagrinėjęs, kaip Lietuva, Latvi
ja ir Estija buvo Sovietų okupuotos, priėjo 
išvados: visos trys Baltijos valstybės oku
puotos jėga, ir „prašymai“ šias valstybes 
įjungti į Sovietų Sąjungą 1940 metais yra 
išprievartauti ir todėl nelegalūs. Komite
tas dėstė nuomonę, kad Sovietų Sąjungos 
okupacija sudaro svarbią tarptautinės 
įtampos priežastį ir grėsmę pasaulinei tai
kai.

Komitetas patarė JAV Užsienio Reikalų 
Sekretoriui atkreipti J. Tautų organizaci
jos dėmesį į šią taikai gresiančią padėtį, 
kad visas Sovietų Sąjungos okupacinis apa
ratas nedelsiant pasitrauktų iš Baltijos 
valstybių su visais kariniais daliniais.

Kersteno Komitetas taip pat dėstė, kad 
Sovietų užgrobtuose kraštuose darbo žmo
nės yra pavergti ir negailestingai eksploa
tuojami.

Komitetas teigė, kad vadinamosios „ko
egzistencijos“ šūkius S. Sąjunga skelbia tik 
laisvojo pasaulio budrumui užmigdyti.

Savo rekomendacijose Kersteno Komite
tas siūlė, jog JAV prezidentas deklaruotų 
savo krašto solidarumą su pavergtosiomis 
tautomis ir dėtų pastangų, kad ir kitos tau
tos atšauktų Maskvos pavergtųjų kraštų 
vyriausybių pripažinimą ir kad visas pa
saulis imtųsi drąsios ir pozityvios politinės 
akcijos prieš Sovietų Sąjungos imperializ
mą. Komitetas teigė, kad tokia politika tei
kia vilties išvengti trečio pasaulinio karo. 
Būtų galima suminėti dar visą eilę Kerste
no vadovaujamo Komiteto žygių ir nutari
mų, kaip tai 1955 m. kovo mėn. buvo pa
siūlyta 84-jam JAV Kongresui.

Valstybės Departamentas buvo ta insti
tucija, kuri pasipriešino Kersteno Komite
to pasiūlymams, nors juos ir aprobavo JAV 
Kongreso užsienių reikalų komitetas.

Kai Kersteno Komiteto siūlymams pasi
priešino Kongreso taisyklių Komitetas ir 
Valstybės Departamentas, tai Kersteno Ko
mitetas savo pasiskirtųjų tikslų Kongrese 
nepasiekė.

Jokiu būdu nepaneigiant Kersteno Ko
miteto darbų reikšmės, tenka apgailestauti, 
kad tam Komitetui nepasisekė JAV Kon
grese pasiekti savo uždavinių.

Tenka apgailestauti, kad šio Komiteto 
nusistatymą dėl Gudijos teko Altui kore
guoti ir net atskirą leidinį tuo reikalu pa
gaminti.

Tačiau a. a. Kersteno asmenyje tenka pa
gerbti didelį pavergtųjų tautų draugą ir 
taurią asmenybę. Lietuvių tautos kovose 
už mūsų tėvynės laisvę a. a. Kerstenui pri
klauso labai žymi vieta ir didelė padėka.

Be kita ko. Kersteno darbai plačiai yra 
apžvelgti Lietuvių Enciklopedijoje (XII to
mo 273-276 psl).

PROTESTAS KONCERTO PROGA
Lapkričio 14 d. Londone koncertavo ru

sų valstybinis choras, o tuo pat metu šali
gatvyje prie Queen Elizabeth salės čelis- 
tas Viktoras Joranas griežė Bachą ir Ra- 
velį, už Sov. Sąjungos žydų reikalus kovo
jančios organizacijos moterys einantiems į 
choro koncertą dalijo gėles ir lapelius, siū
lančius perkratyti savo sąžines, plakatuo
se muzikos mėgėjams buvo primenami įka
lintieji sovietiniai žydai, iš Maskvos radijo 
orkestro atleistieji 24 žydai, pareiškusieji 
norą emigruoti.

Koncerto salėje Monday Club buvo už- 
pirkęs 12 vietų pačioje priekinėje eilėje. 
Kai tik choras išėjo į sceną, tie dvylika at
sikėlė ir išėjo, palikdami savo sėdynėse vai
nikus ir didelį įrašą rusų kalba „Mes atsi
mename“.

Koncerto metu šūkius rusų kalba Skelbė 
salėje buvusi moteris. Pertraukos metu ke
turi jaunuoliai ir dvi merginos norėjo pra
siveržti į sceną pareikšti protesto, bet jie 
buvo išvesti iš salės.

PERDAUG IŠKERTAMA MIŠKŲ
Sov. Sąjungos aukščiausiosios tarybos 

suvažiavime latvių atstovas P. Trautmanis 
nusiskundė, kad Latvijoje perdaug išker
tama miškų.

Yra miško apsaugos įstatymai, yra pla
nas, kiek galima iškirsti, bet įvairios vals
tybinės organizacijos kertančios be jokio 
saiko ir dar tą miško medžiagą neatsakin
gai sunaudojančios.

GRŪDŲ MAŽIAU, BULVIŲ MAŽIAU, 
TIK RUNKELIŲ UŽDERĖJO

Latvių laikraštis „Ciną“ nurodė, kad Lat
vijoje grūdų derlius mažesnis apie 25 pro
centus, bulvių — apie 50 proc.

Tik cukrinių runkelių derlius buvęs nor
malus.

TAUTA YRA ATSARGI
Atsakydami į „Tėviškės Žiburių" bendra

darbio VI. Rmj. klausimus, iš Lietuvos pa
bėgę ir Chicagoje atsidūrę advokatas Zig
mas Butkus ir jo žmona Danutė pasisakė 
domėjęsi lietuvių veikla — klausydavęsi 
„Amerikos Balso“ transliacijų. Nėra įsta
tymo, kuris draustų programų klausytis, 
bet pagautas gali nukentėti.

Iš JAV buvo Lietuvon į pionierių stovyk
lą nuvežta keliolika vaikų. Lietuviai buvę 
nepatenkinti ir dėl to, kad užimama jų vai
kų vieta, ir dėl to. kad vaikai buvo atvežti 
komunistiškai indoktrinuoti.

Advokatas Lietuvoje nieko negali, nes 
yra suvaržytas partijos ir saugumo. Politi
nių bylų sprendimai būna iš anksto nusta
tyti. Taip buvę kun. Zdebskio byloje — ad
vokatas paskirtas neblogas, bet nieko ne
galėta padėti.

Kad demonstracija po Kalantos susidegi
nimo vadinama „chuliganų“ darbu, tai yra 
tekia retorika: kas prieš valdžią, tas chuli
ganas. Bet Kalanta paliko laišką, ir de
monstracija buvo politinio pobūdžio. Pir
mąją dieną demonstraciją malšino milici
ja, o kai nepajėgė, i'ai kitą dieną iš Rusijos

SEPTYNIOS dienos
Sąjungininkai nepeikia Vokietijos

Atstovai keturių karo meto sąjungininkų, 
ligi šiol reiškusių pretenzijas į Vokietijos 
tvarkymąsi, dabar pareiškė, kad su jų tei
sėmis nieko bendra neturi Rytų ir Vakarų 
Vokietijų susitarimas užmegzti normalius 
santykius.

Tie keturi: JAV, Siv. Sąjunga, Prancū
zija ir Britanija.

Mirė darbo stovykloje
Darbo stovykloje mirė sovietinis rašyto

jas Juris Galanskovas, nuteistas 7 metams 
už antisovietinę agitaciją, areštuotas 1967 
m.

Miręs po operacijos.
Teisme jis kartu su dviem kitais buvo 

kaltinamas palaikymu ryšių su rusų emi
grantų NTS organizacija.

Bombų laiškuose srautas
Indijos paštuose sugaudyta 50 bombų 

laiškuose, o Londone 12, kurie taip pat bu
vo išsiųsti iš Indijos. Londone vienas as
muo, atidaręs tokį laišką, buvo smarkiai 
sužeistas.

Laiškai buvo siunčiami žydams ar su žy
dais bizniaujantiems asmenims. Tai yra 
darbas palestiniečių juodojo rugsėjo tero
ristinės organizacijos.

Rusija didina karines pajėgas
NATO generalinis sekretorius dr. Luns, 

kalbėdamas dėl pasiruošimų Europos sau
gumo konferencijai, .pareiškė, kad Rusija 
pastoviai didina savo karines pajėgas. Dėl 
to kai kuriose Europos vietose vakarie
čiams pagal sutartą kiekį sumažinti savo' 
dalinius reikštų palikti atvirą kelią priešui 
veržtis.

Susirūpinimą keliąs soviet'inis laivynas.
Be Amerikos talkos palaikyti Europos 

saugumą tėra iliuzija.

Belgija mažins kariuomenę
Belgija turi 81 tūkstantį karių, bet pasi

ryžusi mažinti 15 proc.
Ji pasistengsianti padidinti savo dalinių 

veiksmingumą.

Peronas grįžta nuotaikų sukelti
Buvęs Argentinos diktatorius gen. Pero

nas po 17 metų grįžta, bet spėjama, kad 
tik laikinai, savo šalininkų nuotaikų sukel
ti.

Manoma, kad jo grįžimą atžymės ir prie
šai ir šalininkai. Jo šalininkai didžiuosiuo
se miestuose išpieštais šūkiais kviečia į 
festivalį grįžimui atšvęsti. Profesinės są
jungos iš džiaugsmo nori suorganizuoti 48 
vai. visuotinį streiką.

Eet esą ir tokių argentiniečių, kurie ne
sivaržytų jį nušauti. Kariuomenėje dar esą 
nemaža karininkų, kurie prisidėjo, kad jis 
būtų pašalintas.

Cholera Australijoje
Australijoje jau yra aiškūs 33 susirgimai 

cholera. Visi sergantieji skrido iš Londono 
ir buvo sustoję Baraine (vienas iš tų 
ke'eivių mirė N. Zelandijoje).

Kanados kviečiai Kinijai
Kanada pardavė Kinijai kviečių už 60 

mil. svarų.

Nuvarė į Kubą
Trys JAV negrai, išreikalavę iš Ameri

kos 10 mil. dolerių ir ilgą laiką išvarinėje 
lėktuvą iš vienos vietos j kitą, pagaliau 
lėktuvą su 27 keleiviais nuvarė į Kubą. 

atvyko parašiutininkų daliniai, kurie jau
nuolius mušė be pasigailėjimo. Visa Lietu
va, sako, kalbėjo, kad rusai elgiasi žiau
riau negu gestapas ar SS. Jaunuoliai buvo 
mušami 10 kilogramų sveriančiomis lazdo
mis.

Apie gražų ir laimingą buvusį gyvenimą 
Butkus žinąs iš tėvų pasakojimo. Tokiems 
pasakojimams daugelis jaunimo tiki.

Apie pogrindį negirdėjo. Bet Kalantos 
įvykis parodęs, kad pogrindis gali būti.

Butkai pasitraukė protestuodami prieš 
Lietuvos okupantą.

Kas bent kiek galvoja, tai Viki, kad Lie
tuva prisikels, tik kyląs klausimas, kada 
tai įvyks. Todėl tauta yra atsargi.

MAŽINAMAS DIPLOMATINĖS 
TARNYBOS PERSONALAS

Sujungusi savo užsienio reikalų ir Britų 
bendruomenės kraštų ministerijas į vieną, 
Britanija žymiai sumažino diplomatinėje 
tarnyboje dirbančiųjų skaičių.

Ministerijos centre sumažinta apie 800. 
o užsieniuose daugiau kaip 1.000.

Karo kurstytojai
Kinijos partinis „Liaudies laikraštis" 

tvirtina, kad visi neramumai glūdi Sov. Są
jungos ir Jungtinių Valstybių politikoje 
pulti, plėstis ir kariauti.

Rusai jau daugiau kaip 10 metų vis skel
bę nusiginklavimą, kad pridengtų apsigink
lavimą ir pasiruošimus karui. Jie reikalavę 
uždrausti atominius ginklus, bet paskubo
mis didinę savo atominių ginklų arsenalą.

Suomiai nebežino, ką daryti
Suomijos vyriausybė buvo sukvietusi 34 

kraštų atstovus pasitarti dėl Europos sau
gumo konferencijos darbotvarkės.

Jos užsienio reikalų ministeris ta proga, 
be kita ko, pasakė:

„Ką mes dar daugiau galėtume padaryti? 
Mums teko porą metų vesti labai subtilius 
politinius ir diplomatinius pasitarimus pa
siekti dabartinei padėčiai. O kas dabar li
ko. tai tegu atlieka Europa“.

