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Tikėjimas yra gyvas
SOVIETŲ S-GOS TIKINČIŲJŲ LAIŠKAS 

PREZIDIUMUI
Kestono Kolegijoje gautas nuorašas 

laiško, kuri 28 Sov. S-gos tikinčiųjų atsto
vai birželio 20 <1. (1976) pasirašė ir pa
siuntė Aukščiausios Tarybos Prezidiumui. 
To laiško nuorašas neįprastai greitai pa
siekė Vakarus — liepos 6 d. jis jau buvo 
Londone.

šis laiškas skaitomas didelės vertės do
kumentu, nes pirmą kartą istorijoje ben
dram reikalui apsijungė visos Sov. S-goje 
egzistuojančios krikščionių bažnyčios: 
pentekostalistai, adventistai, baptistai, 
Kristaus bažnyčios sekėjai, R. katalikai ir 
Rusijos ortodoksai.

Penkiolikos puslapių laiške jo autoriai 
kalba apie bažnyčios lir valstybės santy
kius įstatymų šviesoje. Pasiremdami Re
ligijos Reikalams Tarybos pirmininko V. 
A. Kurojedovo paskelbtu straipsniu, jie 
nurodo, kad Sovietų įstatymai pateisina 
religijos diskriminaciją, ateizmas yra pri
valomas švietimo programoje ir joks mo
kytojas negali būti 'tikintis krikščionis.

Taikus visų ideologijų sugyvenimas yra 
būtina sąlyga žmonijos ateičiai, sako laiš
ko autoriai. Todėl yra būtina peržiūrėti 
religijos įstatymą, kuris, remdamasis at
gyvenusiu militariniu ateizmu, yra pasi
daręs savotišku ideologiniu atavizmu.

„Šioje vietoje mes reiškiame savo as
meniškas nuomones, bet tikime, kad jos 
sutampa su daugumos tikinčiųjų nuomo
nėmis. Todėl tie, kurie pageidauja, gali 
prisidėti prie šio dokumento ir po to, kai 
jis bus paskelbtas.“ Komentuodamas šį 
pareiškimą Kestono Kolegijos biuletenis 
primena 1971 m. Lietuvos tikinčiųjų laiš
ką Brežnevui, po kuriuo buvo net 17.000 
parašų. Jų būtų buvę žymiai daugiau, jei 
KGB nebūtų sutrukdę. Esą, šį jungtinį vi
sų krikščionių dokumentą tikriausiai su
tiktų pasirašyti milijonai Sov. S-gos gy
ventojų.

Biuletenyje taip pat reiškiamas nusiste
bėjimas, kad laišką sutiko pasirašyti, ir 
net buvo jo iniciatoriais, tokie asmenys, 
kurie anksčiau griežtai atsisakydavo ben
dradarbiauti su kitomis krikščionių baž
nyčiomis. Tačiau jie nevartoja ekumeni
nio judėjimo termino, nes nori laikytis 
nuošaliai nuo Pasaulio Krikišč. Biažnyčių 
tarybos eukeminio sąjūdžio, kuris beveik 
visiškai nesidomi religijos padėtimi Sov. 
Sąjungoje.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios vardu 
laišką pasirašė 8 asmenys: du kunigai ir 
šeši pasauliečiai. Jų pavardės minėtame 
biuletenyje nepaskelbtos, nors daugelio 
kitų signatarų pavardės paskelbtos net su 
specialiais komentarais ir asmenų apibū
dinimais.

Baigiamosios laiško mintys šitaip skam
ba:

„Mes kreipiamės ne iš baimės dėl krikšt- 
čionybės ateities. Esame įsitikinę, kad tai 
nepriklausys nuo pasaulietiškos valdžios. 
Istorijos patyrimas rodo, kad po persekio
jimų krikščionybė sustiprėja ir apsivalo. 
Įvykiai mūsų šalyje per paskutinę pusę 
šimtmečio tatai taip pat patvirtino.

„Mes rūpinamės, kad dabartinė religi
jos padėtis mūsų šalyje yra rimtai žalin
ga visam kraštui, ir ji tolyn darosi vis 
žalingesnė. Kiekvieną ligą yra sunkiau iš
gydyti, jeigu ji ilgiau apleidžiama. Nenor
mali religijos padėtis yra mūsų bendruo
menės liga.

„Dabartinės valstybės požiūris į religiją 
remiasi prieš 50 metų paskelbtu nusista
tymu, kad tikėjimas į Dievą per trumpą 
laiką bus visiškai sunaikintas. Tačiau gy
venimas parodė, kad tai buvo iliuzija. Re
ligijos įtaka plinta, ja persiima jauni 
žmonės. Šito akivaizdoje mes neturime 
laikytis pažiūros, kurią gyvenimas yra at
metęs. Ignoruoti realybę yra pavojinga, 
ypačiai jei tai liečia pagrindinius šalies 
reikalus.

„Mes nesame pirmieji, kurie kreipiasi 
tuo reikalu; taip pat nesame tokie naivūs, 
kad tikėtume, jog susilauksime greito pri
tarimo. Bet mūsų atsakomybės jausmas 
prieš kraštą ir istoriją verčia mus pa
reikšti nuomonę, tikintis, kad ji bus iš
girsta jei ir ne tuoj, tai nors kol dar ne
bus per vėlu.“

Iš tikrųjų, kokie bebūtų šio jungtinio 
rašto rezultatai, jis pateks į Sov. Sąjun
gos istoriją, kaip vienas reikšmingiausių 
dokumentų.

LENKIJA ATGAVO AUKSĄ
Speciali anglų-prancūzų-amerikiečių ko

misija nutarė grąžinti Lenkijai 2.5 tonos 
aukso, kurį buvo per karą pagrobę naciai. 
Aukso vertė — 6 mil. svarų.

KINAI SIŪLO TEISTI BREŽNEVĄ
Kinijos Asinshua žinių agentūra paskel

bė straipsnį, kuriame sakoma, kad Brež
nevas turi būti teisiamas už atgabenimą 
samdytos Kubos kariuomenės į Angolą. 
„Naujieji carai yra didžiausi samdytos 
kariuomenės pirkliai“, sakoma agentūros 
pranešime.

DAR APIE BRAŽINSKUS

„The New York Times“ liepos 1 d. lai
doje įdėjo straipsnį, kuriame paaiškina, 
kodėl atsisakyta suteikti pabėgėlių teises 
Pranui ir Algirdui Bražinskams, kai šie 
staiga atvyko į JAV ambasadą Ankaroje 
ir pasiprašė azyliaus Jungtinėse Valsty
bėse.

Tris dienas Pranas ir Algirdas Bražins
kai išbuvo ambasadoje. Jie maldavo ir 
stengėsi įtikinti ambasadorių William Ei. 
Macomber, Jr. bei kitus pareigūnus leisti 
jiems išvykti į JAV, nes jiems gresiąs pa
vojus būti išduotiems Sovietų Sąjungai, 
kur jų tokiu atveju laukia žiauri mirtis. 
Tokios galimybės sujaudintas, vyresnysis 
Brazinsikas smogęs sau nedideliu peiliu. 
Pagaliau, ambasadoriui Macomber gavus 
oficialų Turkijos vyriausybės užtikrini
mą, kad Turkijos įstatymai neleidžia Bra
žinskų išduoti sovietams, jie sutiko grįžti 
į stovyklą.

Užklaustas dėl Bražinskų incidento, 
Valstybės Departamentas buvęs labai 
šykštus komentarų ir teatsakęs: „Bražins
kai neseniai kontaktavo JAV ambasadą 
Ankaroje. Po pasitarimų su tenykščiais 
pareigūnais jie . buvo nukreipti į turkų 
valdžios organus“. Valstybės Departamen
tas atsisako suteikti daugiau informaci
jos, o jo kai kurie pareigūnai pareiškė, 
kad Bražinskų incidentas sukėlė tenai ne
maža nervingumo ir įtampos. Santūri bu
vusi ir turkų spauda, kuri atspausdino 
Turkijos vyriausybės komunikatą, kur te
buvo pasakyta, kad Bražinskai apleido 
stovyklą ir nuvyko į ambasadą mediciniš
kos pagalbos.

Azyliaus teisės Bražinskams esą nebu
vusios suteiktos dėl stiprių anti-hijacking 
nuotaikų Amerikoje. Iš kitos pusės, neno
rėdami kaip tik rinkiminės kampanijos 
metu sudaryti įspūdį, kad J1AV išduoda 
Bražinskus sovietams, ambasadorius 
Macomber buvo instruktuotas išgauti iš 
turkų vyriausybės garantijas, jog1 jie ne
būsią išduoti Sovietų Sąjungai.

Toliau laikraštis pastebi, kad Amerikos 
lietuviai Bražinskus laiko „freedom figh
ters“ — laisvės kovotojais, kurie pabėgę 
nuo sovietų okupacijos Lietuvoje. Pabrė
žia, kad JAV tos okupacijos nepripažįsta.

Paskutinėmis spaudos žiniomis Bražins
kai gavo turkų valdžios leidimą apleisti 
kraštą ir išvyko į Romą.

MASKVOJE DAUG LYJA
Tuo tarpu, kai Vakarų Europoje siaučia 

rekordiniai karščiai, Maskvoje nenustoja 
lyti. „Wečernaja Moskva“ praneša, kad

Tautos atklanėse
JAV „Times“ žurnalo biuro vedėjas 

Maskvoje Marsh Clark, to žurnalo birže
lio 28 d. laidoje rašo, kad Baltijos tautos 
esančios diplomatinėse atklanėse arba pra
garo prieangyje (in limbo). Esą, JAV ir 
kai kurios Europos valstybės nėra pripa- 
žinusios jų įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
kuri šias valstybes jau nuo 1940 m. laiko 
savomis. Svarbiausia, kad tos trys valsty
bės jau savaime išsiskiria iš visų kitų 
Sov. Sąjungos respublikų.

„Kai tik traukinys pervažiuoja Narvos 
upę, skiriančią Rusiją nuo Estijos, tuoj 
pasijunti esąs skirtingame krašte“. Esti
joje esant'i žymiai geresnė išorinė tvarka, 
gražesni miesto pastatai, žymiai daugiau 
vakarietiškų prekių krautuvėse, manda
gesnis patarnavimas.

Taline esanti jaučiama rusų neapykan
ta. Estas tuoj nusišypso, kai išgirsta kal
bant angliškai, vokiškai ar suomiškai. 
Ypačiai esą daug suomių vasarotojų. Už 
40 dolerių galima nusipirkti specialų tele
vizijos priedą, kurio pagalba estai mato 
Suomijos televizijos programas ir vaka
rietiškus filmus.

Pasak straipsnio autorių, sovietai lei
džia estams kai kurių lengvatų, nes Estija 
iš visų: respublikų, skaičiuojant vienam 
gyventojui, daugiausia pagaminanti ir eks
portuojanti žemės ūkio produktų.

Lietuvoje jaučiamos katalikų tradicijos, 
o Vilnius esąs ne tik Lietuvos sostinė, bet 
visos Sovietų Sąjungos ilgaplaukių ir 
„džinsų“ centras. Minimas Lietuvoe esąs 
pogrindžio pasipriešinimas, nors, auto
riaus nuomone, aktyvistų skaičius nepra
šokąs 50. Valdžia už pogrindžio veiklą kal
tinanti katalikų hierarchiją ir užsienyje 
esančius buvusius žemvaldžius.

Nors Lietuva toli pralenkusi Sov. Są

per paskutinius du mėnesius kasdien lijo. 
Vien tik per pirmąją birželio mėnesio sa
vaitę europinėje Rusijoje iškrito daugiau 
lietaus, kaip vidutiniškai iškrisdavo per 
visą mėnesį. Jeigu kritulių planas ir to
liau bus iš dangaus taip uoliai vykdomas, 
tai šių metų javų derlius gali smarkiai 
nukentėti.

AMERIKIEČIAI LATVIJOJE
Amerikos bendrovė Occidental Pet

roleum Corp, pasirašė su sovietais sutar
tį pastatyti Ventspilio uoste, Latvijoje, 
naftos gaminių tankus ir prieplauką. Be 
to, į tą uostą bus statomas ilgas dujotie
kis.

VOKIEČIAI GREIČIAU UŽMIRŠTA

„Times“ (birželio 6 d.) išspausdino 
Alan Macrae laišką, kuriame jis aprašo 
savo įspūdžius po 4,5 metų Vokietijoje. Jo 
trys vaikai per tą laiką lankę skirtingas 
vokiečių mokyklas. Visose jie buvę trak
tuojami vienodai su vokiečių vaikais, nie
kur neišskiriami ir nepravardžiuojami.

Išvykstant į Angliją, jiems klasės drau
gai suruošę išleistuves, įteikę dovanas, su
venyrus.

Sugrįžus namo, dalykai pasikeitę. Ang
lijos mokyklose tie patys vaikai gavo „dir
ty Germans“, „Huns“, „Adolfs“ ir kitus 
vardus. Nueita taip toli, kad viena mote
ris atsisakė kalbėtis su iš Vokietijos grį
žusia mergaite.

Laiško autorius mano, kad šitoji „ne
apykanta“ yra angliškų komikų ir televi
zijos padarinys, nes ten dažnai vokiečiai 
neigiamai pavaizduojami.

Esą, vokiečiai tai žino, bet nori pamirš
ti praeitį ir nesiginčija. Lygiai taip pat jie 
žino ir britų dabartinę ekonominę padėtį, 
bet viešai jos nekritikuoja.

Įdomu būtų patirti, ar čia suminėtas 
įvykis charakterizuoja bendrus anglų-vo
kiečių santykius, ar tai yra tik pavienis 
atsitikimas?

