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Aspiracijos ir realybė
nistų partijų Berlyno konferencijos rezo
liucija.

Sonnenfeldto doktrina Rytų Europos 
tautų laisvės klausimo neišsprendžia. Jos 
autorius tur būt užmiršo, kad laisvės troš
kimas yra nemarus, šioje pasaulio dalyje 
niekad nebus tikros taikos, kol tautos bus 
pavergtos. Tautų apsisprendimo amžiuje 
ne tik negrai turi teisę numesti svetimųjų 
jungą, bet ir kultūringos Europos tautos. 
Todėl, norint išvengti kraujo praliejimo, 
didžiosios valstybės privalo neatidėliojant 
pavergtųjų tautų aspiracijas paversti rea
lybe.

D. B.

NORI IŠTREMTI KARO 
PRASIKALTĖLIUS

Spauda paskelbė AP agentūros žinią, 
kad JAV Imigracijos ir Įpilietinimo Tar
nyba bandys ištremti septynis žmones, 
kaltinamus žudynėmis ir kitais žiauru
mais prieš karą ir nacių karo metu Euro
poje.

Tos organizacijos pirmininkas L. Chap
man as pareiškė, kad apklausinėjus liudy
tojus Izraelyje, kaltinamiesiems nutarta 
kelti bylą. Tokių liudytojų būsią atgaben
ta apie 30. Minėtieji septyni žmonės karo 
prasikaltimus padarę Latvijoje ir Lietu
voje. Po karo jie atsikraustę į JAV.

Imigracijos įstaiga atsisako pasakyti 
kaltinamųjų vardus, kol bus sudarytos 
formalios kaltinimo bylos. Tai galį už
trukti iki 60 dienų.

AMALRIKAS PRANAŠAUJA KARĄ
Neseniai į Vakarus atvykęs disidentas, 

rašytojas Andriejus Amalrikas pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungos karas su Kinija 
esąs ne tik galimas, bet, gal būt, neišven
giamas. Jo nuomone, iki šiol buvęs nepa
kankamai įvertintas kinų pasiruošimas 
moderniškam karui.

Kalbėdamas apie Sovietų universitetus, 
jis pabrėžė, kad dabar lį juos gali patekti 
tiktai komjaunuoliai. Jis pats buvęs iš 
universiteto pašalintas už tai, kad para
šęs istorinį darbą, nesiderinantį su oficia
liąja linija. Iš viso Sov. Sąjungoje niekas 
nesąs pasikeitęs.

Šiandien, kai jau žinomos derybų tarp 
II-jo pasaulinio karo sąjungininkų, dėl 
pokarinio susitvarkymo, paslaptys, — Ry
tų europiečiams turėtų būti aišku, kad ka
rą laimėjusios didžiosios valstybės sukir- 
po Europos žemėlapį ilgiems metams, vi
sai neatsižvelgdamos į mažesniųjų tautų 
aspiracijas. Tiesiu, ar apgaulingu būdu 
Stalinas gavo didžiausią grobio dalį. Nors 
ir nenoromis, J. A. V-bės ir D. Britanija 
sutiko su pokariniu Europos padalinimu į 
dvi įtakų sferas: devyni Rytų Europos 
kraštai pateko Maskvos kontrolėn, o kita 
Europos dalis, D. Britanijai pasitraukus į 
antraeilių valstybių eiles, liko Vašingtono 
politinės įtakos sferoje.

Ilgą laiką Rytų europiečiai buvo įsiti
kinę, kad jų kraštai tapo sovietų pavergti 
prieš Amerikos vyriausybės valią, ir to
dėl buvo vilčių, kad JAV pagelbės Rytų 
Europos tautoms atgauti laisvę.

Tokiu būdu ir lietuviuose buvo įsitiki
nimas, kad JAV ir Rusija yra du mirtini 
priešai, kurie niekad negalės taikingai 
sugyventi. Buvo manyta, kad Amerika yra 
ne tik Rytų Europos tautų draugas, bet 
kad jos ideologiniai bei ekonominiai inte
resai verčia .ją siekti tų tautų laisvės. Bet 
ar nebuvo, tai mūsų lūkesčiai, kuriuos 
anglai vadina „wishful thinking“?

Amerikos-Rusijos santykių istorija nuo 
pat JAV įsikūrimo rodo, kad šios dvi vals
tybės, išskyrus Rusijos revoliucijos laiko
tarpį 1917-1933 m., visuomet bandė derin
ti savo užsienio politiką trečiųjų valsty
bių atžvilgiu. Net ir Jaltos bei Teherano 
konferencijos metu prez. Roozveltas rodė
si sukalbamesnis Stalinui. Amerikai ir ta
da rūpėjo geri pokariniai santykiai su 
Rusija. Dėl Baltijos valstybių taip pat 
Roozveltas buvo linkęs sutikti su Stalino 
reikalavimais, tik baiminosi, kad viešas 
tuo klausimu pasisakymas gali sukelti ne
pageidaujamų pasekmių, turint galvoje 
skaitlingą Rytų Europos tautų emigraci
ją Amerikoje.

Todėl ir dabar, girdint apie Sonnenfeid- 
to doktriną, tenka šaltai pažiūrėti realy
bei į akis. Ar ta doktrina yra kažkas nau
ja, ar tik tradicinė Amerikos užsienio po
litika Rusijos atžvilgiu?

1976 m. kovo mėn. Amerikos laikraščiai
paskelbė ištraukas iš Sonnenfeldto kalbos, 
pasakytos 1975 m. gruodžio 13-14 d. d. 
JAV ambasadorių konferencijoje, Londo
ne. Dėl kilusių ginčų, vėliau Valstybės De
partamentas paskelbė jo kalbos oficialią 
santrauką, kuri buvo atspausdinta „New 
York Times“ dienraštyje balandžio 6 d. 
Tada galutinai paaiškėjo dabartinė ofi
ciali Amerikos politika Rytų Europos at
žvilgiu.

Son.nenfeldtas buvo pasakęs, kad Sov. 
Sąjunga pradeda iškilti į .pasaulio galy
bes“, bet dar praeis daug laiko, kol ji pa
sieks tą tikslą. Sov. Sąjungoje esama vi
dujinių įtampų ir, kaip kiekvienoje impe
rialistinėje valstybėje praeityje, esama 
ekonominių bei socialinių problemų, tarp 
jų — plintantis nerusiškų tautų naciona
lizmas. Per pastaruosius 30 metų Rytų 
Europos tautose pradėjo labiau pasireikš
ti autonomijos siekimas ir tautų indivi
dualumo išryškinimas. Sustiprėjo noras 
išsilaisvinti iš sovietų kontrolės. Toje Eu
ropos dalyje visai neliko tikrų Sov. Są
jungos draugų, gal išskyrus Bulgariją. 
Sov. Sąjungai nepavyko ten įleisti šaknų, 
kurios eitų giliau už prievartą. Turint tai 
galvoje, Amerika šiandien turi atitinka
mai reaguoti į sovietų imperializmį. 
Nesant galimybės sustabdyti Sov. Sąjun
gos iškilimo į „super-power“, Ameriką vis 
dėlto gali paveikti įvykių raidą. Amerikos 
uždavinys esąs prijaukinti Sov. Sąjungą.

Kas liečia Rytų Europą, tai mūsų ilga
laikis interesas yra žiūrėti, kad šioje zo
noje — dėl dabartinių nenatūralių santy
kių su Sov. Sąjunga — tie santykiai anks
čiau ar vėliau nesprogtų, sukeldami tre
čiąjį pasaulinį karą. Tie neorganiški ir 
nenatūralūs santykiai sudaro žymiai di
desnį pavojų pasaulio taikai, negu kon
fliktas tarp Rytų ir Vakarų.“ Todėl esą, 
Amerika turinti žiūrėti į Rytų Europos 
savarankiškos egzistencijos aspiracijas 
„Sovietų stiprios geopolitinės įtakos kon
tekste“.

Toks Amerikos politinių tikslų aiškini
mas sukėlė audrą protestų iš Rytų euro
piečių pusės. Tada, kalbėdamas Atstovų 
Rūmuose, Sonnenfeldtas apgailestavo, kad 
jo kalba buvusi klaidingai suprasta. Jis 
nepritariąs Sovietų hegemonijai Rytų Eu
ropoje. Kaip ir prez. Fordas, jis supran
tąs Rytų Europos tautų laisvės aspiraci
jas ir smerkiąs represijas, kuriomis sie
kiama sustabdyti tautų teisėtus siekimus.

Tokių sentimentų netrūksta Vakarų pa
saulio visuomenėje. Bet Vakarų valstybių 
politika nėra pagrįsta sentimentais. Ją 
diktuoja realybė, galiojančios tarptauti
nės sutartys, ypatingai Jaltos susitarimas, 
kuris nustatė karą laimėjusių valstybių 
įtakos sferas Europoje. Tų susitarimų pa
sekmė — Helsinkio „galutinis aktas“, 
Sonnenfeldto doktrina ir Europos komu-

Paskutinėmis gautomis žiniomis, Algir
das Bražinskas susituokė su Bernadeta 
Miliauskaite, gyv. Worcesteryje, Mass. Tai 
esanti jų ilgesnio susirašinėjimo pasek
mė, tėvams pritariant. Tomis pačiomis ži
niomis Bražinskai tikrai buvo nuvykę į 
Venecuelą, bet nesijautė saugūs ir, pasi
svečiavę pas vietos lietuvius apie 3 savai
tes, nelegaliai atvyko į Ameriką. Tėvas 
pasiliko New Yorke, o sūnus išvyko į Wor- 
chester, kur ir apsivedė.

Po dviejų savaičių jis čia buvo policijos 
suimtas ir atgebentas j Bostono kalėjimą. 
Sužinojęs apie sūnaus suėmimą, tėvas 
pats nuėjo į imigracijos įstaigą ir pasida
vė. Dr. J. K. Valiūnui davus už kiekvieną 
po 5.000 dolerių užstato, jie buvo iš kalė
jimo iki teismo paleisti ir apsigyveno pas 
dr. Valiūną. Tikimasi, kad jiems pavyks 
gauti leidimą pastoviai apsigyventi Ame
rikoje.

Rugsėjo 22 d. buvo suorganizuotas Bra
žinskų susitikimas su spaudos atstovais. 
Čia Bražinskai papasakojo savo nuotykin
go gyvenimo istoriją ir perskaitė platų pa
reiškimą, kuilį išspausdinsime sekančią 
savaitę.

PRIŽADA NEBAUSTI

Japonijoje nusileidusio Sovietų lakūno 
V. Belenkos žmona viešai pareiškė, kad 
jos vyras nebūtų nubaustas, jei sugrįžtų 
iš JAV. Jos pareiškimą patvirtino užs. 
reik, ministerijos pareigūnas Krylovas. 
Pareiškime sakoma, kad Belenko atsidū
rė Japonijoje per klaidą, jis nebuvęs iš 
anksto pasiruošęs pabėgti. Belenkos šei
ma pasiuntusi specialią telegramą JAV 
prezidentui Fordui, kurioje prašoma pa
dėti susigrąžinti lakūną.

Politinis simpoziumas
Greater London Labour Tribune Group 

rugsėjo 18 d. surengė vienos dienos poli
tinį simpoziumą tema — Darbiečių parti
ja ir Rytų Europa. Jis vyko Centr. Londo
no Politechnikume nuo 10 iki 16 vai. Pro
grama susidėjo iš dviejų dalių: paskaitos 
ir pranešimai bei diskusijos.

Pirmininkui atidarius simpoziumą, pir
mąja kalbėtoja buvo pakviesta parlamen
to narė Audrey Wise. Ji savo kalboje pri
minė, kad dažnai kritikuojama Čilė, Pie
tų Afrika ir kitos valstybės, bet visada bi
joma paliesti Sovietų Sąjungą. Ar ne lai
kas esąs atkreipti socialistams dėmesį į 
Sov. Sąjungą, kuri save laikanti socialis- 
tiška ir demokratine valstybe, 'bet kurioje 
pilna kalėjimų ir koncentracijos stovyk
lų? Iš tikrųjų tobuloje socialistinėje šaly
je neturėtų būti iš viso kalėjimų.

Nijolė Sadūnaitė

Lordas Soper kalbėjo apie religijos per
sekiojimą Rytų Europoje. Esą, nuvykus į 
Sov. Sąjungą, pareigūnai rodo tik tai, kas 
jiems patinka. Bet turint pakankamai 
drąsos, galima pamatyti ir neigiamąsias 
religinio gyvenimo puses. Religinę padėtį 
Rusijoje pakankamai nušviečiąs jau tas 
vienas faktas, kad iš buvusių 1917 metais 
Maskvoje 300 bažnyčių šiuo metu religi
nes funkcijas atlieka tik trys.

Advokatė Penny papasakojo apie žydų 
padėtį Sov. Sąjungoje. Ji ten buvusi susi
tikusi daugelį žydų, kuriems neleidžiama 
išvykti iš Sov. Sąjungos. Kijeve, Maskvo
je ir (Leningrade ji mačiusi tų žmonių var
gą, nes pareiškus norą emigruoti, jie tuoj 
netenka darbo. Būdami bedarbiai, jie ne 
tik skursta, bet laikomi parazitais ir ne
apkenčiami.