Sadatas aiškina padėtį
Egipto prez. Sadatas susitikimuose su sa

vo ir kit'ų arabų kraštų aukštuomene aiš
kinasi neramumus savo krašte.

Pagal jo aiškinimus, krašto apsaugos 
min. Sadekas buvęs atleistas, kad nevyk- 
dęs įsakymų (su juo atleista dar 15 aukš
tųjų karininkų).

Iš tikro atleistieji priešinęsi rusų įsigalė
jimui.

Tiidentai Kinijai
Kinija užsakė Britanijoje pagaminti dar 

8 .,Trident" lėktuvus už 28 mil. svarų.
Anksčiau buvo užsakyta 12 tokių lėktu

vų. .

Jeigu Izraelis pultų Libiją
JAV būtų nepatenkintos, jei Izraelis pul

tų Libiją.
Taip buvęs įspėtas Izraelio krašto apsau

gos ministeris gen. Dajanas Vašingtone, nes 
JAV turi Libijoje interesus naftos šalti
niuose.

Kas prižiūrėtų paliaubas?
Kanada, Vengrija, Indonezija ir Lenkija 

sutiko pasiųsti savo kariuomenės dalinių į 
Vietnamą prižiūrėti, kad būtų vykdomos 
paliaubų sąlygos.

JAV ir šiaurės Vietnamas jau sutarę, 
kad tam priežiūros reikalui turės būti pa
rūpinta apie 5.000 karių.

Pakistanas — Rytų Vokietija
Pakistanas ir Rytų Vokietija sutarė už

megzti diplomatinius santykius.
Pakistanas iš eilės yra trisdešimt tre

čiasis kraštas, kuris pripažįsta Rytų Vo
kietiją.
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PETRAS IR ERIKA
Mišrių šeimų sudarymo problema, tur 

būt, ir yra pofclema vien mažųjų t'autų, ku
rios savo 'krašte ar svetur sąlygų verčia
mos su kitomis maišytis. Didžiosios tautos 
tokių dalykų nebijo ir apie juos nekalba, 

. o jei kalba, tai daugiau skatinamos noro 
visas kelyje pasitaikiusias tautas ir į jų tar
pą įsimaišiucias kitatautes bendruomenes 
ko greičiau suvirškinti, suliedinti, kad ne
būtų jokių getų su specialiais rūpesčiais. 
Viena valstybė — viena tauta, štai koks 

, yra idealas.
Mulus, lietuviams, ta suvirškinimo pro

blema gresia iš visų pusių. Namie, Lietu
voje, ji šielk tiek vienokia. Lietuviai t'en Vi
liojami, ar jiems ir tyčinės sąlygos suda
romos, važiuoti kurtis, taip sakant, plačio
joje tėvynėje, kad būtų vietos mūsų kraš
te kurtis iš kitur atvažiavusiems. Vakarų 
pasaulyje sąmoningai ar neišvengiamai vo
kietėj am, 'prancūzėj am, ąnglėjam, ameriko- 
nėjarn, kanadėjam, australėjam ir t'uo bil
du lietuviškai mažėjam ir bemažėdami ret
karčiais išsigąstam, nors ir toli gražu ne 
visi: kas iŠ mūsų bus?

Kai tokios problemos visu skaudumu iš
kyla gyvenime, tai jos gvildenamos ir lite
ratūroje. Nemaža turime ir romanų ir ap
sakymų, kuriuose pajudinama mišrių šeimų 
problema. Tokia tema romaną parašė ir 
Pranas Naujokaitis, dabar jau keturių ro
manų autorius, poetas, kritikas ir literatū
ros istorikas. Naujasis jo romanas — Pa
sisėjau žalią rūtą (išleido „Darbininkas“ 
viršelis ir aplankas Pauliaus Jurkaus, 232 
psl.) Petro Balandos vedybų istorija.

Petras Balanda, dar šeštos klasės gimna
zistas iš Kauno, vokiečių buvo išvežtas 
darbams. Romane su juo susiduriame jau 
po karo, besiblaškančiu skurdžiame pabė- 
gėliškų sąlygų gyvenime, kaip anuomet ir 
daugumas nepraktiškų žmonių, tarp pasi
ryžimo ko nors siekti ir visokių aplinkos 
nenormalumų. Nors jo kalboje nuolat pra- 

“siveržia poezija, o ne realūs dalykai, bet' 
jis vistiek baigia gimnaziją ir paragauja 
universiteto dar Vokietijoje — jam užten
ka valio rūpintis savo ateitimi. Tiesa, vie
nu metu tą valią trumpam buvo palaužusi 
pirmoji nelaiminga meilė. Su Jūrate jiedu 
buvo kaip vienas. Abu jie susitikę mokėda
vo gražiai poetiškai pakalbėti, bet Jūratę 
susirado jos pirmasis, ir Petrą nuo mir
ties tik atsitiktinai išgelbėjo kapelionas, su
radęs kalnelyje po pušimi jau trečią dieną 
gulintį.

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
švietimo problemos

Lyginant su Latvija ir Estija, Lietuvos gyven
tojų išsilavinijno rodiklį dar žymiai sumažino žydų 
tautybės gyventojų genocidas ir teritoriniai Antrojo 
Pasaulinio karo meto pasikeitimai. 1923 metais žy
dų gyventojų Lietuvoje buvo 7,6%, 1935 metais — 
7,15%. 1939 metų rudenį, grįžus Vilniaus krašto 
daliai prie Lietuvos, žydų procentas pakilo ligi 8, 
nes prie Lietuvos grįžusioje Vilniaus krašto dalyje 
jų buvo 13%, 70.000 iš maždaug pusšešto šimto 
tūkstančių gyventojų. Dabar Lietuvoje žydai suda
ro 0,8% Lietuvos gyventojų. Tad žydų tautybės gy
ventojų Lietuvoje bus sumažėję net daugiau kaip 
7 procentai. Visur gyvendami miestuose, ypač did
miesčiuose, turėdami gausų turtingų prekybininkų 
sluoksnį ir būdami gerai organizuoti, žydai turi 
daugiau galijnybes eiti mokslus. Visuose kraštuose 
žydų studentų nuošimtis bent keletą kartų prašoka 
vietinių gyventojų studentų nuošimtį. Vokietijoje, 
pavyzdžiui, 1930 metais pagal gyventojų skaičių 
žydų buvo 3,7 kartus, taigi beveik 4 kartus, daugiau 
už vidurkį. Čekoslovakijoje 1935 metais žydų bu
vo 7 kartus, Sovietų Sąjungoje — 20,4 kartus, Esti
joje 1926 metais — 13 kartų daugiau. Nuo 1901 
iki 1959 metų žydai Nobelio premijos laureatai su
darė 12% (40 iš 313), nors žydai gyventojai tesuda- 
.ė tik 0,5% visų pasaulio gyventojų, vadinasi, No- 
„e.io laureatų žydų nuošimtis dvidešimt keturis 
Kartus didesnis už jų gyventojų nuošimtį 21). Šiuo 
metu Sovietų Sąjungoje iš 2 milijonų žydų gyven
tojų yra tiek pat mokslo darbininkų, kiek ir iš 40 
milijonų ukrainiečių. Ir Kaune veikusiame Lietu
vos Universitete pirmaisiais, 1922, mokslo metais 
žydų studentų buvo 5,5 kartus daugiau, negu jų gy
ventojų nuošimtis (gyventojų 7,6%, studentų 
41,8%). 1923-32 metais žydų studentų procentas 
Lietuvos Universitete svyravo tarp 28,6 ir 23,6%, 
vadinasi, apie pusketvirto karto daugiau už jų gy
ventojų nuošimtį. Tik nuo 1933 metų rudens žydų 
studentų procentas pradėjo sistemingai mažėti: 
20,7%, 17,8%, 16,4%...22) Kiek panašus žydų 
procentas buvo ir Lietuvos vidurinėse bendrojo la
vinimo mokyklose (gimnazijose ir progimnazijose). 
1930-31 mokslo metais vidurinėse Lietuvos mokyk
lose mokėsi 18.534 mokiniai, iš kurių lietuvių — 
12.488 (67,4%), žydų — 4.383 (23,7%). Tad 
žydų mokinių procentas daugiau kaip triskart 
didesnis už jų gyventojų procentą. Tik į nepriklau
somybės meto pabaigą mokinių lietuvių nuošimtis 
kilo, žydų mažėjo. Sakysim, 1937-38 mokslo metais

ANTANAS RUKŠA

gyventojų, Lietuva bus praradusi bent 25% gyven
tojų su aukštuoju ir viduriniu mokslu.

Latvijoje 1935 m. buvo 4,8%, 1970 m. — 1,6% 
žydų gyventojų, tad jų tesumažėjo 3,2%. Estijoje 
žydų gyventojų nuošimtis dėl genocido nepasikeitė: 
tiek 1939, tiek 1970 m. jie sudarė 0>3% gyventojų.

Visų trijų Pabaltijo kraštų ūkinio ir kultūrinio 
gyvenimo rodiklių pasikeitimams turi įtakos ir 
Antrojo Pasaulinio karo metu įvykę teritoriniai pa
sikeitimai. Turėjusi prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
47.549 kv. km teritoriją, 1945 metais sausio mėnesį 
Estija neteko prie Rusijos priskirtų 2.479 kv. km 
su apie 63.000 gyventojų. Latvija tuo pat būdu ir 
tuo pačiu metu iš 65.791 kv. km teritorijos neteko 
1.300 kv. km 25). Šios, daugiausia rusų apgyventos 
sritys kultūriškai buvo žymiai atsilikusios nuo 
bendrojo Estijos ir Latvijos gyventojų išsilavinimo 
lygio. Tad ir šių sričių atkritimas turėjo bent kiek 
pakelti estų ir latvių kultūrinio lygio rodiklį.

Žymiai didesnę įtaką ūkinio ir kultūrinio gy
venimo rodikliams turėjo per Antrąjį Pasaulinį ka
rą įvykę teritoriniai Lietuvos pasikeitimai. 1944 
metais vasarą buvo evakuota į Vakarus apie pus
antro šimto tūkstančių Klaipėdos krašto gyventojų. 
Kadangi Klaipėdos kraštas prieš Pirmąjį Pasaulinį 
karą priklausė Vokietijai, kur švietimas buvo žy
miai toliau pažengęs, negu rusų valdytoje Didžio
joje Lietuvoje, ir kadangi tas kraštas ir ūkiškai bu
vo tvirtesnis (Klaipėda buvo antrasis didumo pra
monės centras Lietuvoje), tai pusantro šimto tūks
tančių to krašto gyventojų netekimas irgi šiek tiek 
numušė bendrą Lietuvos gyventojų išsilavinimo vi
durkį.

Dar labiau krito Lietuvos gyventojų su aukš

tuoju ir viduriniu išsilavinimu rodiklis ryšium su 
Vilniaus krašto dalies atgavimu 1939-40 m. ir su 
pokario metu vykusia repatriacija į Lenkiją. Atgau
toji Vilniaus krašto dalis (9.527 kv. km) sudaro 
14,61 % dabartinės sovietinės Lietuvos teritorijos 
ir turėjo apie pusšešto šimto tūkstančių gyventojų. 
Lietuvai grįžusioje Vilniaus krašto dalyje buvo ne
maža lenkų ir ypač save lenkais laikiusių sulenkė
jusių ir sugudėjusių lietuvių, kuriuos visus toliau 
vadinsiu lenkais. Tad, atgavus Vilnių, Lietuvos 
lenkų procentas pakilo iš trijų su trupučiu ligi 15%. 
1946 metais į Lenkiją repatrijavo 170.000 lenkų ir 
apie 8.000 lietuvių 26). Tai sudarė arti 7% to 
meto Lietuvos gyventojų. Repatrijavo beveik visas 
Lietuvos lenkų elitas. Lenkai mieliau kėlėsi į Len
kiją iš buvusios nepriklausomosios Lietuvos teri
torijos, negu iš Vilniaus, nes tautiškai nusiteiku
siam lenkui svarbiau buvo išlaikyti lenkystė dar 
ginčijamame Vilniuje, negu galutinai pralaimėtojo
je vadinamojoje „Kauno Lietuvoje“ 27).

Šiuo metu Lietuvoje yra 240.000 lenkų, ir la- 
oai didelė jų dauguma gyvena Vilniuje ir Vilniaus 
krašte: Eišiškių rajone jie sudarė 1970 metais 84% 
(1959 m. — 85%) visų gyventojų, Vilniaus rajone
— 76% (81%), Trakų — 33% (42%), Švenčionių
— 31% (35%), Vilniaus mieste — 18,3% (20%) 28). 
Tad didelė Lietuvos lenkų dauguma, daugiau kaip 
200.000, yra buvusio lenkų okupuoto Vilniaus kraš
to gyventojai, ir dėl jų kultūrinio atsilikimo netenka 
kaltinti buvusios nepriklausomosios Lietuvos.

