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Pažinkime draugus
Ne tik verta, bet ir būtina pakalbėti 

apie prie Londono esančią Keston College, 
didžiausią centrą religijai ir komunizmui 
studijuoti. Jo direktorius, anglikonų ku
nigas Michael Bourdeaux, yra nepapras
tai veiklus ir energingas žmogus. Galima 
drąsiai tvirtinti, kad nėra Anglijoje kito 
asmens, kuris taip gerai žinotų tikinčiųjų 
padėtį Lietuvoje, pažintų persekiojamųjų 
bylas ir prisimintų jų vardus.

M. Bourdeaux yra parašęs daug knygų 
ir brošiūrų apie religiją Sov. Sąjungoje 
ir Rytų Europoje. Paskutinis jo parašytas 
veikalas vadinasi Land of Crosses. Tai 
yra kruopščiai surinkta medžiaga apie re
ligijos būklę Lietuvoje, pradedant pirmo
siomis okupacijomis, baigiant paskutinių
jų dienų įvykiais. Tuo tarpu knyga dar 
nėra atspausdinta — ji pasirodys ateinan
čių metų pradžioje. Norėdamas išvengti 
klaidų ir netikslumų, jis buvo susikvietęs 
konferenciją, kuri visą savaitę studijavo 
knygos rankraštį. Toje konferencijoje da
lyvavo ir lietuvių atstovai.

Savo ką tik išleistoje brošiūroje „The 
Right to Believe“ kun. M. Bordeaux apie 
Lietuvą taip pašisako: ,.Lietuva nėra koks 
užkampis. Geografiškai ji gali būti So
vietų Sąjungos pakraštyje, bet morališkai 
ji yra centre. Iš krikščionių gyvenimo 
Lietuvoje galima spręsti, kas dedasi vi
soje Sov. Sąjungoje. Mažos tautos žmonių 
nepaprastas vieningumas ir ryžtas pade
da mums geriau suprasti Sovietų kėslus. 
Galutinai įsigalėję Lietuvoje tik po ant
rojo pasaulinio karo, jie ypatingai bruta
liai stengiasi „sulyginti“ krikščionybės 
būklę Lietuvoje su Sov. Sąjungoje esan
čia padėtimi“.

Ir čia pat jis pacituoja 1974 m. nuteisto 
Virgilijaus Jaugelio žodžius, pasakytus 
teismo metu: „Tegu nemano ateistai, kad 
šiandien nebėra nei vieno žmogaus, pasi
ryžusio kentėti už tiesą, tikėjimą ir Baž
nyčią... Lietuva, tau niekada netrūko did
vyrių, nebijančių už tave kentėti ir mirti! 
Tokių žmonių atsiranda ir dabar.“

Ten pat kun. Bourdeaux praneša apie 
organizacijos Aid to the Church in Need 
Anglijoje organizuojamą kreipimąsi į So
vietų vadovybę, kad būtų išlaisvinta Ni
jolė Sadūnaitė. Toji katalikų misijų orga
nizacija dirba ranka rankon su Keston 
College.

Kreipdamasis į visus geros valios žmo
nes, kad jie iš anksto užsisakytų jo ruo
šiamą apie Lietuvą knygą, jis šitaip už
baigia: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios ko
va prieš ateizmą ir totalitarizmą turėtų 
būti pavyzdys ir įkvėpimas ne tik katali
kams, bet ir visiems krikščionims“.

Minėtoje brošiūroje kun. Bourdeaux 
mini ir jauną inžinierių Tamonį, kuris at
sisakė remontuoti Raudonosios armijos 
paminklą Kryžkadnyje. Už tai jis buvo 
persekiojamas, pasiųstas į beprotnamį, 
nuodijamas nervus bei valią paraduo
jančiais „vaistais“ ir galų gale 1975 m. ru
denį rastas negyvas ant geležinkelio bė
gių.

Minimos ir Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos, kurios yra pagrindinis ži
nių šaltinis ir lietuvių atsparumo pui
kiausias įrodymas. Jis apgailestauja, kad 
dėl lėšų stokos negali pasisamdyti kiek 
reikiant žmonių ir tinkamai apdoroti įvai
riais keliais gaunamąją medžiagą.

Keston College yra didėlio dėmesio ver
ta institucija. Pakanka tik susitikti kun. 
Bourdeaux ir bent pusvalandį su juo pra
leisti, kad suprastum jo nuoširdų norą 
skelbti pasauliui tiesą apie tuos, kurie 
persekiojami dėl žmogaus teisių ir tikėji
mo.

Savo surinktos medžiagos rezultatus ji 
skelbia kas ketvirtį metų pa s i rodančiame 
žurnale „Religion in Communist Lands“, 
o trumpesniąsias naujienas surenka „Kes
ton News Service“ biuletenyje, pasirodąn- 
čiame kas 3-4 savaitės.

Sunku trumpam rašiny suminėti kun. 
M. Bourdeaux ir jo Kolegijos darbus, ši
toje vietoje tik norima pabrėžti faktą, kad 
jis, rinkdamas, analzuodamas ir skelbda
mas pasirinktos srities žinąs, gina tikin
čiųjų reikalus ir garsina Lietuvos vardą 
daugiau negu mes patys ar kas nors ki
tas. Todėl jo įstaiga užsipelno stiprios ne 
tiktai moralinės, bet ir materialinės para
mos.

Keston College palaiko ryšius su lietu
viais, o šie pagal išgales bendradarbiauja 
ir padeda. Tam bendradarbiavimui betgi 
gerokai trukdo mūsų bendrinių organiza
cijų pasidalijimas. Gaudamas iš dviejų ar 
trijų centrų informacijas, jis kartais ne
begali susigaudyti, kur vienu ar kitu rei
kalu kreiptis. Taigi ir šiuo atveju būtų 
geriau, jeigu turėtume tik vieną stiprų 
kultūrinį centrą.

Kai tik’ pasirodys „Land of Crosses“, 
mūsų visuomenė bus painformuota. Orga
nizacijos ir pavieniai asmenys turės atei
ti į knygos platinimo talką. O kas norėtų 
užmegzti platesnius ryšius ar medžiagiš
kai paremti, gali kreiptis tokiu adresu: 
Keston College, Heathfield Rd., Keston, 
Kent BR2 (5BA.

KNYGA APIE BALTIJOS KRAŠTUS
The BALTIC NATIONS pavadinimu iš

leista nauja knyga, prof. dr. Broniaus 
Kaslo parašyta. Aprašomos Estija, Latvi
ja, Lenkija, Lietuva ir Suomija, nors Bal
tijos kraštais laikoma ir kitos valstybės, 
kurių krantus plauna Baltijos jūra.

Knygos pradžioje autorius pateikia di
delės reikšmės turinčių deklaracinių pos
mų apie tarptautinę teisę, tautų bendra
darbiavimą ir žmogaus bei piliečio teises.

Knygos turinys suskirstytas taip: 1. Pa
grindinės žinios apie Baltjos valstybes, 2. 
Baltijos tautų siekiai sudaryti sąjungą, 3. 
Baltijos valstybių — Lietuvos .Latvijos ir 
Estijos Santarvė (1934-1939), 4. Baltijos 
Santarvės veikia, 5. Baltijos Santarvės 
politiškai teisinė padėtis, 6. Antrasis pa
saulinis karas ir Baltijos valstybės, 7. Pa
baiga. Toliau duodami informaciniai šal
tiniai apie Baltijos tautas, panaudota bib
liografija ir vardynas.

Knygos autorius ne tik supažindina su 
kiekviena jo aprašoma valstybe, bet ap
rašo ir jų tarpusavio santykius bei tarp
tautinę padėtį.

Knyga verta dėmesio. Kas norės arčiau 
susipažinti su Baltijos tautomis ir valsty
bėmis, galės rasti labai geros medžiagos. 
Prie kiekvienos progos, besidomintiems 
Baltijos valstybių reikalais, verta šią 
knygą rekomenduoti arba ir padovanoti. 
Knyga gražiai išleista, 219 psl., kaina 
$12.00. Išleido EURAMERICA PRESS, 381 
N. Main St., Pittston, PA 18640. (ELTA)

„PRAVDA“ APIE JAV BAZES 
JAPONIJOJE

I. Lotyševas, „Pravdos“ Tokio kores
pondentas paskelbė straipsnį apie JAV 
kariškas bazes Japonijoje. Esą, Pentagono 
karo lizdai prasideda vos keli kilometrai 
nuo miesto centro. JAV laivynas naudo
jus Jokosuka uostą, o Atsugi ir Jakota 
aerodromai sudarą oro laivyno bazes. Vi
sose Japonijos salose, nuoHokkaido iki 
Okinavos JAV bazėse esą apie 50.000 ka
riuomenės.

Korespondento rašinio tikslas — įrody
ti, kad JAV ginkluotosios pajėgos Japo
nijoje yra rimta grėsmė taikai Ramiaja
me vandenyne ir Azijoje. Japonijos gy
ventojai tai esą gerai supratę ir reikalau
ją, kad amerikiečių bazės būtų panaikin
tos.

KĄ GALVOJA PRANCŪZIJOS 
KATALIKAI?

Prancūzijoje buvo pravestas apklausi
nėjimas dėl Vatikano reformų. Tiktai 43% 
pasisakė, kad liturginės ir doktrinalinės 
reformos turi būti įgyvendintos; 40% pa
sisakė prieš jas. Dėl suspenduoto arkiv. 
Lefebure‘s atsisakymo pakeisti senąsias 
Bažnyčios tradicijas, 28% pritarė jo nuo
monei, 24% pasipriešino, 25% buvo indi
ferentiški, o likusieji iš viso nenorėjo 
nuomonės pareikšti.

Už mišių laikymą prancūzų kalba pasi
sakė 62%; lotyniškų mišių pageidavo 
27%. Vatikano griežtą nuomonę dėl di- 
vorsų pasmerkė 56%. Iš likusiųjų 28% 
pasisakė, kad ji priimtina, o 6% nori ją 
dar pagriežtinti. Apklausinėjimą pravedė 
laikraštis „Progrės de Lyon“.

JAV PADEDA SOVIETAMS GAMINTI 
ATOMINIUS GINKLUS

Michael Baillie-Grohman rugpiūčio 20 
d. Daily Telegraph dienraštyje paskelbė 
laišką, kurio vertimas čia pateikiamas.

„Pagal jūsų liepos 30 d. pranešimą, ru
sai prie savo į Europą nukreiptų atomi
nių sviedinių montuojasi daugiaveiksmius 
prietaisus (multiple warheads). Noriu pa
brėžti, kad tai atlikti jiems padeda Ame
rikos technika, įgalinusi pasigaminti la
bai preciziškus mikrominiatiūrinius guo
lius.

Yra žinoma, kad pasaulyje egzistuoja 
tik viena mašinos rūšis, galinti gaminti 
tuos savarankiškai pataikančius daugia
veiksmius prietaisus, žinomus MIRVs var
du.

Jie vadinami Centraline B ir gaminami

Bryant Churching & Grinder Co firmos 
Springfielde, Vermont. Pradžioje jų eks
portą prezidentas Kennedy buvo uždrau
dęs, bet dabar rusams buvo leista įsigyti 
164 mašinas, t. y. apytikriai daugiau, ne
gu Amerika naudoja savo sviediniams.

Amerika taip pat padėjo pastatyti Ka
ma upės fabrikus, kurie, kai bus galutinai 
baigti, pagamins daugiau sunkiųjų trans
porto priemonių, negu pagaminama viso
je Amerikoje. Dalį jų panaudos Raud. ar
mija.

Georgios demokratų atstovas Lawrence 
McDonald pranešė Kongrese- apie tiekimą 
rusams radarų ir kitų oro susisiekimo 
kontrolės priemonių, kurios padeda stip
rinti Sov. Sąjungos kariškąją galybę ir 
mažina saugumą.

Todėl yra labai svarbu, kad visuomenė 
žinotų, kas vyksta pasaulyje ir kad būtų 
daromi žygiai visa tai sustabdyti.“

KĄ DARYS II. KISSINGERIS?

Dabar jau skaitoma tikra, kad dr. Kis- 
singeris po naujų JAV prezidento rinkimų 
pasitrauks iš savo pareigų. Jis buvo su
planavęs parašyti savo atsiminimus, ku
rie padidintų jo pajamas 1 mil. dolerių. 
Tačiau atsirado žmonių, kurie daro visa, 
kad tokie atsiminimai nepasirodytų. Pa
klaustas apie knygos rašymą, dr. Kissin- 
geris atsakė: „Aš dar nenusprendžiau, ku
riuo būdu daugiau galėsiu uždirbti: rašy
damas atsiminimus, ar sutikdamas jų ne
rašyti“.

ANTRININKAI ČEKOSLOVAKIJOJE

Po 1968 m. rusų invazijos Čekoslovaki
joje 70.000 žmonių visiškai pašalinta 
iš komunistų partijos, o apie 400.000 „iš
braukti iš sąrašo“. Pirmiesiems bet koks 
intelektualinis darbas yra uždraustas, o 
antriesiems, pagal tam tikrą gradaciją, 
leidžiama atlikti tam tikrus kūrybinius 
darbus: versti knygas, vaidinti, rašyti te
levizijos vaidinimų tekstus ir t. t.

Pasitaiko, kad draudžiamasis autorius 
parašo visiškai priimtiną knygą, bet jos 
negali savo vardu išleisti. Tada, draugams 
padedant, jis ieško cenzūrai priimtino ant
rininko, kurio vardu kūrinys praeina.

„Index of Censorship“ aprašo tokį atsi
tikimą. Vienas antrininkas turėjo kelis 
„kflijentus“, su kurių darbais nebuvo ge
rai susipažinęs. Pakviestas atsiimti pre
mijos, jis susimaišė ir vos-ne-vos išsisuko 
iš jam gresusios nelaimės. Pagautieji ant
rininkai skaitomi ne kriminaliniais, o po
litiniais prasikaltėliais ir atitinkamai bau
džiami.

GAUS KOMPENSACIJĄ

Jugoslavijoje ruošiamas įstatymas, pa
gal kurį gyventojai galės patiekti sąskai
tas, jeigu jie laukė traukinio, autobuso ar 
laivo ilgiau negu vieną valandą. Tuo bū
du norima transporto organizacijas pa
daryti veiklesnes.