Popietinėje sesijoje Tribūne grupės sek
retorius Mark Jenkins papasakojo simpo
ziumo dalyviams apie Nijolės Sadūnaitės 
teismą. Jis citavo iš knygos „No Greater 
Love“ jos pareiškimus teisme apie tai, 
kaip Sovietų pavergtos tautos siekia lais
vės, kurią visoms tautoms pažadėjęs Le
ninas, bet to pažado nepaisą Maskvos biu
rokratai.

Buvo pasiūlyta priimti protestą britų

A. BRAŽINSKAS APSIVEDĖ SIŪLO BOIKOTUOTI

vyriausybei, kad ji padariusi savo tautai 
gėdą, nedalyvaudama Katyno aukų pa
minklo atidaryme. Tas paminklas esąs 
žmonėms tos tautos, kurie pirmieji pasi
priešino nacių diktatūrai.

Diskusijose dar buvo keliami klausimai 
dėl korespondencijos trukdymo Sov. Są
jungoje ir per didelių mokesčių už siun
čiamas dovanas giminėms sušelpti.

Trumpą kalbą pasakė disidentas Vik
toras Fainberg, ką tik grįžęs iš Katyno 
paminklo atidarymo iškilmių. Jis ten pa
dėjo vainiką Žmogaus Teisių komiteto So
vietų Sąjungoje vardu. Savo kalboje jis 
priminė, kaip už .penkių minučių demonst
racijas dėl Čekoslovakijos invazijos jis 
buvo pasiųstas penkiems metams į bepro
čių ligoninę.

'Su dideliu pasitenkinimu ir plojimu bu
vo sutiktas Edvardas Batuką, 1971-jų me
tų Stetino lenkų darbininkų streiko komi
teto pirmininkas, dabar gyvenąs Anglijo
je. Jis papasakojo apie Giereko dalyva
vimą streikuojančių darbininkų mitinge, 
kuris neseniai buvo parodytas anglų tele
vizijos programoje. Anot jo, Lenkijoje 
šiandien ramu, bet niekas nežino, kas ga
li atsitikti rytoj. Lenkija esanti „Policinė 
demokratija“, nes vien tik viešosios poli
cijos ten esama 300.000. (Gyventojų 30 
milijonų).

Eduardas Goldstucker, žinomas Čeko
slovakijos marksistas, kalbėjo apie įvy
kius jo krašte, kurie privertė Vakarų so
cialistus persvarstyti savo nusistatymą 
Sov. Sąjungos atžvilgiu ir kartu atidarė 
akis vakariečiams komunistams, parody
damas, kad Maskvos komunizmas yra tik
tai Rusijos imperializmas.

IBaiigant nutarta, kad „Socializmui su 
žmogišku veidu“ nagrinėti reiktų sušauk
ti daugiau panašių simpoziumų.

Lietuviams tame simpoziume atstovavo 
DBLB krašto valdybos pirm. S. Kasparas.

Simpoziumo (pertraukos metu buvo ap
tariami politinių kalinių gelbėjimo reika
lai.

Salės prieškambaryje buvo dalyvaujan
čių tautybių staliukai su informacine me
džiaga. Neskaitant žydų, geirausiai ja yra 
apsirūpinę lenkai ir ukrainiečiai. Lietuvos 
reikalams atstovavo Nijolės Sadūnaitės 
„No Greater Love", A. Terlecko .Respect 
My Rights“, .^Lithuania“, „Lithuanian 
Catholics Under The Kinout“ ir kt.

Šis simpoziumas buvo ypatingai reikš
mingas, nes jį ruošė darbiečių kairiausia 
grupė, kuri įvairiomis progomis neslepia 
savo simpatijų komunistams.

S. K.

Neseniai Vakaruose atsiradęs rusų ra
šytojas A. Amalrik spaudos atstovams pa
reiškė: „Kol Rusijoje dešimtis žmonių ga
lės nuspręsti taiką ar karą, tol JAV ir Va
karai nebus saugūs. Jei JAV ir Vakarai 
nustotų teikę Rusijai ekonominę pagalbą, 
įvyktų krizė, kurią sektų reformos. Karo 
būtų išvengta.“

Toliau jis pabrėžė, kad vadinamoji de
tente nėra santykių pagerėjimas, o tik 
priemonė konsoliduoti visa, kas yra bloga 
Rytuose ir Vakaruose. Tokia padėtis ve
danti į katastrofą.

ČIA KALBA ARCHANGELSKAS...

„Welt am Sonntag“ (Nr. 38) įsidėjo ži
nią apie Sov. Sąjungoje paplitusias priva- 
tiškas radijo stoteles, kurias valdžia va
dina „oro piratais“. Esą, dažnai galima iš
girsti stotis, besivadinančias Natašos, Ro
binzono, Princo, > Angelo ir kt. vaidais. 
Tos stotys pranešinėja iš Vakarų pagau
tas ir į juostas įrašytas žinias ir perduo
da „pop“ muziką.

Sakoma, kad „piratinių“ stočių skaičius 
siekiąs 20.000. Radijo mėgėjai turį įsistei
gę net savo neoficialius klubus. Pagautus 
^mėgėjus“ baudžia po keletą metų kalė
jimo ir piniginėmis baudomis.

(Baudos neatbaido radijo entuziastų. 
Pvz. Archangelske (370.000 gyventojų) 
priskaityta 30 nelegalių stočių, o Donecke 
— 125.

Pagal policijos pranešimus, „oro pira
tai“ dažniausiai skleidžia priešsovietinę 
propagandą ir „religinius prietarus“. Pvz. 
Latvijoje nuteistas trims metams jaunuo
lis už vakariečių žinių per savo stotį sklei
dimą, o Kuibyševe suimta 19-kos metų 
mergina, tranšliavusi per savo „Camilles“

SęphjHios DIENOS
— (Bank of England uždraudė vienai 

Ulsterio firmai gaminti rankšluosčius su 
popierinio svaro paveikslu. Rankšluosčius 
publika pradėjo vartoti kelnaitėms ga
minti ar lopyti.

— 'Britų ICI firma suprojektavo fabri
ką baltymams iš Š .jūros dujų gaminti. 
Bandymai parodė, kad gaunamieji balty
mai yra labai geras pašaras gyvuliams.

— Japonai pranešė Sovietų ambasado
riui, kad lėktuvas MiG-25 būsiąs grąžin
tas išardytas atskiromis dalimis.

— Iš Kinijos pranešama, kad Mao kū
nas būsiąs balzamuotas ir laikomas vie
noje Pekingo aikščių, kad žmonės galėtų 
jį lankyti.

— Vienas britų provincijos laikraštis 
praneša, kad Sov. Sąjungoje yra trys bri
tų pilietės-pensininkės, gaunančios pensi
ją iper britų ambasadą. Dvi gyvena Rygo
je ir viena Maskvoje. Jos buvo dar prieš 
karą ištekėjusios už britų piliečių.

— Indijoje siautė didelės liūtys. Trys 
šimtai žmonių nuskendo, nukentėjo ir ja
vų derlius.

— Keturi čekų „rock“ muzikantai Pra
hoje nubausti nuo 8 iki 18 mėnesių kalė
jimo.

— Sovietų kosmonautai, praėjusią sa
vaitę nusileidę Sibire, Rytų Vokietijoje 
gamintais foto aparatais padarė 2.400 la
bai tikslių žemės nuotraukų.

— Rašytojo Bukovskio motina paneigė 
Vakaruose pasklidusias žinias, kad sovie
tų kalėjime esąs jos sūnus dabar gaunąs 
pagerintą dietinį maistą.

— Po vargingos kelionės 600 pakista
niečių, norėjusių išsikelti arabų naftos 
kraštuose, buvo grąžinti atgal. Pakeliui 
30 nelegalių emigrantų numirė.

— Rodezijos min. pirmininkui priėmus 
dr. Kissingerio planą valdžią per 2 metus 
perleisti juodiesiems, Rodezijos vyriausy
bės paskolų lakštų kaina biržoje smarkiai 
pailo.
pakilo.

— Lenkija atsisakė išleisti savo boksi
ninkus rungtynėms į Londoną. Priežastis 
—• Katyno paminklas.

— (B'ritai turi investavę Rodezijoje £220 
milijonų. Pasikeitus politinėms sąlygoms, 
įšaldytas biznis vėl pradės veikti.

— Sovietų kariškas lėktuvas nusileido 
Persijoje. Lakūnas pasiprašė pabėgėlio 
teisių Amerikoje. Jo pavardė Itn. I. Za- 
chimov.

— Vatikano delegacija dalyvavo Armė
nijos (Sov. S-goje) 20-ties metų nuo at

vardu pavadintą stotį nepadorias dainas 
ir anekdotus.

BAUDA UŽ RŪKYMĄ

Maskvos restoranuose visiškai uždraus
ta rūkyti. Negalintieji iškęsti, turės nau
dotis specialiai įrengtu rūkymo kambariu. 
Specialių bausmių už rūkymą nesą nu
matyta. Tačiau tiems klientams, kurie už
sidegs cigaretes, nebūsiąs duodamas mais
tas.

VATIKANO „OSTPOLITIK“

Po 14-kos sunkių derybų metų, arkiv. 
A. Casaroli paruošė dokumentus, kuriuos 
pasirašius, būtų atstatyti Vatikano diplo
matiniai santykiai su Rytų Vokietija, 
Vengrija ir Lenkija. Vienintelė kliūtis yra 
Lenkijos kardinolas Wysinskis. Prieš pa
sirašydamas sutartį, jis reikalauja sugrą
žinti į mokyklas religijos pamokas, pa
naikinti abortus legalizuojantį įstatymą ir 
atšaukti naujai paruoštąjį prosovietišką 
Lenkijos konstitucijos projektą.

R. Vokietijoje ir Vengrijoje visos kliū
tys diplomatiniams santykiams su Vati
kanu užmegzti esančios pašalintos.

AMBASADORIAI KONFERENCIJOJE

Labour partijos metinėje konferencijoje 
Blackpoolyje dalyvavo net 29 užsienio am
basadoriai. Jų tarpe Sov. S-gos ambasado
rius Lunkovas, Kinijos charge d‘affairs 
Ču Ci-juan ir specialios delegacijos iš sa
telitinių kraštų. Iš E. Bendruomenės kraš
tų ambasadorių atsiuntė tiktai V. Vokie
tija. Taip pat nedalyvavo JAV ambasa
dorė Mrs. Armstrong.

SIŪLO SĄŽINĖS KALINIŲ METUS

Londone įsteigtoji Amnesty Internatio
nal organizacija paskelbė savo veiklos 
raportą, kuriame sakoma, kad daugiau 
kaip šimtas įvairių kraštų vyriausybių 
dar pažeidinėja žmogaus teises — įkalina 
žmones dėl jų įsitikinimo, neleidžia jiems 
teisme gintis, kankina. Ypačiai daug tos 
rūšies prasikaltimų esą Afrikoje.

Organizacija siūlo ateinančiuosius 1977 
metus pavadinti „Prisoners of Conscien
ce Years“ (Sąžinės kalinių metais).

skiros katalikų bažnyčios įsteigimo iškil
mėse.

— Kauno „Žalgirio“ vyrų krepšinio ko
manda žaidė krepšinį Sirijoje. Laimėjo 
83:51.

— Lenkijoje sumažintos bausmės 7 dar
bininkams, nuteistiems per birželio suki
limus. Specialus intelektualų komitetas 
reikalauja visuotinės nuteistųjų darbinin
kų amnestijos.

— Spėjama, kad D. Britanijoje yra apie 
2.5 mil. žmonių, kuriuos reikia gydyti nuo 
alkoholizmo.

— Danų filmų režisierius Thorsen, ku
ris nori sukti filmą apie Jėzaus seks, gy
venimą, pareiškė, kad Anglijos karalienė 
neteisingai pasielgusi kritikuodama filmą, 
iki jo nematė.

— Praėjusį savaitgalį Maskvoje iškrito 
pirmasis sniegas.

— Kinijoje išsprogdinta dar viena ato
minė bomba.

— Hirošimos gyventojai pasiuntė Kini
jai protestą dėl atominių bandymų. Tele
grama nebuvo priimta.

— Prieš kelis metus amerikiečiai nupir
ko už milijoną svarų London Bridge ir 
pasistatė Arizonos dykumoje. Dabar jie 
prisipažįsta galvoję, kad perka istorinį 
Tower Bridge...

— Sovietų žvejų laivas, kurį anglai pa
sigavo žuvaujant savo pakrančių vande
nyse ir atsivarė į Plymouth, vadinasi 
„Dzūkija“. Jo kapitonas — Jakimenko iš 
Klaipėdos.
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Muravjovo epochos dvasia
(.Aušra“ Nr. 2)

„...Visais amžiais žmonės kalbėjo savo 
gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlai
kyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra 
tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo 
žemės užkampio, kur nebūtų naudojama 
sarva kalba...

.Ne žemės derlingumu, ne drabužių 
skirtingumu, ne šalies gražumu, ne mies
tų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet 
daugiausia išlaikydamos savo kalbą...