8.000 KOMISARŲ

Birželio mėnesį Kremliuje įvykusiame 
Sovietų Sąjungos rašytojų VI suvažiavi
me pranešimą padarė Rašytojų Sąjungos 
pirmasis sekretorius G. Markovas. Be 
kita ko, jis taip kalbėjo:

„Užsienio antitarybininkai ir jų tarpe 
niekingi pavieniai perbėgėliai be paliovos 
įnirtingai šmeižia tarybinius rašytojus ir 
mūsų kūrybinę sąjungą. Tūkstančius kar
tų -skelbę, kad rašytojų sąjunga suirusi, 
o socialistinio realizmo literatūra likvi- 

jungą, bet ji kiek atsiliekanti nuo Balti
jos kaimynų. Pabrėžiama Lietuvoje su
kurtoji pramonė, kuri savo produktus 
eksportuojanti net į Japoniją. Minima nu
matytoji pastatyti (100 mylių nuo Vil
niaus) atominės energijos stotis.

Lietuvoje intensyviai didinami ūkiai, 
kuriami „agromiestai“, į kuriuos veda ge
ri keliai. Socialistinio darbo didvyris Juo
zas Miežlaiškis buvo nusivežęs autorių į 
Šešupės kolūkį prie Kapsuko, kurio gy
ventojai turi 1.5 mil. rublių sutaupų ban
kuose. Ketvirtis šeimų turį automobilius. 
„Jeigu tik šiandien į miestą atvežtų 100 
automobilių, tai rytoj mes juos visus nu
pirktame“, pareiškęs Miežlaiškis.

Latvija esanti viena iš labiausia svy
ruojančių respublikų. Ji turinti net savo 
atstovą (A. Pelšę) Politbiure Maskvoje. 
Rygos uoste matyti daug užsieniečių jūri
ninkų, o mieste esą labai gerų restoranų. 
Miesto turgavietėje vykstanti labai gyva 
valgomų produktų prekyba.

M. Clark nurodo, kad baltai neturi pa
sirinkimo — jie negali savo valia išstoti 
iš Sov. Sąjungos. Tačiau pasipriešinimas 
rusifikacijai esąs labai žymus. Jei suda
romos mišrios šeimos, tai jų vaikai užra
šomi baltų, o ne rusų kilmės piliečiais.

Straipsnio autorius laiko Baltijos vals
tybių padėtį nenormalia. Esą, prezidentas 
Fordas norėjęs net Helsinkio konferenci
joje jas išskirti i’š Sov. Sąjungos. JAV 
Kongresas tebesilaiko nepripažinimo po
litikos. Amerikos ambasadoriui neleidžia
ma lankytis Baltijos valstybėse, nes tai 
būtų lyg ir pripažinimas de jure. Tačiau 
JAV konsulas Leningrade po tas valsty
bes važinėja. Padėts esanti „istorinė ano
malija“, bet nieko nedaroma tai anomali
jai pašalinti. Baltijos valstybės ir toliau 
lieka atklanėse. 

duota, jie mėgsta pasipuikauti savo skai
tytojų ir klausytojų akyvaizdoje skam
biais žodeliais apie spaudos ir sąžinės 
„laisvę“, apie talento „nepriklausomybę“ 
buržuazinėje visuomenėje. Visa tai palei
džiama į apyvartą, būtinai siekiant ap
juodinti Tarybų šalį. Bet tai — tušti žo
džiai, plepalai, kaip sako mūsų žmonės. 
Tik mūsų šalyje, socealistinėse šalyse 
spaudos Ir talento laisvės sąvoka grin
džiama ne tariamu, o tikru pamatu, tvir
tu materialiniu pagrindu, tikru visuo
menės suinteresuotumu, jos parama.

Antitarybininkai ir antikomunistai niū
riai ir įkyriai murma, gąsdindami užsie
nio gyventojus, sudarydami nepasitikėji
mo ir įtarumo atmosferą: „Tarybiniai ra
šytojai buvo ir Liks (komisarų valdžioje. 
Komisarai už juos daro viską — ir kny
gas spausdina, ir žurnalus leidžia, ir net
gi romanus rašo: „Ką gi, draugai, paguos- 
kime ponus, pasakykime jiems teisybę: 
iš tikrųjų Rašytojų sąjungoje daug komi
sarų. Jų aštuoni tūkstančiai! Mes, tarybi
niai rašytojai, savo įsitikinimais, savo 
dvasia, savo gyvenimo būdu esame nenu
maldomi raudonieji komisarai, kuriems 
nėra pasaulyje nieko brangesnio už Lenino 
tiesą, didįjį mūsų divyriškosios liaudies ir 
brangiosios Komunisų partijos reikalą!“

Šiais savo žodžiais G. Markovas pats 
patvirtino „antitarybininkų“ teigimą apie 
spaudos laisvę, nes Sovietų Sąjungos ra
šytojų sąjungoje nėra vietos tiems, kurie 
netiki į „Lenino tiesą“ ir nenori būti „ne
numaldomais raudonaisiais komisarais“

LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ KANADOJE
Liepos 4 d. Toronto sporto arenoje lat

viai surengė VI dainų šventę. Tos šventės 
šūkis buvo — dzivo dziesma, dzivo tauta 
(kai gyva daina, gyva ir tauta). Daininin
kų šventėje dalyvavo apie 1000, o dalyvių 
— daugiau kaip 10.000. Džiaugsmingai 
buvo sutiktas neseniai į Vakarus išleistas 
kun. Janis Smits.

SUGRĮŽO PATENKINTI
Sov. Sąjungos baptistų gen. sekretorius 

Byčkovas lankėsi JAV ir užmezgė santy
kius su tenykščiais baptistais. Kita bap
tistų delegacija, vadovaujama Židkovo, 
lankėsi Portugalijoje. Abu grįžo patenkin
ti, pasitarnavę taikos labui.

Toks pat patenkintas grįžo iš JAV ir 
Kanados Maskvos žydų rabinas Jakovas 
Fišmanas. Tasso korespondentui jis pa
reiškė: „Dauguma mano klausytojų buvo 
nustebę, girdėdami, kad atskiros religijos, 
įskaitant judaizmą, Sov. Sąjungoje yra 
laisvai praktkuojamos... (Sov. News)

AMALRIKAS OLANDIJOJE

Knygos „Ar Sovietų Sąjunga išsilaikys 
iki 1984 metų“ autorius Andriejus Amal- 
rikas atvyko į Olandiją. Oficialiai jis gavo 
leidimą emigruoti į Izraelį, nors nei jis, 
nei jo žmona nėra žydai. Jiems atimta 
Sov. S-<gos pilietybė.

Spaudos korespondentams Amalrikas 
pareiškė, kad Vakarai padedą sovietų re
žimui išsilaikyti. Apie patį režimą jis taip 
išsireiškė: „Jie dar vis vadina savo siste
mą komunizmu, bet aš manau,' kad ji yra 
daugiau panaši į nacionalsocializmą Hit
lerio Vokietijoje.“

Septynios DIENOS
— Kuboje Kalėdų šventės perkeltos į 

liepos mėnesį ir pavadintos „Vaikų die
na“.

— Indija šiuo metu jau yra pajėgi pa
sigaminti 20 atominių bombų per metus.

— Sov. Sąjungoje numatyta per atei
nantį penkmetį padidinti cukr. runkelių 
plotus ir pagaminti daugiau cukraus.

— Godesberge įvykusiame Lietuvos vo
kiečių suvažiavime buvo ypatingai pami
nėta neprklausomybės laikais veikusi vo
kiečių gimnazija Kaune.

— Septyni traktorių fabriko darbinin
kai Lenkijoje nuteisti už geležinkelio su
žalojimą per neramumus dėl maisto kai
nų.

— Dėl sausrų pritrūkus pašaro, Euro
pos Bendruomenės kraštuose paskersta 
daug gyvulių ir susidarė milžniškos mė
sos atsargos.

— Spaudoje pasirodė žinių, kad Ango
los prezidentas Neto gali pasekti Egipto 
pavyzdį — nutraukti ryšius su Maskva.

— .jSelskaja Žizn“ pranešimu, Sov. Są
jungoje dar trūksta daug elevatorių grū
dams laikyti.

— Lenkijos rašytojų draugijos pirm. A. 
Slonimskis, sugrįžęs į Lenkiją tik 1950 m., 
užsimušė kelio nelaimėje. Jis buvo gerų 
santykių su Vakarais šalininkas.

— „Catholic Herald“ įsidėjo vysk. dr. 
A. Deksnio nuotrauką su Nottinghamo lie
tuviais ir trumpą jo biografiją.

— Viena N. Zelandijos firma pradėjo 
eksportuoti į Vid. Rytus paprastą geria
mą vandeni, kurio ten labai trūksta.

Eltos sukaktis
Šią vasarą sukanka 20 metų anglų kal

ba Eltos biuleteniui. Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto jis buvo pradėtas 
leisti 1956 metų liepos mėnesį. Jo tikslas 
buvo užpildyti tuo metu aštriai jaučiamą 
informacijų apie Lietuvą spragą. Po 20 
metų ta spraga vis tebėra, bet norėtume 
tikėti, kad ji gerokai sumažėjo, iš dalies 
ir mūsų biuletenio dėka.

Iki šios dienos pasirodžiusiuose 207 nu
meriuose svarbiausias dėmesys buvo krei
piamas į įvykius okupuotoje Lietuvoje, 
tačiau tilpo ir žinios apie įvykius bei idė
jas Vakaruose, kai jie vienaip ar kitaip 
lietė Lietuvos bylą. Mūsų biuletenio turi
nį žymia dalimi sprendė okup. Lietuvoje 
pasireiškę įvykiai ir nuotaikos. Per pir
muosius 15 metų svarbiausias žinių šalti
nis buvo Lietuvos komunistų kontroliuo
jamos spaudos informacija. Pastaraisiais 
metais ją pakeitė Lietuvoje išaugę samiz- 
datai. Taip, pavyzdžiui, vienas svarbiau
sių Eltos tikslų buvo supažindinti kaip ga
lima greičiau savo skaitytojus su Vakarus 
pasiekusia Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika.

Anglų kalba Eltos biuleteniuose tilpu
sius medžiagos patikimumą paliudijo vė
lesni įvykiai. Nelietuvių spauda ir kiti 
kontaktai įsitikino Lietuvoje esančios re
zistencijos gilumu tik po 1972 metų riau
šių Kaune ir po to, kai Vakaruose buvo 
gautas 17.000 Lietuvos katalikų memoran
dumas Jungtinėms Tautams. Tuo tarpu, 
jei būtų buvę kreipta daugiau dėmesio į 
Eltos biuletenį ir kitus lietuviškų šaltinių 
teikiamą informaciją, apie tą rezistenciją 
būtų galėję sužinoti jau prieš kokius 16 
metų.

Pasirodę 207 biuletenio numeriai suda
ro įspūdingą apie 2500 psfl. tomą informa
cijų apie Lietuvą per pastaruosius 20 me
tų. Kiekvienas, kas rimtai domisi Pabalti
jo kraštais ar ir bendrai sovietikos pro
blemomis, Eltos biuletenyje gali rasti rim
tos ir gausios medžiagos. Kadangi Eltos 
biuletenis pasirodo tik vieną kartą per 
mėnesį, jo įtaka į didžiąją anglosaksų 
spaudą yra ribota. Mus guodžia tačiau 
faktas, kad biuletenyje skelbiama infor
macija turi ilgalaikės ir gilios įtakos į žur
nalistus, tyrinėtojus, profesorius ir auto
rius, kurie dažnai semiasi žinių iš jo pus
lapių.

Minėdami šią Eltos anglų kalba biulete
nio sukaktį, mes tikimės, kad kada nors 
per ateinančius 20 metų mūsų biuletenis 
pasirodys kaip laisvosios ir nepriklauso
mos Lietuvos Informacijų Agentūros biu
letenis. (ELTA)

N. ZELANDIJA PRIEŠ ATOMINES 
JĖGAINES

N. Zelandijos parlamentas gavo prašy
mą su 12.000 parašų, kuriame reikalauja 
nestatyti krašte atominės energijos jėgai
nių. Taip pat prašoma neįsileisti į (N. Ze
landijos uostus laivų, varomų atomine 
energija. Visa tai daroma dėl radiacijos 
pavojaus. Lietuvos .gyventojai turėtų pa
sekti newzelandiečių pėdomis.

— Rheinischer Merkur (liepos 9 d.) 
įsidėjo R. Hotz‘o išsamų straipsnį ape ka
talikų padėtį Sov. Sąjungoje. Plačiai nu
šviestas Lietuvos katalikų gyvenimas.

— Ryšium su karščiais, Anglijoje ir Va- 
lijoje pakilo žmonių mirtingumas. Per 
paskutinę birželio mėnesio savaitę mirė 
11.536 žmonės (vidutinis savaitinis miri
mų skaičius yra apie 10.000).

— Norvegų žvejų tralerio Sjocvik tink
lai buvo .pagavę“ sovietų povandeninį 
laivą.
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Sužvejotos brangenybės IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 22
Vytautas Alantas, ATSPINDŽIAI 
ŪKANOSE, novelės, 376 psl. iš
leista 1976 m. Boston, Mass., 
spaudė Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvė. Tiražas 1000 egz. Kai
na 6 dol. Kietame audekliniame 
apdare.

„Nepriklausomoj Lietuvoj“ 1975 m. 27- 
28 nr. nr. pripažinau, kad mūsų žymusis 
rašytojas Vytautas Alantas savo dviejų 
tomų istoriniu romanu ŠVENTARAGIS 
pasate paminklą tautai ir sau. Tariau 
„paskutinį“ žodį, atseit, garbingai palik
damas autorių anapus šios žemės ūkanų... 
Bet kur tau!.. Nugi netrukus, tarytum 
simbolinis atsakymas į mano rezoliuciją, 
pasirodė to paties autoriaus ATSPIN
DŽIAI ŪKANOSE — stambus, arti 400 
psl., novelių rinkinys — pirmarūšiame 
alebastrinio baltumo popieriuje, smėlru- 
dinės drobės apvalkale, simpatiškai pa
trauklaus formato, pasižymintis raidme- 
nišku švarumu ir labai estetiškai išleis
tas.

Dar nepraskleidus šios knygos uždan
gos, jau smelkiasi toksai ekspromtinis ru
deniškos spalvos įspūdis, primenantis po
eto Antano Miškinio žodžius:

Eilėraštį drebančiom rankom 
Apie išraišką rudenio rudą. 
Ne! Tai ne rudenio liūdesį renkam, 
Tai gyvenimo — purvino prūdo...