NUREMBERGO TEISMO SUKAKTIS

Prieš 30 metų, 1946 m. rugpiūčio 31 d. 
įvyko paskutinis Nurembergo teismo po
sėdis, nors sprendimas buvo paskelbtas 
tik po mėnesio. Kaltinamųjų suole sėdėjo 
26 asmenys. Iš jų 10 buvo nuteisti mirties 
bausme, o trys išteisinti, šalia individua
lių asmenų buvo kaltinama Vokietijos vy
riausybė, kariuomenės vadovybė ir įvai
rios organizacijos (SS, Gestapo ir kt.).

„Times“ korespondentas S. J. Gold
smith, stebėjęs teismo eigą, dabar pažymi, 
kad teismas kaltino Vokietiją už agresiją 
prieš Lenkiją, bet užmerkė akis prieš Rib- 
bentropo — Molotovo aktą, kuriuo dar 
prieš karo pradžią buvo pasidalyta Len
kija (ir Baltijos valstybėmis). Mat, Sov. 
Sąjunga sėdėjo teisėjų suole.

KARD. VVYŠINSKIS REIKALAUJA
Čenstakavo stebuklingos Dievo Motinos 

600 metų sukakties proga Lenkijos pri
mas kard. Wyšinskis kreipėsi į vyriausy
bę, reikalaudamas sustabdyti tikinčiųjų 
persekiojimą. Esą, Lenkijos vyskupai įtei
kę vyriausybei raštą, kuriame sakoma: 
„Pasirinkite švelnesnę valdymo formą. 
Sustabdykite tardymus, areštus ir perse
kiojimą“.

Spėjama, kad Maskva spaudžia Lenkiją 
sekti jos pavyzdžiu. Norima, kad Lenkijos 
katalikai turėtų tik tokias sąlygas, kokias 
turi Lietuvoje. Tuo tarpu Lenkijos vysku
pai sako, kad prievarta brukamas ateiz
mas gali iššaukti rimtų nesusipratimų.

Skaičiai ir realybė
Novosti spaudos agentūros korespon

dentas A. Guber padarė Sov. Sąjungos 
naujojo penkmečio pirmojo pusmečio 
ūkio ir pramonės apžvalgą (Soviet News, 
liepos 27). Iš jos matyti, kad gamyba pra
lenkė planą ir siekia pasaulinių rekordų.

Apžvalgoje sakoma, kad Sov. Sąjungos 
pramonė pagamina 20% viso pasaulio pra
monės gaminių, kurių bendras kiekis pra
lenkia viso pasaulio gaminius 1950 me
tais. (Tik nesakoma, kad Lietuvoje dar 
nepagaminta nei vienos poros batų, ku
riai būtų galima suteikti geros kokybės 
pažymėjimą).

Per šešis mėnesius pagaminta 553.000 
milijonų kilovatų elektros. Tai yra, jos 
pagaminta daugiau, negu V. Vokietijoje, 
Britanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje sudė
jus į krūvą (o vis dėlto tuose kraštuose 
seniai nebėra elektra neapšviesto kampe
lio, tuo tarpu kai Lietuvoje elektros laidų 
atvedimas į kolūkių gyvenvietes yra di
delė šventė).

Naftos ir plieno gamyboje Sov. Sąjunga 
užimanti pirmąją vietą pasaulyje. (Auto
mobilių gamyboje — berods, paskutinę).

Balsai eteryje
„Tiesa“ (rugp. 21) įsidėjo daugiau nei 

pusės puslapio straipsnį, pavadintą „Šmei
žikų ir melagių balsai eteryje“. Jame ap
rašomos Muenchene veikiančios „Laisvės“ 
ir „Laisvosios Europos“ radijo stotys. Pla
čiai paliečiamas ir lietuviškasis skyrius — 
išvardijami visi jame dirbantieji tarnau
tojai. Žinoma, visur pabrėžiama, kad tos 
stotys tarnaujančios JAV centrinei žval
gybai ir gaunančios valdžios pašalpas.

Straipsnyje daug vietos skiriama buvu
siųjų infiltruotų agentų pasakojimams, 
kaip jiems buvo nurodoma rinkti žinias 
ir užverbuoti naujus šnipus. Iš tikrųjų, 
tai yra „carbon copies“ metodų, kuriuos 
KGlBi vartoja Vakaruose, bandydami už
verbuoti šnipus. Atrodo, kad saugumo or
ganai visur veikia panašiai...

Gal kiek įdomiau skaitytojai Lietuvoje 
sutiks šią žinutę:

,Po antrojo pasaulinio karo „Laisvoji 
Europa“ aktyviai dalyvavo, siunčiant į 
Rytų Europą oro balionus su propagandi
ne medžiaga ir mažais radijo imtuvais, 
galinčiais priiminėti tik kai kurias Vaka
rų radijo stotis. Šiai diversinei akcijai 
„Laisvoji Europa“ išnaudojo 13 milijonų 
Vakarų Vokietijos markių, už kurias bu

Seulas DIENOS
— Notting Hill karnivalo rezultatai: 325 

policininkai ir 131 civilis gyventojas su
žeisti, 31 namas apgadintas (išdaužyti 
langai), 35 policijos mašinos sužalotos ir 
3 krautuvės išplėštos.

— Kinai rugpiūčio 31 d. paleido į erdvę 
šeštą satelitą.

— Naujasis R. katalikų arkivyskupas 
Basil Hume kelia spaudoje protestą, kad 
danas J. J. Thorsen neturėtų gaminti Ang
lijoje filmo, vaizduojančio Jėzaus lytinį 
gyvenimą. Danijos gyventojai dėl to už
protestavo, todėl Thorsen pasirinkęs Ang
liją.

— Ryšium su žinia apie Kosygino stip
rų sunegalavimą besimaudant Maskvos 
upėje, spėliojama, kad Politbiure įvyks 
pasikeitimų.

— Kadangi Lenkija eksportuoja £250 
milijonų vertės mėsos, tai krašte jos ne
pakanka. Todėl numatoma įvesti mėsos 
korteles ir pakelti jos kainą.

— Šių metų derliui papildyti Sov. Są
junga importuos iš JAV ir Kanados 15 
mil. tonų grūdų.

— „Soviet News“ škelbia, kad Maskvos 
ortodoksų patriarchatas išleidęs naujas 
Biblijos ir maldaknygių laidas. Nauja bib
lijos laida" būsianti paruošta šimto metų 
sukakčiai nuo pirmojo šv. Rašto išleidi
mo rusų kalba.

— Kubos vadas Fidel Castro atšventė 
50 m. sukaktį. Ta proga jį pasveikino L. 
Brežnevas ir apdovanojo Spalio revoliuci
jos ordinu.

— Spaudos žiniomis, Portugalijos ka
riuomenėje esą prasidėję neramumai.

— Čekoslovakijos prezidentas, neatsi
žvelgiant į blogą derlių, pažadėjo nekelti 
maisto kainų.

— Ugandos prezidentas Amin aiškina, 
kad Anglijos sausros yra Dievo bausmė 
už tai, kad britai išžudę daug Kikujų gen
ties afrikiečių, atidavę Palestiną žydams 
ir užleido Rodeziją baltiesiems.

— Škotijoje 2.430 jaunų mokytojų ne
gali gauti darbo.

— Į Olandijoje iškilusią Lockheed ky
šių aferą gali būti įvelta ne tik princas 
Bernhard, bet ir daug kitų žmonių.

— Praėjusiais metais Anglijoje išleista 
£748.917 rūkymo pavojaus propagandai.

Atlyginimai per pusmetį padidėję 3.9%. 
Vidutinis mėnesinis atlyginimas esąs 150 
rublių per mėnesį. (Rublio perkamoji ga
lia, ypač juodoje rinkoje, smarkiai suma
žėjo).

Neatsižvelgiant į paskutiniųjų dviejų 
metų blogą klimatą, maisto kainos nepa
kilusios. (Tik krautuvės pasidarė tuštes
nės ir eilės prie jų durų ilgesnės).

Sviesto, sūrio ir saldainių pardavimas 
per paskutinį pusmetį pakilęs, nors svar
biausiųjų produktų — mėsos, pieno, dar
žovių ir vaisių pardavimas nukritęs 1-12 
%. (Net Maskvoje įvestos dvi pasninko 
dienos savaitėje).

Per pirmąjį pusmetį pastatyta 575.000 
naujų butų, neskaitant privatiškų namų 
miestuose ir kolchozuose. (Užbaigtų staty
ti gyvenviečių skaičius Lietuvoje nesie
kia dvidešimties. Dauguma kaimo žmonių 
tebegyvena senose lūšnose).

Svarbiausias pirmojo pusmečio pažy
mys, pasak korespondentą, esąs tai, kad 
planas vykdomas be sutrikimų.' (Planuo
tojų Sov. Sąjungoje niekada netrūko).

vo nupirkta 200 tūkst. radijo imtuvų.“
Toks platus šių radijo stočių garsinimas 

rodo tik vieną dalyką — jos yra nebenu- 
slepiamos. Nebesurandant priemonių per 
šias stotis gaunamai informacijai sulaiky
ti, nutarta jas „demaskuoti“.

Šia proga paminėtini nors ir negausūs 
klausytojų pasisakymai, kurie vienokiais 
ar kitokiais keliais ateina iš Lietuvos. Esą, 
jie pageidautų daugiau objektyvios infor
macijos, o mažiau nepagrįstas viltis ke
liančios propagandinės medžiagos. Lietu
viai, ypač jaunoji karta, esą pakankamai 
išprusę ir sugebą atskirti, kur pasibaigia 
realybė ir prasideda tuščiažodžiavimas. 
Tikslios informacijos pavyzdžiu jie nuro
do britų BBC, kurio informacijos seka
mos ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Sovie
tų Sąjungoje.

IR VOKIEČIAI SUSIRŪPINO
Paaiškėjus Japonijos ir Olandijos ky

šių aferoms, Vokietijos vyriausybė pa
siuntė savo atstovą į Vašingtoną išsiaiš
kinti, ar Lockheed firma nėra įtraukusi į 
savo papirkinėjimų tinklą ir Vokietijos 
oficialių asmenų.

— Inž. A. S. Boranovas Maskvoje nu
teistas ilgam laikui kalėti už komercinių 
paslapčių išdavimą vokiečiams.

— Bičių tyrimo institutas Sov. Sąjun
goje esąs išvedęs naują bičių veislę, duo
dančią 30% daugiau medaus.

— Nubaustas už sukčiavimus britų par
lamento atstovas J. Stonehouse pagaliau 
atsisakė atstovo pareigų.

— Rugpiūčio 27 d. popiežius Paulius VI 
parašė arkiv. Lefebvre asmenišką laišką, 
kviesdamas paklusti Vatikano Susirinki
mo nutarimams.

— Rumunijoje du piliečiai nuteisti mir
ties bausme už ekonominių paslapčių iš
davimą.

— Tūkstantis moterų Amerikoje pareiš
kė norą būti astronautais.

— PEN kongrese Londone Sov. S-gos at
stovas Fedorenko užprotestavo dėl nuta
rimo pasiųsti prašymą į Maskvą, kad pa
leistų iš kalėjimo rašytoją Bukovskį.

— Britų ambasadorius Izraelyje A. El
liott nuskendo Viduržemio jūroje.

— Lenkija augina daugiausia arklių pa
saulyje. Ten esama 2,3 mil. arklių, iš ku
rių apie 100.000 kasmet eksportuojama — 
daugiausia mėsai.
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Studijų savaitė
KELIOS PASTABOS, SUGRĮŽUS IŠ 

„STUDIJŲ SAVAITĖS“
Apie rugpjūčio mėnesio pirmomis die

nomis Chantilly (ties Paryžium) įvykusią 
23-ją ..Lietuviškųjų Studijų Savaitę“, ne
abejoju, metodingai parašys kiti, kompe- 
tentingesni dalyviai, suminėdami vertin
gas paskaitas bei jų autorius. Pasitenkinu 
keliomis pastabomis iš — galerijos.

Jau trečią kartą iš eilės Studijų savai
tės rengiamos nebe vakarų Vokietijoje, 
kur gimė jų idėja, o vis kitame krašte. 
Nusikėlusi pirmą kartą į Šveicariją, „sa
vaitė“ praėjusiais metais surengta šiaurės 
Italijoje, o šiemet vyko Prancūzijoje. Tuo 
būdu leidžiama pasireikšti vis naujų kraš
tų tautiečiams.

Šių metų renginys akivaizdžiai patvirti
no, kad Prancūzijoje esama pajėgių, vi
suomeninį darbą sugebančių dirbti tautie
čių. „Savaitei“ suorganizuoti reikia padė
ti tam tikrų pastangų, ypač kai programa, 
be paskaitų, norima praturtinti meniniais 
pasireiškimais.( Be A. Grinienės, kurios 
triūso įdėta į visas ligi šiol buvusias „sa
vaites", šį kartą dalyviai galėjo pasigėrėti 
paryžiečių organizaciniais gabumais: Ži- 
bos ir Petro Klimų bei kun. P. Petrošiaus. 
Jiems priklauso nuoširdi visų dalyvių pa
dėka. Petras Klimas jun. yra buv. Lietu
vos pasiuntinio Prancūzijoje sūnus.

23-čioji „savaitė“ priklauso prie gerai 
nusisekusių renginių. Joje savo kūrinius 
išstatė 7 dailininkai (tapytojai, grafikai ir 
skulptoriai), gyveną sostinėje ar jos apy
linkėse. Tik, deja, „savaitės“ dalyviai pa
sigedo pačių kūrėjų. Be Ž. Mikšio ir S. 
Kondrataitės, nei vienas menininkas ne
laikė reikalinga aplankyti ne tik Studijų 
savaitę, bet ir pačią parodą, kurioje buvo 
išstatyti jų darbai. Nejaugi lietuviai dai
lininkai negeidė pabendrauti su savo tau
tiečiais? Greičiausiai, jų talentui nebūtų 
pakenkę, jeigu jie irgi būtų išgyvenę tą 
pakilią lietuvišką nuotaiką, kuri viešpa
tavo buv. Rotschildų pilyje, kur vyko pa
ti „savaitė“.