„...Sunaikinta kalbą, ir užgęsinti saulę 
danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atim
si gyvybę ir garbę. Sunaikink kalbą ir su
naikinsi santvarką, vienybę ir visokį do
rumą“... — rašė XVI a. vienas pirmųjų 
lietuvių tautos švietėjų ir gimtosios kal
bos ugdytojų Mikalojus Daukša.

,,Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko 
verta" —■ jau žymiai vėliau prabilo mūsų 
bendrinės kalbos kūrėjas Jonas Jablons
kis.

Atrodo, kad gimtosios kalbos reikšmė 
tautos gyvenime yra labai aiški ir jokių 
ilgesnių įrodymų nereikia, ypač šiandien, 
kai griūva paskutinės imperijos ir tautos 
pakyla laisvam gyvenimui. Deja, pasvars
tykime keletą Lietuvoje leidižamo „Tary
binio mokytojo“ numerių ir į mus pa
dvelks Acakčejavo ir Muravjovo epochos 
ledinis šaltis... Epochos, kuri mynė po 
kojomis visas lietuvių tautos teises, įskai
tant ir teisę kalbėti gimtąja kalba. Leis
kime kalbėti pačiam laikraščiui. „Tary
binis mokytojas“, 1975. XII. 21 d. Nr. 95 
(2076), rašė (straipsnis perspausdintas iš 
laikraščio „Užitelskaja gazeta“, 1975. XI. 
18, autorius prof. Volkovas)

„Rusiškai šneka laisvai...“
G. Volkovas gėrisi, kad nuošaliame Lie

tuvos kaime šešerių metų vaikas jau 
stengiasi su nepažįstamu žmogumi (rusu) 
kalbėti rusiškai! Užkalbinti ir didesni 
vaikai netrukus ima šnekėti visiškai 
sklandžiai. Visur palanki moralinė ir psi
chologinė aplinka gerai ir plačiai moky
tis rusų kalbos, kuri savanoriškai pasi
renkama ir kaip mokymo dalykas, ir kaip 
bendravimo priemonė. Tačiau supratimas 
turi peraugti į dvasinį poreikį. Ir tai, ko 
gero, svambiausias mokytojo uždavinys“.

Autorius toliau pasakoja, kaip jis bu
vęs Druskininkų I vid. mokykloje, kur ru
sų kalbos pamoką IV klasėje vedusi mo
kytoja Vida Šaliauskienė. Pamoka buvu
si labai gera, ypač dėl to, kad rusų kal
bos mokymas vykęs kartu su etinės kul
tūros mokymu. Autoriui patikusi ir tos 
pačios mokyklos XI klasėje mokyt. Jani
nos Bingelienės vesta pamoka apie Maja- 
kovskį. G. Volkovas šiais žodžiais išreiš
kia savo entuziazmą:

„Taip Majakovskio žodžiai tampa jau
nuolių žodžiais, poeto jausmai — jų jaus
mais, jo įsitikinimai — vaikinų ir mergi
nų įsitikinimais. Majakovskis ir rusų kal
bos mokytoja — jų idėjiniai auklėtojai“.

Savo straipsnį autorius baigia taip:
„Tad tegul kiekviena rusų kalbos pa

Aspects of
Eyewitness Describes Colonial Practices

(Skaitytojams, kurie dar neišmoko 
lietuviškai)

Vladislovas Žilius, a noted Lithuanian 
painter, arrived in New York in June. He 
was allowed to emigrate earlier this year 
after a prolonged confrontation with So
viet authorities. This is his account of his 
and his countrymen's experiences.

...My desire to leave goes many years 
back. I felt it already when, as a draftee 
in the barracks of Cherniachovsk (Koe- 
nigsberg-Kaliningrad area), I was forcib
ly acquainted with the Russian engine of 
destruction. Here we were being inculca
ted with a fanatical hatred of everything 
non-Russian; here we were being taught 
to hate and distrust our fellow-men; here 
I was frequently reminded that I was a 
fascist (?!) simply because I was... a Li
thuanian, „and Lithuanians are all fa
scists.“
Intellectuals? Shoot Them!

Major Guliayev, one of my commanding 
officers, was profoundly convinced of this 
identity. He was also haunted by another 
specter — the intelligentsia. He had a so
lution for them: streliat!, shoot them down 
everywhere and under any circumstances, 
in this case without any national discri
mination...
Russian Carpetbaggers in Lithuania

Here is frequent scene in Vilnius and 
Kaunas: strange types, mostly in groups, 
always dressed in lumpy quilted jackets 
and pants. Two huge sacks across the 
shoulders, one in front and the other in 
the back, a suitcase in the right hand and 
some strangely shaped luggage in the left. 
These are the famous Russian meshochni- 
kl (carpetbaggers). Do not confuse them 
with beggars — they are normal Soviet 
citizens, and some are displaying rows of 
„victory" medals on their padded jackets. 
Some are udarniki truda (shock workers). 
They have come to Lithuania from all 

moka tampa įvykiu mokinio gyvenime, 
svarbiu jo dvasinio gyvenimo faktoriu
mi“.

Komentarų čia nereikia. Autoriui galė
tų pavydėti net Nikita Muravjovas. Ir pa
starajam nebuvo atėjusi į galvą mintis 
nutautinimo procesą sutapatinti su etikos 
normų diegimu.

1975. XI. 5 d. Nr. 88 (2071) „Tarybinio 
mokytojo“ pirmame puslapyje įdėtas mot
to:

„Sparčiau besiplečiant tarpnacionali
niams ryišams ir bendradarbiavimui, di
dėja reikšmė rusų kalbos, kuri tapo visų 
Tarybų Sąjungos nacijų ir tautybių savi
tarpio bendravimo kalba“ — L. Brežne
vas“.

Po juo pateikiama informacija apie 
TSRS Švietimo ministerijos surengtą Taš
kente konferenciją rusų kalbos dėstymo 
ir mokymo tobulinimo klausimais.

Laikraštis „Užitelskaja gazeta“, 1975. 
X. 30, išspausdino sutrumpintus šios kon
ferencijos pranešimus, o „Tarybinis mo
kytojas“ minėtame numeryje pateikė du 
perspausdintus pranešimus.

Pirmojo pranešimo „Tarpusavio ben
dradarbiavimo ir bendravimo kalba“ au
torius —• kandidatas į TSRS CK biuro na
rius, Uzbekistano kompartijos CK pirma
sis sekretorius S. Rašidovas. Nešykštėda
mas rytietiškų liaupsinimų, jis pirmiausia 
išgarsina rusų kalbą ir iškelia jos pasau
linę reikšmę.

Štai vienas kitas šių liaupsinimų:
„Neįkainojamą vaidmenį suvaidino ru

sti kalba visų nacionalinių Rusijos pa
kraščių tautų kovoje prieš vietinius eks- 
plotatorius ir carizmą, už savo laisvę, ne
priklausomybę ir nacionalinį progresą“...

„...Tokie žymūs rašytojai švietėjai, 
mokslininkai... kaip I. čavčavadzė Gruzi
joje, M. A. Achundovas Azerbaidžiane... 
J. Ramis Latvijoje, Žemaitė Lietuvoje, N. 
Kraževaldas Estijoje, Gafodula Tokajevas 
Totorijoje ir daugelis kitų didžiai vertino 
rusų liaudies indėlį į pasaulinę kultūrą ir 
kvietė savo tautas mokytis rusų kalbos".

Norisi pertraukti pranešimo autorių ir 
paklausti:

Kokia kalba parašytos knygos 40 metų 
buvo nešamos iš Prūsų į Lietuvą? Kieno 
kulkomis buvo pervertos knygnešių krū
tinės? Kada Žemaitė pritarė nutautinimo 
politikai?!

Vargu ar jis galėtų ką nors atsakyti į 
šiuos klausimus. Taip kalbėti gali tik 
žmogus, neturįs menkiausio supratimo ne 
tik apie lietuvių, bet ir apie kitų Rusijos 
engiamų tautų praeitį.

S. Rašidovas šlovina Rusiją net iki kok
tumo. Jis sako, kad rusų tautą visi nepa
prastai gerbia ir myli. Per rusų kalbą su- 
artėjančios nacijos, ji esanti tarybinio, 
visuomeninio gyvenimo pamatinis postu
latas.

.Tarybiniai žmonės turi tik vieną tė
vynę — Tarybų (Socialistinių Respublikų 
Sąjungą — ir vieną tikslą — komunizmo 
statybą. Jų viena ideologija — marksiz- 

Russification in Lithuania
over the „wide Soviet fatherland“ to do 
some thorough shopping. Once they reach 
Vilnius, they fan out all over the city. 
Their first question upon leaving the train 
is usually: Gdie kolbasa? (Which way to 
sausage).
Lithuanian History Suppressed

The Russians have also solved the pro
blem of Lithuania's history in a most effi
cient manner. The officially approved his
tory of Lithuania begins in... 1917. Any
thing prior to that is not to be publicized. 
In past years, the occupation government 
used to tolerate commemorations of the 
1863 revolt (Lithuanians & Poles against 
Tsarist Russia. Ed.), but today this is out. 
Whoever mentions such dates and events, 
is accused of „inimical agitation against 
the great Russian nation.“ Any mention 
of Independent Lithuania is taboo, no 
matter what one might say about it. Such 
words as „freedom“ or „Lithuania“ irrita
te the army of „stęol-pigeons“ in any con
text and make them suspicious.

Any mention of the powerful mediaval 
Kingdom of Lithuania, or Lithuania as a 
partner in a Commonwealth with Poland, 
carries considerable dangers. Such a thing 
did not exist, it could not have existed. 
The map of 16th century Lithuania, still 
hanging in the Vilnius Museum of Ethno
graphy, drives guests from Moscow into 
fits of hysteria. And these are members 
of the Russian intelligentsia, because the 
perennialy drunk Russian proletarians do 
nbt visit museums. How many historic do
cuments about Lithuania's past are rotting 
away in the closed sections of the Mu
seum — ther exhibition is not permitted. 
Finally, teaching of Lithuania's history is 
forbidden in Lithuania's schools.
Russian Chauvinism in Bloom

The Great Russian chauvinism is sup
ported and maintained by communist or
gans and institutions. Russian newcom- 
mers in Lithuania are allowed to mock Li
thuanians and their language.

Several thousand Russian families are 
brought to the larger Lithuanian cities

Poetas iš anapus
Jau antrą kartą Londone apsilankė jau

nas Sovietų poetas Ifgenijus Jevtušenko. 
Vieni jį laiko geriausiu sovietinės poezi
jos atstovu, kiti intelektualiniu disidentu, 
dar kiti — KGB agentu.

Įvairiuose susitikimuose su britų pub
lika, jis pats šokiruoja, bandydamas sė
dėti ant dviejų kėdžių, neprarasti popu
liarumo, bet taip pat ir bilieto į Maskvą. 
Pvz. jis pareiškė publikai tokį kalambū
rą: „Aš nesisakau atvykęs iš rojaus, bet 
taip pat nesakau, kad atvykau į rojų“.

Kitoje vietoje jis išsireiškė, kad geriau
sia teisybė yra kova už teisybę ir geriau
sia laisvė — kova už laisvę. Tikrasis žmo
nių teisėjas esąs Dievas, kurio, žinoma, 
jis nepripažįsta. Supraskite šią žodžių 
mišrainę kaip jums patinka...

Jevtušenko nepatenkintas, kad užsienie
čiai norį nuspręsti Rusijos likimą. Ten 
taip pat esą daug rašytojų, kurie skleidžiu 
demokratizacijos mintį, bet užsieniečių 
akis jų nepastebinti.

Skaitydamas savo poeziją viename Lon
dono centre esančiame knygyne, publikos 
pakritikuotas, jis prisipažino, kad kai ku
rie jo eilėraščiai esąs tik mėšlas. Tačiau 
jo kuklumas pranyko, kai publika pradė
jo teikti tokius klausimus: Kada parašysi 
poemą apie persekiojamus savo kolegas? 
Kada bus išlaisvintas Bukovskis? Mes 
laukiame poezijos apie žmogaus teises! 
Ar žinai, kad tikrieji poetai pūva kalėji
muose?

Tada Jevtušenko pareiškė: „Aš esu tik 
poetas, ne valdžios atstovas. Jei aš būčiau 
kalėjime, jūs užjaustumėt ir gerfotumėt 
mane“. Atsikvošėjęs vėl pradėjo politikuo
ti: „Mes mylime savo tėvynę, dirbame dėl 
jos laisvės, norime tik joje gyventi“. O 
pabaigai jis parkaitė eilėraštį, kuriame 
sakosi norįs gyventi viso pasaulio kraštuo
se... Ir suprask, žmogau, modemišką so
vietinį poetą...

Dr. Sacharovo kelione
„Times“ įsidėjo Maskvos korespondento 

Ch. Wren aprašymą, kaip Nobelio premi
jos laureatas ir jo žmona keliavo į Sibiro 
gilumą aplankyti ištremto draugo, disi
dento fiziko Andriejaus Tverdochlebovo. 
Nors ir turėdamas silpną širdį, Sacharo
vas pasiryžo nukeliauti 5.000 mylių ir pa
guosti ištremtąjį. Kelionė buvo varginga 
ir su nuotykiais.