21) LE, XXXV, 287 psl.
22) LU, 265 psl.
23) švietimo Darbas, Klaipėda, 1930, II (134), 

644 tt.; LE, XV, 773 psl.
24) Z. V. Rekašius, Fizinės rusifikacijos bruo

žai (Akiračiai, 1970 I, I 1/15).
25) G. Rauch, t. p., 189 t.
26) LE, XV, 447 t. Pagal K. Pakštą repatrijavo 

178.000, jų tarpe 8.000 lietuvių, pagal Pr. Zundę — 
200.000.

27) Sulietuvintame Vilniaus Universitete kurį 
laiką dirbęs buvusio lenkų Batoro universiteto pro
fesorius J. Oko, pavyzdžiui, nepaprastai sielojosi, 
kad jo buvęs asistentas Šantiras (Szantyr) karo me
tu iš Vilniaus buvo išsikėlęs gyventi į Berlyną. 
„Kaip galėjo lenkas inteligentas apleisti tokią svar
bią lenkiškumo poziciją, kaip Vilnius!“ nekartą 
skundėsi profesorius savo bendradarbiams. Tačiau 
vis dėlto po metų kitų teko ir jam užleisti Vilniaus 
poziciją ir repatrijuoti į Liubliną, kur jis 1946 m. 
ir mirė.

28) P. Gautas, Lietuvos gyventojai (Mokslas ir 
Gyvenimas, Vilnius, 1971, 6, 19 t.).

(Bus daugiau)

Bet iš tos meilės jis pamažu išgyja, o kai 
ateina laikas, tai išvažiuoja į Ameriką, sun
kiai dirba, šalia to dar mokosi ir per il
gesnį laiką įsigyja bakalauro laipsnį, ne- 
šiodamasis viltį pasiekti kada nors didesnių 
magistro, o gal ir didžiųjų daktaro aukšty
bių. šiuo atžvilgiu jis gyvenime atliepia 
būrį tų teigiamų, valingų jaunų lietuvių, 
kurie nepasitenkino stovėjimu prie fabriko 
mašinų ar su šluota rankose. Tačiau rašy
tojas Petro Balandos istorija sprendžia ne 
tai, kaip valingasis lietuviškas jaunimas 
Amerikoje pasiekia mokslų ir išsijungia iš 
pastumdėlių luomo ar padėties.

Tegu tasai Petras Vokietijoje dar tik 
gimnaziją baigė, bet metai bėga, ir jis pri
miršęs Jūratę, dairosi ir į merginas. Išsi
nešė jis su savim iš namų lietuviškumą ir 
jį nešiojasi, sąmoningai smerkdamas tuos 
tautiečius, kurie sudarinėja mišrias šeimas. 
Kai jo dėdės sūnus Vytas veda nelietuvę, 
sukyla ne tik tėvai, bet ir Petras. Visi 
pranašauja, kad nebus iš to gera, ir tos 
pranašystės išsipildo. Bet ir pats Petras su
stoja pagaliau ties vokietaite, ne ties lie
tuvaite, nors jų net kelios pasipainioja jo 
kelyje. Buvo Milė, buvo Liucė, bet Petras 
gana greit jose įžiūrėjo tam tikrų neigia
mų bruožų. Buvo svieto mačiusi Joana, ir 
ta vos per jėgą neįtraukė jo lovon ir prie 
altoriaus. Buvo amerikiečių. Bet Petras įsi
mylėjo Amerikoje gimusią vokietaitę Eri
ką, kuri dar prieš ištekėdama, štai, pramo
ko lietuvių kalbos, ir ji dar kitą vardą tū
rėjo — Rūtos, ir taip pamažu tarp jų abie
jų lyg ir išnyko visi Skirtumai, o padidėjo 
panašumai, ir baigiame Skaityti romaną su 
viltimi, kad tai bus graži lietuviška pora. 
Tokių porų, kaip žinome, yra, ir, kaip sa
koma, tegu joms Dievas padeda, nes jos 
gelbsti lietuvybę svetur išlaikyti visiškai 
dar neprapuolusią, nesutirpdytą. Mišri tai 
mišri šeima, bet, va, rodos, dar iš kitos tau
tybės ateina naujas stulpas vienas, kuris, 
anot poeto, pasiryžęs paremti mūsų griū
vančio lietuviškos tautybės namo sieną.

Romanas nedidelis, ir jame nėra ko ieš
koti ypačiai įsidėmėtinų gilumų. Rašytojui 
bus rūpėję, matyt, daugiausia kreipti dė
mesį į Petro Balandos, pagrindinio veikėjo, 
pasirinkimą sau antrosios pusės, dėl to su
sipažįstame net su keliomis jaunomis mote
rimis, kurios, sakytume, visos yra Erikos 
priešingybė. Petro dėdės šeimos pagrindinė 
bėda irgi bus, atrodo, tasai netikusios mar
čios klausimas, tam ji gal ir įvesta rcma- 
nan.

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 
18.838 mokiniai: lietuvių 14.446 (76,7%), žydų — 
3.331 (17,7%) 23). Tad tik į pačią nepriklausomy
bės laikmečio pabaigą žydų mokinių procentas bu
vo nukritęs ligi 17,7%, ir tai dar tas procentas buvo 
du su puse kartų didesnis už žydų tautybės gyven
tojų procentą. Panašus žydų moksleivių nuošimtis 
yra ir dabar Lietuvoje. Tai matyti kad ir iš to, jog 
žydų tautybės gyventojai specialistai su aukštuoju 
ir specialiuoju viduriniu mokslu Lietuvoje pašoka 
ir dabar daugiau kaip 3-4 kartus tų specialistų vi
durkį pagal gyventojų skaičių. 0,8% žydų gyvento
jų žydai specialistai 1957 metais sudarė 3,9%, 1960 
metais — 2.9%, 1964 metais — 3,4%, 1966 metais 
— 2,5% 24). Tad netekusi daugiau kaip 7% žydų

Prano Naujokaičio būdinga savybė yra 
suromantinti, supoetinti savo romanų bent 
pagrindinius veikėjus. Pavyzdžiui, ir šiame 
romane beveik visi antraeiliai veikėjai yra 
realūs žmonės ir kalba natūraliai. Nėra jo
kio pagrindo sakyti, kad ir Petro ar Erikos 
.veiksmai būtų kokie nors pasakiški, nerea
lūs. Bet kai tik Petras prasižioja, tuojau ir 
susilauki tokių poetiškų prasiveržimų, kaip 
šilai: „Esame vandenyno bangose, ir jos 
neša mus visus“. Arba: „Per daug esi tur
tinga vidaus jėgomis, kad netrauktum, kad 
nežavėtum, kad neviliotum“. Tiesa, kai ku
riose scenose ir kiti veikėjai sugeba užmin
ti poetiškos filosofijos gyslelę. Štai Petro 
draugas Genius, šiaip, rodos, nė iš tolo ne- 
užnešąs į poetus, o ima ir prakiūra apibū
dinti Joaną tokiais žodžiais: „Bet ji tlebetu- 
ri dar daug šviesos. Prigimtis ją apdovano
jo gabumais, visokiais vidaus turtais... Ji 
barstė juos, nebrangino... Bet daug dar li
ko ir neišbarstyta. Ji dar tebėra galinga po
žemių srovė,prasiveržianti šaltiniais... Prie 
jų aš ir sustoju savo gyvenimo kryžkelėje: 
manau, kad jų skaidraus vandens užteks 
mūsų abiejų gyvenimui...“

Nėra abejonės, kad tokios rūšies dialo
gas, ypač jei juo naudojamasi kelių veikė
jų, tuos veikėjus daro panašius vieną į ki
tą. Impresionistiniuose romanuose tai gal 
ir daugiau atleistina. Bet Pr. Naujokaičio 
romanas yra realistinis, tai ir dialoguose 
veikėjai galėtų būt'i nepoetiški.

K. Abr.

Naujas „Liluanus“
Pasirodė anglų kalba leidžiamojo žurna

lo „Lituanus“ 1972 m. vasaros numeris.
Jame perspausdinama St. Vardžio 

straipsnis iš „Los Angeles Times“ apie įvy
kius Lietuvoje ir išgarsėjęs „The New 
York Times“ liepos 6 d. vedamasis apie ru
sinimą, spausdinama kun. Albert J. Con- 
tons straipsnis apie religijos persekiojimą 
Lietuvoje ir kun. J. Zdebskio kalba teisme.

Mokslinės t'ernos: V. J. Zeps straipsnis 
apie metriką latvių liaudies ir rašytojinėje 
poezijoje, Gordon E. Ford, jr., apie S. Vaiš
noro „Žemčiūgą teologišką“ ir klaidas M. 
Mažvydo 1947 m. laidoje.

Įžanginiu A. Zailskio straipsneliu ir fo
tografijomis supažindinama su ketvirtąja 
lietuvių tautinių šokių švente.

Perspausdintas D. Sealey išverstasis Jur
gio Jankaus „Dubenėlis“.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
„BROLIAI DOMEIKOS“ ANGLŲ KALBA

Kalifornijoje gyvenąs Milton Stark yra 
išvertęs į anglų kalbą kadaise Lietuvoje 
valstybine literatūros premija apdovanotą
jį Liudo Dovydėno romaną „Broliai Domei
kos“.

Vertimas netrukus bus spausdinamas.
„Terra“ šį romaną yra pakartotinai iš

leidusi lietuvių kalba JAV.

MONSINJORAS DR. P. CELIEŠIUS
I

Kun. dr. Petras Celiešius, Europos Lie
tuvių Katalikų Sielovados Spaudos Direk
torius, buvo pagerbtas už nuopelnus Bažny
čiai ir Tautai. Šv. Tėvas — Popiežius Pau
lius VI — suteikė jam specialų palaimini- 1 
mą ir davė monsinjoro titulą.

ANTRASIS MIESTELIS, KURIS BUVO 
MANO

„Tėviškės Žiburių“ žiniomis, rašytoja 
Nelė Mazalait'ė parašė antrąjį tomą savo 
knygos „Miestelis, kuris buvo mano“ — 
fantastinių miestelio fragmentų, žmonių 
portretų ir gamtos vaizdų.

Rašytoja taip pat esanti sukūrusi daug 
trumpų pasakojimų, apybraižų, susijusių 
su gyvenimo aktualijomis, lyriškų ir subti
lių. Tokių kūrinių galėtų susidaryti kele
tas knygų.

JEIGU BŪTŲ MUZULMONAI...

„Nepriklausoma Lietuva“ persispausdino 
iš „Nouvelle Francaise“ paimtą žinią, pa
gal kurią Bražinskams, kaip jų advokatas 
sakęs, lengviausias kelias išsigelbėti būtų 
pereiti į muzulmonų tikybą.

Tada, saiko, turkai negalėtų jų išduoti.

ŠVENČIŲ ŠVENČIAUSIA TEISYBĖ
Straipsnyje „Prasminga kalėdinė dova

na“ A. Juodvalkis „Dirvoje“ rašo:
„Jei naujosios tremties lietuviai išimti

nai savo mokslinėmis jėgomis ir finansi
niais ištekliais išleido Lietuvių Enciklope
dijos 36 tomus, tai Encyclopedia Lituanica 
išleidimas, logiškai galvojant, turėtų gulti 
ant vidutinio ir jauniausio amžiaus lietu
vių. Jie ekonomiškai yra pakankamai ge
rai įsikūrę, ir ši menka finansinė našta jų 
neapsunkintų, nes, dažnais atvejais, geres
niam restorane vieno asmens vakarienei 
išleidžiama daug daugiau, negu kainuoja 
vienas Encyclopedia Lituanica tomas“.

DOLERIAI AKMENINIAMS 
PAMINKLAMS TYRINĖTI

Prof. Romas Vaštokas gavo Kanados vy
riausybės 23.479 dot. paramą tyrinėti ak
meniniams paminklams Ontario provinci
joje.

1500 m. prieš Kristų statytuose pamink
luose yra graviūrų ir tapybos.

Studentų talkinamas, paminklus tyrinės 
tos srities specialistas S. Dewney, o prof. 
R. Vaštokas administruos visą tyrinėjimų 
reikalą.

VIENAS SENIAUSIŲ ATEIVIŲ
Calgaryje (Kanada) mirė 84 m. amžiaus 

iš Pilviškių parapijos kilęs Pijus Jonko- 
Jankauskas, vienas iš seniausių ateivių.

KO GREIČIAUSIAI BUS PRITRŪKTA?