Šiuo ketureiliu labai taikliai išsakoma 
ir Vytauto Alanto iš mūsų ūkanoto gyve
nimo surinktų atspindžių pagrindinė idė
ja. O ta idėja, tai purve ieškojimas auk
so — iškėlimas gerų intencijų bei norų, 
kuriais, kaip sakoma, ir pragaras grįs
tas... Alanto novelių vekėjai atkakliai ko
voja su savo ir priešų silpnybėmis: var- 
tojantieji švelnius ginklus, kaip gailestį 
ir atlaidumą — laimi, šiurkščius bei įsa
komąjį toną — pralaimi, pvz. novelėje 
Ugly Lithuanian (331-36). Taigi, gausu 
pscihologonės didaktikos, pamokančios ir 
pačius mokytojus. Atrodo, kad autoriaus 
lūpomis didele dalimi kalba jo paties gy
venime įsigyti patyrimai — aksiomos, 
skaitytojui nesukeliančios abejojimų.

Autorius maupasantišku aštrumu vie
nodai stiprus tiek trumpomis atrakcinė- 
mis novelėmis, pvz., Paryžietė, Garbė, Ar
tisto Širdis, kuriomis pradeda rinkinį, 
tiek ilgomis — su turinio tėkmės įsibėgė
jimais bei stilistinėmis variacijomis, pvz., 
Karalaitė Gaudimantė (Dirvos premijuo
ta), Viskas galėjo ir kitaip susiklostyti ir 
Raganos Teismas. Pastaroji perijodinėje 
spaudoje dar nebuvo pasirodžiusi, todėl 
savo stiprios beletristikos istoriniu turi
niu — didelė dovana šiam rinkiniui, ne
leidžianti skaitytojams užmiršti tamsiųjų 
amžių, klaikia bažnytininkų veikla palie
tusių ir lietuvių teritoriją, kur „Velnias 
per krikščionybę pasidarė ištikimas mū
sų tautos palydovas“ (162). šioje nove
lėje skaitytojai ras dramatiškai šiurpių, 
bet geros valios žmonėms laimingai užsi
baigusių įvykių, gražia, vaizdinga litera
tūrine kalba atpasakotų.

Reikia pažymėti, kad į šį rinkinį yra 
sudėtos, paties autoriaus atrinktos, ge
riausios iš geriausių novelės; net ir pa
skutinei Padangių Karuselei, kaip dar 
niekur nespausdintai, suteikta garbė būti 
durininke šioje geriausių novelių rinkti
nėje.

Visos novelės parašytos autoriui įpras
tu lapidariniu stiliumi — trumpai ir vaiz
džiai dalykus aptariant, vengiant pasi

Knyga apie Britanijos lietuvius
D. Britanijos Lietuvių Sąjunga pasirūpino, kad 

būtų paruošta ir išleista knyga apie Britanijos lietu
vius 1947-1973 metais — apie jų gyvenimą ir viso
keriopą veiklą. Tokią knygą paruošė K. Barėnas, ir 
ji šiuo metu renkama Nidos spaustuvėje. Knyga 
bus nemaža: apytikriu skaičiavimu, vien teksto su
sidarytų apie 600-700 puslapių, jei formatas būtų 
toksai, kaip Nidos Knygų Klubo leidinių, bet prisi
dės dar daugybė iliustracijų. Tačiau knygos forma
tas bus žymiai didesnis, todėl ir puslapių skaičius 
sumažės. Knyga bus kietdi įrišta, ir ji bus atspaus
ta, kaip albumai — lapai įastūs, bet ne aukšti, kaip 
knygose įprasta.

Leidėjai nutarė, kad knygos pavadinimas tu
rėtų būti šitoks: „Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
junga: Britanijos lietuviai 1947-1973 metais“. 
DBLS ir ligi šiol tebėra pati didžiausia lietuvių or
ganizacija D. Britanijoje, o kai ji susikūrė, tai turė
jo apie 3.000 narių, ir jos skyriai buvo įsteigti visur, 
kur tik tame krašte bent šiek tiek susibūrė lietuvių. 
Apie ją sukosi visa lietuvių veikla — joje apsijun
gusieji lietuviai vaidino, dainavo, šoko, sportavo, 
paskaitas skaitė, minėjimus ruošė, ir jei šiandien jie 
turi laikraštį, leidžia knygas, išlaiko Lietuvių Na
mus ir Lietuvių Sodybą, tai nuopelnas tos DBLS. 
Suprantama, kad knygoje daugiausia puslapių skir
ta jai.

Tiesa, suvažiavę 1947-1948 m. į Britaniją, lie
tuviai rado jau senosios emigracijos savo tautiečių 
įsigytą vieną bažnyčią ir porą klubų, o Škotijoje ėjo 
laikraštis. Turėta ir savo organizacijų. Po to šalia 
DBLS susikūrė dar viena kita politinė ar kultūrinė

Alfonsas Giedraitis

kartojimų bei panašumų, todėl kiekvie
nas sakinys virsta įdomiai kerėjančia 
grandine, iš karto skaitytojo dėmesį pri- 
rišančia prie knygos.

Esant tokiai tvarkai, ir pedantiškiau
siam kritikui nėra progos priekabiauti. 
Tuo labiau, kad ir kalba sklandi, aiški ir 
tiksli, jeigu sutikti su autoriaus kai kurių 
žodžių individualia rašyba bei tarme, 
pvz., pinigočiai (19, 148), muzikontai 
(149), apykaklė (109, 121), minkštymuo- 
se (334), panėšėjo (16, 24, 39) — vietoj 
„panašėjo“; kosyti (227), suklydo (124), 
ryktelėjo (85, 142 ir dar 8 vietose, tik 333 
psl. teisingai — „riktelėjo“).

Mažas nesusipratimas pastebimas sa
kinyje „Jis, be abejo, ištuštintų savo ko- 
būrą (t.b. kabūrą) į mano išriestą krūti
nę (317)“. Kabūras arba makštis — tai 
odinis dėklas, kuriame lakomas automa
tinis pistoletas (trumpas šaunamas gink
las), o apkaba, tai 6-9 šoviniams mažas 
metalinis dėklas, įstumtas į pistoleto ran
keną. Taigi, šiame sakinyje, vietoj „ka
būrą“, turėjo būti „apkabą“. Be to, “ne- 
visgalvė (73)“, geriau tiktų „nevisprotė“.

Autorius savo gausiais naujadariais 
neabejotinai praturtina mūsų beletristinį 
žodyną, pvz., Dvarionys (244), bendrake- 
lionis (170), birbizontas (151), karamo- 
ros (213), kutvaila (87), moterius (116), 
nupiepėlis (226), šokvedys (306), vyrpa- 
laikis (140), plūstažodžiai (338) ir daug 
kitų; ir kiekviename autoriaus veikale 
vis nauji.

Kalbant apie pavienių žodžių prasmę, 
tai nepriklausomybės laikais mūsų kalbi
ninkai tikrai yra daug nuveikę, ir jeigu 
kuris rašytojas ar žurnalistas suklysda- 
vo, tai redaktoriai, žinodami kalbos tai
sykles, pataisj\iavo-atslkirdavo duomenis 
nuo davinių, gėralus nuo gėrimų, paskum 
nuo paskui, perdaug nuo per daug ir t.t. 
Gi, išeivijoje šių žodžių sąvokos jau su
jauktos; turbūt, tik vienas kalbos mylė
tojas — Vytautas Alantas „Gimtosios 
Kalbos“ taisykles gerai atsimena ir savo 
raštuose jas naudoja, o Europos Lietuvio, 
Tėviškės Žiburių ir Dirvos redakcijos vi
sai logiškai palaiko tų taisyklių gynėjus. 
Dėl „turbūt“ ir „galbūt“ okupuotos Lie
tuvos kalbininkai savo Dabartinės Lietu
vių Kalbos žodyne buvo suklydę, bet jau 
pasitaisė, gi išeivijos spauda anų klaidą 
užsiskaitė sau taisykle ir kai kuriuos žo
džius suskaldė į pusžodžius, kurį ai s vie
tomis apdarklota ir šių novelių rinktinė 
(tur būt, prieš paties autoriaus valią?) Tai 
„Koks perkūnas jai tą galvą kūle įvarė į 
pečius? (101)“. Apart šio, elektroniniu 
vaizdingumu pasižyminčio, sakinio, yra 
daug ir poetiškai vaizdingų, pvz., „Ru
dens vėjo šuorai ėmė nejaukiai ūžčioti 
medžių šakose, ir šalti, sodrūs pietaus la
šai pradėjo takšnoti ant nukritusių lapų 
(174); Netekę tėvynės ir mylimųjų, mes 
graibstomės už šešėlių. Iliuzijomis mes 
stengiamės užpildyti savo gyvenimo tuš
tumą!.. Aš rašau jai laišką, o nežinau jos 
adreso! (174); Vanago krūtinėje telkėsi 
audra, tačiau kolkas nebuvo jokios ap
čiuopiamos priežasties imti svaidytis per
kūnais (139-40); Jos didelis katinas Dio
nyzas nušoko nuo lovos ir, išrietęs nuga
rą, grąsinančiai žiūrėjo į įsibrovėlę žalio
mis, šaltai žibančiomis akimis (224).“

Novelėse užtinkama ir aforizminių 
minčių, sukurtų paties autoriaus, pvz.,: 
„Totalinis karas yra žmogaus suniekšėji- 
mo zenitas, totalinį karą padiktavo pats 
Liuciperis... (166) (t. b. Liuciferis); Le
gendos, vizijos, sapnai žiburiuoja kažkur 
už tikrovės ribų, bet ten labai šviesu ir

organizacija. Jų veiklos pėdsakai knygoje taip pat 
bus atžymėti.

Taigi knygoje bus gausybė faktų ir pavardžių 
ir iš DBLS ir kitų organizacijų ir sambūrių veiklos, 
ir pirmų pirmiausia ji galės būti įdomi tiems, kurie 
gyvena ar gyveno Britanijoje ir dalyvavo kurioje 
nors veiklos srityje. Jiems tai bus gaivinantis svetur 
išgyventųjų metų malonus prisiminimas. Tiems, ku
riems Britanija yra tolimas ir svetimas kraštas ar 
kurie joje gyveno, bet jokioje veikloje nedalyvavo, 
ši knyga bus istorinis to krašto lietuvių gyvenimo 
dokumentas.

Kol knyga dar tik renkama, leidėjams jau iš 
anksto rūpėtų, kas norės ją įsigyti. Kai bus baigta 
rinkti ir reikės spausdinti, tada bus reikalinga žino
ti, kiek egzem pliorių galės būti išpirkta. Dėl to jeigu 
kas apsispręstų šią knygą įsigyti, prašome jau dabar 
pranešti.

Iš anksto užsisakantiems knyga kainuos

$12.00 arba £5.00

Kai ji bus išleista, tai kainuos brangiau, o taip 
pat gali ir pritrūkti.

DBLS Centro Valdyba

Užsisakyti prašom šiuo adresu:

DBLS Centro Valdyba

2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT

Great Britain

(Kronika rašyta rusų kalba. Čia duodama 
jos apžvalga)

Vakarus pasiekė Lietuvos Katalikų Baž
nyčios 22-sis numeris, datuotas š. m. ba
landžio 18 d. Po ilgesnės pertraukos, kai 
Lietuvoje siautė kratų, areštų ir persekio
jimų audra, siekdama sunaikinti vieninte
lį laisvo žodžio šaltinį iš Lietuvos, naujo 
numerio viršelyje vėl įrašytas spaudos 
draudimo šūkis: „Perskaitęs, duok kitam!“ 
Leidžiama nuo 1972 metų.

Šiame, 67 puslapių apimties numeryje 
skelbiamas Vilniaus Arkivyskupijos ku
nigų atviras laiškas Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetui, kurio kopijos 
pasiųstos LTSR Aukščausios Tarybos Pre
zidiumui, LTSR Ministrų tarybai, LTSR 
Mokslų Akademijos Prezidentui, Religijų 
Reikalų tarybos Įgaliotiniui Lietuvoje, 
Vilniaus Arkivyskupijos Kurijai. Atvira
me laiške norima atkreipti dėmesį į spau
doje pasirodžiusius Istorijos mokslų Kan
didato docento J. Aničo straipsnius religi
jos kultų ir sąžinės laisvės klausimais. 
Dešimtyje mašinraščio puslapių, papunk
čiui išdėstomi teoretiniai ir praktiniai 
prasilenkimai su TSRS Konstitucijos ir 
Tarptautinės teisės garantuota žmogaus 
laisve išpažinti ir praktikuoti tikėjimą. 
Laišką pasirašė 31 kunigas.

Kita Nr. 22 medžiaga liečia Bažnyčios 
atstatymo istoriją Tauragnuose. Pirmą 
kartą ji buvo sudeginta 1944 metais karo 
metu, o antrą kartą sudegė įtartinomis 
aplinkybėmis 1967 m. Kronika smulkiai 
aprašo tikinčiųjų kovą už teisę atstatyti 
savo maldos namus ir tas neteisybes bei 
pažeminimus, kuriuos teko patirti Taurag
nų tikintiesiems.

Skyriuje „Žinios iš vyskupijų“ praneša
ma apie 1976 m. kovo 17 d. įvykusį gaisrą 
Šiauliuose, šv. Jurgio bažnyčioje, kai vėl, 
labai neaiškiomis aplinkybėmis sudegė 
varpinės bokštas ir dalis bažnyčios. Pasa
kojama, kaip girti gaisrininkai, atvykę į 
nelaimės vietą, trukdė gesinti ugnį ir ty
čiojosi iš tikinčiųjų pastangų išgelbėti 
varpinę.