Nuotaikingoje „Tėvynės valandėlėje“ ir 
linksmavakaryje, be kitų, programą atli
ko jau anksčiau pažinti mūzų atstovai 
(talentinga pianistė R. Lampsatytė ir ga
bi poetė M. Saulaitytė), bet buvo ir mano 
anksčiau nematytų-negirdėtų: daininin
kas V. Nakas, o ypač dvi, dar neseniai 
Lietuvos oru kvėpavusios scenos veikėjos 
Violeta Rakauskaitė ir Danutė Krištolai- 
tytė-Herman (Strasbourg). Jos didžiai 
praturtino meninę programos dalį. Malo
ni staigmena buvo dainininko Ričardo 
Daunoro pasirodymas scenoje. Jis tik 
prieš kelias dienas pasiprašė prancūzų po
litinio prieglobsčio, atsiskyręs nuo Vil
niaus universiteto liaudies dainų ir šokių 
ansamblio, gastroliavusio folkloro festi
valyje pietų Prancūzijoje.

.^Savaitėje“ dalyvavo 125 asmenys ne 
tik iš Vakarų Europos kraštų, bet ir iš 

Kybartu aktai
Dr. Albertas Gerutis

(„Aidai“, Nr. 4, 1976)

Štai rėmai, kurie buvo sudurstyti Romos pasi
tarimuose ir kuriuose jau šmėkšojo „Kybartų aktų“ 
pirmapradė nuodėmė. Tiktai aktų titularu pasidarė 
ne tas asmuo, kuris buvo nužiūrėtas Romoje.

Dar pastebėsiu, kad Romoje buvo apsispręsta, 
jog Tautinio komiteto pirmininkui E. Galvanaus
kui teks įsikurti kuriame nors neutiraliniame kraš
te. Turėta omenyje Portugalija ir Ispanija. Tuo rei
kalu tiek Romoje, tiek Berne buvo atlikti tam tikri 
zondavimai minėtų dviejų valstybių pasiuntinybė
se. Kad iš projektų nieko išliekamesnio neišėjo, žy
mia dalimi kaltas pats E. Galvanauskas. K. Škirpa 
knygoje „Sukilimas Lietuvos suverenumui atstaty
ti“ (p. 53) įsakmiai rašo: „Grįžęs į Berlyną, tuojau 
painformavau E. Galvanauską Klaipėdoje apie Ro
mos konferencijos nutarimą bei daromą jam svarbų 
pasiūlymą. Galvanauskas pasiūlymą priėmė ir pa
žadėjo netrukus užsukti į Berlyną, keliaudamas to
liau. Savo ruožtu buvau gavęs vokiečių pažadą, jog 
jam bus duota viza išvykti iš Vokietijos. Tačiau 
kažkodėl jis nesiskubino į Berlyną atvykti ir užsibu
vo Klaipėdoje, kol buvo vietinių nacių, nežinia ko
dėl, iš ten ištremtas, kad ir į Berlyną. Atvykęs apie 
lapkričio vidurį į Berlyną, jis jau susidūrė su kliū
timis gauti vizą kelionei į užsienį. Todėl taip ir įstri
go Reicho sostinėje visam karo laikui, nebegalėda
mas tinkamai atlikti Tautinio Komiteto pirmininko 
funkcijų, kaip buvo Romos konferencijoje jam nu
matyta“.

Iš to fakto, kad Tautinio komiteto būstinę nu
spręsta kurdinti ne Vokietijoje, o Lisabonoje ar 
Madride, seka, kad Romos pasitarimų dalyvių dau
guma vengė kursimąjį komitetą vienpusiškai sutap- 
dinti su Berlynu.

Rugsėjo mėn. Berne susirinkę diplomatai turė
jo kelis pasitarimus su respublikos prezidentu. Jis 
buvo painformuotas apie Romoje buvusią diploma
tų konferenciją bei jos nutarimus.

K. Škirpa „Sukilime“ (p. 52) aprašo Berne vy
kusius pokalbius su A. Smetona, kuriuose dalyvavo

Jungtinių Amerikos Valstybių, Kanados 
ir net Australijos. Bet tenka sustoti ir ties 
nedalyvavusiais. Kažkodėl Didžiosios Bri
tanijos lietuviai buvo silpnai atstovauja
mi tokiame kultūriniame parengime kaip 
Studijų savaitė. Tik labai negausių vieš
nių susilaukta iš Švedijos, nors ten yra 
susispietę nemaža šaunių vyrų bei mote
rų. Su nuostaba dalyviai konstatavo, kad 
į tokį visuotinį lietuvių renginį nesiteikė 
apsilankyti net vienas kitas Paryžiuje gy
venąs veikėjas ar veikėja. Ir ne šio kraš
to lietuvius yra pasiekę gandai apie nesu
tarimus tarp Prancūzijos lietuvių veikė
jų, bet galima buvo laukti, kad „savaitės“ 
proga bus išgirstas dar prieš daugiau kaip 
30 metų paleistas buv. Respublikos Prezi
dento dr. Kazio Griniaus šūkis: ^Paskelb
kime vienam kitam amnestiją!“

Pasigėrėtinai gausiai buvo atstovauja
mi Šveicarijos lietuviai. Į Paryžių prigū
žėjo tenykščių lietuvių kolonijos daugiau 
negu visas trečdalis! Jie ir pinigais dos
niai parėmė renginį. Galima teigti, kad 
Vakarų Europoje įsikūrusių lietuvių di
delei daliai atvykti į tokio pobūdžio ren
ginį kaip Studijų savaitė ne tiek sveria fi
nansinis neišgalėjimas, kiek pasiryžimo 
stoka, o kartais gal ir lietuviškos širdies 
atšalimas.

Malonu buvo dalyvių tarpe regėti dide
lį jaunų veidų būrį. Gėrėjomės Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininke 
Gabija Juozapavičiūte iš Kanados; džiau
gėmės, kad „savaitės“ veiklių dalyvių tar
pe reiškėsi Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas Petras Nevulis. 
Kaip visada, paslaugus buvo miuncheniš- 
kis Mečys Landas, baigiąs medicinos stu
dijas, darbo nevengė miuncheniškė stu
dentė Rita Pauliukevičiūtė. Juk ketvirta
sis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 
Europoje — ante portas, beliko pasiruoši
mams tik — 3 metai...

Ir tarp paskaitininkų (paryžietis Ričar
das Bačkis, pulk. Įeit. D. Skučas bei mo
kytojas V. Bartusevičius), ir tarp dalyvių

A. Račkauskas

Laikas senstant
Kur skubi, kur leki nežabotas, 
Kur mano dienas tu neši?
Nebuvai tu manoj kūdikystėj
Toks skubus, o slinkai pamaži.

Dabar tu daug kartų greitesnis,
Leki lyg express traukinys,
Nors ir būčiau už vėtrą stipresnis, 
Nepajėgčiau tave sulaikyt.

Nežinau, kie llometrų, mylių
Į tolumas mane dar neši,
Tik žinau, prie namų amžinųjų
Iš savo vežimo išmesi.
1976, rugpiūčio 17.

taip pat šaulys, Klimas, Turauskas ir Gerutis. Au
torius pastebi, kad prezidentas „griežtai atsisakė 
duoti paskyrimą E. Galvanauskui perimti ministe- 
rio pirmininko pareigas“. Taigi jau tada ėmė aiškė
ti. kad Romoje numatytoji Tautinio komiteto, kaip 
vyriausybės užuomazgos, sąranga neturi įgyvendi
nimo šansų, bent jau tokios sudėties, kaip buvo nu
matyta. Toji nuojauta netrukus virto realybe.

K. Škirpa išvyko iš Berno ir grįžo į Berlyną, 
nepasiekęs savo tikslo. Pasiuntinys P. Klimas, lai
kęsis pokalbiuose su Smetona santūriai ir atvirai 
nepasisakęs prieš Škirpos liniją (nors jam nieku gy
vu negalima buvo prikergti provokiškos orientaci
jos etiketės), taip pat grįžo į Prancūziją. Bet užtat 
lapkričio mėn. į Berną atvažiavo pasiuntinys S. Lo
zoraitis, irgi dalyvavęs Romos pasitarimuose, nūn 
pasidaręs, kaip konstatavo Romoje susirinkę diplo
matai, „teisėtas visos mūsų diplomatijos šefas“.

Lozoraičiui atvykus į Berną, prasidėjo nauja 
pasitarimų su respublikos prezidentu serija, trukusi 
nuo lapkričio 17 iki 21 d. Pasitarimuose, be Prezi
dento, dalyvavo S. Lozoraitis, J. šaulys, E. Turaus
kas ir A. Gerutis. Pokalbiai vyko E. Turausko bu
te (Monbijoustrasse 87), kur buvo įrengta pasiunti
nybės raštinė po to, kai taupumo sumetimais atsisa
kyta nuo pasiuntinybei išnuomuotų patalpų (Brueg- 
glerweg 11). Kaip jau minėjau, apie pasitarimus su
rašiau gana išsamų protokolą, tad mano pasakoji
mas remiasi pirminiais šaltiniais.

Dr. J. šaulys pasiūlė Berno pasitarimų darbų 
tvarką, kurios trečiasis punktas buvo toks: „Romos 
pasitarime iškeltos problemos“. Savaime griežtos 
darbų tvarkos nebuvo laikomasi.

Lapkričio 18 d. S. Lozoraitis, kaip Romos pa
sitarimų dalyvis, glaustai atpasakojo konferencijos 
eigą (prezidentas jau buvo išsamiau apie konferen
ciją painformuotas per ankstyvesnius pasikalbėji
mus Berne) ir toliau dėstė:

„Reikia sudaryti Lietuvos vyriausyb*ę, bet, de
ja, pilnos vyriausybės nebus galima sudaryti. Todėl 
Romoje nusistatyta įkurti Lietuvos Tautinį Komite
tą, kuris būtų tarytum vyriausybės užuomazga. To
kia buvo ir Amerikos lietuvių reakcija. Be to, vie
nam asmeniui reikia surašyti aktą, kuriuo jis būtų 
paskirtas ministru pirmininku. Tai reikalinga vals
tybės tęstinumui pratęsti. Aktas turėtų būti, bent 
tuom tarpu, slaptas. Tautinis Komitetas turi kelti 
Lietuvos reikalus, jiems atstovauti. Romoje numa

tyta, kad Ernestas Galvanauskas būtų Tautinio Ko
miteto pirmininku ir ministru pirmininku. Ministro 
pirmininko paskyrimas svarbus ne tik teoretiškai, 
bet ir praktiškai, pvz., turint galvoje vokiečius, kai 
jie pajudės (prieš sovietus). Tęstinumo principo lai
kosi ir kitos tautos, pvz., lenkai“.

Žodį paėmė prezidentas A. Smetona: „Ir aš 
esu už tęstinumą, bet reikia žiūrėti konkretybių. 
Aš negaliu paskirti ministru pirmininku Galva
nausko. Jis važinėjo pas mane, kai buvau Rytprū
siuose, su delegacija, kuri įkalbinėjo mane grįžti 
Lietuvon. Aš argumentavau, kodėl negrįšiu Lietu
von. Galvanauskas sutiko įeiti į okupanto pastaty
tą vyriausybę. Jis užmigdė Lietuvos visuomenę kar
tu su generolu Vitkausku ir profesorium Krėve- 
Mickevičium. Galvanauskas taip pat nedalyvavo 
Ministrų Kabineto posėdyje birželio 15 d. Jis yra 
didelis oportunistas, be programos. Jeigu jį paskir
siu, negalėsiu už jo veiksmus atsakyti. Galvanaus
kas neturi politinio credo. Jis, būdamas ministru 
pirmininku, turėtų diriguoti, o be programos tas 
neįmanoma. Prezidento alter ego negaliu jo paskir
ti. Be to, vargu ar jis priimtinas vokiečiams. Reikia 
žiūrėti konkretinių, realių aplinkybių. Blitzschnell 
viskas nesidarys. Vokiečiai neturėtų mums primes
ti savo žmonių. Skirdamas Galvanauską, kaip aš 
tai pateisinsiu prieš lietuvių tautą, prieš Amerikos 
lietuvius? Galvanauskas yra liberalas, jo charakte
ris netinka ministro pirmininko pareigoms. Jeigu 
kitas būtų ministras pirmininkas, jis galėtų būti fi
nansų ministru. Galvanauskas naujo gyvenimo ne
sukurs, jis gali tik pritapti prie kitų sukurtojo gyve
nimo. Pirmiausia reikia programos. Kai ateis sąly
gos, vokiečiai blitzschnell nereikalaus, kas yra mū
sų patikėtinis. Paslapties dėl Galvanausko išlaikyti 
nebus galima, o kas bus, jei reikalas iškils viešu
mon? Aš nematau būtino reikalo, kodėl turėtų bū
ti ministru pirmininku Tautinio Komiteto pirminin
kas. Jei prezidentas mirtų, jis pagal konstituciją ei
tų jo pareigas. Bet Prezidento pavaduotojas kiek
vienu atveju reikėtų turėti. Man svarbiausias yra 
įpėdininkystės klausimas, o ne Tautinio Komiteto 
pirmininko reikalas“.

Tuo respublikos prezidento pasisakymu buvo 
baigti lapkričio 18 d. pasitarimai, kurių metu dar 
labiau ėmė ryškėti prezidento nuomonė, daugeliu 
atžvilgių besiskyrusi nuo Romoje vyravusio nusi
statymo.

(Bus daugiau)

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 22
Buvo išrinktas naujas pirmininkas Mus

teikis. Visi suprato, kad valdžia sąmonin
gai daro visokius trukdymus ir bažnyčios 
statyti tikrai neduos. Buvo rengiamasi 
antram žiemojimui koplyčioje.

Rugsėjo 18 d. buvo pasiųstas Ministrų 
Tarybos pirmininkui prašymas statyti 
bažnyčią seniau sudegusios bažnyčios vie
toje. Prie prašymo pridėta virš 1.300 pa
rašų.

Naujasis Bažnytinio komiteto pirminin
kas daug kartų buvo Vilniuje, lankėsi 
įvairiose įstaigose. Kartą įgaliotinis Ru
gienis pirmininką išbarė ir įsakė nebeieš
koti leidimo statyti bažnyčiai. Jis buvo la
bai nepatenkintas dėl naujo tauragniškių 
prašymo su daugelio tikinčiųjų parašais.