Atsakydamas į klausimus „Lietuvių Die
nų“ žurnalo, kurio jis išbuvo redaktorium 
17 metų, ipoetas Bernardas Brazdžionis dėl 
to, ko lietuviškoji spauda greičiausiai ga
lės pritrūkti, bendradarbių, redaktorių ar 
leidėjų, taip pasisakė:

'— Visų vienodai, bet pirmiausia, manau, 
pritrūks redaktorių; tatai matome iš kri
zės, pasireiškusios Kanadoje ir Australijo
je. Vien „iš idealizmo“ redaktorių nebe
bus. Išsimokslinę žurnalistai norės gauti 
tokias pat sąlygas, kaip ir kiti jų krašto 
žmonės, dirbą kitose srityse.

B. E razdžioniui, be kita ko, buvo pateik
tas ir toks klausimas: „Sulaukęs pensijos 
amžiaus, oficialiai „išėjote į pensiją“; argi 
jau toks nepakeliamai sunkus redakcijos 
darbas, kad iš jo pasitraukėte?“ Poetas at
sakė:

— Mano redakcijos darbas buvo surištas 
su technišku spaustuvės darbu, tat. išeida
mas iš vieno, „išėjau“ ir iš kito. Išeinu „į 
pensiją", bet pensijos, kaip gauna dirbę 
Fordo ar kurioje kitoje įmonėje, negausiu; 
gausiu tik „socialinio draudimo“ mokestį. 
Visi dirbę lietuviškai visuomenei (ne vien 
spaudai) yra panašioje padėtyje. Visuome
nė už spaudą tiek teužmoka, kad ji vos iš
siverčia, gi jos darbuotojai neturi jokių 
„pensijų fondų“ ir apie juos negali nė pa
svajoti. Tai, žinoma, nenormalu. Tokia pa
dėtis vieną kartą turės baigtis.

NEPRIEŠTARAUK PATS SAU!

Statistikos sako, kad beveik visi žmonės 
prisipažįsta tikį Dievą. Bet kai palieti kitą 
klausimą: ar praktikuoji tikėjimą, — tai 
jau kitas reikalas.

Čia susiduriama su religija, kuri yra ne 
kas kita, kaip viešas tikėjimo į Dievą pa
reiškimas. Kaip tikėjimas į Dievą tegali 
būti tik vienas, taip religijų gali ir yra 
daug. Tai yra, Dievas yra garbinamas įvai
riai. Tikslas jų visų tas pats.

Kam tos religijos? Ar neužtenka tikėti į 
Dievą slaptai ir privačiai? Normaliose gy
venimo sąlygose neužtenka. Žmogus nėra 
slaptas Dievo tvarinys. Priešingai, žmogus 
yra visuomeniškas tvarinys. Jis nori ir tu
ri bendrauti su kitais. Tuo tikslu žmogus 
mintija — planuoja, kalba — pasidalija 
savo mintimis su kitais, veikia — pertei
kia savo darbą, gerą ar blogą, kitiems.

Tokie pat santykiai turi būti žmogaus 
su Dievu. Ir su Juo turi būti pilnas ben
dradarbiavimas, kaip su mūsų sutvėrėju, 
palaikytoju ir galutiniu mūsų gyvenimo 
tikslu. Tai reikalauja mūsų prigimtis. Mąs
tymas ir minties malda yra mūsų minties 
padaras. Bendra malda ir giesmės yra mū
sų kalba. Įvairios apeigos — mūsų darbai. 
Taip religija, kaip Dievo garbinimo būdas, 
apima visą mūsų prigimtį.

Nelaimė yra, kad žmogus kartais pasida
ro toks trumparegis ir bevalis, jog priešta
rauja pats sau ir tai nemato.

Pora pavyzdžių iš mūsų gyvenimo.
Esame vienos ar kitos valstybės piliečiai, 

arba toje ar kitoje valstybėje gyvename. 
Valstybė mums garantuoja laisvę įstatymų 
ribose, apsaugoja nuo tų, kurie įstatymų 
nepaiso, ir t. t. Už visa tai mes esame 
įpareigoti gerbti ir laikyti tos valstybės 
įstatymus ir įsakymus, ją ginti, mokėti 
mokesčius ir vykdyti kitus teisėtus rei
kalavimus. Pabandykime tai nedaryti. Be 
žodžių aišku, kas tada mus laukia.

Mums reikia apsirengti ir pavalgyti. Ieš
kome tarnybos. Ją randame. Bet nuėję į 
darbo vietą, į visus darbus numokime ran
ka. Ką už tai gausime?

Tai kaip dabar suderinti mūsų pasiaiš
kinimą, kad galima tikėti į Dievą ir nebūti 
vienos ar kitos religijos aktyviu nariu? Nu
moti į mišių klausymą, pasninkų laikymą, 
išmaldų davimą ir visa kita, kas jungiasi 
su mūsų religija. Ar tai nėra aiškus priešta
ravimas mūsų pačių proto apsisprendimui, 
kad jeigu Dievą tikiu ir už tą tikėjimą lau
kiu amžinojo atlyginimo, o galiu visiškai 
nieko nedaryti? Tik pagalvokime!

*«*
Kiekvienam turinčiajam bus duodama, 

ir jis apsčiai turės, o iš neturinčiojo atimta 
ir tai, ką jis turi.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.
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SVARSTYTINI KLAUSIMAI
MIŠRI ŠEIMA LIETUVIŠKOJE 

VISUOMENĖJE
Šį pranešimą Jaunimo Kongreso studi
jų dienose skaitė Muencheno Apylin
kės narys, gyvenąs šiuo metu Heidel
berge, Artūras Hermanas.

Norintiems išsamiau susipažinti su miš
rių šeimų esmine padėtimi lietuviškoje vi
suomenėje. žiūrint iš grynai lietuviško taš
ko, nurodau į J. Girniaus straipsnį: „Miš
rių šeimų tikrovė" Aiduose, 1969 m., 10 nr.

Šį savo pranešimą suprantu tik kaip įva
dą į diskusijas. Tad liesiu tik tris aspek
tus:

A. Mišrių šeimų daugėjimo priežastis,
B. Mišrių šeimų kritiką lietuvių visuo

menės laikysenai ir jos lūkesčiams,
C. Galimybes tarpusavio santykius page

rinti.
A. Mišrių šeinių daugėjimo priežastys

1. Lietuviai daugiausia gyvena pavieniui, 
nelietuviškoje aplinkumoje. Jie, išskyrus 
keletą išimčių Amerikoje, nesudaro užda
ro branduolio svetimoje aplinkoje. Jauni
mas, trūkstant lietuvių draugų, santykiau
ja su kaimynais; studijos dr profesija jo 
pažintis dar praplečia. Sociologai ištyrė, 
kad partneriai randami pirmoj eilėje arti
moje aplinkoje, draugų tarpe. Tad norma
lu, kad ir lietuvių jaunimas, bendraudamas 
su nelietuvišku jaunimu, sukuria mišrias 
šeimas.

Geresnėje padėty yra jaunimas, kurio 
bent aplinkoje gyvena didesnis skaičius lie
tuviško jaunimo. Čia priklauso daug nuo 
to, kaip dažnai lietuviai susitinka ir kaip 
artimai jie tarpusavy draugauja. Vien tik 
susitikimai savaitgaliais ar net rečiau žy
miai nepakeičia mišrių šeimų proporcijos.

2. Partnerių išsilavinimas ir interesai pa
prastai atitinka vieni kitų. O partnerį, ku
ris dalytųsi tais pačiais interesais, netaip 
jau lengva rasti mažam lietuvių jaunimo 
būry. O dar niekas nesusituokė vien tik 
dėl to, kad partneris lietuvis. Nepakankama 
pasirinkimo galimybė veda taipogi į miš
rių šeimų sudarymą.

3. Netrūksta atvejų, kai susidomima kaip 
tik asmeniu, kuris ne taip artimai iš anksto

KRISTUPO KOLUMBO KELIAIS
Nors dabar pradeda įsivyrauti nuomonė, 

kad Ameriką atrado ne Kristupas Kolum
bas 1492 m„ o norvegas Lief Erickson apie 
1080 m., bet „iš įsibėgėjimo“ vis dar ilgai 
bus garbinamas Kolumbas, nes jis yra at
žymėtas visose pasaulio enciklopedijose, 
mokslo knygose, jo garbei yra švenčiamas, 
sakysime, JAV-se antrasis spalio mėn. pir
madienis — tautinė šventė, įstatymiškai 
priimta 1968 m. birželio mėn. Kolumbui 
pasaulis pristatė daugybę paminklų, ku
riuos reikia palaikyti ir gerbti.

Jei K. Kolumbas Ameriką atrodo ir ne 
pirmasis, tai vistiek, atrodo, anais laikais 
daugelis dar nežinojo apie esantį kitame 
pasaulio krašte kitą žemyną, o jei žinojo, 
tai mokėjo gerai nuslėpti. Todėl Kolumbo 
žygis buvo susilaukęs herojiškos aureolės.

K. Kolumbas pranešė ir įrašė, kad kitą 
žemyną jis pamatė 1492 m. spalio 12 d., 
apie antrą vai. nakties. Pro rūkus neaiš
kius žemės siluetus pastebėjo jūrininkas 
Rodrigo de Triana, kilimo iš Pinta vieto
vės. Kolumbas (Columbus) t'ą žemę pava
dino San Salvador.

Tiksli Columbus gimimo data nežinoma, 
bet manoma, kad jis gimė 1446 ar 1451 me
tais. Jis mirė 1506 m. gegužės 20 d.

Italai neatlaidžiai laikosi nuomonės, kad 
Ch. Columbus buvo italas, nes jis buvo gi
męs Genoa, Italijos vietovėje. Tačiau kaž 
kodėl visi jo laiškai ir užrašai, pažymėji
mai žemėlapiuose yra rašyti lotyniškai, 
portugališkai ar ispaniškai.

Anuomet laikytasi įsitikinimo, kad pa
saulis yra plokščias, nelyginant stalo vir
šus. Bekeliaudamas ir bestudijuodamas že
mėlapius, Kolumbas pradėjo galvoti ir pa
galiau įsitikino, kad žemė turi būti ne 
plokščia, bet apskrita, ir todėl gali būti ki
tas kelias pasiekti Indijai, plaukiant iš ki
tos pusės. Pasiūlymą taip padaryti jis pri
statė 1482 m. Portugalijos karaliui Jonui 
II, bet jo sumanymas buvo atmestas, kaip 
nerealus. Vėliau jo tas revoliucinis suma
nymas buvo atmestas Ispanijoj. Anglijoj ir 
Prancūzijoj. Tik pakartotinai prašant ir 
kai kuriems Ispanijos didikams pritariant, 
Ispanijos karališkoji šeima 1492 m. balan
džio 17 d. sutiko finansuoti kelionę. Buvo 
pasirašytas susitarimas tarp jo ir Ispani
jos, pagal kurį, jei atras naujų žemių, K. 
Kolumbas bus jų vicekaraliumi, gaus de
šimtadalį visų atrastų brangakmenių, gaus 
didiko titulą. Jam pavesti trys laivai: San
ta Maria 100 tonų, Pinta 50 t ir Nina 40 t. 
Kolumbo laivynas iš Ispanijos uosto Polos 
išplaukė 1492 m. rugpiūčio 3 d„ bet ne
trukus, po trijų parų, jūroje Pinta tiek nu
kentėjo, kad reikėjo grįžti jos taisyti, o ją 
lydėjo ir abu kiti laivai. Vėl išplaukta rug
sėjo 6 d. Maždaug po mėnesio kelionės jū
rininkai pareikalavo grįžti atgal, bet jis 
atstatė drausmę.

Po San Salvadoro netrukus jie pamatė 
kitą žemę, kurią pavadino Juana. Tai da
bartinė Kuba. Manyta, kad Haiti yra Japo
nija. 1492 m. gruodžio mėn. Kolumbo va
dovaujamas laivas Santa Maria buvo aud
ros nublokštas į Haiti pakrantę ir nepatai
somai sužalotas. Naudodami laivo medžia

pažįstamas. O lietuviai jaučiasi tokie arti
mi, kad kažkaip per draugystę, — o gal, 
kad visos silpnybės jau iš anksto žinomos, 
— nenueinama į flirtą ir intymumus. Daž
nai lietuviško jaunimo tarpe susidaro „bro
lelio ir seselės“ santykis. O negi broleliui 
ar seselei norėsi galvelę susukti!? Lietuvos 
saimo posakis, kad t'rečio kaimo mergos 
pačios gražiausios (merginos apie vyrus to 
taip garsiai nesakydavo, bet tikrai ne ki
taip galvojo), mūsų pakitusioje visuomenė
je savo tiesos neprarado. O jei jau antras 
kaimas nelietuviškas, ko laukti iš trečio!