Toliau, pateikiamas Šlavantų, Lazdijų 
rajono kunigo Juozo Zdebskio pareiški
mas LTSR Prokurorui. Kunigas Zdebskis 
reiškia savo protestą prieš sauvališkus 
milicijos veiksimus, siekiančius diskredi
tuoti jį kaip ganytoją. 1976 m. balandžio 
10 d. veždamas į Vilniaus ligoninę sergan- 

gražu ir kažin, ar jie nėra tikroji tikrovė? 
(209); Jei nori surasti save, prarask sa
ve, pasakė kažkoks nekvailas išminčius 
(209).“

Šis rašinys suskirstytas į 4 padalas, pa
gal tautos etapinę kaitą, kuriose sudėta 
22 geriausios Vytauto Alanto novelės ir 
1 humoreska Velnio Margutis (146-158), 
įrodanti, kad autorius yra pakankamai 
stiprus ir groteskiniame žanre, be to, la
bai artimas poezijai: autoriaus estetiškai 
suriiriuotų posmų randame novelėje Re
nesansas Žemaitijoje (266 ir 278) ir isto
rinį eilėraštį šįmet jo parašytoje knygoje 
ROMAS KALANTA, kurią dar tėkš vė
liau aptarti.

Ši beletristinių kūrinių rinktinė Atspin
džiai Ūkanose tinka visoms lituanisti
nėms mokykloms — kalbos pavyzdžiams 
bei nagrinėjimams, kaip turi būti rašo
mos novelės.

Atspindžiai Ūkanose — tai iš visų 
Alanto novelinės kūrybos tvenkinių su
žvejotos brangenybės mūsų tautos labui, 
tai amžiais neblunkanti puošmena mūsų 
beletristinės literatūros paminklui! 

čią mergaitę parapijietę su jos tėvu, jis 
buvo sulaikytas Minsko kelyje ir apkaltin
tas neblaivumu, nors turėjęs liudininkų, 
patvirtinusių, kai kun. Zdebskis yra blai
vininkas ir niekuomet niekas jo nematė 
išgėrusio.

Leipalingio klebonas A. Ambrasas 1976. 
II. 22 informuoja savo vyskupą apie ban
dymą padegti Leipalingio bažnyčią. Jis 
pateikia dokumentiškus įrodymus apie 
piktybinį ateistų žygį, organizuotą sunai
kinti dar vienus maldos namus, ir infor
muoja apie valdžios abejingumą, tiriant 
padegimo faktus.

Kronikoje spausdinamas Gvidono Do
vydaičio atviras laiškas Lukšių vidurinės 
mokytos 'pedagogų koletyvui su nuorašais 
LTSR švietimo ministerijai ii' Šakių rajo
ninėms valdžioms. G. Dovydaitis, buvęs 
Lukšių vidurinės mokylos auklėtinis, rašo 
apie tikėjimo persekiojimą vidurinėje mo
kykloje, pateikia faktus, kaip už kalėdi
nės eglutės papuošimą buvo tardomi ir 
gąsdinami vaikai mokyklos direktoriaus 
Urbono iniciatyva.

Kitas atviras laiškas laikraščiui „Prav- 
da“, parašytas manevrų metu žuvusio ka
reivio Viliaus Mėlinio motinos Mėlinienės, 
gyvenančios Pūsliuose, Zarasų rajone. Ji 
skundžiasi, kad jai nebuvo leidžiama pa
laidoti žuvusio sūnaus su religinėmis ap
eigomis, o kai ji, nepabūgusi valdžios gra
sinimų atliko savo religinę pareigą, daly
vavusieji laidotuvėse buvo persekiojami, 
o mokiniai neįleidžiami į kapines. Po lai
dotuvių sūnaus kapas buvo ateistų išnie
kintas. (ELTA)

Su lietuviais 
pasaulyje

AUDROS NUOSTOLIAI
Birželio 13 d. Chicagoje nusiautus! aud

ra, kaip dabar aiškėja, lietuviams padarė 
milijoninius nuostolius. Buvo apsemta 
Jaunimo Centro kavinė. Taip pat buvo ap
semta ilgamečio Chicagos Lietuvių Operos 
pirm. Vyt. Radžiaus privatus operos ar
chyvas su asmenine dokumentine medžia
ga bei užrašais, kurie būtų labai reikalin
gi kada nors rašant pilną Chicagos Lietu
vių operos istoriją. Kun. A. Kezio žinio
mis, apsemta ir pagadinta buvusi ką tik 
išėjusios prof. Pr. Dovydaičio monografi
jos didžioji tiražo dalis, parvežta iš spaus
tuvės ir sukrauta viename rūsyje Mar
quette Parke.

ATGAIVINTAS „MARGUTIS“
Prieš kiek laiko Chicagoje turėjusios 

užsidaryti „Margučio“ radijo programos 
liepos 4 d. vėl pradėjo veikti. Joms, kaip 
ir seniau, vadovauja P. Petrutis.

NEGALUOJA LIETUVOS ATSTOVAS
Lietuvos Atstovui Vašingtone Juozui 

Kajeckui dėl ligos negalinčiam eiti parei
gų, jį pavaduoja charge d'affaires titulu 
dr. S. A. Bačkis.

PASKIRTOS PREMIJOS
Prof. S. Kairio paminklo projektų kon

kurse pirmąją premiją (500 dol.) laimėjo 
architektas A. Kerelis ir inž. B. MasiOkas. 
Antroji premija (150 dol.) atiteko diiptl. 
inž. Č. Tamašauskui. Paminklas bus sta
tomas Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chi
cagoje.

J. Kuzmionis
PADĖKOS GIESMĖ

Iš nebūties pasišaukei, gerasis Tėve, 
ir apipylei rūtų žemės saulės spinduliais. 
Vandens iš amžinų šaltinių pasisėmęs, 
norėjau \su visais dalintis džiaugsmo juoku 
ir nusigerti sopuliais.

Vedei rudens laukais, javų gubas man rodei, 
dplaistytas artojų vargo prakaitu sūriu. 
Parkritusią ant kelių motiną paguodęs, 
benamį raminai, kuždėdamas, kad viskuo 
dalintis su visais turiu.

Vedei pro bedugnes į aukštą būties kalną, 
kaip pašauktiems žvejams ir man

atsimainei, — 
griausmingi tavo žodžiai upių kloniais alma, 
kad į tave kaip vandenys į jūrą 
išsitiesia visi keliai.

Tu patepei rankas kvapiais aukos aliejais, 
uždėjai sukryžiuotą stulą ant jaunų pečių. 
Gal tu mane baudei, o gal pasigailėjai, 
kad nubloškei svetur, supylęs man į taurę 
tulžies lašų karčių.

Geriu juos kaip konsekruotą tavo kraują, 
po kojų sudedu tau meilę ir tikėjimą širdžių: 
jos su manim vilties tau auką atnašauja, 
jų plakime, karštoj maldoj, atsidūsimuos 
tave, mus guodžiantį, girdžiu.

KUN. MARKAITIS — DIRIGENTAS
Kalifornijos mokslo ir pramonės muzie

jus, priklausąs Los Angeles savivaldybei, 
pakvietė šiame mieste įgyvenantį kun. Br. 
Markaitį, SJ, savo berniukų choro vado
vu. Choras numato dainuoti net siu New 
Yorko miesto opera kalėdiniame koncer
te. Kun. Br. Markaitį, kaip muziką ir pui
kų pamokslininką, dar prisimename lon- 
doniškiai, nes čia jis yra kiek laiko gyve
nęs.

SIŪLO LITUANISTIKOS PREMIJĄ
Lituanistikos Instituto narys kun. dr. J. 

Prunskis pasiūlė šios institucijos prezi
diumui įsteigti premiją, kuri būtų skiria
ma už geriausią lituanistinį darbą. Pra
džiai jis pažadėjo parūpinti $1.000. Kun. 
dr. J. Prunskis jau yra kelių Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos premijų mece
natas. Naujosios premijos taisyklės bus 
paruoštos ir paskelbtos spaudoje.

MIRĖ KUN. S. ŠANTARAS
Sekmadienį, birželio 20 d., Čikagoje nu

skambėjo žinia, kad staigiai mirė 67 m. 
amžiaus sulaukęs kun. Stasys Šantaras, 
Čikagos arkivyskupijos kunigų senato na
rys, veiklus bendruomenininkas ir visuo
menininkas. šeštadienį, birželio 19 d., jis 
dalyvavo Cicero kai kurių lietuvių kuni
gų pagerbime antaninių proga, jautėsi ge
rai, buvo linksmas ir kalbus. Grįžęs į kle
boniją, po kurio laiko savo kambaryje 
rastas negyvas.

PAMINĖTAS A. BRAŽDYS
Tarptautinio masto žurnalas „Harper & 

Queen" (1976, liepos mėn.) įsidėjo D. & 
M. Ackermanų pasaulyje pagarsėjusios 
meno kolekcijos aprašymą. iAckermanai 
turi įsteigę jauniems menininkams remti 
fondą, į kurį yra įtrauktas ir Londone gy
venąs jaunas skulptorius Antanas Braž- 
dys. Aprašyme sakoma, kad jau spėjusio 
savo darbais pasižymėti skulptoriaus A. 
Braždžio kūriniai reikalauja brangios me
džiagos ir laiko (His work is wonderful, 
but his materials are very expensive). 
Todėl Ackermanų fondas jam sudaro są
lygas dviejų metų .kūrybiniam darbui. 
Straipsnis iliustruotas pačių Ackermanų 
ir jų kolekcijos nuotraukomis, kurių tar
pe matosi ir A. Braždžio darbai.
A. RAHILLY-LEDERYTĖ OLIMPIADOS 

SCENOJE
I Olimpinių žaidimų miestelį buvo at

vykusi reprezentacinė Albertos provinci
jos jaunimo grupė atlikti meninę progra
mą daugiakaultūrinėje programoje. Aldo
na Rahilly, Calgario universiteto studen
tė, kartu su M. Stakėnaite ir Henriku En
dor buvo parinkti iš lietuvių tautinių šo
kių ratelio atstovauti Lietuvių grupei, pa
šokant lietuviškų šokių interpretuotas va
riacijas. Aldona taip pat šoks bavariečių 
grupėje „Schuplatter“ šokį. Ji yra Angli
joje gyvenusio ir dirbusio prof. K. Lederio 
duktė.

Šį kartą lietuvių tautiniai rūbai ir mu
zika buvo pademonstruoti tarptautinėje 
plotmėje ir ne po sovietine vėliava.

D.

Sukaktuvinė padėka
Pievų žvangučiais sužvangusioje ir gė

lių žiedais pakvipusioje 40 metų Kuni
gystės sukakties šventėje patyriau 
džiaugsmo graudulį ir gėlos džiaugsmą. 
Nuliūliavus pakilių akimirkų ir skaitlin
gų sveikinimų bangai, iš sujaudintos sie
los gelmių dėkoju:

Dangiškajam Tėvui už pašaukimą į sa
vo vynuogyną, nesuskaitomas malones, 
didžiulę meilę, o ypač už kankinančias 
krūpaujančios sielos naktis, kad dar dau
giau Jį ir žmones mylėčiau.

Nepaprastai dėkoju: J. E. Vysk. dr. A. 
Deksniui už aplankymą ir tėvišką paguo
dą; J. E. Kauno vysk. Liudui Poviloniui 
už nuolatinį atsiminimą ir stiprinimą; 
mgr. dr. Petrui Celiešiui už gilius kuni
gystės svarstymus ir brolišką supratimą; 
kurso draugui mgr. K. Razminui už 
nuostabią meilę ir įsijautimą; keturioli
kai konfratrų iš Lietuvos už prasmingus 
sveikinimus ir maldas.

Nuoširdžiai dėkoju spalvingu menu pa
įvairinusiems: solistei Vydai Gasperienei 
ir jos akompanuotojai; šauniam Škotijos 
kvartetui — dirigentui Pr. Dzidolikui, jo 
sesutėms' in švogeriui; vargonininkei ifr 
solistei I. T. Dickinson; kelionės nepabū
gusiai rašyt. Irenai Joerg; šokėjams: Ro
mui Rimoniui ir Monikai Budrytei.

Niekada nepamiršiu ir dėkingumu ap
gaubiu Sukakties šventės rengimo komi
tetą, Vyčio klubo valdybą, mielas šeimi
ninkes, gyvu ar rašytu žodžiu sveikinu
sius ir įvairiomis dovanomis apdovanoju
sius Bradfordo ir apylinkių bičiulius.

Jautriai dėkoju sveikinusiems ir Dievo 
palaimos linkėjusiems iš JAV, Kanados, 
Vokietijos, o taipgi iš Lietuvos — manęs 
nesulaukiantems broliams, sesėms, gimi
nėms ir pažįstamiems.
Ačiū visiems: šventėje dalyvavusiems, 
giesmes ir dainas traukusiems, namuose 
su svečiais priėmusiems ir su meile šią 
sukaktį įprasminusiems.

Pasak mano brolio: jei yra pergalių 
džiaugsmo, — jis dar stipriau apgaubia 
mane; jei pasitaiko kartybių gėlos, — jos 
tik užgrūdina dvasią kaip ugnis metalą.

Prie Viešpates altoriaus atsiminau vi
sus — gyvuosius ir mirusius.

Te gerasis Tėvas laimina jus visus!
Kun. Jonas Kuzmickis
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„Lituanikos paštas“ Lietuvos nacionalinio liaudies fronto
1933 M. DARIAUS IR GIRĖNO 

SRIDIMĄ PRISIMENANT

Dėl laikraščio atostogų, Dariaus ir Gi
rėno žuvimo tragedija, kuri įvyko 1933 m. 
liepos 17 d. Soldino miške nebuvo plačiau 
paminėta. Čia spausdiname K. Milvydo 
kiek sutrumpintą Straipsnį (Mokslas ir 
Gyvenimas 1973 m.), kuriame aprašoma, 
kaip lakūnai telkė savo skridimui lėšas.

»**
„Lakūnai už savo lėšas pasigamino spe

cialių vokų ir popieriaus laiškams. Vokai 
turėjo užspausdintą tamsiai mėlynos spal
vos įrašą, kad jie skirti Dariaus ir Girėno 
skridimui Niujorkas — Kaunas, ir eilės 
numerį. Iš viso buvo pagaminta apie 1400 
numeruotų vokų. Už paprasto laiško per
vežimą reikėjo mokėti 2 dolerius, regis
truoto — 2 dolerius 25 centus. Gautą pel
ną lakūnai ketino skirti reikalingiems 
prietaisams įsigyti. Norintys pasiųsti laiš
kus į Liėtuvą, turėjo atsiųsti S. Dariaus 

vardu reikiamą pinigų sumą, o už tai gau
davo vokų ir. laiškinio popieriaus. Išskri
dimo diena nebuvo tiksliai žinoma, todėl 
lakūnai prašė laiškuose tikslios datos ne
nurodyti. Laiškai galėjo būti a|dresuoti 
tiktai į Lietuvą arba ir atgal į JAV, ant 
pastarųjų šalia JAV pašto ženklų turėjo 
būti užklijuoti ir Lietuvos pašto ženklai. 
Visus laiškus buvo prašoma siųsti į Lie
tuvos generalinį konsulatą Niujorke iki 
1933 m. gegužės 18 d.