Tverdochlebovas buvo apgyvendintas 
Jakutskaja rajone, mažame Niunbaichano 
kaimelyje. Sacharovai pirmiausia nuskri
do į Mirnij miestą vakarų Jakutskaje. Iš 
ten jie turėjo pagauti kartą per dieną 

mas, vienas vadas — didžioji Lenino par
tija... Jų vieninga, socialistinė savo turi
niu kultūra“.

Taip liaupsinant, kitų tautų kultūroms 
ir nacionalinėms kalboms visiškai nebe
lieka vietos. Išvada aiški ir paprasta: tu
ri būti viena kalba — rusų kalba.

and are given apartments and jobs out of 
turn. A Lithuanian, for example, may 
have been living in Vilnius for 10-15 years 
and still not have an apartment, and this 
is considered quite normal. But a nomad 
from Russia must be provided with an 
apartment immediately — at the expense 
of the Lithuanian who is beginning to feel 
homeless in his own land. The newcomers 
are arrogant. Quite consciously, it is the 
uneducated, criminal element that .is 
chosen for import to Lithuania.

Methodic Russification in Progress
Plants and factories are being methodi

cally russified. The leading personnel is 
composed of Russians. The following 
agencies have been completely russified 
in Vilnius, Kalipėda, Panevėžys, Šiauliai 
and, partly, in Kaunas: all lower rank ser
vice establishments, housing boards, bus 
and railway stations, post office, militia. 
In some places, Lithuanians are appointed 
to execute positions for decorative pur
poses. bus their deputies are, as a rule, 
Russians who wield factual power. This 
rule is especially observed in the entire 
Party administration of Lithuania as well 
as in the puppet government, where Griš
kevičius performs purely marionette func
tions in the shadow of Charazov.

When a Lithuanian comes to a city 
from the provinces, he faces a strict KGB- 
supenvised registration system. To settle 
in a city legally, one is required to have 
13 square meter living space and a proof 
of a job in that city. But if a Lithuanian 
does not have a registration stamp in his 
passport, he cannot get a job — and with
out an employment stamp he cannot re
gister for housing. Russians are spared 
such bureaucratic excesses.

Centers of Russification Established
With the support of the late Party Sec

retary Sniečkus and of the present one. 
Griškevičius, centers of Russification are 
being established in Lithuania. The town 
of Elektrėnai was built to serve the Vie
vis power plant. The servicing could be 

skrendantį .mažą lėktuvą į Niurbą, mies
telį apie 160 mylių nuo Tverdochlebovo 
vietovės. Tik parodžius trigubo Sovietų 
darbo didvyrio dokumentus, jiems buvo 
pažadėta lėktuve vieta, bet naktį turėjo 
praleisti miegodami ant kėdžių.

Po 27 valandų atkeliavo į Niurbą. Iš čia 
reikėjo pasiekti už 12 mylių esantį Niur- 
baichano 'kaimelį. Jokio autobuso ar kitos 
susisiekimo priemonės. Paprašius auto
mobilio, jie buvo išbarti, todėl į kelionę 
išsirengė pėsti. Pakeliavus šunkeliais po
rą mylių, juos pasivijo kelių inspektorius 
kapitonas Gaj ir patarė grįžti atgal, nes 
naktį galį miške paklysti. Jiems atsisa
kius, jis pasiūlė savo automobily pavėžin
ti. Tačiau vos susėdus, jis apgręžė mašiną 
ir sugrįžo atgal į miestelį...

Sacharovai pradėjo kelionę iš naujo. 
Temstant juos pasivijo kitas automobilis, 
kurio savininkas pasisakė esąs policijos 
įspėtas nepavėžinti Sacharovų. Ilgai pa
klaidžioję, jie sutiko porą jaunuolių. Šie 
iš pradžių patarę grįžti atgal, bet vėliau 
jiems rodę kelią ir padėję išvengti miško 
liūnų.

Atvykę į kaimą, jie ieškojo namelio, 
prie kurio vartų yra padėta padanga ir 
puodas. Tokio namelio nuotrauką jiems 
buvo davusi Tverdochlebovo motina. Čia 
turėjo gyventi jos sūnus.

Suradus namą, jie įėjo tiesiai į kamba
rį. .Andriejus mūsų nelaukė, nes nieko 
nežinojo apie atvykimą. Jis tik nustebęs 
kartojo: „charašo, charašo"...

Kadangi pasitaikė sekmadienis, tai vi
si trys draugai tikėjosi praleisti dieną 
kartu. Tačiau atėjęs Tverdochlebovo prie
vaizda, išvarė jį į neapmokamą darbą 
valstybei. Už sienos gyveno du geologais 
pasivadinę KGB agentai ir klausėsi jų pa
sikalbėjimo.

Nors ir trumpai pasimatę, visi trys bu
vo laimingi. Kitą dieną vietos mechanikas 
Sacharovus atvežė į Nimbą. Jie grįžo į 
Maskvą pervargę, bet patenkinti, aplankę 
draugą nelaimėje.

Jaunimui
SEKTINAS PAVYZDYS

Skotų lietuvių kilmės klierikas Kazi- 
mieras-Kenneth Stewart Philadelphijoje 
pasakė kalbą, kurios ištraukas pakartojo 
jaunimo žurnalas „Ateitis“. Dalis jų pa
kartojama mūsiškiam jaunimui susipažin
ti ir pasvarstyti.

„Iš mano vardų matyti, kad esu lietu
vis ir Skotas. Mano vardai yra Kenneth ir 
Kazimieras, pagerbiant abi šeimos puses. 
Mano kraujas, kilmė, paveldėjimas kilę iš 
abiejų tų gražių kraštų. Jie padaro mane 
itai, kuo aš esu. Tačiau, nuo vaikystės bu
vau auginamas mamos šeimos, Matukų. 
Jie puoselėjo manyje gilią ir stiprią mei
lę Lietuvai. Nuo ankstyvaus amžiaus di- 
džiavausi savo lietuviška kilme.

Ir štai kodėl aš myliu Lietuvą. Aš, aiš
ku, gimęs čia. Tačiau krauju ir kilme esu 
lietuvis. Myliu tą kilmę kasmet daugiau. 
Neužmirštu šio krašto, tačiau, būdamas 
vaisius šimtų metų lietuviško darbo, mei- 

done by Lithuanians, but the town was 
built expressly to settle Russians. Almost 
100% of the population of the town are 
Russians. The Lithuanian language is 
rarely heard there. The town is rapidly 
expanding, thanks to the constantly 
arriving new „specialists“ and their rela
tives. The wave of rapes, robberies and 
murders is spreading rapidly through the 
area and is reaching neighboring towns. 
In vain dos the militia search for culprits 
after a routine robbery or a murder in 
Vilnius or Kaunas — they have been re
laxing at home, in Elektrėnai, for quite a 
while already. That's where the new gene
ration is growing and successfully taking 
over the „revolutionary“ experience of 
their parents. Similar centers are rising 
rapidly in Kėdainiai, Mažeikiai and else
where (without even mentioning Vilnius, 
Kaunas and Klaipėda).

Lithuanians >— Cannon Fodder for 
Russian Army

Each year some 100.000 young Lithua
nians are drafted into the Russian army, 
for an experience in dehumanization. Fre
quently, they are forced to participate in 
dirty Russian terrorist operations. Many 
Lithuanians did not come home from 
Hungary in 1956, some failed to return 
from Czechoslovakia in 1968, others are 
perishing along China's borders today. 
Baltic draftees constituted a sizeable por
tion of the Soviet Russian army units that 
perpetrated the pogrom in Czechoslova
kia in 1968. This serves the purpose of in
citing non-Russian nations against each 
other. It is better for Moscow if the 
Czechs or Hungarians will think that the 
Lithuanians, Estonians and Latvians are 
also their enemies.

Lithuanians who manage to pass the 
extremely thorough KGB screening and 
suceed in going abroad with a tourist 
group, are strictly forbidden to say that 
they are Lithuanians from Lithuania. 
Their instructions allow them to intro
duce themselves as tourists from the So
viet Union — literally, ,,we are Soviet 
tourists“. Each of these groups is accom
panied by KGB' guides both from Moscow 
and from Vilnius. (ELTA) 

lės, didvyriškumo ir lietuviškoje žemėje 
pralieto kraujo ir Skausmo, aš esu lietu
vis.

Prieš 15 metų Amerikoje buvo mokoma 
„melting pot“ teorija. Atsimenu pradinė
je mokykloje aiškinimą, kad visi gyvena
me dideliame lydymo katile, kuris panai
kina skirtumus ir viską paverčia vienodu 
produktu. Moytojai tačiau niekad nepa
aiškino, koks tas produktas turėtų būti. 
Aš tuomet įsivaizdavau didelę masę iš
tirpdytų vyrų ir moterų. Visi šoko į puo
dą, apsirengę savo tautiniais drabužiais, 
dainuodami savomis kalbomis. Tada puo
das buvo apverstas ir ištekėjo nelaimin
ga, murzina masė. Nebebuvo muzikos, 
skirtumų. Visi buvo vienodi — ir nieko 
ypatingo. Visi beveidžiai žmonės stovinė
jo nelaimingi ir paskui pradėjo pyktis, 
nes gyvenimas buvo nuobodus. Nebesido
mint gyvenimu, savimi ar vienas kitu, pli
to neapykanta ir nesantaika.

Neseniai teko girdėti pasakojimą apie 
vieną Naujosios Anglijos gimnazistą. Jo 
lietuvis senelis mirė, ir jaunuolis nutarė 
išmokti lietuviškai. Jis pradėjo lankyti 
lietuvių šeštadieninę mokyklą, kurioje, 
pasodintas tarp pirmo skyriaus mokinu
kų, atrodė gana juokingai. Paklaustas, 
kodėl jis taip daro ir leidžia save pajuok
ti, jis atsakė, kad tai daro dėl to, nes nie
kad nepažinojęs savo senelio. Jis su juo 
niekad negalėjęs tikrai pasikalbėti ar jo 
tikrai mylėti. Jis norėjo žinoti, koks žmo
gus buvo jo senelis. Senelio mirtis iškėlė 
jam Mausimų. Po kiek laiko jaunuolis 
pramoko kalbą ir aktyviai dalyvavo lietu
viškoje veikloje. Jis ne tik susipažino su 
savo seneliais, bet ir save surado. Jis bu
vo tos pačios kultūros, kaip ir jo seneliai. 
Jis buvo lietuvis. Nors jo tėvai atsižadėjo 
tos kultūros, norėdami susilydyti su Ame
rika, ji vis tiek buvo jo kraujuje. Jo mi
ręs senelis sužadino gyvybę jame — pa
jutimą, kad jis buvo asmuo, kuris gali 
bręsti visuose savo gyvenimo bruožuose. 
Jis nebuvo bešaknis individas, nepriklau
sąs nuo kitų. Jis buvo asmuo ir jame vy
ko asmeninė drama. Jo lietuviškas krau
jas buvo tas pats kraujas, pralietas 14 
šimt. su Gediminu ir vėliau su Vytautu ir 
šv. Kazimieru. Jo kraujas buvo pralietas 
1940 metais ir net dar 1976 metais Lietu
voje, kovojant už Dievą ir žmogiškas tei
ses. Dievas veikė tarp savo žmonių, ir 
jaunuolis buvo dalis tos šventos istorijos. 
Nors jis nebuvo ten gimęs, jis turėjo Lie
tuvą geriau pažinti ir ją mylėti.

Aš šitaip jaučiuos. Aš ir daug kitatau
čių juodų, ispanų, ukrainiečių, italų šitaip 
tikime. Aš esu lietuvis. Aš turiu savo tė
vynę. Aš esu savo tautos dalis ir pasidi
džiuodamas galiu gerbti kitų kultūras.“

BRAZILIJA

Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
ruošiasi valdybos rinkimams š. m. spalio 
mėnesį. Laikinąją valdyba, nuo birželio 
mėn. turėjusią tris posėdžius, sudaro: Ar
noldas Zizas (pirm.), Silvija Bendoraity- 
tė (vicepirm., ir IV PLJK reikalai), Ja- 
nete Nikitaitė (sekr.), Maurytis Bendorai- 
tis (ižd.), Lidija Rubliauskaitė ir Alek
sandras Valavičius (jaunimo ryšiai), Ži
vilė Jūraitytė (informacija), Nancy Nar- 
butytė (politiniai reikalai), Leonisė Rub
liauskaitė (lituanistika), Klaudijus But
kus ir Elena Baraišytė (nariai).

NEPAGEIDAUTINA PAŠAIPA

JAV pasirodė naujas filmas, pavadintas 
„The Man Who Fell to Earth“. Jame vaiz
duojama iš kitos planetos nusileidusi bū
tybė, kurios žemės gyventojai paklausia: 
„Are you Lithuanian?“ Filmo gamintojai 
paaiškinę, kad tai padaryta „nerviniam 
įtempimui palengvinti“. Panašių televizi
jos filmų ir radijo vaidinimų būta ir Ang
lijoje. Atseit, kai kas mus vis dar laiko 
nežinoma, užmiršta gentim, kurios var
das tinka nervams nuraminti... Gaila.

Jonas Kadžionis
POEZIJA Iš TOLI

Gulbes
Skambus ryto 'Halsas rūpestėliais šaukia. 
Tarp vandens lelijų viešnios debesų, 
lyg širdies svajonės, iškilmingai plaukia 
į užburtą pilį lūkesčių visų.