4. Įdomu, kad beveik kiekvienas lietuvis- 
lietuvė, jaunuolis-jaunuolė draugavo su 
lietuviu-lietuve, bet vėliau prarado kontak
tą. Daugelis nusiskundžia, kad visuomenė 
nelaukia, kol tokia draugystė savaime su
tvirtės, bet jau tuokia iš anksto. Juos paly
di geri patarimai, raginimai ir apkalbos. 
Tai suardė jau ne vieną lietuvišką porelę.

5. Gal ne tokį didelį, bet tikrai nepanei
giamą vaidmenį suvaidina noras išsprukti 
iš lietuviškos aplinkos. Kai kur, ypač jei 
vienoje vietoje didesnis lietuvių telkinys 
gyvena, iš tikrųjų lietuviai savo tarpe taip 
užsidaro ir visa, kas svetima, su tokiu ne
pasitikėjimu pasitinka, kad galima tai pa
vadinti vidaus geto dvasia. Jaunimas jau
čiasi suvaržytas ir, radęs gerą progą, pasi
traukia iš šio geto. O susipažinimas su ki
tataučiu yra dažnai to tyro oro šūsnis, ku
ris palengvina atitolti ir net' visus ryšius 
nutraukti.
B. Mišrių šeinių kritika visuomenės 
laikysenai ir lūkesčiams

1. Mišrios šeimos nenori būti lietuviškos 
visuomenės tik toleruojamos, pakenčiamos, 
bet siekia būti pripažįstamos pilnaverčiais 
nariais lietuviškoje visuomenėje ii' įverti
namos lygiai taip, kaip lietuviškos šeimos. 
Kol kas lietuvių visuomenė ieško argumen
tų, nurodančių pavojus mišrioje šeimoje; 
neva joje įsiviešpatauja barniai, nesantai
ka, neva lietuviškoji pusė neranda supra
timo ir turi apsivilti, ir panašiai. Tokių 
baubų, rašytų ar sakytų su perspėjimu, ne
trūksta. Net ir mišrios šeimos sukūrimas 
laikomas gašlių geismų išdava, paklydimo 

gą, lėnai jie pastatė tvirtovę, pavadintą La 
Navidado, ir joje paliko 44 vyrų įgulą. Ki
tais dviem laivais 1493 m. kovo 15 d. su
grįžo į Ispanijos uostą Palos, buvo iškil
mingai sutikti ispanų ir jų karališkosios 
šeimos.

1493 m. rugsėjo 24 d. Kolumbas išleidžia
mas antron ekspedicijon, jau su 17 laivų ir 
apie 1500 jūreivių. Atrado jie daugiau vie
tovių, o atvykę į La Navidado rado tvir
tovę sunaikintą, įgulą išžudytą. Pastatydi
no vietovę Išbalta, į kurią Kolumbas grįžo, 
jau sirgdamas, 1494 m. rugsėjo 29 d. Deja, 
dalis kolonistų priešinosi Kolumbui ir net 
buvo pasiuntę laivą su skundikais Ispani
jos karaliui. Atvyko tyrinėjimo komisija iš 
Ispanijos, iš naujo pasmerkusi Kolumbą. 
Grįžo į Ispaniją ir įtikino karalių su kara
liene, kad jis yra teisus.

Karališkoji šeima jam davė trečią ekspe
dicinį laivyną, kurį sudarė aštuoni laivai. 
Grįžęs į Naująją Žemę, atrado sukilusius 
.spanų kolonistus ir juos numalšino. Betgi 
sukilėliai nusiuntė naujus skundus Ispani
jos karaliui, ir Kr. Kolumbas buvo atšauk
tas, nauju gubernatorium paskirtas Fran
cisco de Bobadilla, kuris, 1500 m. rugpjū
čio 23 d. atvykęs į Naująjį Žemyną, areš
tavo Kr. Kolumbą ir du jo brolius, suraki
no juos geležiniais retežiais ir išsiuntė į Is
paniją.

Ispanai, sužinoję baisų pasielgimą su 
Kolumbu, labai pasipiktino. Karalius jį pa
leido, atsiprašė, atšaukė juos areštavusį Ba- 
badillos. bet vicekaraliaus titulo Kolumbui 
negrąžino.

Kolumbui buvo paskirti laivai ketvirtai 
ir paskutinei jo ekspedicijai, betgi su šą- 
yga, kad neleidžiama jų taisyti Naujajame 
Žemyne. Vėl jis atrado naujų žemių. Sirg
damas 1506 m. gegužės 20 d. grįžo į Ispani
ją ir neturte mirė Valladolide.

Iki mirties jis nežinojo, ką atrado. Tai 
padaryta po jo mirties.

Retežius, kuriais jis buvo surakintas, 
Kolumbas (ispaniškai Cristobal Colon, ita
liškai Cristoforo Colombo) saugojo, kaip 
nepamirštamos neteisybės simbolį ir laikė 
savo kabinoje, jo žodžiais, „kaip relikviją 
atminimui už nuopelnus".

Kaip matome. Kristupas Kolumbas bu
vo nepaprastas žmogus, be galo tvirtos va
lios, šviesios galvosenos ir vien dėl to gerb
tinas. Jo nuopelnai žmonijai vistiek tebėra 
labai dideli, nors ir prieš jį į Naująjį Pa
saulį jau yra buvę atvykusių iš Europos 
baltųjų.

Manoma, tėra išlikęs vienintelis K. Ko
lumbo portretas, nežinomo dailininko pieš
tas paskutiniaisiais jo gyvenimo metais. 
Skelbiama, kad paveiksle jo akys rodan
čios nepasitenkinimą ir sielos skausmą, slė- 
gesį ir liūdesį, nes už visa gera žmonės 
jam atsimokėjo skaudžių skaudžiausia 
bausme: pločių ir naujo gyvenimo ieškoju
sį surakino, kaip baisiausią vergą, sutry
pė jo nuopelnus ir jį stengėsi suniekinti, 
nužmoginti. Bet tie jo priešininkai dabar 
laikomi pajuokoje, o jo vardas didžioje pa
garboje.

Kęstutis Gardinas 

ženklu, kai tuo tarpu lietuviškos šeimos į 
dangų keliant liaupsinamos, tyros meilės 
ir karšto patriotizmo aureole apglobiamos, 
visur pavyzdžiu statomos. Tokia laikysena 
diskriminuoja mišrią šeimą, ragina lietu
višką dalį nepasitikėti partnerio meile. Ji 
priverčia pirmoj eilėj mišrias šeimas trauk
tis nuo lietuviškos visuomenės.

2. Mišri šeima nori būti laikoma lietu
viškame būryje ir apskritai lietuviškos 
veiklos vienetu. Tuo tarpu duodama su
prasti. kad nelietuviška pusė lietuvių tar
pe nemielai matoma, kad ji tik trukdo. Lie
tuviška visuomenė ir po vedybų elgiasi 
taip, lyg jų nebūtų įvykę arba šis šeimos 
sukūrimas yra tik laikinas reiškinys. Taip 
lietuviška dalis viliojama likti ir veikti lie
tuviškoje visuomenėje, o į nelietuvišką da
lį nekreipiama dėmesio. Subuvimuose ne
bandoma nelietuvišką dalį užkalbinti, kal
bama tik lietuviškai, nors žinoma, kad ji 
to negali suprasti.

3. Yra atvejų, kad nelietuviška šeimos 
dalis nori prisidėti prie lietuviškos veiklos. 
Bet kadangi lietuviška veikla vykdoma per 
organizacijas, reikėtų į jas įstoti. Bet pilna
verčiu nariu dėl kalbos nemokėjimo negali
ma tapti. Tad įmanoma tik svečio rolę 
perimti, kuriai mielai perleidžiami juodi 
darbai, kaip salių papuošimas, pranešimų 
padauginimas ir panašūs darbai.

4. Mišri šeima nori palaikyti draugiškus 
ryšius su lietuviškom šeimom. Ji nori būti 
kviečiama ir pati kviesti. Ir reikia pripa
žinti, kad šioje asmeninėje plotmėje ryšiai 
dar lengviausiai palaikomi. Tačiau pasi
taiko, kad, sukūrus mišrią šeimą, santy
kiai su buvusiais draugais atšąla. Tai skau
džiausia lietuviškosios pusės patirtis, jei 
ji praranda ryšius su buvusiais draugais.

5. Lietuviška visuomenė iš lietuviškos 
šeimos dalies laukia, kad ji savo partnerį 
ilgainiui sulietuvintų ar bent aplietuvintų. 
Tai laikoma lyg ir atpirkimu už mišrios 
šeimos sukūrimą, ši moralinė prievarta, 
niekada atvirai neištarta, bet lyg dėsnis 
galiojanti, slegia mišrią šeimą ir gali net 
nesantaiką sėti.

Tas pats su vaikų auklėjimu. Vieša lie
tuviška moralė reikalauja juos auginti lie
tuviais. Bet tai dažnai neįmanoma.

6. Nelietuviška pusė norėtų, kad ji lietu
viškos visuomenės nebūtų prievartaujama 
būtinai prie lietuvių šlietis, atsisakyti savo 
tautybės ir draugų. Tik, leisdami jai lais
vai apsispręsti, galėsime tikėtis polinkio į 
lietuviškumą. Mes jau turime būti dėkin
gi, kad ji akceptuoja lietuviškos dalies pa
stangas išlikti lietuviu ir stengiasi suda
ryti sąlygas vaikams išmokti lietuviškai. 
Per dideli lietuvių visuomenės lūkesčiai su
daro nereikalingą įtampą. O vienos kokios 
.pavyzdingos“ mišrios šeimos iškėlimas ir 
su ja sulyginimas brandina tik kaltės jaus
mą, kuris apsunkina santykius su lietu
viais.
C. Galimybės tarpusavio santykiams 
pagerinti

Kai kurie mano, kad, panaikinus mišrių 
šeimų sukūrimo priežastis, ir pati proble
ma išsispręs. Žinoma, būtų radikaliausia 
priemonė, kad lietuviai į Lietuvą grįžtų, 
arba bent užsienyje lietuviškus centrus su 
nors keletu tūkstančių aplinkoje gyvenan
čių lietuvių sudarytų. Bet į Lietuvą niekas 
nenori grįžti, o ir polinkio buriuotis nėra, 
greičiau atvirkščiai. Visos kitos priemonės, 
kaip dažnesni lietuviški subuvimai, lietu

viško jaunimo organizacijų stiprinimas ir 
t. t., gali tik nežymiai mišrių šeimų skai
čių sumažinti. Galima, žinoma, dar augan
čiam jaunimui įskiepyti, kad jis kurtų tik 
lietuviškas šeimas, kas dabar bandoma. Ta
čiau tikrovė įrodo, kad tokie bandymai vai
sių neatneša.

Taigi apsisaugoti nuo mišrių šeimų kū
rimo neįmanoma, ir galima tik arba su jo
mis gyventi, arba jas atstumti. Atrodo, vi
sumoje norima su mišriom šeimom gyven
ti. Tad būtų laikas, ypač Bendruomenei, 
imtis priemonių mišrioms šeimoms padėti 
įaugti į lietuvišką visuomenę.

1. Dažnai nelietuviška dalis nori išmok
ti liet'uvių kalbos. Bet trūksta gramatikų, 
trūksta paruoštos medžiagos kitataučiams, 
besimokantiems lietuviškai. Ypač pritaiky
tų gramatikų suaugusiems lietuvių kalbai 
mokytis kaip ir nėra. Reikėtų pagalvoti, 
ar nevertėtų pravesti kelių savaičių lietu
vių kalbos kursus specialiai nelietuviams.

2. Patartina sušaukti mišrių šeimų suva
žiavimą, kur jie savo problemas galėtų ap
tarti.

3. Lietuviškų laikraščių bent vieną pus
lapį skirti mišrioms šeimoms šalies kalba, 
kad ir nelietuviška šeimos dalis galėtų skai
tyti. Žinoma, reikėtų ir temas pritaikyti, 
kad juos sudomintų.

4. Rasti veiklos uždavinių, pvz., veikla 
bendrose pabaltiečių organizacijose, kurios 
ir kitataučiams pritiktų.

5. Mišrios šeimos tarpusavy turėtų dau
giau bendrauti. Sudarius vienminčių bran
duolį, bus lengviau daugelį problemų iš
spręsti.

6. Lietuviška visuomenė turėtų atkreipti 
dėmesį į mišrių šeimų jautrumą. Ji tiek 
jautri, kad greičiau pasitraukia nei kovoja. 
Ir šiaip ji turi daugiau problemų šeimoje 
išspręsti, nei vienatautė šeima.