Sausio 10 d. keliasdešimt tauragniškių 
nuvažiavo į Vilnių ir reikalavo leidimo 
statyti bažnyčią. Tas gausus vyrų ir mo
terų būrys iš įgaliotinio Rugienio nuėjo į 
Aukščiausios Tarybos būstinę. Šis drąsuo
lių žygis davė naują pradžią. Pareigūnai 

nemaža buvo .jpusamžininkų“, bet „savai
tės“ dalyviai džiaugėsi, galėdami savo tar
pe matyti Vakarų Europos lietuvių senjo
rą Joną Glemžą, įžengusi į 90-tuosius am
žiaus metus. Jeigu jaunimas gal per san
tūriai laikėsi per diskusijas po paskaitų, 
tai tuo gyviau reiškėsi mūsų senjoras. Pa
sigėrėtinas gyvastingumas! — Nenuilsta
mas paskaitų klausytojas, nežiūrint kiek 
nusilpusios sveikatos, buvo pulk. Juozas 
Lanskoronskis, Lietuvos karo atstovas, 
Paryžiaus lietuvių senjoras.

Negaliu baigti savo padrikų pastabų, 
neišsakęs pasitenkinimo dviejų užjūrio 
lietuvių, tarnaujančių Amerikos kariuo
menėje Vokietijoje, nuolatiniu dalyvavi
mu Studijų savaitėse. Tai pulk. Įeit. D. 
Skučo ir J. Sabo. Nors ir tarnaujantieji 
karinėse įstaigose, jiedu sugeba suderinti 
savo atostogas su lietuviškais renginiais ir 
atvyksta ne tik patys, bet juos lydi ir jų 
dailiosios „geresnės pusės“, net su atžaly
nu, kalbančiu lietuviškai. Taigi, turint ge
rų norų, daug kas įmanoma...

Pagaliau būčiau nusidėjęs galantišku
mui, jei nepaminėčiau kaip „savaitės“ da
lyvę paryžietę Eglę Fourier-Ruelle, laisvo
sios Lietuvos diplomatinio atstovo Pary
žiuje Petro Klimo dukterį, kuri tobulai 
kalba lietuviškai, nors kone visą amžių 
gyveno svetur ir, įėjusi į aukštus prancū
zų visuomenės sluoksnius (jos vyras — 
prancūzų ambasadorius — deja, palyginti 
jaunas staiga mirė), didžiuojasi savo lie
tuviškumu.

Europos žemyno lietuviai tikisi, kad ki
tais metais jie galės aplankyti savo bro
lius bei seseris Didžiojoje Britanijoje, kai 
juos pakvies į 24-tąją Lietuviškųjų studi
jų savaitę.

Petras Volungė 

pradėjo mandagiai kalbėti, nes bijojo, kad 
nepasikartotų panašios žmonių grupės at
silankymas į įvairias įstaigas.

Lygiai po mėnesio Utenos raj. Vykdo
mojo komiteto pirm, pavaduotojas Laba
nauskas pasikvietė Tauragnų bažnyčios 
komitetą ir pranešė, kad Musteikis paša
linamas iš pirmininko pareigų. Vėl pirmi
ninku turi būti Mackevičius. Pavaduoto
jas išbarė vyrus už grupinę išvyką j Vil
nių, grasino iškelti baudžiamąją bylą.

Kažkas pasakė, kad tauragniškiai gali 
gauti kaime pirkti tinkamą namą ir jį 
perkelti į Tauragnus, pirma susitarus su 
rajono vadovybe.

Buvo rastas Priepalos kaime senas di
delis namas. Reikėjo jiį nupirkti ir parvež
ti. Pakartotinai buvo kreiptasi į Draudi
mo inspekciją, kad Tauragnų parapijai 
būtų išmokėtas draudimo atlyginimas už 
sudegusią bažnyčią. Lėšų reikėjo nusi
pirkti namui ir kitoms statybos išlaidoms. 
Tačiau Utenos raj. Draudimo inspekcija 
vis tylėjo. Buvo parašytas pareiškimas Fi
nansų ministerijai dėl draudimo išmokėji
mo, kurio negalįs Utenos finansų skyrius 
perleisti bažnyčiai be ministerijos žinios. 
Finansų ministerija raštu pranešė, kad 
tai rajono vadovų reikalas. Įvykusiame 
rajono vadovų pasitarime buvo nutarta, 
kad draudimo suma 5.540 rb. už sudegu
sią bažnyčią reikia sunaudoti kelių staty
bai. Taip baigėsi ilgos derybos dėl drau
dimo išmokos. Ir vėl komunistai pasirodė 
nesistkaitą ne tik su tikinčiaisiais, bet ir 
su savo įstatymais! Ateizmas aukščiau 
visko.

Už namą Priepalos kaime (17 m ilgio, 
6.17 m pločio) reikėjo sumokėti 2.000 rb.

Balandžio 7 d. rajono vadovai išskyrė 
prie Tauragnų kapinių 20 a. sklypą per
keltam namui — bažnyčiai pastatyti. Įvai
rūs trukdymai buvo daromi ir toliau. Tik 
už šešių savaičių buvo gauta iš architek
to statybos dokumentacija, nes reikėjo 
gauti parašus iš penkių įstaigų, kurios 
vis delsė, stengdamosios įtikti rajono val
džiai.

Buvo pasamdytas traktoristas išlyginti 
statybos aikštelei. Dar traktoristui nebai
gus darbo, buvo uždrausta naudoti kol
ūkio technika ir teko lyginti kastuvais.

Tauragnų ateistai pranėšė rajono vado
vams, kad atvažiuotų patikrinti naujų sta
tybų.

Vėl buvo sunki problema su transportu 
atvežti akmenis ir išardyti namą. Bet vė
lais vakarais atsitiktiniai sunkvežimiai 
atvežė akmenis. Birželio pirmomis ^ieno
mis buvo pradėtas lieti pamatas. Du dar
bininkai atsivežė elektrinę cemento mai- 
šytuvę, tačiau skundikai .darbavosi. Atva
žiavo mlicininkas, kuris grąsino kalėjimu 
už maišytuvės „vogimą“. Minėta maišy
tuve buvo nenaudojama ir numesta prie 
kiaulių fermos.

Baigiant lieti bažnyčios rūsį, dalyvavo 

keliolika vyrų. Buvo gauta žinia, kad pa
siųstas Skundas į rajoną, jog daug darfoi- 
ninkų darbuojasi prie statybos. Atvažia
vęs Labanauskas rado prie statybos me
džio meistrą ir du senelius jam padedant. 
Jis griežtai uždraudė imti darbininkus į 
statybą. Jei nori darbingi kolūkiečiai pa
dėti, tai jie gali dirbti tik sekmadieniais. 
Bet sekmadieniais statyboje niekas nedir
bo.

Architektas buvo įpareigotas prižiūrėti 
statybos darbus, be nė karto nepasirodė. 
Rajono valdžia jam tai uždraudė. Visus 
matavimus turėjo atlikti klebonas su 
meistru. Meistras buvo 70 m., jam ipadėjo 
taip pat .senukai pensininkai. Tik šešta
dieniais vakare ateidavo jaunesnių talki
ninkų vyrų ir moterų.

Po kelių savaičių rajonų pasiekė skun
das — bažnyčios statyboje dirba j'auni vy
rai. Po to kiekvieną dieną lankėsi parei
gūnai ir tikrino, kas dirba prie bažnyčios 
statybos. Visą laiką rasdavo dirbančius 
kelis senukus, kuriuos buvo neįmanoma 
nei barti, nei apdėti mokesčiais.

Šiferis, medžio plokštės sienoms ir lu
boms, grindims lentos buvo gautos ir par
sivežtos iš Rygos. Baigiant bažnyčios sta
tybą, iš kažkur atsirado vasarojantys mo
kinukai. Jie pasisiūlė papuošti bažnyčią. 
Kai jų paslauga nebuvo priimta, meninin
kai išėjo nepatenkinti. Tą pačią dieną iš 
kapų koplyčios buvo pavogtos keturios 
žvakidės. Tai buvo nepatenkintų meninin
kų kerštas, nes tik jie tą dieną slampinė
jo po kapines.

Rugpiūčio mėn. buvo atvykęs Rugienio 
pavaduotojas ir įsakė sekančią dieną nu
vežti į Uteną parapines knygas, pajamų 
ir išlaidų visą dokumentaciją.

Per tris mėnesius buvo pastatytas na
mas bažnyčiai įrengti. Privatūs elektrikai 
pravedė bažnyčioje elektros laidus. Prasi
dėjo kelionės, kurios truko pusantro mė
nesio, kol buvo gautas leidimas atvesti ir 
prijungti elektrą. Atrodo, kad rajono va- 
dovai-ateistai jautė ddį malonumą dary
dami visokiausius, kokius tik sugalvojo, 
trukdymus tikintiesiems. Ypatingai įkyrė
jo priešgaisrinės apsaugos įstaigos smulk
meniškos priekabės.

Šv. Rožančiaus atlaidų išvakarėse, spa
lio 11 d. įvyko bažnyčios pašventinimas 
Tai atliko Utenos dekanas. Į šventę susi
rinko apie 400 žmonių. Tikinčiųjų nuotai
ka buvo tikrai šventiška, nepaprasta — 
suprantama tik tiems, kurie dvejus me
tus kentėjo įvairias gaisro pasėkas ir ra
jono valdžios represijas. Kapų koplyčioje 
būdavo neįsivaizduojamas vargas, nes 
koplyčioje galėjo tilpti tik kelios dešimtys 
žmonių. Būdavo negalima net rankų pa
judinti — tokia spūstis. Koplyčioje esan
tys save laikė laimingaisiais, nes neteko 
kęsti vasaros saulės kaitros arba lietų 
lauke, o žiemos metu šalčio ir darganų. 
Per visus tuos dvejus metus su viršum 
žmonės į pamaldas rinkosi labai skaitlin
gai.

1969 m. spalio 12 d. vyko Šv. Rožančiaus 
atlaidai naujoje bažnyčioje. Žmonių pri
plūdo apie 2.500. Rajono vadovai leido pa
kviesti tik du kunigus. Patalpa buvo maža 
— niekaip negalėjo sutalpinti visų tikin- 
čiUjų-

PREZIDENTAS PAVERGTIESIEMS
Nors ir kiek pavėluotai, spausdiname 

JAV prezidento G. R. Fordo pareiškimą, 
skelbiantį Pavergtųjų Tautų savaitę.

„Šiais metais mes pradedame trečią 
šimtmetį kaip nepriklausoma valstybė. Du 
šimtai metų atgal mūsų nepriklausomy
bės deklaracija taria, kad „visi žmonės 
yra sutverti lygiais“. Tai nesakoma „visi 
amerikiečiai“, bet apima visą žmoniją. 
Per visą savo istoriją mes pakartotinai 
parodėme nusistatymą ir rūpestį, kad vy
rai ir moterys visame pasaulyje galėtų 
pilnai pasinaudoti laisvės palaima.

Kai mes švenčiame savo dviejų šimtme
čių sukati, svarbu pasauliui žinoti, kad 
Amerikai dar rūpi, jog Laisvės Statulos 
fakelas tebedega šviesiai. Pasaulis turėtų 
žinoti, kad mes 1976 pasisakome už laisvę 
ir nepriklausomybę lygiai taip, kaip buvo 
pasisakyta už laisvę ir nepriklausomybę 
1776.

Per du šimtmečius Amerikos politika ki
tų valstybių atžvilgiu nepasikeitė: JAV 
remia visų tautų laisvės, nepriklausomy
bės ir tautinio apsisprendimo siekius. Mes 
atmetam svetimųjų dominavimą bet ku
rioj valstybėj. Mes dabar patvirtinant šį 
principą ir šią politiką.

Aštuoniasdešimt šeštas kongresas 1959 
liepos 17 (73 Stat. 212) priėmė bendrą re
zoliuciją, įpareigojančią, kad prezidentas 
kasmet liepos trečią savaitę skelbtų Pa
vergtų Tautų savaite.

Todėl aš, Gerald R. Ford, JAV prezi
dentas, skelbiu savaitę, prasidedančią 
1976 liepos 18, Pavergtų Tautų savaite.

Aš kviečiu JAV žmones šią savaitę pa
minėti su atitinkamomis ceremonijomis ir 
veikla, aš skatinu atnaujintai pasiaukoti 
visų tautų siekiam — laisvam apsispren
dimui ir laisvei.

Ir tam paliudyti aš pasirašau šiais 1976 
.mūsų Viešpaties metais liepos antrą die
ną, minint Jungtinių Amerikos Valstybių 
dviejų šimtų metų sukatį.“

(pasirašė) Gerald R. Ford

MIRĖ BUTKŲ JUZĖS NAŠLĖ
Liepos pabaigoje, širdies smūgio ištikta 

mirė poeto Butkų Juzės našlė Gaja Klum- 
bytė-Butkienė, vėliau ištekėjusi už sve
timtaučio Konstant. Amerikoje buvo iš
leidusi vyro raštus, primindavo jo sukak
tis.
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Vilnius rašytojo akimis
kia. Argi čia jie gaištų, jei darbai liptųVilnius — daugeliui mūsų šventas žo

dis. Negalėdami jo aplankyti, klausomės, 
ką pasakoja jį mačiusieji, skaitome, kas 
apie jį parašyta. Džiaugiamės jo sparčiu 
lietuvėj imu, didžiuojamės kartu su ten 
gyvenančiais Gedimino pilimi, naujais, 
modemiškais pastatais, puikiai išplanuo
tais gyvenamaisiais rajonais, įmantriai 
įruoštais restoranais. Toks yra Vilnius iš 
tolo.

Rašytojas Jonas Mikelinskas nutarė į 
Vilnių iš arčiau pasižiūrėti, po jį pėsčias 
pavaikščioti. Ir savo įspūdžius, kuriuos iš
spausdino „Švytury“ (Nr. 15). jis pava
dino „Pėsčiom sostinės gatvėmis“. Čia pa
teikiame keletą ištraukų iš Vilniaus vaiz
dų, kuriuos užgriebė rašytojo pastabi 
akis.

Apie žmones
„Suprantama, per tą laiką pasikeitė ir 

patys sostinės žimonės, ypač jų išorė. Kiek 
dar čia seniai gatvėmis ir aikštėmis plau
kė milo ir čerkeso sermėgos, kartūno ska
relės ar pilkai pūkuotos skaros ant nušiu
rusių pliušo apykaklių, bet kaip nulebe- 
dyti surdutai ar žiponai, šlamantys it 
skarda lietpalčiai, šiurkštūs vatinukai, 
šimtasiūlės bei įvairaus sukirpimo ir spal
vos treningai, o nūnai vyrai ir moterys, 
jaunikaičiai ir merginos defiliuoja tarsi 
nužengę nuo naujausios madų demonstra
vimo pakylos.