1933 m. gegužės 7 d. lakūnai iš Čikagos 
perskrido į Niujorką ruoštis skridimui, 
tačiau pinigų vis dar trūko. Skridimo or
ganizavimą perėmė „Niujorko miesto ko
mitetas skridimui remti“, bet komiteto 
finansinė būklė buvo sunki.

Tada buvo sutarta nupirkti Lietuvos 
oro pašto ženklų ir juos anspauduoti spe
cialiais antspaudais. Ženklus persiųsdinti 
iš Lietuvos laiko nebuvo. Reikiamų ženklų 
kiekį buvo sunku rasti ir Amerikoje. Pa
galiau S. Darius ir A. Mažeika surado 500 
komplektų trikampių Lietuvos oro pašto 
ženklų istorine tematika, susidedančių iš 
penkių skirtingos vertės ženklų. Juos tu
rėjo Niujorko pašto ženklų prekybininkas 
V. Niklinas. Tačiau vertelga, sužinojęs 
kokiam tikslui ženklai reikalingi, atsisa
kė juos perleisti už pinigus. Abi šalys su
sitarė, kad V. Niklinas už perleistus ženk
lus gaus trečdalį visų perspausdintų ženk
lų. Toks susitarimas buvo priimtinas: la
kūnai gavo ženklus nemokamai, o Nikli
nas garantiją, kad perspausdintus ženk
lus gaus atgal.

Taip pat buvo susitarta perspausdinti 
dar 500 komplektų tokių pat Lietuvos oro 
pašto ženklų. Spausdinimo klišė po to tu
rėjo būti sunaikinta (kad nebūtų spaus
dinama daugiau ženklų). Perspausdinti 
ženklai atiduoti konsulo globon, o paja
mos turėjo būti panaudotos Lietuvos oro 
paštui plėsti ir remti šį skridmą.

Perspausdinimo metalinės klišės brėži
nį paruošė dailininkas J. Subačius. Vienu 
metu ja buvo galima atspausti keturis 
ženklus. Birželio 6 d. vienoje Niujorko 
spaustuvėje visi 2500 ženklų buvo suant
spauduoti juodos spalvos antspaudu. 
Prieš pradedant spausdinimą, norint ap
sisaugoti nuo galimų antspaudo falsifi
kavimų ateityje, užrašo klišėje buvo įrėž
tos tam tikros žymės. Baigus spausdini
mą, klišė buvo sutrupinta.

Kaip vėliau paaiškėjo, šių saugumo 
priemonių buvo imtasi ne veltui.

Tokiu mažu tiražu išleisti ženklai kai
navo palyginti nebrangiai, tačiau iki bir
želio 19 d. jų buvo parduota mažiau kaip 
pusė. Lakūnai gavo 500 dolerių pajamų; 
pusę jų sunaudojo naujam propeleriui įsi
gyti, o kitą pusę — kaip užmokestį už 
lėktuvo parengimą skridimui.

Liepos 13 d., sužinoję, kad lakūnas Vi- 
lis Postas gavo pranešimą apie palankų 
orą virš Atlanto vandenyno ir rengiasi 
išskristi į savo kelionę aplink pasaulį, Da
rius ir Girėnas nutarė išskristi tuo pačiu 
laiku. Liepos 14 d. vakare Darius įteikė 
jam talkininkavusiam V. Kaminskui paš
to maišelį ir pavedė, gavus patvirtinimą, 
kad V. Postas tikrai išskrenda, tuoj pat 
suanspauduoti visą korespondenciją, o 
jeigu nebus patvirtinimo — nieko neda
ryti. 24 vai. paaiškėjo, kad Postas iš
skrenda 5 vai. ryto, Kaminskus su bre

zentiniu „Lituanikos“ pašto maišeliu nu
vyko į centrinį Elruklino paštą, kur visa 
maišelyje esanti korespondencija — 983 
laiškai, iš kurių 31 buvo registruoti ir 5 
laikraščio banderolės,, suantspauduoti 1933 
m. liepos 15 d. 5 vai. kalendoriniu pašto 
žymekliu. Po to visa korespondencija dar 
suantspauduota apvaliu „Lituanikos“ ant
spaudu. 3 vai. 30 min. pašto maišelis bu
vo atgabentas į aerodromą ir padėtas į 
lėktuvą.

Prieš pat lėktuvui išskrendant, Darius 
perdavė vienam išlydinčiųjų voką su li
kusias neparduotais perspausdintais paš
to ženklais, prašydamas juos realizuoti, 
kad būtų pinigų lakūnams grįžti iš Lietu
vos.

Liepos 15 d. 6 vai. 15 min. „Lituanika“ 
atsiskyrė nuo Amerikos žemyno ir pradė
jo savo istorinį skrydį į Lietuvą. Tą pačią 
dieną buvo visiems, dar norintiems gauti 
perspausdintų ženklų, išsiuntinėtos atvi
rutės ir pranešta, kad lakūnai išskrido tą

rytą ir kad norintieji dar gali įsigyti 
ženklų.

Kaune „Lituanikos“ buvo laukiama lie
pos 17 d. apie 2-3 vai. ryto, tačiau apie 1 
vai. ryto lėktuvas paslaptingomis, iki šiol 
galutinai neišaiškintomis, aplinkybėmis 
sudužo Vokietijoje, miške netoli Soldino 
miestelio (dabar Lenkijos LR), ir lakūnai 
žuvo. Jie dar suspėjo pašto maišelį išmes
ti, ir jis išliko sveikas. Tai pavyzdžio ne
turintis poelgis oro pašto istorijoje.

„Lituanikos“ pašto korespondenciją iš 
Vokietijos Kauno centrinis paštas įgavo 
liepos mėn. 18 d. 14 vai. 30 min. Visa ko
respondencija tuoj pat buvo suantspau
duota tos dienos Kauno centrinio pašto 
kalendoriniu žymekliu ir specialiu, iš 
anksto pagamintu keturkampiu sutikimo 
antspaudu su 6-ių eilučių įrėmintu tekstu.

Tačiau paštas, norėdamas pažymėti 
tragišką lakūnų žuvimą, visą korespon
denciją dar suantspaudavo paskubomis 
spaustuvėje iš metalo nulietu antspaudu.

Po to laiškai ir banderolės buvo išsiųs
ti adresatams. 250 laiškų grįžo į JAV.

Ant visų „Lituanikos“ vežtų laiškų bu
vo užklijuoti JAV pašto ženklai nuo 3 
centų iki 20 centų vertės. Ant laiškų, -ku
rie turėjo būti -persiųsti atgal į JAV, bu
vo užklijuoti ir Lietuvos pašto ženklai. 
Ant 43 laiškų buvo dar užklijuoti per
spausdinti „Lituanikos“ skridimo ženklai 
ir ant kai kurių laiškų buvo Dariaus ir 
Girėno pasirašyti autografai.

Tuo „Lituanikos“ įkasto istorija nesi
baigia. Lakūnams žuvus, po kiek laiko 
buvo nuspręsta atidaryti Dariaus paliktą 
prieš pat išskrendant voką su ženklais. 
Tai -buvo padaryta liudininkų akivaizdoje. 
Buvo rasti 5 vokai, ir kiekviename iš jų 
buvo -po 100 skirtingų perspausdintų 
ženklų (100 komplektų).

Lietuvos užsienio reikalų ministerijai 
buvo pasiųstas užklausimas, ką su tais 
ženklais daryti. Atsakomąja telegrama 
konsului leista šiuos ženklus išparduoti, 
tačiau su sąlyga, kad prieš tai ant jų bū
tų užspaustas jo parinktas lakūnų atmi
nimui skirtas memorialnis tekstas.

Antrosios laidos ženklų pardavimas bu
vo pradėtas lapkričio 23 d. Ženklai buvo 
greitai išparduoti, ir gauti pinigai per
duoti komitetams Dariaus ir Girėno pa
minklams Čikagoje ir Kaune statyti.

Praėjus beveik dvejiems metams nuo 
pirmosios Dariaus ir Girėno ženklų lai
dos išleidimo, 1935 m. birželio 6 d. abie
jų anspaudų klišės kartu su likusiais vo
kais buvo parsiųstos į Kauną. Dabar visa 
tai saugoma Kauno Valstybiniame istori
jos muziejuje ir eksponuojama Dariui ir 
Girėnui skirtoje ekspozicijoje.

Dariaus ir Girėno pašto ženklai nebu
vo valstybiniai Lietuvos pašto ženklai; 
Lietuvos paštuose jie nebuvo pardavinė
jami ir jais nebuvo galima koresponden
cijos apmokėti. Tačiau jie išleisti ofici
aliai, todėl traktuotini kaip suvenyriniai 
ženklai. Dėl labai mažo tiražo šie ženklai, 
kaip ir lakūnų vežti laiškai, tapo didele 
retenybe.

Dariaus ir Girėno ženklai neišvengė 
daugelio retų pasaulio pašto ženklų da
lios — falsifikavimo. Po antrojo pasauli
nio karo užsienyje pasirodė tokie patys 
ženklai su falsifikuotais antspaudais. Tai 
paaiškėjo, kai ekspertai palygino juos su

VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ. 
TEŽYDI. PILIEČIAI! LIETUVOS 

PATRIOTAI, PIRMYN, UŽ LAISVĄ 
LIAUDIES LIETUVĄ!

Minint Pabaltijo tragedijos 36 metines, 
mes, Lietuvos Patriotų Sąjunga (LPS), 
Lietuvos Katalikų Susivienijimas (LKS), 
Lietuvos Laisvojo Demokratinio Jaunimo 
Sąjunga (KLDJS) kreipiamės į pasaulį, 
išreikšdami protestą TSRS vyriausybei 
Maskvoje už lietuvių, latvių ir estų tautų 
persekiojimą. 1975 metų Helsinkio kon
ferencijos garsiosios tezės apie taiką, lais
vę, tautų bendradarbiavimą ir demokrati
ją ignoruojamos. Dar kartą turime visiems 
priminti, kad Stalino diktatūros epochoje 
TSRS, oficialiai save vadinusi ir vadinan
ti dabar laisvės ir taikos idėjų nešėja, 
1940 metais įvykdė brutalų agresijos ak
tą prieš Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybę. TSRS ir fašistinės Vokie
tijos tuometiniai politikieriai ir vadeivos 
Molotovas ir Ribbentropas slaptame suo
kalbyje nutarė likviduoti Pabaltijo vals
tybes ir išbraukė jas iš Europos žemėla
pio. Trys mažos Pabaltijo šalys, suvereni
nės, neutralios 1940 metų biržely Raudo
nosios Armijos aneksuojamos. Propagan
diniai Maskvos teiginiai, kad Lietuva 
„laisvai“ įstojo į TSRS sudėtį, tai šlykš
tus melas, kuriam lietuvių tauta netikėjo 
tada ir netiki dabar. Negalima nutylėti, 
kad Pabaltijo aneksija buvo tyliai sank
cionuota didžiųjų Vakarų Europos valsty
bių ir Amerikos. Vakarų valstybių propa
ganda apie tariamą Pabaltijo nepripažini
mą TSRS, tai tušti žodžiai, kuriems ilgai 
tikėjo naivūs Lietuvos patriotai, šiandien 
nesuklaidins mus. Mums gerai supranta
mi jų imperialistiniai siekiai (politiniai, 
militariniai, ekonominiai), ir nei TSRS, 
nei JiAV negynė, negina ir negins mūsų 

'nacionalinių interesų. Joms svarbu kiti 
dalykai: pasaulio pasidalijimas į savo įta
kos sferas. Visos didžios imperialistinės 
valstybės yra, buvo ir bus mažų tautų 

tikraisiais, turinčiais specialiai klišėje 
įrėžtas žymes.

IBiaigiant pasakojimą apie „Lituanikos“ 
paštą, reikia dar paminėti Lietuvos paš
to valdybos 1934 m. gegužės 18 d. išleistą 
oro pašto ženklų laidą, skirtą „Lituani
kos“ skrydžiui paminėti. Šių ženklų pie
šiniams paruošti buvo paskelbtas viešas 
konkursas, kuriame dalyvavo net 27 Lie
tuvos dailininkai. Daugiausia tai buvo 
jauni dailininkai. Priimti buvo D. Tara- 
bildienės, J. Gaučo, A. JakševiČiaus ir R. 
Krivicko projektai. Ženklus norėta at
spausdinti kuo gražesnius, todėl ženklų 
išgraviravimas plieno plokštėse ir at
spausdinimas buvo pavestas žinomai 
„Bradbury Wilkinson and Co“ firmai 
Anglijoje. Taip buvo pagaminti vieni me
niškiausi^ ir labai aukštos poligrafinės 
kokybės Lietuvos pašto ženklai, kurie pa
plito po visą pasaulį milijonais egzem
pliorių.“

Skaitytoju taikiai
DAR DĖL REVIZIJOS

A. Bučys „Europos Lietuvyje“ Nr. 28 
atsiliepė į mano ankstyvesnį rašinį, tilpu
si „E. L.“ Nr. 20 ir, bent man taip atrodo, 
labai nepatenkintas, kad užgyriau Lietu
vių Namų bendrovės valdybą, jog gerai 
padarė, pakviesdama J. Benderių patik
rinti, o gal ir pagerinti bendrovės atskai
tomybės sistemą. Atrodo, kad A. Bučys 
dar daugiau nepatenkintas, kai priminiau, 
kad menka nauda iš revizijos, jei ją daro 
kad ir DBLS Tarybos pirmininkas, kuris 
apie atskaitomybę daug nenusimano. O 
apie tokią reviziją reikia nusimanyti, nes 
čia revizoriui reikia susidurti ir su preky
bine, ir su gamybine atskaitomybe.