7. Lietuvių Chartoje esantis sakinys 
„Lietuvis kuria lietuvišką šeimą“ yra keis
tinas į „Lietuvis stengiasi šeimoje palaiky
ti lietuvybę“, nes nevisada galimybės lei
džia lietuvišką šeimą sukurti. Dabartinis 
reikalavimas turi kelti diskriminaciją, o 
t'arn Bendruomenė turėtų būtinai užbėgti 
už akių.

LIETUVOJE
SKULPTŪROS KŪRINIAI PANEVĖŽYJE

Panevėžio miesto vadovai prieš kurį lai
ką buvo pasiūlę skulptūromis papuošti jų 
miestą.

Praeitą vasarą grupė skulptorių dirbo 
Panevėžyje, ir dabar dailininkų sąjungos 
vadovai buvo atvažiavę pasižiūrėti, kur 
tuos sukurtuosius darbus pastatyti mies
te.

O sukūrė Panevėžiui papuošti: R. Anti
nis (tėvas) „Dūdorių“, R. Antinis (sūnus) 
„Raitelį", K. Kisielis „Motinystę“, G. Ka
ralius „Statybininkus“, E. Palšytė „Vėtrun
gę“, N. Paliukaitienė „Motiną su kūdikiu“ 
ir A. Zokaitis „Mūzą“.

MOKSLO ISTORIKŲ KONFERENCIJA 
VILNIUJE

Vilniuje buvo suruošta devintoji Pabal
tijo konferencija gamtos mokslų ir techni
kos istorijos klausimams svarstyti.

KULTŪROS NAMAI PAJŪRALYJE
Šilalės rajono Pajūralio tarybiniame ūky

je pastatyti kultūros namai, kurių salė turi 
200 vietų.

PENSIJOS ŽEMDIRBIAMS
Lietuvoje yra 247 tūkst. žemės ūkyje dir

busių žmonių, kurie gauna pensijas.
Šiais metais jiems numatyta išmokėti ar

ti 75 mil. rublių.

MIRĖ S. PUPEIKIS
Eidamas 68 metus, spalio 30 d. mirė Vil

niaus universiteto bibliotekos mokslinis 
sekretorius-Stasys Pupeikis, buvęs mokyto
jas, 1940 m. sovietinis susisiekimo ministe- 
ris, Aukšč. tarybos prezidiumo sekretorius, 
po karo švietimo ministeris, nuo 1963 m. 
dirbęs universiteto bibliotekoje.

MIRĖ B. SEREISKIS
Lietuvoje mirė Benjaminas Sereiskis, 

1933 m. išleisdinęs lietuvių-rusų kalbų žo
dyną, o 1948 m. „Trumpą lietuvių-rusų kal
bų žodyną“.

Jis buvo gimęs 1895 m.

E. MIEŽELAIČIO „KONTRAPUNKT“
Maskvoje 200 tūkst. tiražu išleista E. 

Mieželaičio lyrinės prozos ir ^poezijos knyga 
rusų kalba „Kontrapunkt“.

J. AVYŽIUS RUSŲ KALBA
J. Avyžiaus romanas „Sodybų tuštėjimo 

metas" rusų kalba išleistas trečią kartą, 
šįkart 1 mil. 500 tūkst. egzempliorių tiražu.

ALGIMANTAS MACKUS LIETUVOJE
Vilniuje išleista svetur (Amerikoje) gy

venusio poeto Algimanto Mackaus eilėraš
čių rinktinė „Poezija“.

Poetas žuvo susisiekimo nelaimėje 1964 
m.

KRETINGOS KAILIUKAI
Kretingos žvėrininkystės ūkis šiais me- kolūkių centrinėse gyvenvietėse paklotas 

tais duosiąs daugiau kaip 32 tūkst. audinių : asfaltas, kaip rašo „Tiesa“.
ir arti 13 tūkst. juodsidabrinių ir žydrųjų | Esąs asfaltuojamas Ut'enos-Sudeikių ke- 
lapių kailiukų. *lias.

Skaitytąja laiškai
PERDĖTA BAIMĖ

Įdėmių minčių yra Stasio Kuzminskio 
rašiniuose, kurie spausdinami po antrašte 
„Laiškas iš Nottinghamo“.

Ir vis dėlto abejoju, ar lietuviška visuo
menė mišrias šeimas kada nors laikys sau 
lygiomis. Todėl drįstu siūlyti nesiveržti bū
tinai į lietuvišką visuomenę, nebandyti tap
ti jos pilnateise dalimi, o apsvarstyti, ar 
nebūtų galima lietuviškos visuomenės pe
riferijoje gyvenant kai kuriuos lietuviškus 
uždavinius, kaip lietuviškos kultūros plati
nimą, geresnių santykių su gyvenamo kraš
to visuomene palaikymą, — į savo rankas 
perimti. Taigi siūlyčiau atsisakyti akty
vaus lietuvybės palaikymo dr uždaros veik
los tik lietuvių tarpe, o kaip tik veržtis į 
gyvenamojo krašto visuomenę su noru jo
je darbuotis lietuviškais tikslais. Juk lie
tuviškos šeimos šią sritį apleido. Tapti lyg 
laidu, kuris lietuvišką visuomenę jungtų 
su gyvenamo krašto visuomene. Būti atvi
ram ir betarpiškam abiems pusėms. Būti 
tam tikru puferiu. kuris palaikytų ryšį tarp 
šių dviejų visuomenių, tačiau neleistų trin
tis. šalimai laikantis, bus galima taikliau 
lietuviškai visuomenei jos klydimus nuro
dyti, bus galima daug ramiau ir bešališ- 
kiau spręsti tekias problemas, kaip ryšių 
palaikymą su Lietuva arba kontaktų plėti
mą su gyvenamojo krašto oficialiais orga
nais.

Tačiau negalima tikėtis, kad mišrios šei
mos lietuvybei kalnus nuverstų. Juk ir lie
tuviškos jaunos šeimos esmėje kažin ko 
daugiau nenuveikia, tik savo mažus dar
bus daugiau išsigarbina. Ir tos jaunos lie
tuviškos šeimos jau neužaugina susipratu- 
sio lietuviško jaunimo. Jos dalinai savo tar
pe nekalba lietuviškai ir nenori prisidėti 
prie lietuviškos veiklos. Tad nėra ko miš
riam šeimom gėdytis, nėra ko save kaltin
ti ir leistis būti kaltinamais.

(Muencheno Apyl. Valdybos Žinios)

ŽALGIRIO MŪŠIO ŽENKLAS
Toronte (Kanada) leidžiamasis lietuvių 

filatelistų ir numizmatikų draugijos infor
macinis biuletenis rašo:

„Buvęs vienas Tarybinės Lietuvos turis
tinės įstaigos aukštas pareigūnas, turėjęs 
leidimą spausdinti įvairius ženklus turisti
ne tema, sumanė paminėti Žalgirio mūšio 
550 metų sukaktį, nes sovietai apie tai „pa
miršo“.

„Jis, naudodamasis savo padėtimi, galėjo 
duoti užsakymą ant rusiško 40 kap. Vil
niaus miesto vaizdo pašto ženklo, 1958 m. 
laidos, uždėti štampą „Grunvaldas 1410- 
1960".

„Per savo neatsargumą jis tuos ženklus 
lipdė ir ant' vokų, siunčiamų į užsienį. Už
sieniečiai filatelistai, tai pastebėję, susirū
pino. kodėl tas ženklas nepažymėtas jo
kiame kataloge, ir apie tai užklausė 
T. S. R. S. Ryšių ministeriją, kuri išaiškino 
ženklų autorių, visus likusius ženklus kon
fiskavo ir jų autorių nubaudė 3 metams 
kalėjimo“.

BRIEDŽIAI NERINGOJE
Po pertraukos briedžių pora Neringoje 

pasirodė 1956 m.
Dabar jų esą ten daug. Jie gadiną miš

kus, jie kalti ir dėl avarijų keliuose. Dėl to 
apie 10 būsią nušauta, bet vistiek liksią 
dar apie 60-70.

NUOLATINĖ PARODA
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune 

atidaryta nuolatinė taikomosios ir dekora
tyvinės dailės ekspozicija.

Išstatyta daugiau kaip 300 keramikos, 
tekstilės, medžio skulptūros ir dekoratyvi
nės mozaikos darbų.

TRYS NUSKENDO
Apvirtus valčiai. Molėtų ežere nuskendo 

Vilniaus silikatinių dirbinių gamyklos inž. 
E. Kairys, Rygos meno akademijos studen
tas A. Tumas ir televizijos ir radijo redak
torius J. Oleka.

ASTUONIEMS ŠIMTAMS KARVIŲ
Panevėžio rajono Ėriškių kolūkyje pra

dėta statyti didelė ferma, kurioje po stogu 
bus galima laikyti daugiau kaip 800 kar
vių.

KUPIŠKIO RAJONO KIAULIENA
Kupiškio rajono kolūkiai per šių metų 

9 mėnesius pagaminę 2.018 tonų kiaulienos.

H. IBSENO „NORA“ KAUNE
Kauno teatre pastatyta H. Ibseno drama 

„Nora“.
Režisavo L. Kutuzova, pagrindinius vaid

menis atlieka R. Staliliūnaitė ir A. Gabrė
nas.

KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Į 
URALĄ

Į Uralą koncertuoti išvyko Kauno vals
tybinis choras.

Jis surengs 30 koncertų. Koncertuos 
Sverdlovske, Čeliabinske, Ufoje ir kitur.

ASFALTAS GYVENVIETĖSE
Utenos rajono „Utenio“ ir Pakalnių

„Europos Lietuvio“ Nr. 38 (1228), 1972 
m., jis rašo, kad, subyrėjus Rusijos komu
nizmo imperijai ir prisikėlus Lietuvai, ša
lia būtų 200 milijonų rusų, kurie vistiek 
mėgintų skverbtis į Lietuvą, todėl reikia 
lietuvių tautos genijui nuolat budėti.

Nemaža lietuvių stengiasi padaryti kiek 
galima daugiau ir geriau savajai tautai. Iš 
kitos pusės rusų yra apie 120 milijonų, o ir 
tame skaičiuje daug tik aprusintų, kurie, 
jei netrukus būtų proga, grįžtų prie kitų 
tautų. Taigi, rusams perdaug pridėta apie 
80 milijonų.

Kitas svarbus dalykas: mums būtinai 
reikia stengtis atgauti teisingesnėse ribose 
atstatytą Lietuvą, įskaitytinai buv. Prūsi
ją. Ją išlaisvinti nuo rusų ir lenkų. Tartis 
ir sudaryti kiek galima artimesnius suta
rimus, visiškai bendrus, tarp estų, latvių ir 
lietuvių. Tada turėtume kur kas tvirtesnį 
pagrindą ir galėtume nepriklausomi išsi
laikyti.

Lietuvių tautą nuo Rusijos skirtų ne tik 
Latvija, bet ir Gudija.

Ano rašinio rėmuose siūloma būsimajai 
Lietuvai ribotis trim politinėmis partijo
mis: socialdemokratais (darbininkams), 
valstiečiais (ūkininkams) ir tautininkais 
(visiems kitiems).

Taip sukapoti žmonių nusistatymo nega
lima. Lai žmonės patys buriasi ir grupuo
jasi, kur ir kaip nori, jei nekenkia savo 
tautai. Gyvenimas, patirtis, įtaka ir skai
čius nustatys jiems vietą.

Siūlo bažnyčią visiškai atskirti nuo vals
tybės. kurios abi vienodai reikalingos, bet 
kurios sudaro atskirus pasaulius.

Tai galima siekti, bet, žinant dabartinę 
katalikiškų grupių įtaką emigraciniame 
gyvenime ir ryžtingą tikinčiųjų kovą okup. 
Lietuvoje, vargu ar galima tikėtis, kad ti
kintieji neturėtų įtakos būsimoje Lietuvo
je.

Algirdas Gustaitis
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Europos Lietuvių Kronikų
TAUTOS FONDUI AUKOJO

L. Pogožinskas — 5 sv.

ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI
Kas norėtų, kad „Europos Lietuvyje“ bū

tų išspausdintas sveikinimas Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga, prašomi pradėti siųs
ti ko anksčiau.

Colio aukštumo vienos skilties — .£1,00, 
dviskiltinis — .£2,00.

Nidos Spaustuvė

LONDONAS
KRISTAUS KARALIAUS IR LIETUVOS 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Pagal naujai pertvarkytąjį bažnytinį ka

lendorių Kristaus Karaliaus šventė šven
čiama paskutini lapkričio mėn. sekmadie
nį.

Lietuvos kariuomenės šventė būdavo 
švenčiama lapkričio 23 d.

Šios abi šventės bus švenčiamos kartu 
Lietuvių Bažnyčioje sekmadienį, lapkričio 
26 d., 11 vai. ryto pamaldomis.

Londoniečiai kviečiami dalyvauti pamal
dose ir pagerbti Kristų Karalių ir šauniąją 
Lietuvos kariuomenę.