Rūkais padūmavus žemė atnašauja.
Saulė dengias šydu. Trenksmas, — ir 

tamsu...
Raudona dienelė lyg žarijų sauja 
prašneka didžiulio sielvarto balsu.

Prie vandens lelijų juodas skausmas žydi, 
o nelaimingoji įsuka vis ratu:
gal prikelti trokšta, o gal tik palydi... 
Gaila gulbių giesmės, jos nesuprantu.

Išgąstingai blaškos, krūpčioja pušaitės. 
Žėri jau |padangė, skausmo iškelta.
Ta, kuri žaismingai tiktai ką čia švaistės, 
krenta š(ai į žemę žvaigždute balta.

Nusidengus veidą saulė pažiūrėjo 
į skausmingą žemę giedrumu dangaus, — 
čia, kur džiaugsmas tryško, (numestos 

gulėjo 
baltų gėlių puokštės, nutryptos žmogaus...

Uralas, 1976 m.
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Skautu stovykla Sodyboje
(Liepos 24-31 d. d.)

štai ir vėl prabėgo metai — mėnesiai, 
savaitės ir dienos, vėl atėjo laikas skau
tiškam jaunimui susiburti po Sodybos ža
liais beržais. Paskutiniųjų metų stovyk
la, atrodo, pasisekė, nes šiais metais da
lyvių skaičius net trečdaliu padaugėjo.

Kaip ir visuomet, pirmieji atvyko pe
tys svarbiausi stovyklos pareigūnai — 
maisto gamintojai Algis ir Irena Gerdžiū- 
nai su sūnum Mindaugu. Be prieštaravi
mo kasmet tvirtinama, kad stovykloje 
gaunam geriau valgyti kaip namie, o tai 
yra šių pasišventusių skautininkų nuopel
nas. Jau penktadienį popiet virtuvės ra
jone kruta — dūmai kyla į dangų ir ver
da arbatai vanduo. Per dienų atvyksta 
dar vienas kitas, ir stovyklos įrengimo 
darbai eina pirmyn: įtaisomas „tradicinis“ 

Čia mes stovyklavome

vandentiekis per kelią kasama „visokios 
duobės“, statomos palapinės, traktorius 
ištikimai veža virtuvei malkas.

šeštadienio rytą vėl šokam baigti pala
pines statyti. Atvyksta ir pats stovyklos 
viršininkas v. s. Jaras Alkis, kuris, ap
metęs prityrusia akįmi stovyklos rajoną, 
duoda mums patarimų.

Nors didesnė dalis stovyklautojų lau
kiama tik popiet, bet jau maišosi vienas 
kitas pažįstamas veidas, o jų tarpe ir „se
nas vilkas“ Rimantas Šova. Jis kasmet iš 
kažkur išdygsta ir priėjęs nekaltai klau
sia: „Ar galiu ką nors padėti?“ Tuoj gau
na kastuvą ar kitokį įrankį — tokių nai
vių žmonių mums daugiau reikėtų! Dėkui 
jam ir šiais metais už didelę moralinę ir 
fizinę pagalbą.

Dar viena maloni staigmena — eilę me
tų pranykusi, vėl pasirodė Nijolė Puo- 
džiukaitė-Pilcher ir su savo gražia šeima 
praleido visą savaitę mūsų tarpe.

Štai ir autobusas iš Manchesterio ir 
Derby. Nors išvargę po ilgos kelionės, vi
si su šypsenom sveikinasi ir žiūri į mie
lus veidus, štai jaunoji karta, kuri per 
metus išaugo, pagražėjo, vyresniųjų gal
vos gal šiek tiek pabaltėjo, bet kaip ma
lonu visus vėl sutikti...

Po vakarienės šaukiamas vadovų posė
dis ir skirstomos pareigos, šiais metais 
buvo nutarta leisti daugiau pasireikšti 
mūsų jaunesniems vadovams, nes Rajono 
veikla ateityje kaip tik ir bus jų rankose. 
Brolių pastovyklės viršininku buvo pa
skirtas s. v. vsl. Vytenis Zinkus, o sesių 
pastovyklę valdė vyr. sesė si. Daina Traš- 
kaitė. Pastovyklių viršininkai taip pat pa
sirinko jaunus pavaduotojus.

Sporto vadovu buvo paskirtas s. v. si. 
Gediminas Girėnas, o Taukuoto Puodo re
daktorium s. v. si. Algis Silnickas. Stovyk
los komendanto pareigas perėmė Rajono 
vadeiva v. s. Juozas Maslauskas, kasinin
ko pareigas — kaip ir visuomet, patiki
mas ir prityręs s. Antanas Jakimavičius.

Kitirraso0

„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 38) įsidėjo ra
šinį, pavadintą „Mažiau lėšų siuntiniams, 
daugiau laisvinimui“.

Ten, tarp kito, rašoma:
„Visi gerai žinome, kad dabar mūsų 

brolių ekonominis gyvenimas pavergtoje 
Tėvynėje nėra taip jau blogas. Todėl mū
sų broliai kenčia ne ekonominį, bet dvasi
nį ir tautinį badą. Jiems reikalinga reali 
pagalba. Tą pagalbą mes galime suteikti.

Simas Kudirka yra pasakęs: ,jei kas 
važiuoja į pavergtą Lietuvą, tai tevažiuo
ja drąsieji“. Taip, drąsieji, kad nebijotų 
prasižioti ir žinotų, kaip ir ką kalbėti. 
Nevienas neapgalvotais pasisakymais pa
sitarnauja komunistiniams žurnalistams, 
kurie vėliau iš šiaudo priskaldo vežimą.

Kita laibai neaiški tų apsilankiusiųjų 
pusė — tai jų beveik tylėjimas grįžus :š 
pavergtos Tėvynės. Beveik niekas nieko 
neparašo vaizdžiai ir detaliai, kaip dabar 
pavergta Tėvynė atrodo po 30 metų ver
gijos, koks Lietuvos jaunimas, kokia ben
dra lietuvių tautos nuotaika... Kaip atro
do dabar Tėvynės miestai bei miesteliai? 
Ar Tėvynė yra jau labai surusinta ir kas 
vyrauja mūsų tautoje — optimizmas ir 

Dvasios vadovu vėl maloniai sutiko būti 
kiųn. Aleksandras Geryba, o maisto ga
mybos negalėjom niekam kitam patikėti, 
kaip Algiui ir Irenai Gerdžiūnams. Dar 
po stovyklą maišėsi pora „barzdočių“, ku
rių pareigos nebuvo visiškai aiškios...

Sekmadienio rytą po pusryčių ir pamal
dų baigėm tvarkyti pastovyklių vartus, 
stalą ir laužavietes. Keistas jausmas 
apima stovint vienam prie laužavietės ir 
prisimenant visus tuos veidus, kurie ka
daise jauni, o vėliau suaugę, aplink laužą 
juokėsi ir dainavo...

Sekmadienio vakare įvyko pirmas iš
kilmingas vėliavos nuleidimas, įsakymai, 
himnas — pradėjom oficialiai stovyklau
ti. Po visų laukiamo „susipažinimo“ lau
žo, buvo pirmi nakties žaidimai, kuriuos 
suorganizavo ir pravedė Gediminas Girė
nas. Tie žaidimai turėjo didžiausią pasi

sekimą, ir per savaitę buvo pakartoti net 
keletą kartų!

Stovyklos dienos bėgte prabėgo. Žai
dėm, sportavom, iškylavom, o kas vakarą 
prie laužo juokėmės ir dainavom daug 
linksmų ir liūdnų dainų. Ypatingai buvo 
malonu, kad šiais metais svečiai iš Sody
bos gausiai dalyvavo mūsų laužuose ir 
net prisidėjo prie programos.

Ketvirtadienio vakare vėl mus aplankė 
buvęs vyriausias skautininkas Petras Mo
lis, atvykęs iš tolimos Amerikos. Jis pa
siliko mūsų tarpe iki stovyklos užbaigos.

Štai ir šeštadienis — paskutinė stovyk
lavimo diena. Privažiuoja svečių, kurie 
aplanko mūsų stovyklą ir stebi užbaigimo 
ceremonijas vėliavos aikštėje. Svečius ir 
atstovus iš kolonijų sveikino stovyklos 
viršininkas ir DBLS C. valdybos pirmi
ninkas, v. s. Jaras Alkis, o Tarybos vardu 
trumpai ir aiškiai žodlį tarė Rimantas Šo
va. Po to sekė įsakymai, įžodžiai ir visos 
kitos ceremonijos, užbaigtos Tautos him
nu.
Užbaigimo laužas, stovyklos kulminacinis 

punktas, kaip kasmet, įvyko tuoj po ce
remonijų. Buvo pasirodymai, dainos, juo
kai. Stovyklos oficiozas Taukuotas puo
das pranešė svarbesnius savaitės įvykius, 
ir visas laužas praėjo labai gražioj ir 
linksmoj nuotaikoj.

Po laužo vadovai nutarė tirti galimybes 
sekančių metų stovyklą organizuoti dvi 
savaites, nes septynios dienos, visų nuo
mone, per greitai prabėga. Vos tik susi
pažinom, susigyvenom, ir štai jau laikas 
važiuoti namo...

Tai buvo graži ir maloni stovykla, ku
rios ypatingą nuotaiką ir patrauklumą ge
rai supranta tik tie, kurie kasmet prie 
stovyklų prisideda ir jose dalyvauja. Bu
vo ašarų akyse, kai autobusui išriedant 
iš Sodybos, mojavom rankomis, dainuoda
mi „Sudiev... sudiev“.

Rimantas Valteris

pasipriešinimas, ar baimė ir pasyvumas? 
Gal jų tylėjimas ir patvirtina visus šiuos 
minėtiis liūdnus faktus?

Išeivijos lietuviai jau ilgus metus pa
deda savo pavergtiems broliams Tėvynėje 
ekonomiškai, siųsdami jiems nemažos 
vertės siuntinius. Bet ar jie pagalvoja, ko
kios stambios sumos susidaro iš to komu
nistų naudai, kad tais pinigais jie padeda 
komunizmui engti mūsų pavergtą tautą? 
Ar nebūtų teisingiau, kad išeivijos lietu
viai tas nemažas sumas pinigų panaudo
tų ne mūsų brolių fizinei pagalbai (jie jau 
nenuogi ir nealkani), bet jų dvasinei ir 
tautinei laisvei atgauti?

Mūsų tautos pavergėjas teisybės bijo. 
Todėl ir tą teisybę turime viešai skelbti 
ne vien tik išeivijos spaudoje, bet ir vie
tinėje spaudoje, radijuje, televizijoje. Ge
rai žinau, kad Anglijos lietuviai visai ne
pasinaudoja BBC radijo tinklu (mūsų 
pabraukta Red.). Ši stotis dažnai perduo
da žinias iš Rytų Vokietijos, Lenkijos, Če
koslovakijos, Vengrijos, bet apie Pabalti
jį ar Lietuvą niekad neužsimena. Grei
čiausiai todėl, kad jai niekas iš mūsų jo
kių žinių nesuteikia.“

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS LIETUVOJE

LONDONAS — TURISTŲ PUSIAUKELĖ

Po visą pasaulį išsisklaidę lietuviai pra
sigyveno, prakuto ir pradėjo keliauti. Per 
paskutiniuosius penkis metus lietuvių tu
ristų Skaičius ypačiai padidėjo. Pažymėti
na, kad netikėtai daug jų plūsta iš tokio 
tolimo kampo, kaip Australija. Matyti, 
ekonominės sąlygos ten yra gana neblo
gos. Jaunieji po tam tikro metų Skaičiaus 
gauna iš darbovietės ilgas apmokamas 
atostogas, o vyresnieji-pensininkai ke
liauja bedirbant sutaupytais pinigais. 
Daugelis mūsų tiems Australijos, JAV ar 
Kanados keliautojams galime tik pavydė
ti...

Londonas yra daugelio lietuviškų turis
tų pusiaukelė, o Lietuvių Namai — susto- 
jmio centras. Nors tikslios statistikos ir 
nėra, bet nebus apsirikta sakant, kad 
šimtai keliautojų čia nutupia pailsėti pa
keliui į Europą arba grįždami iš viešna
gės Lietuvoje.

Kiek žinoma, L. Namų administracija 
pagal išgales stengiasi pakeleivingiems 
padėti: parūpina nakvynes, užsako vieš
bučius, nugabena į Sodybą. Pasitaiko 
(ypač iš jaunųjų), kad vienais ar kitais 
sumetimais tokie keleiviai ir ilgiau užsi
būna. Tad retai kada nors vasaros metu 
L. Namuose nesutiksi kokio „australo“ 
„amerikono“ ar „kanadiečio“.

Dauguma lietuviškųjų turistų, ypač tie, 
kurie iš anksto kreipiasi, gaunamais pa
tarnavimais yra patenkinti. Bet pasitaiko 
ir išimčių: užsakytas per pigus viešbutis, 
nenuvežta, kur buvo pageidauta, ir t. t. 
Nelengva atspėti iš anksto kiekvieno no
rus ir pasverti kišenę.