Taisyklių, kaip turi būti daroma Lietu
vių Namų bendrovės revizija, nėra. Tat 
vienas revizorius nesėdės pastogėje ir ne
lauks, kol lietus pradės lyti, kad įsitikin
tų, ar gerai stogas pataisytas. Jis ras bū
dų patikrinti ir patį stogą, ir jo sąskaitą. 
Jeigu reikės, tai jis mokės pažiūrėti ir į 
automobilį, į virtuvę, į spaustuvę ir kas 
darosi baruose. Jis mokės patikrinti visas 
atskaitomybės knygas ir pateisinamus do
kumentus, parašys revizijos protokolą ir 
jį paskaitys, ar kam patinka, ar nepatin
ka. Tik, kad neįvyktų nesusipratimo, tai 
revizorius ar revizija turėtų susitarti su 
LNB valdyba, kur pirma tą protokolą 
skaityti: DiEILS Tarybos suvažiavime, ar 
akcininkų susirinkime. Žinoma, jei revi
zoriui nerūpės revizijos esmė, tai, aišku, 
jis nuslinks į pastogę ir lauks, kol pradės 
lietus lyti. Kitas revizorius gal tik pasi
žiūrės į atskaitomybės knygas, jas pavar
tys. Gal dar paklaus, ar jau remonto ir 
kiti darbai baigti, gal kitur kur akį užmes, 
gal nuėjęs į barą išgers stikliuką whisky 
ir, atvykęs į Lietuvių Namų -bendrovės ak
cininkų susirinkimą, praneš: „Dariau ben
drovėje reviziją ir radau truputį gerai ir 
truputį ne taip jau labai gerai, ir t. t. 
Išvadų nedarau."

Kad skaitytojai mane teisingai supras
tų, pateikiu porą praktiškų pavyzdžių. Sa
kysim, klubo buhalteris per klubo narių 
metinį susirinkimą pateikia metinę ūkinės

Lenino komunistinio jaunimo sąjunga 
mus nepatenkina. VLKJS svetima ir pri
mesta iš viršaus, nieko bendro neturinti 
su lietuvių tautos dvasia ir siekiais. Ne 
paslaptis, kad daugiau kaip pusė Lietuvos 
komjaunimo tiesiogiai ar netiesiogiai pa
laiko idėjas, skelbiamas Lietuvos Laisvo
jo Demokratinio Jaunimo Sąjungos (da
bar dar nelegalios), o jos idealai visiems 
žinomi — laisvė, lygybė, brolybė, tautos 
vienybė ir nacionalinės, suvereninės vals
tybės atstatymas. Lietuvos Komunistų 
partija, TSRS komunistų partijos padali
nys, nenacionalinis, o teritorinis vienetas 
negali mus įkvėpti didžiosioms pergalėms, 
tuo labiau, kad ji negynė ir negina nacio
nalinių interesų, už tai ji neturėjo ir ne
turi visaliaudinio tautos pasitikėjimo, ne
skaitant mažumos žydiškų ir lietuviškų 
kolaborantų, aktyviai dalyvavusių asme
nybės kulto laikais lietuvių tautos fizinia
me ir dvasiniame naikinime.

6. Vėl pranešame laisvam pasauliui apie 
lietuvių intelektualų persekiojimą, naujus 
jaunų patriotų areštus ir persekiojimus, 
apie represijas ir suvaržymus Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios dvasininkų, tos dalies 
kunigų, kurie nenuėjo su pataikaujančia 
tarybinei kulto administracijai bažnyčios 
hierarchija, kartais skelbiančiai apie ti
kinčiųjų laisves TSRS.

7. Reikalaujame grąžinti Lietuvos etno
grafines žemes, priskirtas Baltarusijos 
TSR, kur lietuviai neturi jokių ^sąlygų 
vystyti nacionalinę kultūrą. Laikas likvi
duoti vadinamąją Kaliningrado sritį, 
RSFSR koloniją, nieko bendro neturinčią 
su etnografine Rusija. Rytprūsiai, kur gy
veno lietuvių gentis prūsai, istorijos bėgy 
užkariauti Vakarų riterių, priklauso vie
tiniams gyventojams prūsams, čiabuvių, 
prūsų-vokiečių išvijimas iš gimtos žemės 
buvo neteisėtas, įvykdytas svetimomis 
rankomis, Vokietijos Reichą nugalėjusios 
trejukės: TSRS, JAV ir Anglijos. Atkurti 
Mažąją Lietuvą, Prūsiją būsimos Lietuvos 
valstybės jurisdikcijoje su pilna politine, 
ekonomine ir kultūrine autonomija.

8. Panaikinti RSFSR įstatymus, veikian
čius Lietuvos TSR teritorijoje, trukdan
čius kultūriniams ryšiams palaikyti su 
užsieniu. Jokių apribojimų turistams, vie
tinių piliečių giminėms, atvykusioms iš 
Vakarų pasaulio. Drakoniški TSRS įsta
tymai, diskriminuojantieji lietuvius kaip 
naciją, kuriai uždrausta atstovauti pačiai 
sau užsieny, turi būti tuojau pat anuliuo
ti. Jokių apribojimų asmenims, norintiems 
emgruoti šeimų sujungimo tikslu. Laisvas 
turizmas ir laisva reemigracija lietuvių 
be jokių sąlygų iš anksto, be represijų už 
jų vadinamąją antitarybinę praeitį, nes 
RSFSR įstatymai negali būti taikomi Lie
tuvos piliečiams.

9. Mes skelbiame birželio 15-18 dienas 
Nacionalinio Gedulo Dienomis. Visoje res
publikoje siūlome iškelti valstybines vė
liavas, perrištas juodais raiščiais, protes
to ženklan už TSRS invaziją į Pabaltijį.

10. Liepos 21 dieną, dabar vadinamą Lie
tuvos TSR įkūrimo švente, boikotuojame 
ir vadiname ją tautinės išdavystės diena, 
neiname į marionetinės Lietuvos TSR vy
riausybės organizuojamą demonstraciją ir 
TSRS Armijos garnizono paradą Vilniuje. 
Visoje respublikoje skelbiama tylos de
monstracija, kas reikštų mūsų protestą 
LTSR valstybinei administracijai, nieka
da nerinktai lietuvių tautos laisvų rinki
mų pagrindu.

11. Įspėjame TSRS ochranką — KGB 
už bet kokias represijas Lietuvos TSR 
jaunimo — mes atsakysime visaliaudiniu 
protestu. KGB kaltinimai, kad mes nacio
nalistai, nepagrįsti ir neišlaiko jokios kri
tikos. Mes, Jaunoji Lietuvos Karta, gimu
si ir išaugusi -socializmo sąlygose, už lais
vą nepriklausomą Liaudies Lietuvą, o ne 
mirštančio kapitalizmo restauraciją, mes 
už visų tautų draugystę, socializmą, de
mokratiją ir taiką. Žinodami savo tautos 
istorinę misiją, kaip ir kiekvienos tautos, 
mes, kaip,patriotai, negalime pasilikti 
nuošaly, kai mūsų likimą sprendė ir 
sprendžia svetimos valstybės. Mes galime 
save atstovauti patys be jokių auklių ir 
tarpininkų. Politiniai Maskvos ir jos ma
rionetės LTSR respublikinės vyriausybės 
išvedžiojimai apie mūsų blogą geografinę 
padėtį ar tautos mažumą, tai nerimtos pa
sakos. Kiekviena tauta, didelė ar maža, 
su bet kokia geografine padėtimi, gali ei
ti savo pasirinktu keliu. Mes tokį kelią 
turime ir juo eisime toliau. Tai tautos vie
nybės kelias į nacionalinę laisvę ir politi
nę nepriklausomybę.

Tegyvuoja visos lietuvių tautos vienybė!
Tegyvuoja estų, latvių ir lietuvių tautų 

draugystė ir jų sėkminga bendra kova už 
nepriklausomo Pabaltijo atstatymą!

Tegyvuoja humanizmas ir taika!
Tegyvuoja didelės ir nemirtingos lais

vės idėjos, už kurias verta kovoti!
Patriotai, neužmirškite, kad šioje lais

vės kovoje mes esame nevieni: — su mu
mis ukrainiečių, gruzinų ir armėnų pat
riotai, slovakai, čekai, vengrai, lenkai ir 
kiti.

Tolerancija ir bendradarbiavimas su ru
sų tautos intelektualais ir patriotais, pa
jėgusiais išrauti istoriškai išbujuotas di
džiavalstybinio šovinizmo piktžoles iš sa
vo širdžių.

VILNIUS. 30. 05. 1976. N. L. F.
P. S. Ši deklaracija yra gauta iš nepa

tikrintų šaltinių. Ją spausdiname, nesiim
dami atsakomybės už jos turinį ir sumi
nėtųjų organizacijų egzistenciją. Red.

deklaracija
priešai, ir iš jų nelaukime pagalbos, ne- 
apgaudinėkime patys savęs laisvės atne
šimo iliuzijomis. Bet laikas, neužmirški
me, dirba mūsų naudai. Laikas privertė 
pasaulio gruobuonis paleisti kolonizuotas 
tautas. Jau beveik visos buvusios koloni
jos Afrikoje sukūrė valstybes, pažengė 
vieną žingsnį į priekį — į valstybingumą 
(TSRS jas rėmė šioje kovoje). O mūsų 
Mausimu? TSRS veikė atvirkščiai. Mes 
buvome priversti padaryti du žingsnius 
atgal —■ praradome nepriklausomybę, sa
vo valstybingumą. Ar turime teisę jį at
gauti? Ne tik kad turime, bet ir privalo
me, tai mūsų šventa pareiga ir teisė, to
dėl, išeinant iš tarptautinės teisės pozici
jų, iš tiesos ir humanizmo principų, iš V. 
Lenino mokymo apie tautų teisę į laisvę, 
apsisprendimą ir atsiskyrimą nuo metro
polijos, mes šiandien reikalaujame:

1. Nutraukti Maskvos vyriausybės kiši
mąsi į Pabaltijo valstybių vidaus reika
lus, atsisakant visiems laikams nuo visų 
pretenzijų į Lietuvos, Latvijos, Estijos te
ritorijas, kurias de jure mes nelaikome 
TSRS dalimi.

2. Ryšium su tuo, kad įvykdyta TSRS 
agresija prieš savo kaimynus yra tarptau
tinės teisės pasmerkta, mes turime juridi
nę ir moralinę teisę mums jėga primesto, 
vadinamojo tarybinės socialistinės res
publikos statuso atsisakyti ir visas TSRS 
institucijas, kaip antinacionalinę bazę, 
anuliuojame.

3. Tautos vardu mes reikalaujame iš
TSRS vyriausybės naujų laisvų demokra
tinių rinkimų — plebiscito visiems Lietu
vos TSR piliečiams — lietuviams. Mes už 
išstojimą iš TSRS sudėties (tai garantuo
ja TSRS konstitucija), už Liaudies Res
publikos statusą socialistinių valstybių 
sandraugoje. Nutraukti Lietuvos TSR jau
nimo rekrutavimą — ėmimą į Tarybinę 
Armiją ir jo siuntimą į TSRS gilumą. 
Mes turime konstitucinę teisę tarnauti sa
vo teritorijoje, savo nacionaliniuose jun
giniuose. Sugrąžinti visus kalinius ir 
tremtinius į savo kraštą, nes centrinė 
Maskvos vyriausybė neturi jokios juridi
nės teisės represuotus laikyti už respubli
kos sienų. /

4. Nutraukti lietuvių tautos rusinimą 
per mokyklas, spaudą, radiją, televiziją ir 
visas įstaigas, kur dar iki šio laiko varto
jama tik rusų kalba. Lietuvių kalba į vi
sas respublikos įstaigas be jokių sąlygų, 
rusų kalba antroji oficiali kalba, kaip 
bendravimo priemonė su TSRS ir socia
listinio užsienio tautomis. Nacionalinių 
kadrų klausimas turi būti tuoj pat iš
spręstas, jokių patarėjų ar pavaduotojų 
— rusų mums nereikia, nes savų turime 
pakankamai.

5. Mes reikalaujame nacionalinių jau
nimo organizacijų bei partijų, kurios 
šiandien uždraustos, jų veikla pasireiškia 
tik nelegaliose formose. Visasąjunginė

veiklos apyskaitą ir praneša, kad klubas 
per metus turėjo £14784.35 pajamų, buvo 
£14144.14 išlaidų, susidėvėjusio ir kitokio 
turto į nuostolius nurašyta £743.28 ir pa
skelbia, kad pagal jo apyskaitą klubas tu
rėjo £1649.42 netto, tai yra gryno pelno. 
Kitas atvejis: per pusę metų klubas turė
jo £5237.92 pajamų ir £5910.64 išlaidų. Ir 
vistiek, pagal buhalterio padarytą apy
skaitą, klubas turėjo £583.37 netto — gry
no pelno. Kai kam gali atrodyti, kad tai 
pokštas arba nešvarus prasimanymas. Ne, 
tai faktai. Ir dabar tegul patys skaitytojai 
nusprendžia, ar toks buhalteris, jei jis 
būtų išrinktas net DBLS Tarybos pirmi
ninku, daug nusimano apie atskaitomybės 
vedimą, ir ar Lietuvių Namų bendrovei 
didelė nauda, jei tokio išmanymo buhal
teris daro ten reviziją.

Prie progos paminėsiu dar štai ką: ge
rai, kad1 socialiniai klubai iki šiol vis dar 
nemokėjo jokių, išskyrus V. A. T., pelno 
mokesčių. Bet jei šio krašto finansų mi- 
nisteris ar savivaldybės atsisuktų į takius 
klubus (teko girdėti, kad toks projektas 
jau yra), tai šis klubas dėl buhalterio kal
tės turėtų skaudžiai nukentėti, nes turėtų 
mokėti nesamo ar fiktyvaus pelno mokes
čius.