VISI Į PABALTIECIŲ KALĖDINĮ 
BAZARĄ!

Gruodžio 1-2-3 dienomis, nuo 4 iki 9 vai. 
vakaro, Latvių Namuose, 79 Queensborough 
Terrace, Bayswater, W.2, vyksta pabaltie- 
čių bazaras.

įsigykite kalėdinių dovanų pas mus. Įvai
rūs audiniai, mezginiai, kalėdiniai papuo
šalai, žvakės, gintarai, keramika, kalėdinės 
kortelės, kalėdiniai biskvitai ir t. t.

Daug juoko ir linksmumo bandant laimę 
turtingose loterijose.

Ištisai servuojama kava su skaniais na
muose keptais pyragais. ,

Kviečiame visus su šeimomis, draugais ir 
pažįstamais.

Jauki, linksma kalėdinė nuotaika.
L. L. M. S. Dainava

SAMIZDATAS LIETUVIŲ NAMUOSE
Vakarų Vokietijoje esanti rusų Possev 

leidykla lapkričio 24-26 dienomis Lietuvių 
Namuose ruošia savo leidinių parodą, ku
rioje, be kita ko, bus išstatyti jos išleistieji 
Anatolio (Kuznecovo), Achmadulinos, Ach- 
matovos, Beko, Bulgakovo, Džilo, Galičo. 
Ginsburgo, Gorbanevskajos, Grossmano, 
Maksimovo, Marčenkos, Michailovo, Oku- 
džavos, Orwellio, Pasternako, Zacharovo, 
Strugatskio, Solženicyno, Tarsio darbai, Ti- 
tovo paveikslai ir „Samizdato“ medžiaga.

Penktadienį, lapkričio 24 d., 2 vai., L. V. 
Vladimirovas skaitys atidaromąją paskai
tą apie „Samizdatą“ ir „Tamizdatą“, šešta
dienį, 4.30 vai., Rytkovas skaitys Solženi
cyną ir Galičą, o N. A. Artemovas dainuos 
Okudžavos, Vysockio, Galičo ir Ivanovo 
dainas.

BRADFORDIŠKIŲ VIEŠNAGĖ
Lapkričio 11 dienos pavakaryje bradfor- 

diškiai didžiuliu autobusu atkeliavo į sve
čius pas Londono Sporto ir Socialinio klu
bo narius. Jų atvažiavo net visas pusšim
tis. Čia jie buvo sutikti londoniškių, kurių 
vieni jau buvo seniau pažįstami, o kiti 
dabar tik turėjo progos susipažinti.

Kai jau pažintys buvo atnaujintos ar už
megztos, klubo vadovybė pakvietė svečius 
ir namiškius vakarienei. Atidaromąja kal
ba ją pradėjo klubo pirm. S. Kasparas, pri

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai yra reika
lingi Lietuvoje ir bus tikrai naudingi jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1972

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ
kas vyriškas arba moteriš kas nailoninis lietpaltis, vilnonė 
angliška vyriškai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 
jardai specialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilu
tei, puikūs vyriški nailono marškiniai arba bliuzelė, dėžė šoko
ladinių saldainių, 20 angliškų geriausių cigarečių £45.00

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972

Komplektas moteriškų nailoninių arba vilnonių apatinių, gė
lėtų arba ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimp
lene medžiagos moteriškai eilutei, gražus megztukas, 3 jardai 
vilnonės puikios apsiaustui medžiagos, crimplene medžiaga 
suknelei £40.00
Taip pat dedame į šiuos arba kitus jūsų rūbų užsakomus da
lykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi: dirbtinio 
minko kailio paltui viršus £16.00 vyriški arba moteriški megz
tukai £5.00, vilnonės skarelės £2.00, nailono lietpalčiai £4.00, 
nailono marškiniai £3.00, vilnonės arba nailoninės kojinės
0.75
(Į mūsų kainas muitas yra įskaitytas).

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, te
levizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.
Jei yra pageidavimas, galime pervesti ir pinii gus. 
Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytuosius siuntinius.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras),

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.Telef. 01 739 8734.
01 460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

mindamas, kad didesnis bradfordiškių bū
rys lankėsi Londone maždaug prieš 20 me
tų su vaidinimu. O šį vakarą, štai, turime 
čia šį gausingą būrį „Vyties“ klubo narių. 
Baigdamas savo žodį, pakvietė Lietuvių 
bažnyčios rektorių kun. dr. J. Sakevičių, 
MIC, palaiminti vakarienės stalus. Vaka
rienės metu kalbėjo Londono lietuvių vie
nas didžiausiųjų lietuviškos bendruomenės 
veikėjų — P. Bulaitis, supažindindamas 
bradfordišikius su Londono lietuvių veik
la, kuri jau turi beveik 100 metų senumo 
istoriją. Bradfordiškių vardu kalbėjo „Vy
ties“ klubo pirm. Stasys Grybas ir Irena 
Gerdžiūnienė.

Po vakarienės ir dar padainavus, svečiai 
išsiskirstė po Londono lietuvių šeimas. Eiu- 
vo daug daugiau londoniškių šeimų, kurios 
norėjo pasikviesti svečius, bet visiems ne
užteko.

Rytojaus dieną, sekmadienį, bradfordiš- 
kiai dalyvavo Lietuvių bažnyčioje pamal
dose, kurias laikė kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC. Net dalis svečių įsijungė į Justo Čer- 
nio vedamąjį chorą ir giedojo per pamal
das. Klebonas po pamaldų pasveikino sve
čius, supažindindamas su lietuvių bažny
čia. Po to visi vėl rinkosi į klubo patalpas. 
Pietų metu Sporto ir Socialinio klubo pirm. 
S. Kasparas pasakė padėkos žodį ekskursi
jos rengėjams S. Grybui, Irenai ir Algiui 
Gerdžiūnams, V. Kalpokui, kad jie surengė 
tc>’’ią gražią ekskursiją, kuri suteikė 
džiaugsmo mūsų klubui ir daug gražių vil
čių ateities bendravimui, o taip pat padė
kojo visiems, kurie priėmė svečius į savo 
šeimas pernakvoti, o ir tiems, kurių rūpes
čiu buvo parengta vakarienė ir pietūs. Čia 
pasidarbavo V. Masteika, K. Urbonienė, M. 
Parulienė, A. Knabikas. Dėkojo visiems, 
kurie tik prisidėjo prie šio gražaus subuvi
mo.

Bradfordiškių vardu dėkojo S. Grybas, 
Irena Gerdžiūnienė ir V. Kalpokas.

Po pietų dar skambėjo lietuviškos dai
nos, palydimos akordeono. Nejučiomis 
atėjo laikas svečiams skirtis su Londonu 
ir pasukti atgal į Bradfordą su mintimi, 
kad greitai vėl susitiksime jau Bradforde!

S.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS LONDONE
Sporto ir Socialinis klubas rengia N. Me

tų sutikimą gruodžio 31 d.
Šiam pobūviui surengti branduolį suda

ro P. Mašalait'is, J. Grupiljonas ir V. Mas- 
teika.

Kas numato dalyvauti, prašomi užsira
šyti pas šio branduolio narius.

ROCHDALE
MIRĖ PRANAS SALDUKAS

Po ilgesnės ligos lapkričio 4 d. mirė Pra
nas Saldukas, 53 m. amžiaus, kilęs iš Aly
taus aps., Alytaus vis., Likiškėlių km.

Turimomis žiniomis, Lietuvoje liko jo 
brolis ir kiti giminės.

Pranas palaidotas Rochdale kapinėse.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
kričio 25 d., šeštadienį, 6 vai., lenkų atsar
gos karių klubo salėje, Whitefriars Lane, 
Coventry, rengia

Kariuomenės šventės Minėjimą.
Tai dienai programoje numatoma paskai

ta, šokiai, loterija ir .kt. Šokiams iki 1 vai. 
ryto gros E. Dragūno vadovaujamas „Avon“ 
orkestras. Baras su įvairiais gėrimais ir 
užkandžių .bufetas veiks iki 12 vai. nakties.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai prašo
me gausiai atsilankyti, ir praleisite links
mai laiką savųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
SAVIŠALPOS KASOS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Gruodžio 3 d., sekmadienį, 3 vai. p. p., 

Vyties klube kviečiamas Savišalpos kasos 
narių susirinkimas. Dienotvarkėje: prane
šimai ir valdybos rinkimai.

Susirinkime maloniai prašomi dalyvauti 
visi, ikiurie norėtų išgirsti apie kasos veik
lą ar būti nariais.

Savišalpos Kasos Valdyba

BIRMINQHAMAS
MIRĖ M. ROZĖ-CIRULIS

Mirė latvė profesionalė pianistė, vargoni
ninkė Marta Rozė-Cirulis, nuo pat DBLS 
Eiraninghamo skyriaus įsikūrimo glaudžiai 
bendradarbiavusi su lietuviais įvairių pa
rengimų Anglijoje metu, akomponuodama 
dainoms ir giesmėms. Toks jos bendradar
biavimas su lietuviais tęsėsi apie 15 metų. 
Tekio bendradarbiavimo paseka buvo ir ta, 
kad ji net išvertė tris lietuvių giesmes i 
latvių kalbą.

Nors buvo nestiprios sveikatos, bet visa
da laikydavosi pavyzdingo punktualumo, 
buvo stipria valia apdovanota moteris.

Latviams ji vargoninkavo iki pat savo 
mirties.

Laidojama penktadienį, lapkričio 24 d., 
1 vai., iš Birminghamo Kings Heath All 
Saints bažnyčios.

Su ja dirbusieji ir ją pažinojusieji lietu
viai reiškia užuojautą jos vyrui.

B. V.

LEIQH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka
lėdų eglutę gruodžio 9 d., 5.30 vai. p, p., 
Brittania Inn, 361 Wigan Rd., Bryn, Nr. 
Wigan.

Motinos ir šeimininkės pavaišins vaiku
čius arbatėle ir užkandžiais, Kalėdų sene
lis apdovanos dovanėlėmis. Bus pravesta 
loterija. Po to bus tėvų subuvimas su už
kandžiais ir nugėrimu. Prašome visus ko 
gausiau dalyvauti.

Leigh Skyr. Valdyba

BOLTONAS
SĖKMINGA PARODA

Pavergtųjų Tautų Komitetas Boltono me
no galerijoje suruošė tautybių liaudies me- | 
no parodą. Parodos privatus apžiūrėjimas 
ir atidarymas įvyko spalio 6 d. vakare. 
Atsilankė 250 kviestinių svečių. Jų tarpe 
buvo matyti Boltono burmistras alderma- 
nas Clark, parlamento nariai Redmond ir 
Laurence Reed su poniomis, daug miesto 
aukštų pareigūnų ir meno mėgėjų. Svečiai 
apžiūrėjimo metu buvo pavaišinti vynu ir 
užkandžiais.

Parodoje tautybių eksponatai buvo išdės
tyti kiekvienos atskirai, atžymėti užrašais 
ir tautinėmis vėliavėlėmis, todėl lankyto
jams buvo lengva orientuotis, kurios tau
tybės skyriuje jie yra. Be to, tautybes re
prezentavo mergaitės tautiniais rūbais. 
Lietuvių skyriuje matėme V. Barauskaitę 
ir O. Verbickaitę, kurios savo gražia iš
vaizda ir tautinių rūbų spalvingumu at
kreipė visų dėmesį į save. Eoltono Evening 
News fotografas pasistengė padaryti nuo
traukų ir sekančios dienos laidoje įsidėjo 
burmistro su lietuvaitėmis nuotrauką ir 
parodos aprašymą.

Paroda, mano manymu, puiki ir turinin
ga. Kiekviena tautybė buvo išstačius! gra
žių liaudies meno dalykų. Lankytojas ga
lėjo patirti kiekvienos tautos praeitį, kul
tūrą, meną ir papročius. Lietuvių skyriuje 
dominavo menininko K. Steponavičiaus 
medžio drožiniai. Ypatingą visų dėmesį pa
traukė lietuviška sodyba, prie kurios visą 
laiką grupavosi lankytojai.

Paroda išbuvo atidaryta visą mėnesį, ir 
publikai buvo galimybių ją apžiūrėti. Lie
tuviškas Skyrius turėjo gal didesnį pasise
kimą, nes O. Verbickaitė iš Eccles, negai
lėdama savo brangaus laiko, kiekvieną šeš
tadienį su tautiniais rūbais reprezentavo 
lietuvius, aiškino ir supažindino lankyto
jus su lietuvišku menu. Iš anglų meno mė
gėjų atsirado paklausa įsigyti lietuviškais 
raštais juostų ir kitokių audinių. O. Ver- 
bickaitei už jos gražias pastangas tenka 
didelė pagarba.