Gali kebliausia yra su vadinamaisiais 
keliaujančiais korespondentais ar žurna
listais. Kai kurie iš jų reikalauja ypatin
go dėmesio, na, žinoma, pagal lietuvišką 
žurnalistinį paprotį, stengiasi kokią nors 
negerovę surasti ir iškelti. Pasakoma ir 
gražių žodžių, net komplimentų, bet tie 
greičiau pro ausį praeina.

Pvz. prieš penketą metų vienas losan- 
gelietis, sugrįžęs iš Londono, pasakojo 
spaudoje savo įspūdžius iš apsilankymo 
L. Namuose. Daug kas jam ten nepatikę, 
o labiausia užgriozdinta raštinė, kuri pri
menanti Plungės valsčiaus savivaldybės 
raštinę.

Sakyčiau, kad londoniškėje raštinėje 
gal net ir daugiau to .griozdo“, nes Plun
gės valsčiaus sekretoriai Kumšlytis ir An
tanas Knieža rūpinosi vien tik valsčiaus 
reikalais ir turtu. Tuo tarpu L. Namuose 
apsilankęs akylus laikraštininkas gal ne
pastebėjo, kad vienas raštinės kampas be
veik visada užverstas panašių į jį prava
žiuojančių tautiečių lagaminais, paliktais

Filmas apie streiką
Didžiausias prasikaltimas, kurį darbi

ninkas gali padaryti komunistiniame kraš
te, yra streikas. Ir tokį prasikaltimą pa
darė Szczecino (Štetino) uosto darbinin
kai 1971 m. Lenkijoje. Tai buvo darbinin
kų (daugelio priklausančių komunistų 
partijai) pirmas dalinis laimėjimas socia
listiniame krašte.

Apie šį streiką iki š. m. rugsėjo 21 d. 
buvo žinomos tiktai nuotrupos. Lenkijos 
vyriausybė stengėsi, kad ne tik išorinis 
pasaulis, bet ir Lenkijos gyventojai kuo 
mažiau žinotų. Atsitiko priešingai. Gra
nada pagamino TV filmą „Trys dienos 
Szczecine“ ir jiį parodė žiūrovams.

Tai buvo nepaprastas filmas. Jame bu
vo atkurti realūs streiko įvykiai, panau
dojant slapta atgabentas magnetofono 
juostas. Streike dalyvavusius asmenis vai
dino patyrę aktoriai, o filmo pastatymą 
prižiūrėjo buvęs streiko vadas E. Baluka, 
kuriam pavyko pasiekti Angliją. Nieko 
neprasimanyta ir nieko nepridėta. Filme 
pavaizduota žiauri socialistinės valstybės 
darbininko gyvenimo realybė, kurią ste
bint, anot žurnalisto B. Levino, beveik ne
galima sulaikyti ašarų.

Streikui pradžią davė 1971 m. štetino 
darbininkų protestai ir neramumai, kilę 
dėl maisto trūkumo, aukštų kainų ir sun
kių gyvenimo sąlygų. Neramumams mal
šinti tuometinis Lenkijos komunistų va
das Gomulka pasiuntė kariuomenę. Tik
ras užmuštų žmonių skaičius nežinomas, 
bet spėjama, kad jų buvo keli šimtai. Dar
bininkai, neturėdami ką prarasti, įsiuto. 
Kiekvienu metu galėjo pasikartoti Veng
rijos (1956) ar Čekoslovakijos (1968) įvy
kiai. Maskva tokių įvykių daugiau neno
rėjo. Gomulka buvo atleistas, o jo vieton 
paskirtas dabartinis partijos vadas Ed
vardas Gierekas.

Tačiau bruzdėjimas nerimo. Tūkstan
čiai uosto darbininkų, vadovaujami mi
nėtojo Bailuko, paskelbė streiką, kuris tę
sėsi tris dienas. Jie reikalavo, kad pats 
Gierekas atvyktų su jais derėtis. Be to, 
jie surašė visą eilę reikalavimų, siekian
čių pagerinti jų padėtį.

Gierekas pagaliau atvyko. Tai buvo pa
grindinis streikininkų laimėjimas. Jis pa
žadėjo patenkinti kai kuriuos darbininkų 
reikalavimus, bet tik dalį tų pažadų vė
liau įvykdė.

Filme ypatingai stiprios scenos, rodan
čios darbininkų susirinkimą, kuriame kal

„pasaugoti“. Kitame kampe dažniausia iš 
rišyklos grįžusios Nidos klubo knygos. O 
tame pačiame kambaryje dar dirba sek
retorius, laikraščio redaktorius ir admi
nistratorius. Pas juos visus lankosi klien
tai. Tad „pasicackink“, geras žmogaus! O 
jei visus aprūpinsi atskiromis patalpomis, 
užimsi pusę namo — nebeliks pinigo ki
tiems būtiniems reikalams — knygoms, 
laikraščiams, kultūrinei veikiai. Tais da
lykais keliaująs lietuvis žurnalistas tur 
būt nepasidomėjo.

Kitas žurnalistas (taip pat losangelie- 
tis), neseniai viename Chicagos dienraš
tyje labai plačiai aprašinėjęs Londone pa
tirtus įspūdžius, nusiskundžia, kad Lietu
vių Namuose „niekas neturi laiko". Atvy
kęs čia poilsio dieną (sekmadienį) su sa
vo draugu Stasiu, susitikęs drūtą admi
nistratorių, kuris, stabtelėjęs valandėlę ir 
pasakęs:

— Brangus ir gerbiamas pone, neturiu 
laiko kalbėtis. Turiu skubėti kitur, nes 
labai užimtas svarbiais reikalais. Negaliu 
jų atidėti.

— Sakykite, ar galiu matyti redaktorių 
p. N...?

— Jis turi kiekvieną minutę pasirodyti 
L. Namuose. Palaukit, ponas, — tarė ir 
dingo už siaurų durelių. Išėjo nieko nepa
sakęs.

Sėdėdamas prie bufeto, kurį aptarnavu
si graži brunetė latvaitė (kodėl ne lietu
vaitė? — pasiteirauja savo draugo), jis 
dar sutinka vieną spaustuvininką ir paga
liau laikraščio redaktorių, bet visi atsisa
ko aprodyti spaustuvę, ilgai kalbėtis — 
neturi laiko...

Nepagalvojo nežinąs kaip „laiką užmuš
ti“ mielas keliautojas, kad poilsio diena, 
kad spaustuvė nedirba, kad redaktorius 
yra tik vienas, kad žmonės bent sekmadie
niais gali turėti ir savų privatiškų reika
lų, kad jis iš anksto apie savo vizitą ne
darbo dieną nieko nepranešė.

Na, bet čia tik kasdieniškos smulkme
nos. Dauguma apsilankančiųjų yra labai 
malonūs, mielai pasakoja kelionėse (ir 
Lietuvoje) patirtus įspūdžius, o kartais ir 
lauktuvėmis apdovanoja. Sakysim, laik
raštininkas A. Laukaitis jau antrą kartą 
L. Namuose sustojęs, turėjęs progos ge
riau vietos sąlygas pažinti, rašydamas 
apie juos, surado ir šiltesnį žodį.

Išsikalbėjus su L. Namų gyventojais, 
jie džiaugiasi apsilankančiais, jų laukia 
ir stengiasi kiek galėdami padėti. Kuklūs 
Anglijos lietuviai yra patenkinti pajėgę 
sukurti pastogę, kurioje gali stabtelti pra
važiuojantieji ar atvažiuojantieji tautie
čiai.

U. Šarūnas

ba Gierekas, o šalia jo, prie buteliais ap
krauto stalo sėdi min. pirmininkas ir ki
ti pareigūnai. Po Giereko kalbos, žodį 
gauna darbininkų atstovai. Dramatiška 
įtampa pakyla iki aukščiausio laipsnio.

„Jūs mums meluojate į akis“, šaukia 
vienas darbininkas. „Kas suskaitys už
muštųjų lavonus? Šoviniai, pirkti mūsų 
uždirbtais pinigais, buvo panaudoti mūsų 
draugams žudyti... Aš turiu draugą, ku
rio brolis buvo nušautas. Jam buvo pa
žadėta kompensacija, bet turėjo pasirašy
ti, kad brolis mirė nuo širdies atakos... 
Uosto darbininkai yra gaudomi kaip žiur
kės, jų tykoma už medžių ir namų užkam
piuose... Jie meluoja, kad buvo šaudomi 
tik tie, kurie buvo apsupę kalėjimą. Šū
viai girdėjosi uosto darbovietėje... Daug 
jaunų žmonių žuvo nuo kulkų ne iš prie
kio, bet į pakaušį... Aš niekada nebūsiu 
laisvas, nes mano pasmerkimas yra jūsų 
bylose“ ir t. t. ir t. t.

Stebint šį filmą, maišosi pykčio, gailės- I 
čio ir vilties jausmai. Pikta, kad tiek'daug 
kentėjęs kraštas (nors ir neturėjęs praei
ty šiltų jausmų lietuvių širdyse) po karo 
buvo išduotas ir pavergtas. Gaila, kad 
tariamame darbininkų rojuje vistiek dau
giausia kenčia paprastas žmogus-darbi- 
ninkas. Viltį sukelia jutimas, kad žmo
gaus dvasia yra nepalaužiama, kad jis 
nesiduoda pavergiamas ir sunaikinamas.

Pro minų užtvaras, pro spygliuotas vie
las prasiveržia į pasaulį tiesos žodis, tei
kiąs vilties ne tiktai laisvojo pasaulio len
kams, bet visoms pavergtoms tautoms, ku
rių skaičiuje yra ir mūsų tėvynė.

PABIROS

KODĖL NORI EMIGRUOTI?

Vienas senas Lenkijos komunistų par
tijos narys pareiškė norą emigruoti. Ki
tas jo draugas nustebęs sako:

— Tu esi senas partijos narys ir nori 
palikti savo socialistiškąjį kraštą.

— Turiu dvi priežastis.
— Kokias?
— Kai komunistų valdžia žlugs, tai 

mus, partiečius, visus pakabins kartuvė
se.

— Niekus kalbi. Partija niekada ne- 
žlugs.

— Tai yra antroji priežastis, kodėl no
riu emigruoti.

PRANEŠIMAS APIE BRAŽINSKUS

„Valst. laikraštis“ (rugs. 21 d.) įsidėjo 
tokį pranešimą apie Bražinskus:

„Tėvas ir sūnus Bražinskai, įvykdę sun
kų baudžiamąjį nusikaltimą TSRS terito
rijoje, slapstosi Jungtinėse Valstijose. 
Amerikos spaudos pranešimu, juos sura
do JAV imigracijos ir natūralizacijos tar
nyba.“

Toliau pasakojama jau žinoma Bražins
kų Turkijoje atsiradimo istorija, jų byla, 
bandymas patekti į Pietų Ameriką ir at
siradimas New Yorke.

„International Herald Tribūne“ (rugsė
jo 18-19 d.) praneša, kad Algirdas Bra
žinskas buvo rugsėjo 16 d. areštuotas 
Worcestery, o Pranas Bražinskas pats pa
sidavęs New Yorke. Atrodo, kad spaudoje 
pasirodęs pranešimas apie Bražinskų at
vykimą į Venecuelą, buvo netikslus.

LIETUVIŠKAS »,DRAUGIŠKUMAS“

Pakeliui iš Vilniaus į Kauną įvyko au
tomobilio nelaimė. Jame buvo keturi ke
leiviai. Viena moteris sunkiai sužeista, 
įvykį aprašo moteris, suteikusi pirmą pa
galbą. čia pateikiama to aprašymo pabai
ga-

.Priėjau prie pirmos mašinos, kurioje 
sėdėjo du žmonės, paprašiau nuvežti mo
terį į ligoninę — ir išgirdau piktą balsą:

— Kaip jums ne gėda, jūsų giminė, jūs 
ir vežkit savo mašina.

Gyvenime taip jau būna, kad kai žmo
gus daro blogą darbą, stengiasi apkaltinti 
kitą, todėl nesiėmiau įtikinti šios mašinos 
savininko, nepradėjau įrodinėti, kad mū
sų mašina perpildyta, nes, be savo penkių 
žmonių, dar vežėme močiutę su vaikučiu. 
Palikusi pirmąją mašiną, bėgu prie ant
ros, o čia išgirstu:

— Aš ne spekuliantas.
Nuryju kartų kąsnį ir bėgu toliau.
— Mes važiuojame į Palemoną.
Bėgu prie sekančios, o ten į mano pra

šymą atsiliepiama:
— Aš laikausi principo: nekišk nagų, 

kur nereikia.
Entuziazmas išnyko , bet liko pareiga. 