O kaip tie nauji, gražūs žmonės įprato 
sočiai valgyti, išmoko plačiai linksmintis 
ir ypač išdidžiai, turtingai susituokti! 
Žiūrėk, šnara viena paskui kitą bene pen
kios ar septynios tviskančios „Volgos“, o 
jų languose įmantriai sukedentos, išda
bintos galvos, ševeliūros, nėriniai, mezgi
niai, rūtų vainikėliai... džiaugsmas ir nar
sa.“

Apie naujas statybas
„Taip, fasadus išmokome papuošti, pa

daryti didingus------ ką ir bešnekėsi! —
tik gaila, jog neretai pritrūkstame kvapo 
„smulkmenoms“. 0, kad forma visuomet 
atitiktų turinį!

Dar liūdniau žiūrėti į tuos rūmus, ku
rie, vos tik spėję stoti rikiuotėn, jau ima 
demonstruoti savo silpnąsias ar gėdingą
sias puses: net ir nuo tokių ištaigingų re
prezentacinių pastatų, kaip Respublikinė 
biblioteka ar ligoninė Antakalnyje, dide
liais gabalais lupasi ir byra tinkas — gra
nito imitacija, nors amžiumi jie dar toli 
gražu negali didžiuotis. O ar labai malonu 
matyti, kaip nuo lietaus per metus ištirps
ta asfaltas arba cementiniai laiptai prie 
dar visai naujo tilto? Pavaikščiokime po 
garsiuosius Lazdynus — ar daug ir ten 
sveikų laiptų belikę? Ir labiausiai, žino
ma, tave šokiruoja tas netaupumas, kuris 
taip akivaizdžiai atsiskleidžia buvusiose 
statybos aikštelėse. Ko tik čia nerasi! Va 
iš žemės kyšo stora plieninė virvė, meta
liniai virbai, gabalai kabelio, įvairiausių 
vielų raizgalai, lentgaliai, faneros, lino
leumo atraižos, didelės ir mažos dėžės, 
koklinės plytelės, gelžbetoniniai stulpai, 
cementiniai vamzdžiai ir t. t. Suprantama, 
šį turtą buldozeris ar ekskavatorius buvo 
paslėpęs, bet, matyt, ir žemė, nesitaiksty- 
dama su tokiu statybininkų neūkiškumu, 
nelaikė jo savo glėbyje. Ir visa tai eina 
niekais, kai trūksta žaliavos popieriui, kai 
mokinukai, rinkdami geležies laužą, nere
tai ir į kapines įsibrauna.“

(Apie (tvarką ir tvarkdarius
„Taip, liaudies turto tausoti dar neiš

mokstame. Bent ne visi. Tai liudija ir bar
bariškai nusiaubti telefono automatai, ap
lamdyti, sulankstyti kelio ženklai, sudau
žyti naujoviški ir senoviški žibintai, nu
niokoti nuošalesni suolai ar kioskai, ap
laužyti ir žmonių sodinti medžiai (apie 
tai, beje, ne kartą rašė „Švyturys“). Pa
galiau tai patvirtina ir tos masyvios, iš 
ketaus nulietos šiukšlių dėžės, kurios, 
„kažkokiu būdu“ nutrukusios nuo saito, 
atsiduria griovy ar vandeny. O kam ir 
kiek reikėjo „jėgos“, kad didžiulės kabe
lių ritės, kažkieno be priežiūros paliktos, 
atsidurtų Neryje? Dargi skelbimų stulpai 
neretai nepaliekami ramybėje.

Ir pagaliau net ne tai svarbiausia. Svar
biausia, kad dar toli gražu ne kiekvienas 
išdrįstame tokį atsilapojusį kenkėją su
drausti, netgi užklupę nusikaltimo vieto
je. O mūsų šaunioji milicija, kuri viską 
regi, girdi ir tučtuojau prisistato ten, kur 
dar galėtų ir kiek luktelėti (pavyzdžiui, 
griežta ir nepermaldaujama, ji lyg iš že
mės išdygsta prie moterėlės, kuri ne vie
toje perėjo gatvę eismo saugumo vajaus 
metu), šiuo atžvilgiu irgi kažkodėl didelio 
uolumo, energijos bei doro rūstumo nepa
rodo. O reikėtų! Reikėtų vieną kartą pa
sakyti: gana! Sykį teko matyti, kaip tro
leibuse skaldėsi du vyrukai, o įlipęs mili
cijos pareigūnas ne tik neišprašė „gai
džiukų“, bet davė jiems pailsėti, ir jie 
paskui su nauja jėga kibo vienas kitam į 
Skiauterę.“

Apie eilutes
„Taigi eini, pėdini, viską regi, apmąstai, 

daug kam pritari, dėl daug ko suspaudžia 
širdį, daug kas paglosto ar užgauna akį. 
Tu eini, ir kiti eina. Eina, bėga, važiuoja, 
vis kažkur skuba, vis bijo kažkur pavė
luoti. Ir visi baisiai neturi laiko. Neturi? 
Juk kai išvysti ilgas eiles prie alaus barų, 
kino teatrų, sporto kasų, apelsinų ar ba
nanų dėžių, nejučiomis atsėlina mintis, 
kad žmonės tik šiaip sau skuba, iš įpro
čio, iš inercijos, iš kažkokio nesusiprati
mo, o to laiko jie turi daugiau negu rei- 

ant kulnų? Gal ir ne. Bet, antra vertus, 
žmogaus organizmas — ne tik vaikų ir li
gonių — reikalauja ir vitaminų, ypač pa
vasariop. Tad ir stovi. Stovi tuo pačiu lai
ku, kaip sakoma. Ir, atrodo, reikėtų ste
bėtis ne dėl jų kreziiško laiko eikvojimo, 
o dėl sostinės prekybinių organizacijų ne
rangumo. Juk jos įsigudrina taip sutvar
kyti savo darbą, kad kuo daugiau iščiulp
tų brangaus laiko iš darbštaus piliečio. Ir 
geriausias čia pavyzdys — tos pačias ei
lės prie alinių, žmonės nori atsigaivinti? 
Žinoma, nori. O kaip juos pagirdyti? Dai
ne taip seniai tam tikslui vos ne kiekvie
noje gatvėje buvo visokių užeigų užeigė
lių, kur per kelias minutes galėjai visai 
padoriai numalšinti troškulį (ir retas ku
ris ilgiau ten užsisėdėdavo). O pamėgink 
tai padaryti nūnai! Dėl vieno bokaliuko 
tave ne tik privers gerokai pastovėti „uo
degoje“, bet ir tada, kai jau pateksi vi
dun, niekas nenusirengusio, neatsisėdusio 
už skobnio ir nenutaisiusio kantrios mi
nos net neaptamaus. Užtat vyrai sėdi ir 
kaušta: juk tiek išgarksojus lauke už du
rų, negražu, nepatogu, nedžentelmeniška 
būtų tuojau pat išsmukti. Išeiti, nepaban
džius už tą didvyrišką laukimą bent kiek 
įkaisti ir širdyje nusiraminti. O toliau? 
Kas gi toliau? Jeigu filosofiškai sugebėsi
me įsigilinti į reikalo esmę, neišvengia
mai turėsime padaryti ir tokią išvadą: ne
retai nuo tokio „pasisėdėjimo“ atkaklu
mu ir kantrybe „paimtoje“ aludėje prasi
deda ir tikras girtuokliavimas.“

Apie biurokratus
„Šitame griežtame, tikslingame ritme iš

ryškėja kiekvienas, kad ir menkiausias, 
nukrypimas nuo normos. Ypač begėdiškai, 
rafinuotai, netgi su tam tikru pasigardžia
vimu laiką iš žmonių vagia nedidelių, ne
solidžiu, bet būtinai reikalingų įstaigėlių 
darbuotojai. Sakysim, tau prireikė pa
prasto popierėlio, kokio nors pažymėjimo, 
kad gyveni, — gali neabejoti, kad tave 
privers ateiti kitą dieną. Ir nemėgink įro
dinėti, kad kur nors išvyksti, juo labiau 
nedrįsk protestuoti ar reikšti nepasiten
kinimą, nes neturi teisės užsimerkti prieš 
netolimą ateitį: kas žino, kiek dar kartų 
su „ta galinga ir įtakinga persona“ tau 
teks susitikti. Droži šitaip, nesutvarkęs 
reikalo, namo, ir nejučia atsėlina mintis, 
kad baisiausias yra tas žmogus, kuris, bū
damas mažas, staiga pasidaro didelis. Jis 
nebežino, kur dėti tą savo didumą, ką 
veikti su tuo savo svarbumu. Ir niekad jis 
nepagalvos, kad kiekvienas žmogus kam 
nors tarnauja.

Mėgsta be reikalo žmones varinėti, ne
branginti jų laiko ir daugelis visokių 
meistrų meistriukų, pavyzdžiui, siuvyklo
se, taisyklose ir pan.

O kiek laiko dar suryja biurokrato, pa
togiai įsitaisiusio kokioje nors įstaigoje, 
atsirašinėjimas. Gauna žmogus tokį raš
tišką atsakymą į savo laišką, pareiškimą 
arba skundą, jog nežino, ar vėl viską pra
dėti iš naujo, ar tik nusispjauti ir numoti 
ranka: juk tame atsakyme viską rasi — ir 
paguodimą, ir pamokymą, ir įstatymų pri
minimą, net ir pagyrimą, tik jau neieškok 
žodžių apie tą konkretų reikalą, dėl kurio 
kreipeisi.“

Šitaip atrodo Vilnius be oficialaus gri
mo. Paskaitęs šias rašytojo pastabas, tur 
būt, niekas nepasipiktins, nes jos rodo, 
kad lietuvis myli savo kunigaikščių mies
tą. O jeigu myli, tai ir nori, kad jis būtų 
gražus, pavyzdingas, vertas Lietuvos sos
tinės vardo.

.Būtų gera, kad rašytojas dailiai pa
žingsniavęs Vilniaus gatvėmis, taip pat 
„pavaikščiotų“ ir po jo gyventojų išori
niai nepasireiškiantį pasaulį, kad jis taip 
pat atvirai ir kritiškai papasakotų, kaip 
gyvena ir jaučiasi lietuvis sostinėje, kuri 
yra mūsų, o mes...

Skaitytoju laiškai
VIENAS AR DU CENTRAI?

J. Vikis iškėlė opų reikalą (E. L. Nr. 33), 
liečiantį DBLB ir DELS ir siūlo tris išeitis 
toms organizacijoms apsijungti.

Antroji ir trečioji išeitys sukasi aplink 
DBLS, kuri turėtų pasidaryti DBLB: 1) 
paliekant jos vardą tokį pat, 2) pakeičiant 
vardą į DBLB.

Tokių balsų buvo ir steigiant DELB, 
bet jie buvo nepriimtini tada ir jie yra 
nepriimtini dabar. Ir beveik dėl tų pačių 
priežasčių.

DBLS valdyba ir nariai nesutiko likvi
duoti savo mielos ir aktyviai veikiančios 
organizacijos, steigiant naują organizaci
ją, dar nežinant, kas iš jos išeis. Vlikas 
gi nesutiko, kad DBLS savo vardu perim
tų DBLB pareigas. Škotijos lietuviai irgi 
būtų buvę atstumti nuo PLB, nes DBLS 
ten nerado pritarimo.

Dėl to buvo pasiektas kompromisas: 
mums čia buvo leista įsteigti PL® kitaip, 
negu kitur, t. y. sudaryti DBLB iš Angli
joje ir Škotijoje jau veikiančių organiza
cinių organų, kurie koordinuotų jos veik
lą ir palaikytų ryšius su PLB centru.

Šiandien yra ir kitų priežasčių, kodėl 
DBLS negali pasikeisti ar pasidaryti 
DBLB. DIELS valdybą dabar renka ne na
riai, bet Lietuvių Namų B-vės akcininkai. 
DBLB jokiu būdu negali įsijungti į orga-

„AUŠROS“
Nors ir šiokiadienio vakaras, bet į

Windsoro mergaičių „Aušros" kvarteto 
estradinių dainų koncertą Londone susi
rinko apie pora šimtų žmonių. Ir nesigai
lėjo. Apie tiek pat buvo Derbyje ir, tur 
būt, nemažiau Manchesteryje.

Gal būtų ir daugiau susirinkę, jeigu 
koncertą skelbiant būtų buvę akcentuoja
ma, kad tai yra „kitoks“, naujas — estra
dinis koncertas. Gal tada būtų buvę pa
traukta daugiau jaunimo, galėjusio at
vykti ir dar draugus atsivesti. Salėje ma
tėsi daugiausia vyresnioji karta, žymi da
lis „senior citizens“, o jaunimas beveik 
ant pirštų suskaitomas. Galima šiaip taip 
pateisinti jaunimą, kai nesirenka į paskai
tas ar minėjimus, nes nebesupranta kal
bos. bet dainai didelio supratimo nereikia. 
Iš tiesų, londoniškiame koncerte po pro
gramos ir orkestras buvo nebereikalingas, 
nes salėje tik viena kita vyresniųjų pora 
tesisukinėjo.

Na, bet grįžkime prie paties koncerto. 
Nežinia, kaip jį vertintų muzikai-specia- 
listai, bet eiliniams lietuviškos dainos mė
gėjams jis buvo puikus! Dainininkės buvo 
žavingos: balsai išlavinti, judesiai grakš
tūs, neperdėti. Ir dainas palydinti muzi
ka, kuri pertraukos metu linksmino pub
liką lietuviškomis melodijomis, buvo dar
niai priderinta. Daug, oi daug darbo turė
jo įdėti nepailstančioj! žemaitė V. Taut- 
kevičienė, paruošdama šį plačiai garsė
jantį kvartetą.

Trys koncerto dalys, trejopi niuansai, 
trejopas mergaičių apdaras, gyvino patį 
koncertą ir leido per trumpas pertraukas 
klausytojams atsikvėpti, įspūdžiais pasi
keisti. šios rūšies dainų išeivijoje labai 
maža, todėl nenuostabu, kad daugumos 
dainų melodijų autoriai buvo Lietuvoje 
gyveną kompozitoriai.