Paroda buvo gausiai lankoma. Ją ap
lankė daugiau kaip 20.000 asmenų. Paro
dai buvo pagaminti informaciniai lapeliai 
su pavergtųjų kraštų trumpa istorija ir 
geografija.

Patirta, kad šiai parodai ruošti menlo 
galerijos patalpas išrūpino DBLS Boltono 
skyriaus pirmininkas H. Vaines, kuris yra 
pavergtųjų tautų komiteto sekretorius. Jis 
sumanus ir darbštus žmogus, ir jo pastan
gomis paroda buvo suorganizuota. Paro
dos lietuvišką dalį tvarkė ir turiniu pasi
rūpino menininkas K. Steponavičius. Jis 
buvo ir stambiausias eksponentas. Be jo, 
parodai eksponatus dar paskolino: Pauliu- 
koniai, Banys, Urbonienė, šimbelis, Bučys, 
Adomonienė ir Adamonis.

Parodos rengimas pareikalavo daug dar

bo ir laiko. Boltino skyrius parodė didelį 
supratimą ir gali būti pavyzdžiu kitiems.

Valio boltiniškiai!
D. B.

LIET. SODYBA
MIRĖ JONAS ZALECKAS

Lapkričio 15 d. Altono ligoninėje (neto
li L. Sodybos) mirė buvęs Sodybos gyven
tojas J. Zaleckas.

Į Sodybą, kaip pensininkas, buvo atsikė
lęs 1965 m. pavasarį. Tačiau tų pačių me
tų žiemą, kraujui išsiliejus į smegenis, tu
rėjo persikelti į Altono ligoninę ir ten iš
buvo ilki pat mirties — beveik 7 metus.

J. Zaleckas buvo vilnietis, gimęs 1900 
m. Valkininkų valsčiuje. Lietuvoje tarnavo 
pasienio policijoje, o karui baigiantis pa
sitraukė į Vakarus. Jo šeima buvo ištrem
ta į Sibirą ir ten iki šiol tebegyvena.

Palaidotas Headley parapijos kapinėse, 
kur jau yra prisiglaudęs amžinam poilsiui 
nemažas lietuvių būrelis.

NOTTINQHAMAS
JAU PASIRODĖ LAUKTASIS

Daugelio laukiamas „šaltinio“ sieninis 
mėnesinis didesnio formato kalendorius 
1973 metams jau atspausdintas. Šiemet jis 
išėjo dar dailesnis: spalvotas, gausiai pa
veiksluotas, dar gražiau ir patogiau įriš
tas, ypač ryškus. Kaina tik 35 penai arba 
80 centų. Jis galėtų labai tikti ir kaip ka
lėdinė dovanėlė. Gaunamas šiuo adresu: 
Lietuvių židinys, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH, England. 
Telef. 0602-865738.

VOKIETIJA
VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS
Vokietijos lietuvių jaunimo suvažiavimas 

Romuvoje, Vasario 16 Gimnazijos patalpo
se, šaukiamas gruodžio 1-3 dienomis.

Suvažiavimo dalyviai bus supažindinti 
su II Pasaulio lietuvių jaunimo kongresu, 
svarstys klausimą, ar atstovai tame kon
grese atliko savo pareigą, bus kalbama 
apie ateities darbus.

Meninėje programoje dalyvauti pakvies
ti A. Valaitytė, A. ir A. šalčiai, „Baltijos“ 
kvintetas.

PAGERBTI MIRUSIEJI LIETUVIAI 
LUEBECKE

Lapkričio 12 d. dekanas Vaclovas šarka, 
atvykęs iš Hamburgo, atlaikė iškilmingas 
šv. Mišias Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje 
Parade ir gausiai susirinkusiems maldinin-

DAINAVA ŠAUKIASI PAGALBOS!

Gruodžio 1-2-3 dienomis Latvių 
namuose vyksta tradicinis pabal- 
tiečių Kalėdinis Bazaras. šis Baza
ras jau visą eilę metų yra ruošia
mas visų trijų Pabaltijo tautų mo
terų organizacijų, kad būtų gauta 
pajamų šalpos reikalams, tuo pa
čiu parodyti plačiajai Londono vi
suomenei savo tautiečių sugebėji
mus įvairiuose menuose bei supa
žindinti su Baltijos tautų liaudies 
menu ir papročiais.

Kiekviena tauta čia turi savo 
atskirą kampą, savo parodomąjį 
stalą. Bet, deja, metams bėgant, 
mes vis daugiau susiduriame su 
sunkia problema — stoka lietuviš
kų dirbinių musų stalui, tad lat
viai kas metai darosi viso Bazaro 
pažiba.

Bazaro metu vyksta ir loterijos, 
kurioms fantus suaukoja dosnus 
tautiečiai. Loterijos pelnas lietuvių 
skyriuje visada būdavo pats di
džiausias pajamų šaltinis, nes ji 
būdavo pati patraukliausia savo 
turtingumu. Bet, deja, ir ji ima 
kuklėti.

šiais metais nebenorime su pa
vydu žvilgčioti į musų pabaltietes 
seseris bei jaustis mažavertiškesnė- 
mis. Mūsų tiek nedaug, bet vis dėl
to dar norime išlaikyti lietuvišką 
išdidumą.

Todėl Dainava šaukiasi tautiečių 
pagalbos, prašydama rankų darbo 
dirbinių, savo ar gautų iš Lietuvos 
kaip kad audinių, drožinių, raštuo
tų mezginių, siuvinėjimų, gintaro 
ir t. t. Visi šie dirbiniai yra parduo
dami ir puikiai tinka Kalėdų dova
noms. Mes už pardavimą imame tik 
mažą %. Taip pat tikimės, kad mu
sų rankų darbo meistrai ir meni
ninkai ras ką nors tinkama mūsų 
stalui.

Didžiausias prašymas — fantų 
loterijai!

Negalime gi leisti prarasti lietu
višką išdidumą!

Dirbinius bei fantus loterijai pra
šau siųsti į Lietuvių Namus, L. L. 
M. S. „Dainavai“, ar dėl susitarimo 
skambinti M. Varkalienei 666 1433 
ir G. Gasiūnienei 422 0594.

Dedame viltis, kad mūsų tautie
čiai išgirs mūsų pagalbos šauksmą 
ir parems mus ne vien aukomis, bet 
ir savo gausiu atsilankymu į Kalė
dinį Bazarą.

Ateikite patys, atveskite ir savo 
draugus. Laukiame.

L. L. M. S. Dainava 

kams pasakė tai dienai pritaikytą pamoks
lą lietuvių ir lenkų kalbomis.

Po pamaldų Filomena Gudavičiūtė pa
kvietė V. Šarką ir kitus svečius, kurių bu
vo atvykusių ir iš toliau, pas save į butą 
pietų, lietuviškų barštukų, pažymėdama, 
kad dek. V. Šarka pats tokių skanių išsi
virti nemoka, o taipgi ir laiko neturįs. O 
po skanių pietų dek. V. šarka su keletu 
palydovų nuvyko aplankyti didžiųjų Lue- 
becko miesto Vorwerker kapinių ir mūsų 
mirusiųjų tautiečių atskirų kapų, prie 
kiekvieno kapo uždegė po keletą žvakučių 
ir pasimeldė. Taip pat buvo aplankytas ir 
bendrasis lietuvių paminklas Vorwerker 
kapinėse, prie kurio uždegta daug žvaku
čių ir pasimelsta už visus mirusiuosius.

Lue’oecko miesto Vorwerker kapinės yra 
didžiulės, ir kai pradedi po jas vaikštinėti 
ir lankyti žinomus mūsų tautiečių bei kitų 
tautybių mirusių žmonių kapus, tai nė ne
pastebi, kaip valandėlė kita prabėga. Ka
pinės užlaikomos ir prižiūrimos nepapras
tai gražiai ir tvarkingai. Mūsų žmonių jau 
yra labai daug šiose kapinėse atgulusių am
žinam poilsiui. Iš jų vieni kapai tuo tarpu 
dar gražiai tvarkomi ir prižiūrimi, o kiti 
stovi apleisti, kadangi nėra pasilikusių ar
timųjų. Tokius kapus retkarčiais dar ap
lanko ir juos šiek tiek aptvarko vienas ki
tas lietuvis, kuris dar yra gyvas ir šiame 
mieste gyvena. Bet ši skaudi dilema su lie
tuvių kapais ne tik kad Luebecke yra, bet 
ir visur kitur ten, kur tik yra palaidotų 
mūsų tautiečių.

J. Pyragas

LIETUVIŲ DIENA HANNOVERYJE

Iškilmės prasidėjo pamaldomis Šv. Kris
toforo bažnyčioje. Lietuvis kunigas atlaikė 
Šv. Mišias už buvusį pirmininką a. a. Vac
lovą Šukį bei kitus mūsų mirusius ir žuvu
sius tautiečius.

Parapijos salėje buvo paruošta speciali 
programa. Iškilmingą posėdį atidarė pirm. 
Gustavas Pūdymaitis, primindamas, kad 
susirinkta paminėti Tautos šventės ir Lie
tuvos kariuomenės dienos.

Kun. V. šarka kalbėjo apie Vokietijos lie
tuvius, dabar atvykstančius iš Lietuvos. 
Jie visi yra vieni kitiems broliai ir sesės, 
o jei yra kur nors didesnių skirtumų, tai 
yra ne lietuvio darbas, bet svetimo ir pik
to žmogaus žygis. Valius Merkevičius pa
ruošė meninę dalį, kurioje pasirodė sesu
tės MikušauSkaitės su tautiniais šokiais ir 
eilėraščiais. Jonas Giese, gimnazistas, de
klamavo Maironį. Jonas Jakobas grojo 
akordionu ir demonstravo lietuviškos mu
zikos plokšteles magnetofono juosta. Ofi
cialioji dalis buvo baigta Tautos Himnu.

Paskiau prasidėjo vaišės, kurias paruošė 
vietos jaunimas, vadovaujant vyresniajai 
kartai, čia pasireiškė Angelė Vilkienė su 
pirm. Izabele Olišauškiene ir V. Merkevi
čius. Daugelis tautiečių gausiai aukojo pa
rengimo išlaidoms padengti. Kun. V. Šar
ka pagerbė nusipelniusius veikėjus — įtei
kė jiems lietuviškų dainų plokšteles. Stem- 
pužienės dainų plokštelę gavo Jonas Jako
bas, dvynukų šalčių plokštelę gavo Valius 
Merkevičius. Kūbaitienė pavaišino visus 
dalyvius Skaniu lietuvišku sūriu, o K. V. 
šarka — šokoladu.

ANGELIKA GAIDELYTĖ — matininke 
inžinierė — ruošiasi Hannoverio Aukštojo
je Technikos mokykloje docentės parei
goms.

MIRUSIEJI
A. a. dr. ELENA-EMILIJA ŠILINIENĖ 

(Bikūtė), gimusi 1889. II. 24 Vilniuje, mi
rė 1972. X. 9 Salzgitter Bad.

A. a. AUGUSTAS GERKE. kantorius, gi
męs 1890. VI. 29 Obelinėje, Šilalės vis., 
Tauragės aps., mirė 1972. XI. 2 Geest- 
hacht/Elbe.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELDE — lapkričio 26 d., 1 v. 

St. Joseph's bažn.
KETTERINGE — lapkričio 26 d., 12 vai.
NOTTINGHAME — lapkričio 26 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
MANCHESTER — lapkričio 26 d., 11 vai.
LEIGH — gruodžio 3 d., 5 vai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRYJE — gruodžio 3 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's.
LEAMINGTONE SPA — gruodžio 3d., 14.30 

vai., St. Peter's, Dormer Place.
NOTTINGHAME — gruodžio 3 d., 11.45 

vai., Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — gruodžio 10 d., 

12.15 vai., Tunstall Sacred Heart.
DERBYJE — gruodžio 17 d., 11 vai., Brid

ge Gate.

„IŠ VISO SVIETO — Į VIENĄ VIETĄ“...
Ne visa išsigalime užsisakyti viso pasau

lio lietuvių spaudą, tačiau visiems yra pri
einamas PASAULIO LIETUVIS, leidžiamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos. Jo metinė kaina tik 85 penai. Gausiai 
iliustruotas, pasirodąs kas mėnesį.

PASAULIO LIETUVIS suteikia skaityto
jui žinių apie lietuvius, gyvenančius visuo
se kontinentuose. 85 penai net ir vargin
giausiam pensininkui metams nėra didelė 
suma, o nauda tikrai didelė.

PASAULIO LIETUVĮ, kaip ir visą kitą 
spaudą, galima užsakyti pas DAINORĄ. 14, 
Priory Rd., Kew, Surrey.
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