Einu prašyti toliau. Vienas vyriškis, dar 
nieko nepadėsiąs. Truputį toliau pastebiu 
durelių neatidarius, ženklais rodo, kad 
geltoną „Moskovičių“. Prieinu, prašau ir 
girdžiu:

— Jinai man mašiną išteps.
Supykusi palinkėjau, kad jo mašina nie

kada nebūtų švari.
iMatau, atvažiuoja dar vienas „Moskvi- 

čius“. Tiesa, ten likusi tik viena laisva 
vieta, tačiau, paaiškinus situaciją, šis 
žmogus sutiko nuvežti nukentėjusiąją į 
ligoninę. Važiuoti buvo skaudu, nes dide
lę kelio dalį mus „lydėjo“ tie, kurie padė
ti nenorėjo. („Švyturys“ Nr. 17)

TURĖK TRIRUBLINIŲ
Vairuotojų kontoroje aš dar dirbau ne

seniai, važinėjau senu laužu, ir staiga 
naujiena — gauname naują sunkvežimį! 
Aš net pašokau iš džiaugsmo. Anksti iš 
ryto susiruošėme į sostinę, kur tuos sunk
vežimius įstaigoms išduoda.

Žiūriu, mano viršininko pavaduotojas 
nubėgo į kasą ir šaukia:

— Greičiau... Iškelsite po tris rublius.
Aš tik pečiais patraukiau:
— Negi jis mano, kad trirublines sunku 

pragerti?
Nuvažiavome to sunkvežimio, užėjome, 

kur reikia, pateikėme viską, kas reikia, 
mums ir 'sako:

— Viskas tvarkoje. Galite imti ir va
žiuoti.

Nuėję žiūrime: sunkvežimis stovi nau
jas kaip nulietas, net blizga. Įšokau į ka
biną, paspaudžiau starterį — jokio garso. 
Iššokau, žiūriu, žiūriu, akumuliatoriaus 
nėra. Dar pažiūrėjau — dar daugiau nėra. 
Kas tik galima nuimti ir nusukti, nuimta 
ir nusukta.

Aš įpykęs atgal į tą jų raštinę.
— Nenorite, neimkite, — šaltai sako 

man. — Paims kita kontora.
Kita kontora, velniai griebtų! O ką mes 

darysime?..
Išeinu pro duris, o mūsų pavaduotojas 

ūkio reikalams jau šaukia man:
—• Kur tu lakstai, durniau, tu. Iki pietų 

turime išvažiuoti.
— Iki paskutinio teismo dienos mes ne

išvažiuosime, ne tik iki pietų, — sakau aš 
jam.

— Nieko tu nesupranti, teliuk.
Pirėjome .vėl prie mašinos, jis pamoja

vo ranka į vieną šoną. Prieina vienas toks. 
Pavaduotojas kyštelėjo ranką į savo kiše
nę. Po kelių minučių atsirado akumulia
torius.

Pamojavo ranka į kitą šoną. Atsirado 
kitos dalys.

Po kelių mostelėjimų mašina buvo su
montuota. Tik sėsk Ir važiuok. Taigi va
žiuok, jeigu benzino bake nėra. Turi būti, 
o nėra.

Pavaduotojas vėl ranka pamojo, lyg 
prakalbą sakydamas. Atbėgo dar vienas 
toks su benzino skandine.

Išvažiavome namo dar priešpiet.
— Neturėk šimto draugų, o turėk šimtą 

rublių, iškeistų trirublinėmis — gyvensi! 
— pamokė mane pavaduotojas, išvažiuo
jant pro vartus. („šluota")
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Lietuvių Kronika
AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
A. Buinys (Kanada) — 10.00 sv., A. Ma- 

kutėnas — 5.00 sv., S. Macūras — 2.50 sv., 
V. Račys — 1.70 sv., V Apanavičius — 
1.00 sv.
Tautos Fondui aukojo *

D. Gintas — 1.00 sv.

PASITRAUKĖ A. PRANSKŪNAS

DBLS-L. Namų Centro valdydbos sekre
torius Albinas Pranskūnas pasitraukė iš 
daribo Lietuvių Namuose, pasilikdamas 
tik Centro valdybos nariu. A. Pranskūnas 
dirbo L Namuose daugiau kaip 20 metų, 
tvarkydamas raštinės reikalus ir dažnai 
atstovaudamas DBLS įvairiose tarptauti
nėse organizacijose. Per tą laiką jis buvo 
giliai įsitraukęs į lietuviškąją veiklą, ar
timai bendradarbiavo su lietuviškomis ko
lonijomis ir asmeniškai pažino didelę dalį 
Britanijos lietuvių. Jam pasitraukus, L. 
Namai neteko gero, savo darbui atsidavu- 
sio tarnautojo.

DISKUSIJOS BAIGIAMOS

Dėl straipsnio „Vienas ar du centrai?“ 
redakcija dar yra gavusi keletą pasisaky
mų, tačiau juose nieko visiškai naujo ir 
originalaus nebeiškeliama. Todėl nutarta 
diskusijas šiuo klausimu baigti ir daugiau 
pasisakymų nebespausdinti.

Redakcija

MŪSŲ MIELIEMS SKAITYTOJAMS

Artėja L Namų bendrovės finansinių 
metų galas (lapkričio 1 d.). Nebe už kal
nų ir 1976 metų pabaiga. Dar žymi dalis 
skaitytojų nėra atsilyginusi už šių metų 
laikraštį. Maloniai primename mieliems 
skaitytojams, kad prenumeratos nudelsi- 
mas apsunkina laikraščio leidimą. Būsi
me dėkingi neatsilyginusiems, jei dar 
prieš metų pabaigą gausime iš jų pašto 
perlaidą ar čekį. Ačiū.

Administracija

PIRMA S^BANDYMAS

Mišriose šeimose (dažnai ir lietuviško
se) ne visi jos nariai gali skaityti lietu
viškai. Šitame numeryje pirmą kartą 
spausdiname šiek tiek informacinės me
džiagos apie Lietuvos rusinimą angliškai. 
Lauksime škaitytojų atsiliepimų.

Redakcija

LANKĖSI L. NAMUOSE

Lietuvių Namuose ir Sodyboje lankėsi 
Mason City, Illinois (JAV) gyvenąs gydy
tojas dr. J. A. Kudirka su žmona. Jie do
mėjosi Anglijos lietuvių veikla, apžiūrėjo 
spaustuvę ir papasakojo įspūdžius iš Lie
tuvos.

Taip pat Lietuvių Namuose lankėsi ka
nadietis iš Hamiltono A. Buinys. Jis yra 
didelis spaudos rėmėjas. Europos Lietu
viui paremti paaukojo £10.00. Taip pat 
užsisakė Nidos klubo sieninį kalendorių 
1977-tiems metams.

PRAŠO PATIKSLINTI

. Lietuvio Nr. 38 Manchesterio kores
pondencijoje apie kelionę į Škotiją pas 
Bellshill lietuvius parašyta, kad atvyku
sius svečius pasitiko ir Tautos šventės mi
nėjimą pravedė K. Liudžius. Turėjo būti 
— 'Bellshill Lietuvių Instituto pirm. J. 
Bliūdžius.

PADOVANOJO PAVEIKSLĄ

P. B. Varkala, prieš išsikeldamas į pro
vinciją, padovanojo Lietuvių Namams 
buv. Lietuvos įgalioto ministro B. K. Ba
lučio paveikslą. Tai yra padidinta ir me
niškai įrėminta fotografija, kurios seniai 
L. Namuose buvo pasigendama.

LONDONAS
MIŠIOS UŽ KUN. A. KAZLAUSKĄ

Londono lietuvių choras spalio 10 d. už
prašė mišias už a. a. kun. Antaną Kaz
lauską, MIC.

Londoniškiai lietuviai kviečiami atsi
lankyti ir tuo būdu pagerbti buvusį ilga
metį choro globėją.

FRIDAY CLUB DISCO

You and your friends are cordially in
vited to a rave up with ,,Opus One“ disco 
on Friday, 8th October 1976 8.00 pm till 
midnight.

Admission only 50 pence.
Please also reserve the following nights: 

3rd December, 1976, 4th February, 1977, 
1st April 1977.

WOLVERHAMPTONAS
SU VADOVAVUSIAIS LIETUVIAIS

Spalio 10 d., po 18 valandos lietuviškų 
pamaldų Convent of Mercy salėje Lietu
vių Židinys iš Nottinghamo parodys gar
sinį, spalvotą filmą apie tris žymiuosius 
tautiečius: M. Vaitkų, L. šimutį ir M. 
Krupavičių. Tai pirmieji trys iš dvylikos 
didžiųjų, kurie sulaukė foto menininko 
Algimanto Kezio S. J. filmo.

Visus maloniai kviečiame atvykti.
A. L. K. Bendrija

DERBY
PASISEKUSI PARODA

Dail. P. Bugailiškio paroda Derby pui
kiai pasisekė. Nors paveikslų kainos šį 
kartą buvo aukštesnės, tačiau tik keletas 
liko neparduota.

Vietos laikraštis „Derby Evening Tele
graph“ aprašė parodą ir jos rengėją P. 
Bugailiškį. Vienintelį rimtesnį priekaištą 
recenzentas padarė dailininkui — nenuro
dyta paveiksluose vaizduojamosios vietos, 
paveikslai tik sunumeruoti.

Į parodą iš Manchesterio buvo atvykę 
K. Steponavičius ir Podvoiskiai. Jie pa
rodą nufilmavo.

BRADFORDAS
PASITARIMAS

Spalio 16 dieną, 6 vai. Vyčio klubo salė
je šaukiamas visų Bradforde veikiančių 
organizacijų narių pasitarimas vietos lie
tuvių kultūriniams reikalams aptarti.

Kviečiu visus, kam tik rūpi mūsų kul
tūriniai reikalai, šiame pasitarime daly
vauti.

Kultūrinių reikalų vedėjas

RENKA PRENUMERATAS

V. Ignaitis, kaip ir seniau, maloniai yra 
sutikęs rinkti Bradforde ir apylinkėse „E. 
Lietuvio“ ir knygos „Britanijos lietuviai“ 
prenumeratas. Pas jį galima užsisakyti 
laikraštį bei minėtąją knygą ir įmokėti 
pinigus.

KETTERINQAS
PADĖKA

Reiškiu padėką ketteringiškiams lietu
viams, kurie mane pasveikino 80 metų su
kakties proga ir linkėjo, kad dar gyven
čiau ilgus metus.

Dabar jau lauksiu šimto metų sukaktu
vių. Tuomet bus atgyventas pilnas žmo
gaus amžius.

J. Llobė

Manchester™
„MERGAITĖS Iš GETO“ PRISTATYMAS

Š. m. spalio 23 d., šeštadienį. 6 vai. 
Manchesterio Lietuvių Soc. klube, 121, 
Middleton Rd., rengiama rašytojo Spalio 
neseniai išleistos knygos „Mergaitė iš Ge
to“ sutiktuvės — pristatymas su įdomia 
ir linksma programa, kurią atliks rašyto
jas Spalis ir kiti.

Iš visur mielus tautiečius prašome gau
siai dalyvauti šiame retame parengime.

Klubo valdyba

ABN KONFERENCIJA 
MANCIIESTERYJE

Spalio 15-17 d. d. Manchesteryje įvyks
ta Antibolševikinio Bloko Tautų (ABN) 
ir Europos Laisvės Tarybos (EFC) orga
nizuojama konferencija. Tos konferenci
jos programa numatyta tokia:

spalio 15 d. minėtosioms organizacijoms 
priklausančių delegatų posėdis.

Į Spalio 16 d. — viešas susirinkimas. Va
kare koncertas ir priėmimas.

Spalio 17 d. — pamaldos. Po pietų de
monstracijos ir eisenos.

Posėdžiai ir susirinkimai vyks ukrai
niečių salėje, 31, Smedley Lane, Cheet- 
ham, Manchester.

Spalio 16 ir 17 dienomis visų tautybių 
atstovai kviečiami gausiai dalyvauti kon
ferencijoje, pamaldose ir eisenoje. Smul
kesnės informacijos bus paskelbtos vė
liau.

VOKIETIJA
„RATUKAS“ SUKASI

Muencheno jaunimo „Ratukas“ po va
saros atostogų vėl sukasi! Nors nedidelis 
jis ■—šiuo metu jame dalyvauja 17 jau
nuolių, bet įvykiai čia keičiasi, nuolat kas 
nors nauja vyksta.

Naujai įsijungė „Ratukan“ mokinė Ju
lija Ceginskaitė iš Švedijos ir stud. Eglė 
Juodvalkytė iš Chicagos. Ji yra Pabaltie- 
čių teatro Carbondale un-to magistrė, 
ruošianti tezę „Moteris Kazio Sajos vai
dinimuose“. Eglė yra taip pat poetė, 1972 
metais išleidusi poezijos rinkinį „Jei tu 
paliesi mane“. Eglė Juodvalkytė dinba 
„Laisvės“ radijo stotyje.

„Ratukas“ suka šeimos lizdus, puošiasi 
diplomais! Susituokė muzikos studentas 
Alfreda-s Hermanas su stud. Diana Homik 
ir Algimantas Pauliukevičius su bibliote
kininke Monika Helflmayer. Jau ir prie
auglio „Ratuko“ šokėjai susilaukė: gimė 
Tatjana-Judika Hermanaitė ir Neringa 
Landaitė (Rudolfo ir Mildos dukrelė).

Stud. Petras Buračas, gavęs chemijos 
diplomą, ruošiasi daktaro laipsniui. Bro
liai Eduardas ir Marijus Dresleriai įsigijo 
ekonomijos mokslų diplomus; Eduardas 
pradėjo dirbti Kaufbauerene. Studentė 
Kristina Pauliukevičiūtė pasipuošė psi
chologijos diplomu.