Koncertas prasidėjo ypačiai nuotaikin
ga J. Petrošiaus daina „Lietuvai“. Liku
sios šešios pirmosios dalies dainos taip 
pat labai lyriškos, žodžiais ir melodija 
primenančios Lietuvą, nukeliančios į gim
tuosius namus. Ypačiai gražiai nuskam
bėjo B. Budriūno „Tėviškėle, tėviškėle“. 
Paskutinė šios dallies daina — Liaudies 
dainų pynė, įjungianti pačias populiariau
sias ir nuotaikingiausias, visiems žinomas 
dainas. Šioje, sakytume, lietuviškiausioje 
dalyje merginos pasirodė gražiuose tautiš
kuose apdaruose.

Antroji koncerto dalis — tarptautinė. 
Mergaičių apdaras — dangiškai mėlynas. 
Dainų autoriai nelietuviai. Tik žodžiai pa
čių dainininkių išsiversti į lietuvių kalbą. 
Tur būt, gražiausiai nuskambėjo visų ži
noma Putman'o daina „Green, green grass 
of home“, šitoji dalis užbaigta trankia 
Hans Bouwens „Pa'loma Blanca“.

Trečioji dalis — lietuviškosios ,/pop“ 
melodijos. Tų melodijų ir žodžių autoriai

„ Lietuva “
ANGLIJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 

VIEŠNAGĖ CIIICAGOJE

Pirmosios kregždės

Abejoju, ar ši korespondencija pasieks 
„Europos Lietuvio“ skaitytojus iki rugsė
jo penktos dienos, tai yra iki V-tosios Lie
tuvių Tautinės Šventės datos, kada tūks
tančiai lietuvių ir nelietuvių stebės mūsų 
šokėjus, jų tautinius rūbus, jų šokius ir 
kiekvieną judesį su pasigėrėjimu arba 
kritika. Mano manymu, Anglijos Tautinių 
šokių Grupė „Lietuva“, lyg pirmųjų 
kregždžių būrys atskridęs į Tautinių Šo
kių Šventės didelį pulką, šventėje pasiro
dys puikiai. Mat, jau jie išlaikė egzami
nus per du pasirodymus Chicagos lietu
viams diar prieš pačią šokių šventę: lietu- 

nizaciją, kurios valdybą išrenka komerci
nė bendrovė.

Taigi, atrodo, kad turime grįžti prie pir
mojo J. Vikio pasiūlymo, t. y. DBLS turė
tų grįžti į DBLB. Pagaliau juk DBLS 
įsteigė DBLB, jos vadovaujantys asmenys 
buvo DBLB valdybose, sėkmingai veikė 
kelis metus, tai kodėl DBLS pasitraukė. 
Gal S-gos pirmininkas ar kas iš valdybos 
narių galėtų tai mums išaiškinti. Žinoda
mi priežastis, galėsime galvoti, kaip jas 
pašalinti ir sudaryti palankias sąlygas 
DBLS vėl grįžti į DBLB.

Vien gražūs žc&žiai mūsų nesujungs. 
Reikia imtis pozityvių žygių nenormaliai 
padėčiai pagydyti.

M. Bajorinas

RUSIŠKI UŽRAŠAI
„Gimtasis Kraštas“ (Nr. 34) įsidėjo 

Kauno „Saulėtekio“ parduotuvės vidaus 
vaizdą. Ten, šalia lietuviškųjų, visur ma
tomi ir rusiški užrašai. Kam jie reikalin
gi? Ogi tam, kad rusai galėtų patogiau 
krautuve naudotis.

Pagal Lenino tautų lygybės ir brolybės 
principą, Maskvos krautuvėse turėtų būti 
užrašai tų tautų kalbomis, kurios prijung
tos prie Sov. Sąjungos, bet turi savo at
skirą kalbą. Apsilankiusieji Maskvoje to 
nesą pastebėrję.

KONCERTAI
— jaunesnieji Lietuvos muzikai ir poetai. 
Lyginant su dažnai girdima vakariečių 
„pop“ muzika, lietuviškoji yra žymiai ra
mesnė, švelnesnė, sustojusi kažkur pu
siaukelėje taip tikros dainos ir triukšmin
gojo „pop".

Šičia išgirstame gal produktingiausią 
Lietuvos estradinės muzikos kūrėją Ei. 
Gorbulskį, A. Bražinską, V. Bagdoną, M. 
Vaitkevičių. J. Vilkončių, V. Juozapaitį. 
Laibausia klausytojus sužavėjo jau se
niau plokštelėse atkeliavusi .Lauksiu ta
vęs ateinant", kuri dažnai pakrikštijama 
Raudonosios rožės vardu. Dainininkės 
puošniose vakarinėse suknelėse švelniais 
judesiais tarsi akomponavo pačios sau ir 
žavėte žavėjo klausytojus, kurie privertė 
padainuoti ir antrąją dainos dalį. Koncer
tas baigtas nuotaikinga V. Bagdono „Že
maičių polka“, o „bisui“ pridėta dar vie
na ir paskutinė dainelė.

Toks tai buvo „Aušros" kvarteto kon
certas, pakartotas jau anksčiau minėtose 
lietuvių kolonijose. Padėkos nusipelno 
rengėjai (DBLB), alkvietę tas balsingą
sias Kanados jaunas lakštingalas į Angli
ją, bet dar didesnė padėka priklauso pa
čioms lakštingaloms, džiuginusioms mus 
savo nuostabiu čiulbėjimu...

Kalbant apie rengimą, negalima nepri
siminti ir vieno kito šešėlio, kurio leng
vai būtų buvę galima išvengti, jei į kon
certo ruošimą iš karto būtų buvę įtrauk
ta daugiau žmonių ar organizacijų. Šiaip 
ar taip lietuvių kolonijose koncertų orga
nizaciją turėjo perimti DBLS skyriai, pri
sijungdami (Derbyje) net ir ALK®. To
dėl dar kartą pasitvirtina šio laikraščio 
skiltyse pakartotinai keliamas pageidavi
mas dirbti visiems iŠ vien.

Dabar jau po laiko kalbama, kad kone 
savaitę Londone išgyvenusios dainininkės 
beveik nesutiko lietuvių... Joms toli gra
žu nebuvo parodytas lietuviams įprastas 
svetingumas ir vaišingumas, kurio iki šiol 
susilaukdavo visi Londone besilankantieji 
tautiečiai. Atsitiko, kad jos neturėjo pro
gos apsilankyti net Lietuvių Namuose, 
apie kuriuos jau daug buvo girdėjusios 
Kanadoje.

Kas dėl to kaltas? Negalima pasmerkti 
tų keletos žmonių, kurie koncertus orga
nizavo ir kvartetą iškvietė. Jie nepajėgė į 
visas puses persiplėšti. Bet kodėl apie tai 
nebuvo užsiminta DBLS — L. Namų Cent
ro valdybai, kurios narys yra DBLB pir
mininkas ir jis yra apsiėmęs ruošti kul
tūrinius parengimus? Ar toji valdyba bū
tų atsisakiusi talkos? L. Namų durys, ro
dos, iki šiol niekam nebuvo uždarytos, tik 
tokią mielą paslaugą mums padaręs „Auš
ros“ kvartetas pro jas neįžengė. O įžengti 
jis būtų norėjęs.

B. Šarūnas 

Amerikoje
vių televizijos programoje ir lietuviškame 
piknike Vyčių salėje.
Pasitikimas ir išsiskirstymas Chicagoje
Kai ketvirtadienio (rugplūčio 19 d.) va

kare milžiniškame 0‘Hara aerodrome nu
tūpė „British Caledonian“ lėktuvas, iš 
Anglijos atvykstančią 16 šokėjų grupę ir 
vadoves — Veroniką Jurienę bei Pranę 
Senkuvienę — pasitiko Taut. Šokių Šven
tės rengimo pirm. Jodelis ir Anglijos — 
Britanijos Lietuvių klubo valdybos narys 
Jonas Jokubka. LTS šventės transporto 
reikalams vadovas Jasinevičius su savo 
talkininkais netrukus visus šokėjus ir jų 
lagaminus, o taip pat ir 10 lietuvių, at
skridusių kartu su šokėjais, sutalpino į 
savo automobilius ir visus atvežė į Jauni
mo Centrą. Iš čia juos pasiėmė Anglijos- 
Britanijos Liet. Klubo nariai į savo na
mus. Gal koks pustuzinis pataikė pas sa
vo gimines.

Iš anksto buvo susitarta, kad A-B klu
bo valdyba apsiima pasirūpinti atvyks
tančių šokėjų apgyvendinimu bei globa. 
Ji savo nutarimą įvykdė ir tuom LTŠ 
šventės rengėjams žymiai sumažino rū
pestį. Tačiau vis tiek kažkas, kažkodėl 
A-® klubui to nuopelno nepripažino, nes 
„Drauge“ rugp. 21 d. buvo žinutė apie 
Anglijos šokėjų atskridimą, kurioje, tarp 
kitko, paminėta, kad „...aerodrome sve
čius sutiko ir jų transportacija bei apnak
vinimu pasirūpino šventės ruošimo komi
sijos atstovas J. Jokubka“. Nustebome. 
Jokubka nusišypsojo, patraukė pečiais, 
bet A-B klubo pirm. V. Palubecikas pasi
piktino. Todėl kreipėsi į „Draugą", pra
šydamas pranešimą atitaisyti ta prasme, 
kad Jokubka, kuris nepriklauso TLŠ šven
tės rengimo komisijai, atvykusiais sve
čiais pasirūpino kaip Anglijos-Britanijos 
klubo valdybos narys ir to klubo įgaliotas 
atstovas.

Susikalbame
Jaunimo amžius svyruoja tarp 14 ir 24 

metų. Visi žvalūs, gražūs, dailiai nuaugę. 
Pasirodo, kad daugumas jų londoniškiai, 
išskyrus gal tik Dargius (Stoke-on-Trent) 
ir septyniolikmetį Joną Gugą, kuris, gy
vendamas Rochdalėje, net repeticijoms 
važiuodavęs į Londoną. Tai geriausias 
įrodymas, kad mūsų lietuviškam jauni
mui gerų norų ir energijos tikrai netrūks
ta. Kiek sunkiau su lietuvių kalba. Kai 
kurie, tiesa, puikiai susikalba lietuviškai 
(Jurų, Pukiščių ir kt. atžalynas), bet pasi-

taiko ir tokių, su kuriais net angliškai su
sikalbėti sunku. Pavyzdžiui vienas ber
niukas, paragintas sėsti į automobilį, at
sakė „Woyt, I 'avė to get moy kais“.

Pagalvojau, kad tas vyrukas, tur būt, 
iš Valijos ar kelmai žino iš kur, bet po 
kiek laiko dingtelėjo, kad jis, tur būt, sa
kė „Wait, I have to get my case (suit
case)". Pasirodo, kad taip ir buvo. Ir iš 
kur toji savotiška „Cocney“ tarmė? Ne
stebėtina, kad Johny Carson, per televizi
ją kalbėdamas apie princesės Anne's da
lyvavimą Montrealio Olimpiadoje, pamėg
džiodamas pasikalbėjimą su jos vyru, su
kėlė klausytojų tarpe daug skanaus juo
ko.

Chicagos televizijoje
Chicagos lietuviai turi savo televizijos 

pusvalandį kiekvieno sekmadienio vaka
re. Justinas Šidlauskas, pas kurį apsisto
jo V. Jurienė su dukra ir sūnum, yra ne 
tik Anglijos-Britanijos lietuvių klubo vi
cepirmininkas, bet ir .Lietuviai T. V.“ 
valdybos pirmininkas. Tad jis ir pakvie
tė V. Jurienę su visa tautinių šokių grupe 
išpildyti programą rugpjūčio 22 d. vaka
re. Jie visi mielai sutiko. Muzikui Faustui 
Stroliai akordeonu grojant, jie pašoko 
Landytinį ir Aušrelę. Po to programos ve
dėjas Anatolijus Siutas pasikalbėjo su 
dail. Kasiuliu, kuris iš Paryžiaus atvykęs 
Chicagon, čia ruošia savo dailės parodą. 
Jiems pabaigus, Londono jaunimas (šį 
kartą vienos mergaitės) pašoko Audėjė
lę.

Televizijos laikas brangus (tas pusva
landis kainuoja lietuviams apie $400), 
kiekviena sekundė apskaičiuota. Tad šo
kiui pasibaigus ir Siutui pristačius V. Ju
rienę, dar jai nebaigus kalbėti, ekrane 
pradėjo nykti jos ir šokėjų vaizdas. Pasi
rodė lietuviškas Vytis, pasigirdo maršas 
„Du broliukai kunigai“ ir programa baig
ta. Stoties apskaičiavimu, šią programą 
kas sekmadienį žiūri apie 40.000 žiūrovų. 
Tai nedaug, bet ir nemažai. Samdyti sa
lę, kurioje tilptų tiek žmonių, neįmano
ma.

Pasirodymas Vyčių salėje ir sodelyje
Savaitę prieš Taut, šokių šventę, rug- 

piūčio 29 d. „Lietuviai T. V.“ valdyba 
rengė savo tradicinę Lietuvių Dieną Vy
čių salėje ir sodelyje. Per Sophie Barčus 
radijo programas ir kitus skelbimus lie
tuviai buvo raginami skaitlingai dalyvau
ti. Kaip kiekviename piknike, taip ir čia 
veikė gera virtuvė su „kugeliais“, kopūs
tais, dešrelėmis, kava, pyragaičiais, „kie
tais“ ir „minkštais“ gėrimais. Įėjimas su
augusiems po $2, vaikams, kurie mokės 
lietuviškai pasisveikinti (bent tiek), įėji
mas nemokamai ir dar duodamos įvairios 
dovanos tėvams ir vaikams. Kaip didžiau
sia atrakcija buvo skelbiamas Londono 
Taut, šokių grupės „Lietuva“ pasirody
mas. Mat „Lietuviai TV“ valdyba pakvie
tė V. Jurienę su visu lietuvišku jaunimu 
dalyvauti, ir jie neatsisakė. Ta pačia pro
ga mūsų A-B klubo valdyba užsakė ten 
kelis stalus, prie kurių nemokamai pavai
šins iš Anglijos atvykusius svečius. Tai 
lyg kuklus A-B klubo priėmimas iš Ang
lijos atvykusiems šokėjams ir jų vado
vėms.

Pasiruošimas Didžiajai Dienai
Po pasirodymo Vyčių salėje, beliko sa

vaitė iki Šokių šventės. Rengėjai paten
kinti, kad visi bilietai jau senokai išpar
duoti, net iš kitur atvykusiems nebeįma
noma jų gauti, jei iš anksto nerezervuota 
ir nesumokėta. Atskirų šokėjų grupės dar 
treniruojasi atskirai ir bendrai. Generali
nė repeticija Amfiteatro arenoje bus rug
sėjo 4 d. Tos pačios dienos vakare Jauni
mo Centro salėje rengiama susipažinimo 
vakarienė ir šokiai. Kiek čia gražaus lie
tuviško jaunimo!