Toliau A. Bučys rašo, kad paskutiniame 
bendrovės suvažiavime vienam ar kitam 
atstovui, ypatingai J. Bendoriui, bendro
vės atskaitomybė beveik visiškai buvo ne
aiški. Įkyriai besikartoją klausimai gaiši
na laiką, vargina atstovus ir iki liūdesio 
stumia b-vės valdybą ir jos pirmininką.

Iš Lietuvių Namų bendrovės siunčiamų 
metinės veiklos apyskaitų matyti, kad 
valdyba parodo tikrą, o ne fiktyvinį, pel
ną ir neslepia nuostolio ten, kur jis yra. 
Tačiau, iš patyrimo žinau, kad bendrovės 
siunčiamos apyskaitos nėra visiems aiš
kios. Mano nuomone, yra daug geriau, jei 
akcininkai ar atstovai visus neaiškumus 
čia pat išsiaiškina per susirinkimą ir ak
cininkams parveža aiškius atsakymus. O 
jei kas per susirinkimą ėmė ir pavargo, 
tai... buvo apačioje baras ir ten nuėjęs 
galėjo pailsėti.

Vik. Ignaitis
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Lietuvių Kronika
KRYŽIŲ KRAŠTAS

Keston College direktorius, kun. Michael 
Bourdeaux parašė knygą apie religinį gy
venimą Lietuvoje nuo nepriklausomybės 
praradimo iki šių dienų. Knyga pavadinta 
Land of Crosses (Kryžių kraštas).

Prieš atiduodamas knygą spaudai, jis 
sukvietė toje srityje gerai nusimanančių 
žmonių konferenciją, kuri net penkias 
dienas nagrinėjo knygoje pateikiamąją 
medžiagą. Konferencijoj dalyvavo Otavos 
universiteto profesorius Bohdan Bociur- 
kiv, iš Texas universiteto dr. Dennis Dun, 
iš Warwick universiteto dr. Read, iš Ro
mos kun. J. Vaišnora, DBLS atstovai ir kt.

Nėra abejonės, kad anglo autoriaus pa
rašyta knyga turės gal net didesnę įtaką 
ir pasisekimą, negu panašus veikalas, pa
rašytas lietuvio. Keston College, išsilaikąs 
iš aukų ir pašalpų, yra specialus religijos 
ir komunizmo tyrimo centras. Jo direkto
rius, padedamas žmonos ir keletos tar
nautojų, atlieka labai didelį ir naudingą 
darbą. Paskiri lietuviai ir mūsų organiza
cijos turėtų žymiai daugiau šituo centru 
susidomėti ir jį materiališkai paremti.

LANKĖSI A. LAUKAITIS
Keliautojas ir žurnalistas australietis 

Antanas Laukaitis buvo apsistojęs Lietu
vių Namuose. <Be kitų kraštų, jis aplankė 
Lietuvą ir Seinų krašto lietuvius. Čia jis 
susipažino su lietuvių gyvenimu ir jų tau
tiniais bei religiniais rūpesčiais. Tuo rei
kalu jis parašė straipsnelį, kuris spausdi
namas atskirai. Iš Londono A. Laukaitis 
išskrido į Kanadą, kur šiuo metu vyksta 
sporto olimpiada.

Tuo pačiu metu L. Namuose buvo su
stojęs ir kitas australietis (iš Adelaidės), 
Nemeika.

PATIKSLINIMAS
K. Pluko rašinyje ,.Sukilimas šiaurės 

Lietuvoje“ (E. L. Nr. 28) trečioje skilty
je, kur kalbama apie frontą prie Papilės, 
yra sakinys „Tą frontą, su dideliais gyvy
bių nuostoliais, išlaikėme keturias savai
tes“. Turi būti: „su nedideliais nuosto
liais“.

KAS PASIRAŠĖ?

Papildomai patirta, kad pirmame pus
lapyje skelbiamąjį Sov. Sąjungos Aukšč. 
Tarybai pasiųstąjį laišką pasirašė šie lie
tuvių atstovai: kunigai — Kazimieras Ru
kenas ir Stasys Valiukėnas, civiliai — Ign. 
Volunkevičiiis, Vikt. Petkus, Jadvyga Pet
kevičienė, Jonas Petkevičius, Juozas Šilai
tis ir Mečys Jurevičius.

JUOZAITIS TREČIOJE VIETOJE

Sovietų plaukikų komandoje dalyvavęs 
lietuvis Juozaitis šimto metrų plaukimo 
distancijoje sumušė olimpinį rekordą, bet 
baigmėje laimėjo tik trečią vietą — bron
zos medalį.

LONDONAS
L VARKALAITĖ LANKĖSI JAV

Ina Vankalaitė (M. ir P. Varkalų duk
tė) buvo keturioms savaitėms išvykus į 
Los Angeles. Pasak JAV lietuvių spaudos, 
Inai Amerika patikusi ir ji planuojanti 
visiškai persikelti į Los Angeles.

M .ir P. Varkalai taip pat palieka Lon
done savo gražią rezidenciją ir išsikelia 
gyventi į provinciją. Bus netolimi L. So
dybos kaimynai.

PADĖKA

Netekusi mylimo vyro a. a. S. Puidoko, 
nuoširdžiai dėkoju visiems už mišių au
kas, gėles, užuojautas ir dalyvavimą lai
dotuvėse.

Ypatingą padėką reiškiu K. Blažiui už 
laidotuvių organizavimą, V. Jurienei ir F. 
Senkuvienei už užkandžių paruošimą, Soc. 
Klubo valdybai už patalpas, J. Černiui ir 
jo vedamam chorui už giesmes ir kun. J. 
Sakevičiui už laidotuvių apeigas ir paly
dėjimą į kapines.

V. Puidokienė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugpjūčio 1 d., 12.30 v. 
BRADFORDE — rugpjūčio 15 d., 12.30 v. 
NOTTINGHAME —■ rugpiūčio 1 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 8 d., 11.15 

vai..Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d.. 11.15 

vai., Liet, židinyje.
DERBYJE — rugpiūčio 15 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottlnghame kun. dr. K. Matulaitis, 

MIC, kas sekmadienį laiko liet, pamaldas 
imtinai iki rugpiūčio 22 d. Vienas arba 
koncelebruotas.

BRADFORDAS
KUN. JONO KUZMICKIO ŠVENTĖ 

BRADFORDE

Susikaupimas bažnyčioje
šeštadenis, brželio devynioliktoji. Oras 

šaltokas, bet Bradfordo ir kaimyninių 
miestų lietuviai gausiai atskubėjo St. 
Ann's bažnyčion. Visų veiduose matėsi 
pakili ir šventiška nuotaika.

Visi žinojome, jautėme širdimi, kaip 
svarbu kunigui švęsti 40 metų kunigystės 
sukaktuves šiais karų, materializmo, ateiz
mo, amoralumo, pragmatizmo laikais; ne
minint kitos gausybės stabmeldiškų gra- 
mozdų, siaurinančių ir taip neplatų kelią 
į Amžinąją Šviesą.

Susikaupimą bažnyčioje dar padidino 
mgr. dr. P. Celiešius, pasakydamas pa
mokslą apie išpažintį, atgailos reikalingu
mą ir prasmę (nuodėmių atleidimo atve
jus). Paragino visus lietuvius dažniau 
priimti šv. sakramentus.

Pakili akademija
Ganytoją, atvykusį į Vyčio klubą, suti

ko su duona ir druska šventės rengimo 
komiteto pirmininkas Viktoras Ignaitis ir 
klubo valdybos pirmininkas S. Grybas su 
ponia.

Sugužėjus visems į salę, V. Ignaitis pa
sveikino aukštuosius svečius.

Į garbės prezidiumą pakvietė J. E. vysk, 
dr. A. Deksnį, mgr. dr. P. Celiešių, mgr. 
Kl. Razminą, šventės kaltininką kun. J. 
Kuzmickį ir kun. S. Matulį.

Mgr. K. Razminas mūsų kun. J. Kuzmic- 
kio kurso bendramokslis, to paties laiko 
primicij antas ir asmeniškas, artimas 
draugas. Taip turėjome džiaugsmo turėti 
du sukaktuvininkus.

Migr. K. Razminas šiltai pasveikino su
kaktuvininką J. Kuzmickį ir perteikė jam 
Šv. Tėvo palaiminimą. Abu sukaktuvinin
kus gražiai, nuoširdžiai sveikino kaimy
nas kun. S. Matulis iš Nottinghamo.

Toliau sekė mgr. dr. P. Celiešiaus aka
demiškai paruošta paskaita: .Kunigas 
Dievo Tarnyboje“. Paskaitoje mgr. Celie
šius supažindino klausytojus su žodžio 
„kunigas“ kilme. Žodis „kunigas“ įėjęs iš 
senosios Lietuvos istorijos: paimtas iš 
tuolaikinės kalbos.

Paminėjo Senojo Testamento žydų gen
tį Levi, kunigų luomą.

Naujojo Testamento kunigų pareigas 
paminėjo šv. Povilo aprašymais. Tai tik 
pati tos paskaitos pradžia. Viską atpasa
koti ar bent trumpai sutraukti — visai ne
įmanoma, nors parašyta kiekvienam su
prantamais žodžiais.

Teko girdėti, paskaita pasirodys „Šalti
nyje“.

V. Ignaitis padėkojo mgr. Celiešiui už 
paskaitą; visus paprašė sugiedoti Tautos 
himną.

Taip baigėsi oficialioji dalis.
Meninė dalis

Pirmoji pasirodė jauna solistė Vida 
Gasperienė, mezzo sopranas. Padainavo B. 
Sruogos Mano sieloj šiandien šventė (muz. 
J. Tallat-Kelpšos). L. Giros Visur tyla 
(muz. J.Gruodžio). Liaudies dainą Lietus 
lynojo (harmonizuota J. Tallat-Kelpšos).

Svečias iš Škotijos Pr. Dzidolikas padai
navo Mergužėle brangi (muz. S. Šimkaus), 
Ko vėjai pučia? (muz. S. Šimkaus) ir Oi 
žiba žiburėlis (muz. Naujalio).

Vėl išėjo Vida Gasperienė su liaudies 
daina Ant marių krantelio (harmonizuota 
S. Šimkaus), Maironio Burtai (muz. J. 
Gruodžio).

Paskutinė dana — Štai ji, mano žemė 
(žodžiai Lietuvoje gyvenančio poeto E. 
Mieželaičio, (muz. K. Kavecko).

Gražus, gerai solistės valdomas balsas 
pakėlė visų nuotaiką. Ypač gražiai nu
skambėjo fortissimai.

Akomponavo Mrs. Frances Green.
Jaunas baleto šokėjas R. Rimanis pašo

ko „Lord of the Dancers". Šoko gerai, tik 
gaila, maža vietos valdoviškiems jude
siams.

Pabaigai jaunutė M. Budrytė pašoko 
Step-dancing. Šoko laisvai, lengvai, nesi
varžydama; aiškiai mokėjo savo dalyką.

Po programos Ganytoją, sukaktuvinin
kus ir programą išpildžiusius svečius klu
bo valdyba pavaišino gera vakariene.

O. A.
(bus daugiau)

BIRMINQHAMAS
SUŽEISTAS LAKŪNAS PUTNA

Birmingham Evening Mail įsidėjo žinią 
apie du Libano lakūnus, kurie buvo atga
benti į pasaulinio garso apdegusiųjų ligo
ninę Binminghame. Vienas iš jų yra lietu
vis, E. Lietuvio skaitytojas, Jonas Putna. 
Jų civilinis lėktuvas pateko į Libane 
vykstančio civilinio karo ugnį ir du lakū
nai buvo sužeisti, o kapitonas — užmuš
tas. Smarkiai apdegę lakūnai buvo atga
benti į Elirminghamą. Tikimasi, kad jų 
gyvybės bus išgelbėtos.

Vietos lietuviai aplankė sunkiai sergan
tį tautietį.

MANCHESTERIS
VYSKUPO A. DEKSNIO VIZITAS 

MANCHESTERY

(Birželio 26 d., šeštadienį, Jo Ekscelenci
ja vyskupas Antanas Deksnys, vizituoda
mas Anglijos lietuviškąsias kolonijas, ly
dimas prelato 'Petro Celiešiaus, atvyko ir 
į 'Manchester;. Juos priėmė ir pasitiko

J. E. vysk. A. Deksnys su Rochdales lietuviais

M. L. K. Bendrijos valdyba ir Anglijos 
skautų vadovybė. Klubo pievutėje, prie iš
sirikiavusių skautų ir iškeltų vėliavų, da
lyvaujant dvasiškiams, organizacjų atsto
vams ir būriui žmonių, vyskupas A. Deks
nys buvo skautų vadovybės už nuopelnus 
skautybei apdovanotas skautų Geležinio 
Vilko Ordinu. Priėmimo ir ordino įteiki
mo metu buvo pasakyta kalbų, sveikinimų 
ir sugiedota Ugiausų Metų. Kavutės me
tu, kurią paruošė skautai, Ganytojas tarė 
jausmingą ir gražų žodį. Tuo pačiu metu 
vyskupas pašventino klubo padarytą kop
lytėlę.

Sekmadienį Notre Dame seselių vienuo
lyne vyskupas A. Deksnys, asistuojant 
kun. V. Kamaičiui ir pritariant evain. 
kun. A. Putcei, atlaikė lietuviškas pamal
das ir pasakė prasmingą bei pamokantį 
pamokslą, šv. Rašto Ištraukas skaitė O. 
Virbickaitė ir J. Podvoiskis. Pamaldų me
tu giedojo vietos choras. Pamaldose daly
vavo apie 230 žmonių. Iš Leigh buvo atvy
kusi lietuvių ekskursija.

Po pamaldų 'M. L. K. Bendrijos valdyba 
vyskupo garbei suruošė pietus — pobūvį. 
Atvykstantį vyskupą ir prelatą Celiešių 
visi pasitiko prie klubo durų, kurios buvo 
papuoštos organizacijų vėliavomis ir pla
katu su užrašu: SVEIKINAME TAVE, 
GANYTOJAU! Prie durų juos pasitiko su 
duona ir vynu tautiniais rūbais apsiren
gusios J. Bematavičiūtė ir O. Virbickaitė.