Dainininkė Violeta Rakauskaitė-Izm- 
dienė, dainavusi Europos liet, studijų sa
vaitėje, nuskubėjo į JAV, kur sėkmingai 
koncertavo Chicagoje, Detroite, Toronte 
ir kt. Stud, savaitėje koncertavo taip pat 
muencheniškis jaunuolis bosas — Vytau
tas Nakas, o stud, savaitės organizavime 
darbavosi stud. Mečys Landas.

Poatoostoginiuose savaitiniuose susiti
kimuose „Ratuke“ pasidalinta gausiais 
vasaros įspūdžiais. Stud. Buračas ir stud. 
M. Landas rodė skaidrių iš atostogų Ispa
nijoje, Prancūzijoje ir kitur. Viešnia iš 
Philadelfijos, jauna advokatė Justina Gu- 
dėnaitė pasakojo apie tenykščių lietuvių 
veiklą; E. Juodvalkytė, dalyvavusi Taut, 
šokių šventėje Chicagoje ir Violetos Lan- 
dienės koncerte, perdavė gyvus įspūdžius. 
Suėjimus praturtina ir jaunas italas, kal
bininkas daktaras G. Michelini, per 8 mė
nesius Lietuvoje išmokęs iletuviškai. Tai 
tur būt pirmas svetimšalis, kuriam lietu
vių kalba nėra sunki!

Rugsėjo 18 d. .^Ratukas“ suruošė Tau
tos šventės minėjimą, į kurį pakvietė ir 
Muencheno lietuvius. Stud. Rita Pauliu
kevičiūtė pravedė visą programą, pasi
naudodama studijų savaitėje girdėtomis 
turtingomis mintimis iš Tėvynės valandė
lės, tas mintis perpindama dainomis, 
įtraukdama visus dalyvius. Stud. R. Lan
das skaitė rašinį apie tautinę vėliavą, o 
stud. M. Landas padarė įvadą į filmą apie 
a. a. prof. J. Brazaitį — pedagogą, rezis
tentą, politiką, žurnalistą. Filmas paga
mintas tėv. A. Kezio, S. J. Chicagoje. Po
būvyje sveteliai pavaišinti lietuvišku sū
riu, Jašinuočiais ir duonele iš -Plungės.

Iškilioji solistė Lilija Šukytė ateinantį 
sezoną dainuos ne tik Muencheno operoje, 
bet ji sudarė sutartis ir su Vienos, Salz- 
burgo ibei Teherano operomis. Ateinančia
me Muencheno operos festivalyje sol. Šu

kytė dainuos pagrindinį vaidmenį R. 
Strauso „Dafnės“ 'premjeroje.

Iš vyresnės kartos Muenchene pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo Teodora Olekienė, ki
lusi iš Joniškio (1901. 9. 14 — 1976. 9. 9), 
buv. vidaus reikalų ministerio K. Olekos, 
žmona.

Inž. E. Skeberdžio šeima rugsėjo pabai
goj įsikėlė į nuosavą namą Muencheno 
pašonėje, Groebenzell.

VAIKAI VĖL VASAROJO

Graži, kalnuota Siegeno aplinkuma su
traukė ir šį kartą būrį vaikų į Nordrhein- 
westfalijos uolaus ir nenuilstamo veikėjo 
Mečio Kiužausko suorganizuotą jau ne 
pirmą vasaros stovyklą. Praėjusiais me
tais ingi stovyklauta šioje apylinkėje.

Stovyklos organizatorius ir vadovas ga
lėjo šį kartą pasidžiaugti gerais bendra
darbiais: Irma Mauziene, Živile Vilčins- 
kaite ir Manfredu šiušeliu. Visi stengėsi, 
kad vaikams stovyklavimas būtų įdomus, 
lituanistiniu atžvilgiu naudingas. Ener
gingoji Živilė Vilčinskaitė per dvi savai
tes išmokė vaikus apie dešimt lietuviškų 
dainų. Nustebau gera tarsena: beveik be 
akcento, ko, pavyzdžiui, negalima pasa
kyti, girdint Vasario 16 gimnazijos moki
nius dainuojant.

Kalbų studentas Manfredas šiušelis 
mokė stovyklautojus lietuviškai kalbėti, 
pritaikydamas praktikoje jo paties pa
ruoštą korespondencinį kursą. Paprašy
tas, M. šiušelis mielai daugiau papasako
jo apie korespondencinius lietuvių kalbos 
kursus. Pasirodo, kad jis jau praveda Vo
kietijoje vaikų ir jaunuolių registraciją, 
kurie norėtų neakivaizdiniu būdu lietu
viškai pramokti. Kas liečia tarimą, tai 
pradžioje turėtų tėvai padėti, gi vėliau 
bus paruošta magnetofoninė juosta. Kur
sų dalyviai bus Skatinami savose apylin
kėse reguliariai susitikt korespondenciniu 
būdu įgytų žinių pagilinimui. Ten, kur li
tuanistinės mokyklos veikia (šiuo metu 
tik 5 visoje Vokietijoje), jos atliks užda
vinį.

Vėliau numatoma grupeles mokinių pa
siųsti pas Anglijos lietuvius, pvz. į jauni
mo stovyklą arba pas atskiras šeimas, kur 
jie patirs ir praktišką lietuvių kalbos 
naudą. Studento M. šiušelio užsimojimas 
sveikintinas ir visokeriopai remtinas. Čia 
turi progos tie tėvai pasireikšti, kurių są
žinė nerami, kad savo vaikų neišmokė 
gimtosios ir gražiosios lietuvių kalbos. 
Kuo žmogus daugiau kalbų moka, tuo jo 
akiratis platesnis ir išsilavinimo lygis 
aukštesnis. Tą jau žinojo senovės romė
nai. Jie sakydavo: jei žmogus moka vieną 
kalbą, jis yra vieną kartą žmogus, bet jei 
moka dvi, tai jis yra jau du kartus žmo
gus. Suinteresuotieji korespondenciniais 
lietuvių kalbos kursais, kreipiasi į savo 
apylinkės valdybas arba tiesiog į Manfre
dą Šiųmetį, Schloss Renhof, 6840 Lampert- 
heim-Huettenfeld.

Stovykloje apsilankė nemažai svečių. 
Neįmanoma visų suminėti. Kai kas atvy
ko net iš gana toli, pavyzdžiui Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PUS) pir
mininkė Gabija Juozapavičiūtė iš Kana
dos, studento Andriaus Smito lydima. Be 
to, dar lankėsi sociologas dr. Gerhardas 
Bauras, kuris nuo šio rudens pradės pro
fesoriauti Bielefėlde. Džiugu, kad vėl vie
nas lietuvis pasiekė aukštą vietą. Tėvas 
dr. Konstantinas Gulbinas, nepabūgdama s 
tolimos kelionės, atvykdavo sekmadieniais 
šv. Mišių atlaikyti.

Baigiant reikia išreikšti stovyklos or
ganizatoriams ir vadovui M. Kiužauskui 
bei jo bendradaibiams nuoširdžią padėką 
už pasiaukojantį darbą, ruošiant ir pra
vedant vaikų vasaros stovyklą.

K. Dikša.itis

Po Chicagos dangum
MŪSŲ MIRUSIEJI IR LIGONIAI

Rugpiūčio pradžioje atsisveikinome su 
muziku Steponavičium, Pirmyn choro il
gamečiu vadovu, o už savaitės mus su
krėtė skaudi žinia, kad staiga, visiškai 
nesirgusi, mirė kraujo išsiliejimu galvoje 
Irena Balzekas. Lietuvių Muziejaus įkū
rėjo St. IB'alzeko Jr. žmona. Ji buvo šio 
muziejaus Moterų Gildos pirmininkė, jos 
įkūrėja ir globėja. Dar neseniai mes Buf
falo vasarvietėje kalbėjomės didžiulėje 
šventėje, o dabar jos nebėra. Gaila veik
lios lietuvaitės. Tūkstančiai žmonių ją ap
lankė laidotuvėse ir atidavė pagarbą, o 
trims vaikams, vyrui bei močiutei giliau
sią užuojautą. Daug kas aukojo Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejui, kad galėtų 
sutelkti daugiau lėšų naujiems rūmams 
statyti ir ten įsteigti velionės vardo spe
cialų skyrių.

Atsisveikinome ir su muziku Liudu Ja- 
rošeku, o paskutiniomis dienomis sunkiai 
susirgo ir gydosi šv. Kryžiaus ligoninėje 
vargonininkas A. Kulys. Vykdama į Tau
tinės Šokių šventės iškilmes, smarkiai su- 
sužeidė mūsų gerbiama gen. konsule Juzė 
Daužvardienė, kuri tuoj buvo nugabenta 
į ligoninę ir negalėjo dalyvauti šventėje ir 
susitikti Mrs. Ford. Visi jos pasigedome 
ir linkime greitai pasveikti.

Bal. Brazdžionis

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ STOVYKLOS APYSKAITA

Pajamos
1. Stovyklautojų mokestis £224.00
2. Aukos £158.00

Viso £382.00
Išlaidos

1. Maistas £338.81
2. Kelionės išlaidos £41.28
3. Kitos išlaidos £19.71

Viso 399.80
Nuostolis £17.80

Stovyklavo 43 stovyklautojai. Pilnai su
mokėjo mokestį 28, dalį mokesčio sumo
kėjo 7, atleisti nuo mokesčio 8.

Visiems aukotojams ir talkininkams ta
riame nuoširdų skautišką ačiū!

v. s. J. Alkis,
L. S. S. Anglijos Rajono Vadas

STOVYKLAI AUKOJO
1. Aukų lapais per J. Maslauską £ 87.00
2. Pavardės nepasakęs aukotojas £10.00
3. Kun. J. Sakevičius £5.00
4. Pavardės nepasakęs aukotojas £20.00
5. D. Šovienė £4.00
6. B. Valterienė £10.00
7. Pavardės nepasakiusi aukotoja £12.00
8. L. M. S. DAINAVA £10.00

Viso £158.00

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 

maloniai kviečia visus spalio 16 d., šeštadienį į

TRADICINI RUDENS BALIU
f I

LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai Gros puikus orkestrai
Veiks turtingas Bufetas, ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 75 p.

STOKE-ON-TRENT
NAUJAS ŠEIMOS ŽIDINYS

Rugpiūčio 28 d. turėjome malonų ir 
reikšmingą įvykį: ilgametis šios apylin
kės 'gyventojas ir uolus DHLS narys J. 
Mosteika po ilgo stebėjimo ir apmąstymo 
susirado sau gyvenimo draugę.

Panelė Marian Harvey, nors ir anglė, 
mėgo lietuvių draugiją, visada dalyvau

davo parengimuose bei iškylose. Kai vys
kupui lankantis ji gavo iš jo mažą suve
nyrą, pasididžiuodama ilgai skelbė ang
lams apie savo laimingą įvykį. ,Aš to ne
pamiršiu iki mirties“, — kalbėjo sujau
dinta Marian.

I Jono vestuves prigužėjo apie 50 žmo
nių. Pirm. P. Dudėnui globojant ir I. Pet
ronienei padedant, iškilmės ir pokylis 
praėjo šauniai, be priekaištų.

Daug laimės Jonui ir Marian.
V. A.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

PASTATYKIME LIETUVIŠKĄ KRYŽIŲ 
LONDONE!

Tikrai malonu skaityti v. s. Juozo Mas- 
lauško rašinį „Gilwell Park — Londone“, 
kurio gale kalbama apie v. s. Č. Kiliulio 
pasiūlymą pastatyti lietuvišką kryžių.

Negali būti geresnio pasiūlymo ir ge
resnės vietos kaip Gilwell Park.

Tą vietovę lanko ne vien tik skautai iš 
viso pasaulio, bet ji yra „gamtos grožio 
kampelis“, priklausąs valstybės National 
Park apsaugai.

Čia vasaros gražiomis dienomis lankosi 
tūkstančiai londoniečių. Mūsų tas lietu
viškas kryžius jiems visiems primintų 
Lietuvą, jos liaudies meną.

Aplink kryžių būtų galima įrengti ma
žą lietuvišką darželį, kurį būtų lengva 
prižiūrėti, nes toje vietovėje gyvena de
šimtys lietuviškų šeimų.

Tad, mielasis skautininke, varyk darbą 
pirmyn, o mes visi ateisime talkon.

S. Kasparas

BIRMINQHAMAS
ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS

Spalio 10 d. 12-2 vai. Havelock restora
no salėje, Havelock Rd., Sotley, Birming

J. ir M. Mosteikos plauna vestuvinį tortą

ham 8, šaukiamas šio skyriaus narių ir 
apylinkėje gyvenančių tautiečių susirinki
mas.

DBLS skyriaus valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — spalio 10 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAME — spalio 10 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
WOLVERHAMIPTONE — spalio 10 d., 18 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTING-HAME — spalio 17 d., 11.15 
vai., .Liet Židinyje.

DERBYJE — spalio 17 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

BRADFORDE — spalio 3 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELDE — spalio 10 d., 1 vai. 

P- P-
BRADFORDE — spalio 17 d., 12.30 vab 
KEIGHLEY — spalio 24 d., 3 vai. p. p.
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