O ant rytojaus — Didžioji Diena. Pasi
rodymas prieš tūkstantinę miniąį kuri ' 
plos, šauks, švilps ir tryps iš pasitenkini
mo. Šokėjai seniai tam ruošėsi — tiek 
dirbta, šokta, prakaituota. Linkime jums 
sėkmės.

Ateis ir grįžimo diena. Kaip jūsų Ang
lijos jaunimas jautėsi pas mus, kaip jiems 
atrodė mūsų atkakli kova prieš nuolat į 
mūsų ramų rajoną besiveržiančius juo
džius, kaip jiems patiko mūsų Chicaga su 
Michigano ežeru, dangoraižiais, muziejais, 
parkais, „bowling alleys", su lietuviškais 
restoranais ir amerikoniškomis krautuvė
mis, pagaliau kaip mes patys — Chicagos 
„anglikonai“ juos užlaikėme, lepinome ar 
vergijoje laikėme — apie tai jie patys 
jums papasakos sugrįžę. Likime sveiki.

L. Venckus

Iš LIETUVOS ATVYKO DEVYNI 
KUNIGAI

Šiuo metu Amerikoje vieši devyni Lie
tuvos Rk dvasininkai, atvykusieji daly
vauti Eucharistiniame kongrese, kuris 
vyksta Phiiadelphijoje. Jie į New Yorką 
atskrido liepos 28 d.

Atvykusiųjų tarpe yra du vyskupai: L. 
Pavilonis ir R. Krikščiūnas, kan. Beino
rtą iš Telšių, kun. dr. Vaičekonis iš Vil
niaus, kun. Sidaras iš Vievio, kun. Račiū
nas iš Palubių, kun. Čėsna iŠ Kauno, kun. 
Juodelis iš Panevėžio ir Kauno kunigų se
minarijos rektorius kun. Butkus. Su lie
tuviais kartu atvyko ir penki Latvijos ku
nigai. New Yorke svečius pasitiko būrelis 
lietuvių, o Tėvai Pranciškonai juos ap
nakvino. Kartu priimti ir penki latviai 
kunigai, nes jų niekas iš latvių nepasiti
ko. Rytojaus dieną svečiai susipažino su 
New Yorko įžymybėmis ir paskui išvyko į 
Philadelphlją. („V.“)
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Lietuvių Kronika
DIDYSIS LIETUVIŲ RUDENS 

SĄSKRYDIS LONDONE

Didysis lietuvių rudens sąskrydis ir 
kartu Rugsėjo 8 d. minėjimas šiais metais 
vyks Londone rugsėjo 11d.

Sąskrydžiui nusamdyta viena iš gražių
jų Londono salių — Bethnal Green 
YORK HALL. -

Sąskry džio pradžia 7 vai. vakaro. Są
skrydi atidarys DELS Centro valdybos 
pirm. J. Alkis. Žodį apie Tautos šventės 
reikšmę tars Lietuvos atstovas V. Baliu
kas.

Meninėje dalyje yra pakviesta dalyvau
ti E. Vainorienės vadovaujama grupė su 
dainomis ir liaudies instrumentais iš Not- 
tinghamo ir „Šiaurės linksmieji broliai“ iš 
Bradfordo. Londono Tautinių šokių gru
pė, kuri bus ką tik grįžusi iš Tautinių šo
kių Šventės Čikagoje, pasirodys su visais 
tautiniais šokiais, kuriuos jie šoko Šven
tės metu. Taip pat pakviesta Australijos 
lietuvaitė Virginija Inkrataitė, garsėjanti 
pianistė, ir jos draugė dainininkė Robyn 
Liptrott. Jų dalyvavimas dar nėra tikras, 
nes Virginija ruošiasi dideliam koncertui 
vėliau rudeniop.

Po meninės programos bus pažinčių at
naujinimas ir šokiai, grojant ukrainiečių 
kapelai.

Salėje yra labai puošnūs barai, kuriuo
se, karštam orui esant, bus galima troš
kulį numalšinti. Veiks ir lengvų užkandžių 
bufetas.

DBLS CENTRO VALDYBA kviečia 
DBLS skyrius ruošti išvykas į sostinėje 
vykstantį rudens sąskrydį. Taip pat kvie
čiami visi Anglijos ir Skotjos lietuviai bet 
kokiomis susisiekimo priemonėmis są
skrydyje dalyvauti.

Iki pasimatymo sąskrydyje.
DBLS CENTRO VALDYBA

VESTUVĖS L. NAMUOSE

šeštadieni, rugsėjo 4 d. buv. L. Namų 
gyventojas Albinas Vitkauskas susituokė 
su Nidos spaustuvėje ir L. Namų bare 
dirbančia Rūta Ezerkalns.

Povestuvinės vaišės įvyko Lietuvių Na
muose.

LONDONAS
DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Dainavietės maloniai kviečia visus at
silankyti į mūsų ruošiamą turgelį, kuris 
įvyks rugsėjo 18 d. nuo 11 iki 16 vai., Por
tobello Court Clubroom, Portobello Road, 
Wil. Turgeliui skirtus daiktus prašome 
•siųsti iki rugsėjo 12 d. Dainavai, 1-2 Lad- 
broke Gardens, Wil 2PT. Už jūsų gerą 
širdį iš anksto dėkojame.

Dainavietės

DERBY
.AUŠRA“ DERBYJE

Pirmasis „Aušros“ koncertas rugpjūčio 
21 d. įvyko Derbyje. Lėktuvui pavėlavus 
į Prestwick aerodromą 12 valandų, kvar
teto dalyvės turėjo vos pusantros valan
dos po kelionės per Atlantą pailsėti ir pa
siruošti. Neatsižvelgiant į tai, aušrietės 
puikiai pasirodė. Uždangai pakilus, salėje 
išaušo tikra lietuviška Aušra.

Koncertą atidarė Anglijos Lietuvių Ka
talikų Bendrijos Sielovados Vedėjas kun. 
dr. S. Matulis, MIC, pasveikindamas „Auš
rą“ Derby Lietuvių Katalikų Bendrijos 
Tarybos ir Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos skyriaus vardu.

Prasidėjus koncertui, aušrietės pavergė 
salėje esančius klausytojus, dainos viena 
už kitą gražesnės, plojimai kaskart didė
jo, aušrietės buvo priverstos dainas kar
toti arba papildyti repertuarą naujomis 
dainomis. Atrodė, kad rankų plojimai nu
kels lubas.

Nuaidėjus paskutiniems dainos garsams, 
„Aušrą“ sveikino ir dėkojo DBLS Derby 
prmininkas J. Levinskas, „Aušros“ vedė
jai Valei Tautkevičienei įteikta didžiulė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEEDSE — rugsėjo 12 d., 3 vai. p. p., Ho
ly Rosary bažn.

BRADFORDE — rugsėjo 19 d., 12.30 vai.
HADIFAXE — rugsėjo 26 d., 1 vai. p. p. 

Po pamaldų a. a. J. Juškevičiaus pa
minklo pašventinimas.

COVENTRYJE — rugsėjo 11 d., šeštadie
nį, 18.30 vai., St. Elizabeth's. Vlado 
ir Aldonos Mineikių 25 m. moterystės 
sukakties proga.

NOTTINGHAME — rugsėjo 12 d., 11.15 
vai., Liet, židinyje.

NOTTINGHAME — rugsėjo 19 d., 11.15 
vai, Lietuvių židinyje. Alfonso ir Eu
genijos Bruožiu iš Mansfieldo 25 m. 
moterystės sukaktis.

DERBYJE — rugsėjo 19 d., 14 vai., Brid
ge Gate, Rugsėjo 8-tosios proga. 

puokštė gėlių. Gėles įteikė M. Zinkutė. 
Vytenis Zinkus „Aušrą“ sveikino Angli
jos skautų Rajono ir jaunimo vardu.

S. Kasparas „Aušrą“ pasveikino Didžio
sios Brtianijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos vaidu, pasidžiaugdamas, 
kad Atlantas jau įveiktas lietuvių meni
nių grupių kelionėms.

J. Alkis sveikno Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos vardu. Jis pasidžiaugė, 
kad puikiosios dainininkės kartu yra ir 
skautės.

Po koncerto sekė susipažinimas su dai
nininkėmis, grojant geram Kazio Venc
kaus orkestrui.

Koncerte labai gausingai dalyvavo Der
by ir Nottingham© lietuviai. Nors koncer
tas buvo ruoštas vidurio Anglijai, bet la
bai mažai atvyko iš Coventry, Wolver
hampton© ir B’irminghamo. Kai koncerta
vo „Grandinėlė“ ir „Aidas“, tų kolonijų 
lietuviai skundėsi, kad jiems toli važiuoti 
į Londoną ar Manchester}, o dabar, kai 
koncertas prie jų slenksčio, tai nepasinau
dojo proga.

Sekmadienį rugpiūčo 22 d. „Aušra“ lan
kėsi Nottinghame. Giedojo per pamaldas 
Židinio koplyčioje, o po pamaldų padai
navo tiems, kurie negalėjo nuvykti į Der
by. Į pamaldas ir koncertą buvo susirin
kę gausiai žmonių.

Po pietų aušrietės apžiūrėjo Robin Hood 
miestą (Nottinghamą) ir pavakaryje išvy
ko į Britų salos sostinę — Londoną.

S. K.

TRYS ĮŽYMIEJI LIETUVIAI

Rugsėjo 19 d., po 14 vai. lietuviškų pa
maldų už Lietuvos Kankinius, Convent of 
Mercy, Bridge Gate, Tautos šventės ir vi
so pasaulio lietuvių solidarumo dienos 
proga, gretimoje salėje Lietuvių Židinys 
iš Nottingham© parodys įdomų filmą apie 
mūsų tautos tris didžiuosius: Mykolą Vait
kų, Leonardą šimutį ir Mykolą Krupavi
čių. Filmas spalvotas, garsinis, pagamin
tas garsiojo foto menininko Algimanto 
Kezio S. J.

I tokį vienintelį įvykį bei liet, pamal
das visus maloniai kviečiame.

Liet. Sielovada — Bendrija

EKSKURSIJA Į LONDONĄ

Ryšium su DBLS tradiciniu metiniu są
skrydžiu, kuris įvyksta rugsėjo 11 d., Der
by DBLS skyrius rengia ekskursiją į Lon
doną.

Maloniai kviečiame vietos bei apylinkės 
tautiečius ir draugus šia ekskursija pasi
naudoti, aplankyti Londono lietuviškąsias 
vietoves bei linksmai praleisti laiką są
skrydyje.

Užsiregistruoti prašome iki rugsėjo 5 d. 
pas skyriaus v-bos narius. Užsiregistravu
siems bus pranešta smulkesnės informaci
jos.

MENO PARODA

Dail. P. Bugailiškio meno PARODA 
įvyks rugsėjo 20-25 d. d., Guildhall, Der
by. Visi kviečiami apsilankyti ir pasigro
žėti lietuvio dailininko kūryba.

NOTTINQHAMAS
Į SĄSKRYDĮ

Pranešama, kad rengiama ekskursija į 
sąskrydį Londone. Registruotis pas K. Ei- 
vainį ar Lietuvių klube. Kelionės kaina 
tik vienas svaras; Smulkesnės informaci
jos vietoje.

Nottingham© Lietuvių klubas

LIET. SODYBA
MIRĖ J. GUSTAITIS

Sodybą ir jos DBLS narius giliai nu
liūdino visų pamilto Jono Gustaičio mir
tis (1976. 8. 24). Jonas gimė Vilkaviškio 
valsčiuje 1906. 9. 16. Lietuvoje buvo pa
kinktų dirbėjas, mėgo dramą, vaidino mė
gėjų teatre. Į Angliją atvyko iš Danijos 
1948 m., o į Sodybą iš Gloucester© 1975 
m. Sodyboje buvo uolus darbininkas ir 
daržininkas. Gražiai sugyveno su kitais 
pensininkais ir visais lietuviais. Geras 
kompanijos žmogus buvo visada linksmas, 
nuoširdus, dosnus, pasiruošęs kiekvienam 
padėti. Tėvynėje jo gedi žmona Marija ir 
vaikai Sigitas Gustaitis, Jane Damijonai- 
tienė ir Anelė Stumbrienė. Kapelionas at
laikė pamaldas Sodyboje ir viet. parapi
jos bažnyčioje, kuriose dalyvavo daug 
tautiečių. Kun. A. Geryba su būriu tau
tiečių palydėjo Joną rugpjūčio 27 d. iš So
dybos į Kristaus Karaliaus bažnyčią 
Headley bažnytkaimyje, kur po gedulingų 
Mišių ir egzekvijų jis buvo palaidotas ša
lia kitų iš šio pasaulio išsiskyrusių lietu
vių.

Miršta daug brangių mūsų pensininkų, 
o su jais miršta svarbi dalis lietuvybės ir 
lobis prisiminimų iš tėvynės. Duok, Dieve, 
kad jaunoji karta žengtų jų pėdsakais ir

EUROPOS LIETUVIS

. puoselėtų Tėvynės meilę, kuri buvo taip 
brangi tremtiniams.

Sodybos skyrius dėkoja kapelionui, So
dybos vadovybei už reikalų tvarkymą, vi
siems tautiečiams už dalyvavimą pamal
dose, maldas ir išreikštą nuoširdų gedu
lą.

Mes visi meldžiame, kad gailestingasis 
Dievas suteiktų Jonui amžinąją laimę 
danguje, poilsį ir ramybę po ilgos ir var
gingos tremties gyvenimo kelionės.