Pietų pobūvį atidarė ir pravedė M. L. K. 
Bendrijos sekr. A. Jaloveckas. Vaišių sta
lus, kuriuos paruošė M. L. M. Ratelio 
„RŪTA“ narės (B. Barauskienė, M. Eier- 
natavičienė, A. Podvoiskienė ir J. Valiu
kevičienė), palaimino vyskupas. Pietuose 
dalyvavo daugiau kaip 80 žmonių, jų tar
pe (be vyskupo ir prelato) keturi kunigai: 
V. Kamaitis, B. M|ogharry, P. Jones ir A. 
Putcė.

Po savo įžanginės kalbos M. L. K. Ben
drijos sekr. A. Jalovedkas Bendrijos ir ti
kinčiųjų vardu įteikė vyskupui piniginę 
dovaną. O kadangi vyskupas neseniai su
laukė 70 m. amžiaus, tos garbingos sukak
ties proga šeimininkės parūpino tortą su 
atitinkamu užrašu.

Ganytoją sveikino ir geros kloties lin
kėjo kun. V. Kamaitis, evan. kun. A. Put
cė, klubo pirm. V. Bernatavičius, L. K. V. 
S-gos „RAMOVĖS“ Manchesterio skyriaus 
pirm. K. Murauskas, M. L. K. Ratelio 
vardu mok. D. Dainauskas ir kun. B>. 
Mcgharry. Į kalbas atsakė vysk. A. Deks
nys ir padėkojo už priėmimą ir jo garbei 
suruoštas vaišes, kartu primindamas, kad 
čia lankėsi prieš 6 me'us. Ganytojo 70-ties 
metų sukakties proga visi sugiedojo Il
giausių metų. Po oficialiosios dalies po
būvis buvo paįvairintas nuotaikinga dai
na. Baras teikė savo linksmybes, o mėgė
jai ir pasišoko. Nuotaika buvo pavasariš
ka ir šventiška, lyg didelių atlaidų metu 
Lietuvoje.

Tomis progomis padaryta daug nuo
traukų, nufilmuota, be to, svarbesnes kal
bas J. Podvoiskis įrašė į juostas.

Mes visi esame dėkingi vysk. A. Deks- 
niui už mūsų aplankymą ir dvasinį su
stiprinimą.

MĖNESINIAI POBŪVIAI KLUBE

Jau trečias kartas iš eilės, kai lietuvių 
klube vyksta savotiškos rūšies mėnesiniai 
pobūviai. Jų parengimu pasirūpino bar- 
manienė B. Rimeikienė. Visi sudeda kas 
savaitę po 50 p, už kuriuos vėliau paruo
šiamas pobūvis. Reikia pastebėti, kad tie 
pobūviai yra labai sveiki klubui, nes to
kiomis progomis atsilanko daugiau žmo
nių, ko iš tikrųjų ir siekiama. Šiuo kartu 
pobūvyje dalyvavo apie 32 žmonės. Reikia 
pastebėti dar ir tai, kad jie yra gražiai 
paruošiami, maistas geras ir skoningas. 
Visuomet yra geriau sėdėti prie maistu 
apdėto stalo, negu prie tuščio. Tą visą 
darbą atlieka viena moteris.

Thank you, Betty.
A. P-kis

PAVERGTŲ TAUTŲ MITINGAS

Liepos 18 d. Lancashire Pavergtųjų 
Tautų Komitetas surengė mitingą, kuria
me dalyvavo ukrainiečiai, baltgudžiai, es
tai, latviai, lietuviai ir kroatai. Iš viso 
daugiau kaip 800 žmonių, šis mitingas 
įvyko ryšium su Pavergtųjų Tautų savai
te. Mitingas prasidėjo St. Chad's k. baž
nyčioje pamaldomis, kurios buvo praves
tos anglų, lietuvių (kun. V. Kamaitis) ir 

ukrainiečių kunigų. Po pamaldų visi eise
noje, nešdami savo tautines vėliavas bei 
plakatus, rekalaujančius pavergtoms tau
toms laisvės, vyko į ukrainiečių klubo sa
lę. Ten įvyko bendras mitingas, kuriam 
pirmininkavo boltoniškis H. Vaines. Kal
bas pasakė Mrs. S. Steoko, Mr. Martin ir 
Mr. Tetlow.

Meninę programą atliko minėtų tautų 
jaunimas, kurių tarpe tautinius šokius šo
ko ir Manchesterio tautinių šokių grupė. 
Jai vadovavo N. Gasiūnienė. ši grupė pa
sirodė gražiausiai. Mitingas užbaigtas su- 
giedant anglų ir ukrainiečių himnus.

Po mitingo H. Vaines St. Pėter Square 
prie žuvusiems už laisvę paminklo visų 
pavergtų tautų ir anglų karių, kurie žuvo 
kovodami prieš komunizmą vardu padėjo 
vainiką.

NOTTINQHAMAS
SMAGIOS VARDINĖS

Birželio 26 d., saulutei gražiai kaitinant, 
nottinghamiškiai susirinko į tradicinį An
taninių, Joninių ir Petrinių subuvimą.

Dalyvavo apie 'šimtas žmonių — dau
giausia vyresniojo amžiaus arba pensinin
kai. Gaila, kad jaunoji karta pasilieka 
nuošaliai.

Gražiai pasidarbuota ir prakaito išlieta 
Moterų draugijos narių (dar gražiau atro
dė jos pačios...). Draugijos pirmininkė F. 
Domaševičienė švelniu balseliu pasveiki
no varduvininkus, pakėlė tostą ir pakvietė 
sugiedoti Ilgiausių metų.

K. Bivainis savo žodyje, pradžioje pasi
džiaugęs gražia birželio gamta ir skais
čiais lietuvaičių veideliais, vėliau prisimi
nė to paties birželio tragiškuosius įvykius.

Dar kalbėjo ir sveikino kun. S. Matulis 
ir DBLS centro valdybos narys Z. Juras.

Varduvininkų vardu rengėjoms padėko
jo A. Povilavičius, kuriam teko garbė pra
plauti ir skanųjį tortą.

Pobūviui įsibangavus, skambėjo dainos, 
linksmai sukosi poros, ir visi buvo dėkin
gi Moterų draugijai už suteiktą malonu
mą.

k. b.

VOKIETIJA
VASAROS ŠVENTĖ MIESAU

Iš lėto jau virsta tradicija, kad Miesau 
LB apylinkė suruošia nuotaikingą šventę 
vasaros pradžioje. Berods, trejus metus ji 
vyko Joninių laikotarpyje, o šiemet Joni
nių metu buvo minima Vasario 16 gimna
zijos 25 .metų sukaktis, tai Miesau vasaros 
šventė buvo nukelta į liepos 17 d. Nepai
sant karščių, vistiek susirinko apie 50 lie
tuvių. Pradėta pamaldomis, kurias laikė 
kun. IBronius Liubinas Elschbacho bažny
čioje. Pamoksle kalbėjo apie malonų lie
tuvišką paprotį kartas nuo karto susibėg
ti į būrį ir apie maldą. Tada susirinko vi
si į už poros kilometrų esančią dr. Serei
kos pievą Miesau kaime. Čia nebuvo ko
kios nors organizuotos kultūrinės progra
mos, o tik mielas padraugavimas. kurį nu
traukė apie 21 vai. užėjęs smarkus lietus. 
Visi galėjo pasivaišinti -įvairiausiais gėri
mais, kuriuos pardavinėjo Miesau LB apy
linkės sekretorius J. Venys. Netrūko ir so
taus bei skanaus maisto, nes LB apylinkės 
pirmininkas A. Daubaris gausiai tiekė 
įvairiausius kepsnius, kurie buvo gami
nami net lietui užėjus. Mat, dalis dalyvių 
neišbėgo tuoj į namus, o susimetė į spe
cialiai tam tikslui paruoštą palapinę.

B. L.

PASIRODĖ „RATUKAS“

Muencheno jaunimo „Ratukas“, pasi
puošęs tautiniais drabužiais, su tautine 
vėliava, gražiai reprezentavo Muencheno 
lietuvius 17 birželio Dievo Kūno procesi
joje, kurioje dalyvavo 35.600 įvairių or

ganizacijų, kongregacijų, korporacijų ir 
kt. grupės. Minios šaligatviuose fotografa
vo ir filmavo masiškai lietuviškąją grupę, 
nes visų dėmesį traukė gražūs tautiniai 
drabužiai. Užbaigiant procesiją, kuriai va
dovavo kardinolas J. Doepfneris, kated
ros aikštėje, ant podiumo, įvyko įvairių 
tautinių grupių pasirodymas, kuriame ir 
„Ratuko“ mergaitės su pasisekimu pašoko 
„Kepurinę“. Tik „Kepurinės“ nuotrauką 
įsidėjo stambiausias denraštis „Sued- 
deutsche Zeitung".

MIRĖ J. GASICNAS

Liepos 13 dieną Kirscheim-Teck vieto
vėje, netoli Stuttgairto mirė širdies liga 
pensininkas Jonas Gasi-ūnas, prieš karą 
dirbęs Kauno m. savivaldybėje, Žaliakal
nio ir Aleksoto keltuvų tvarkytoju. Ve
lionis -buvo labai malonaus būdo vyras, 
todėl savo bendradarbių buvo labai myli
mas. Visi, kurie jį pažinojo, visuomet pri
simins Joną Gasiūną geru žodžiu.

j. v.

5VEICARDA
DVI JUBILIATĖS BERNE

Liepos 14 d. poniai Stefanijai Weingart, 
gyvenančiai Berne, sukako 90 metų am
žiaus. Jubiliatė yra gimusi ir užaugusi 
Lenkijoje, bet jos tėvas buvo lietuvis miš
kininkas Giriotas. Gyvendama Rusijoje, 
ji ištekėjo už šveicaro G. Weingarto, Lie
tuvos valstybės nepriklausomybės laikais 
ilgus metus išbuvusio Šveicarijos konsulu 
Kaune.

'Po Lietuvos okupacijos Weingartai su
grįžo į Šveicariją. Tuo tarpu, kai konsulas 
Weingart jau anksčiau mirė, jo našlė lie
pos viduryje palyginti geroje fizinėje ir 
dvasinėje būklėje peržengs 90 metų am
žiaus slenkstį.

Berne gyvenanti Lidija Augevičienė ge
gužės mėn. galėjo paminėti savo 86 metų 
sukaktį. Jubiliatė buvo ištekėjusi už dr. J. 
Augevičiiaus, Lietuvos kariuomenės pulki
ninko ir divizijos gydytojo. J. Augevičius 
priklausė tai 33 veikėjų grupei, kurią len
kai 1922 m. ištrėmė iš Vilniaus. Po Lietu
vos okupacijos suradęs prieglobstį Šveica
rijoje, pulk. Augevičius mirė 1953 m.

Šveicarijoje gyvena Augevičių sūnus 
Kostas, dirbąs gydytojo darbą Zugo kan
tone, ir duktė Irena, ištekėjusi už pasku
tinio Šveicarijos konsulo nepriklausomoje 
Lietuvoje dr. F. Kaestli, mirusio prieš ke
lis metus.

Šveicarijos lietuviai linki jubiliatėms 
dar daug sveikatingų metų!

Jaunimui
KNYGOS JAUNIMUI

Juozas švaistas „šaunusis Penketukas“, 
apysakos mokyklini aim jaunimui. Ilius
travo dail. Zita Sodeikienė. 78 pusi., kai
na 3 dol. Kietais viršeliais.

Nors rašoma apie „penkius milžinus ir 
jų nuotykius“, švaistas remiasi buities 
vaizdeliais ir realistiškai pavaizduoja 
vaikų bei jaunuolių gyvenimą. Taip pat 
gausiai naudoja auklėjančius motyvus.

Jonas Minelga „Kiškio Pyragai, eilėraš
čiai vaikams. Iliustravo Vanda Aleknie
nė. 70 psl., kaina 3.50 JAV dol.

„Tėvų Pasakos“. Iš lietuvių liaudies 
pasakų lobyno parinko ir skaityti pa
ruošė A. Giedrius. Iliustravo Birutė Bu
lotaitė. 158 pusi. Kaina 4.00 JAV dol. 
Kietais viršeliais.

Knyga jau paaugusiems vaikams ir 
net suagusiems, kuriems patinka pabu
voti savo tautos sukurtame svajonių ir 
fantazijų pasaulyje. Pasakos kone visa
da vaizduoja kovą gėrio su blogiu, kur 
gėris dažniausia laimi.

Pasaka labai vertinga mokomoji ir 
auklėjamoji priemonė. Ji žadina vaiko 
mąstymą, leidžia pažinti gėrį ir blogį, tik
rą ir netikrą gyvenimą, vedžioja po sva
jonių pasaulį. Be pasakos vaikas neįgau
na jo amžiui reikalingų dvasinių polėkių, 
turinčių didelės reikšmės ir tolimesniam 
— jaunuolio ir suaugusio — gyvenimui.

Visos šios knygos labai gražiai išleis
tos. JAV LB Kultūros Fondo. Knygų pa
vyzdžius galima pamatyti DBLS CV raš
tinėje, Lietuvių Namuose, Londone. Užsi
sakyti galima per DBLS, knygų platinto
jus ar tiesiog iš švietimo Tarybos. Adre
sas: P. Pupius, 7022 S. Campbell Avė., 
Chicago, Ill., 6062, U. S. A.

aVč

SOVIETAI PROTESTAVO

Vokiečių spaudos žiniomis, Sov. Sąjun
gos vyriausybė protestavo dėl .Bražinskų 
paleidimo. Sovietų ambasadorius Ankaro
je pareiškė Turkijos min. pirmininkui, 
kad šitoks turkų žygis skaitomas „nedrau
gišku aktu“.

PADĖKA
švenčiant mūsų garbingų kunigų 40 me

tų Kunigystės Jubiliejų, giliai dėkoju vai
šingiems Bradfordo ir Rochdales lietu
viams, toje gražioje ir įspūdingoje šventės 
progoje taip šiltai ir maloniai mane vaiši
nusiems.

Nuoširdžiai dėkojanti,
Irena Joerg, Austrija .
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