DBLS Sodybos skyriaus valdyba

VOKIETIJA
KUNIGUI KELERIUI 70 METŲ

Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažny
čios išeivijoje vadovui, .senjorui kunigui 
Adolfui Keleriui, rugsėjo 14 d. sueina 70 
metų. Jis gimė 1906 m. rugsėjo 14 d. Šmu- 
rų kaime, Marijampolės apskrityje, Gar
liavos parapijoje. Jo tėvas Kristijonas ir 
motina Karolina, gimusi Liudžiavaitytė, 
buvo ūkininkai, kurie turėjo 20 hektarų 
ūkį. Šeimoje augo keturi broliai. Per pir
mąjį pasaulinį karą tėvas buvo pikto kai
myno neteisingai įskųstas ir ištremtas į 
Saratovą prie Volgos, kur 1917 m. mirė. 
Kartu buvo ištremtas ir vyriausias brolis 
Jonas, kuris, pasibaigus karui, gi"įžo į na
mus. Pradžios mokslą ėjo Skriaudžių mo
kykloje, vidurinį mokslą 2 metus Veive
riuose, o paskui persikėlė pas brolį Joną 
į Tauragę, kuris ten mokytojavo. Brolio 
Jono ir jo žmonos pagalba jis baigė 1929 
m. Tauragės gimnaziją. Tais pačiais me
tais įstojo į Vytauto Ddžiojo universiteto 
evangelikų teologijos fakultetą. Ten stu
dijavo teologinius dalykus ir senąsias kal
bas — graikų ir hebrajų. Kitus dalykus, 
filosofiją, pedagogiką, psichologiją ir lo
giką, studjavo humanitariniame fakulte
te. Mokslą baigė ir gavo diplomą 1935 m. 
Konsistorijoje išlaikęs antrus egzaminus, 
1936 m. vasario 9 d. buvo ordinuotas pil
nu kunigu Batakiuose ir paskirtas kunigu 
Batakių parapijai ir antru kunigu Taura
gės parapijai. Nuo 1936 metų pradžios bu
vo tikybos mokytojas Tauragės gimnazi
joje ir nuo 1937 m. Tauragės mokytojų 
seminarijoje. Tuo laiku mokytojų semi
narijoje buvo 120 evangelikų mokinių, 
gimnazijoje 110 mokinių. Antrojo pasau
linio karo metu buvo kunigu dabartinėje 
Lenkijoje ir vienus metus Pomeranijoje.

Po karo kun. Keleris aptarnavo lietu
vius evangelikus Šiaurės Vokietijoje, ku
rie buvo išsklaidyti įvairiose stovyklose. 
Pusę laiko teko praleisti kelionėse. Aštuo
nis kartus aplankė lietuvius evangelikus 
Anglijoje. 1948 metų pabaigoje sinodo bu
vo išrinktas Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Bažnyčios išeivijoje senjoru ir Vyriau
siosios Bažnyčios Tarybos pirmininku. 
Šias pareigas eina iki dabar. Savo bažny
čiai teko atstovauti Pasaulio Liuteronų 
Sąjungos suvažiavmuose 1947 m. Lunde, 
Švedijoje, 1952 m. Hannoveryje, Vokieti
joje, ir 1957 m. Minneapolyje, JAV. Be to, 
jis kelis kartus atstovavo bažnyčiai Euro
pos Bažnyčių Konferencijoje Danijoje. 
Dar ir šiandien aptarnauja lietuvius 
evangelikus Šiaurės Vokietijoje. Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės nariu yra nuo 
1946 metų. Apie 12 metų buvo Krašto Ta
rybos nariu, šalia tesioginių pareigų teko 
ir visuomeniniame gyvenime dalyvauti.

Jaunimui
BŪSIMIEMS STUDENTAMS

Moksleiviai, kurie žada baigti gimnazi
ją p. Britanijoje ateinančiais metais, jau 
dabar turėtų apsispręsti apie tolimesnius 
mokslus universitete. Norintieji studijuo
ti D. Britanijoje ir pradėti studijas 1977 
m. rudenį, turi parašyti savo pareiškimus 
tarp 1976 m. rugsėjo 1 d. ir 1976 m. gruo
džio 15 d. Visi pareiškimai eina per The 
Universities Central Council on Admis
sions , GPO Box 28, Cheltenham Glos. 
GL50 1HY. Pareiškimo blankai kainuoja 
50 p gyvenantiems D. Britanijoje, ir 90 p 
gyvenantiems Europoje.

Kas žada studijuoti kalbas, turėtų pa
duoti pareiškimą ir į Londono universite
to Queen Mary kolegiją. Tos kolegijos ru
sų kalbos skyriuje yra galimybių studi
juoti lietuvių kalbą. Queen Mary kolegi
jos rusų kalbos skyriuje yra sekantieji 
kursai: rusų, anglų ir rusų, prancūzų ir 
rusų, vokiečių ir rusų. Taip pat galima 
pasirinkti „europietiškus mokslus“ (Euro
pean Studies) su rusų kalba bei kultūra. 
Tiems, kurie nesimokė rusų kalbos gim
nazijoje, bet norėtų ją dabar studijuoti, 
yra specialus prailgintas kursas. Daugiau 
informacijos galima gauti iš The Deputy 
Registrar, Queen Mary College, Mile End 
Road, London El 4NS (prašyti „Prospec
tus for 1977 Entry"). Apie lietuvių kalbos 
mokymąsi galima sužinoti iš Mr. Ian 
Press, Dept of Russian.

aVč

JAUNAM LIETUVIUI PIRMENYBĖ

Nidos spaustuvė ieško mokyklą baigu
sio jaunuolio, norinčio išmokti spaustuvi
ninko amato.

Spaustuvė turi visas galimybes išmoky
ti jaunus žmones amato ir padaryti juos 
patyrusiais spaustuvės darbų specialis
tais. Pirmenybė teikiama lietuviams.

Pradedant darbą, padaromas susitari
mas. Todėl pageidautini tik rimti, sąžinin
gi ir šį darbą mėgstą kandidatai.

Antropologai vis dirba
Prieš pusantrų metų Britų Gamtos Mu

ziejaus pradėtieji lietuvių kraujo bei kū
no sudėties tyrinėjimai dar tęsiasi. Su 
daugelio Anglijos lietuvių pagalba jau iš
tirta daugiau kaip 100 pavyzdžių. Tačiau 
to dar per mažai. Kad gautieji rezultatai 
būtų tikrai reikšmingi, reikia rasti dar 
100 „savanorių“. Ligi šiol prisidėjo vyrai 
iš Londono .Manchesterio ir apylinkės, 
Bradfordo ir apylinkės ir iš Sodybos. Not
tingham© Židinyje dar žadama sukviesti 
grupę vyrų iš Nottingham© ir Derby. Dr. 
Robin Harvey, kuris vykdo tuos tyrinėji
mus, norėtų sugrįžti į Bradfordą ir Man
chester! bei aplankyti kitas mūsų koloni
jas.

Šį rudenį studija bus praplėsta ir apims 
ir D. Britanijos latvius. Tuo būdu bus ga
lima palyginti mus su mūsų artimiausiais 
kaimynais.

Apie studiją buvo pranešta Lituanus 
žurnale (1976 m. Nr. 1). Tas straipsnis 
sukėlė gana didelį susidomėjimą Ameri
kos ir Kanados mokslininkų tarpe. Yra 
parodytas susidomėjimas ir iš Vilniaus 
universiteto.

Tyrinėjimo tikslas yra gauti žinių apie 
Vid. ir Rytų Europos gyventojų fizinius 
antropologijos skirtumus. Jokiu būdu tas 
nereiškia, kad bandoma nustatyti gyven
tojų „rasinius tipus“. Daugumas moksli
ninkų dabar abejoja, ar ankstyvesni ban
dymai suskirstyti gyventojus pagal rases 
turi bent kiek vertės. Šiais laikais antro
pologai daugiau domisi biologiniu Skirtu
mu sudėtinėmis dalimis, negu etninių 
grupių klasifikacijomis.

Šie tyrimai mokslui duos naudingų re
zultatų. Yra pastebėta, kad gyventojų kil- 
nojimasis ir genčių susimaišymas atsi
spindi kraujo grupių skirtingumuose. Taip 
pat pastebėta ir aplinkos įtaka į kai ku
rias žmogaus kūno bei kraujo savybes. Ti
kimasi, kad Britų Muizejaus tyrimai įneš 
daugiau šviesos į minėtųjų savybių geo
grafinį pasiskirstymą. Tuo pačiu bus ge
riau suprantama lietuvių ir latvių biolo
ginė giminystė su Vid. ir Rytų Europos 
tautomis.

bVč

Pabiros
DIDŽIAUSIAS AGRESORIUS

Dienraščio „Daily Telegraph" humoris
tas Peter Simple pateikia Sov. Sąjungos 
gynybos ministerijos surinktus duomenis, 
pagal kuriuos D. Britanija yra didžiausias 
„imperialistinis agresorius“ pasaulyje. Po 
antrojo pasaulinio karo ji įvykdžiusi 21 
agresijos aktą (JAV — 17, Prancūzija — 
13).

Kokia galybė, — juokiasi žurnalistas. 
Tik įsivaizduokite: britų nenugalima ir 
nesuskaitoma armija žygiuoja su plevė
suojančia vėliava prieš visą pasaulį; karo 
lėktuvai be perstojo drebina dangų, o lai
vynas valdo visas pasaulio jūras! Tegu 
saugosi vargšės bejėgės valstybės, jeigu 
nenori būti sumaltos į tabaką!

Pačiame „agresorių“ sąrašo gale yra 
Sov. Sąjunga — neįvykdžiusi nei vienos 
imperialistinės agresijos. Ar nebūtų galė
jusi ji sumušti nors Šveicarijos, kad iš
vengti sarmatos — pasilikti paskutinėje 
vietoje.

Ir sugeba žmonės pajuokauti.

SIUNTINYS 1. (1976).

Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem sukne
lėm, crimplene medžiaga dviem suknelėm, specia
li medžiaga moteriškam paltui, 2 nailoninės skare
lės, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriš
kų arba moteriškų geriausios rūšies kojinių, angliš
ka vilnonei vyriškai eilutei medžiaga.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir persiuntimo iš
laidomis £85.00

Jei kas pageidauja, galima pridėti šių, žemiau 
išvardntų, arba kitokių prekių!

Vyriški arba moteriški nertiniai £11.00
Vilnonės gėlėtos skarelės £5.00
Crimplene medžiaga moterišk. kostiumėliui £15.00 
Crimplene medžiaga suknelei £9-00
Dirbtinis mink moteriškam paltui £40.00
Nailoniniai marškiniai £5.00
Lietsargiai, telescopic £6.00
Vilnonė, vyriška eilutei medžiaga £22.00

Kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiučiame palikimus į Lietuvą arba ki
tas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. 01-739 8734
arba 01-460 2592
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Pas kaimynus
LONDONAN SUSKRIDO DAUGUVOS 

VANAGAI

Trečiasis pasaulinis latvių Dauguvos 
Vanagų kongresas, į kurį buvo suskridę iš 
viso laisvojo pasaulio buvę Latvijos ka
riai ir civiliai organizacijos nariai, įvyko 
Londone rugpiūčio 27-31 d. d. Tam reika
lui buvo išnuomotos puošnios Royal Gar
den Hotel, pačiame miesto centre, salės. 
Čia buvo suruošta paroda, vaizduojanti 
organizacijos ir pirmųjų nepriklausomy
bės kovotojų istoriją, o taip pat dailinin
kų paveikslų paroda, šeštadienį, rugpiū
čio 28 d., didžiojoje viešbučio salėje įvy-' 
ko iškilmingas aktas Dauguvos Vanagų or- 
ganiacijos 30-ties metų sukakčiai atžymė
ti. Šiose iškilmėse ir koncerte dalyvavo 
apie 800 latvių ir svečių. Vakare ten pat 
buvo balius.

Kongreso darbo posėdžiai su turiningo
mis paskaitomis prasidėjo rugpiūčio 27 d. 
Jos vyko keliose vietose, nes pačių latvių 
namai Londone negalėjo sutalpinti tiek 
dalyvių. Todėl papildomai dar buvo išnuo
mota Lenkų Židinio salė bei restoranas, 
ir naudota savo namų salė. Kongreso da
lyviai buvo apgyvendinti viešbučiuose ir 
Londono u-to studentų bendrabutyje.

Dauguvos Vanagų organizaciją prieš 30 
metų įsteigė latvių kariai, karo pabaigoje 
uždaryti belaisvių stovykloje Belgijoje. 
Dabar ta orgdnizacija pavirto į Latvijos 
labdarybės fondą, kuriam priklauso apie 
10 tūkst. narių, gyvenančių dvylikoje 
valstybių: JAV, Kanadoje, Argentinoje, 
Australijoje, D. Britanijoje, Vak. Vokie
tijoje, Švedijoje. Prancūzijoje, Belgijoje 
ir kt.

D. Britanijoje organizacija turi apie 
2.000 narių. Tai yra stambiausia latvių or
ganizacija išeivijoje, neskaitant Latvių 
Pasaulinės Tarybos, kuriai, kaip ir Liet. 
Pasaulio B-nei, priklauso tos tautos visi 
išeiviai. Dauguvos Vanagų organizacijos 
nariais yra tik tie latviai, kurie yra įstoję 
į organizaciją ir moka nario mokestį, to
dėl ši organizacija yra finansiškai pajė
gesnė.

Latvių Tautinė Taryba D. Britanijoje, 
kurios ilgametis pirmininkas yra A. Aba- 
kuks, yra visais atžvilgiais panaši į D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungą. Ji yra svar
biausia latvių organizacija, dirbanti kul
tūrinėje ir politinėje srityse, ir kaipo to
kia žinoma Britų valdžios įstaigoms. Kar
tu su panašiomis organizacijomis kitubse 
kraštuose, per savo išrinktus atstovus, ji 
sudaro Pasaulinę Latvių Tautinę Tarybą, 
kuri vieningai atstovauja visai Latvijos 
išeivijai laisvame pasaulyje.

Pasaulinė Latvių Tautinė Taryba ir 
Dauguvos Vanagai siekia to paties tikslo 
— laisvos ir demokratinės Latvijos. Todėl 
tarp šių oržanizacijų yra pavyzdingas 
bendradarbiavimas.

Pasaulinis Dauguvos Vanagų kongresas 
buvo labai gerai suorganiuotas. Tarp bu
vusių Hariu, kovojusių dėl Latvijos nepri
klausomybės, ir jaunesnės kartos jaučiasi 
vienybė ir kietas pasiryžimas atgauti sa
vo tėvynei laisvę. Garbingai nešti kovos 
vėliavą ligi sekančio kongreso dabar per
ėmė D. Britanijos padalinys, kurio pirmi
ninku yra Leopolds Rumba.

Latvių vienybė ir susiklausymas gali 
būti pavyzdžiu kiekvienos tautos išeivijai, 
kovojančiai dėl savo krašto laisvės. D. B.
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