
Kas pavaduos?
Prieš trečdalį amžiaus naujosios lietu

viškosios išeivijos viešasis gyvenimas rė
mėsi didžiųjų lietuvių vardais, jų autori
tetais. Išeivijoje įbuvo atsidūrusi dauguma 
kultūrinių ir politinių sričių neiprikl. Lie
tuvos vadovų. Jie dirbo visokį kultūrinį 
darbą, palaikė ryšius su gyvenamojo kraš
to valdžios žmonėmis, kėlė ir garsino Lie
tuvos vardą bei laisvės reikalą.

Didžiojo egzodo pradžioje savo tarpe 
turėjome žmones, kurių vardus žinojo ir 
juos linksniavo kiekvienas lietuvis, pra
dedant jaunimu, baigiant žilagalviais se
neliais. Pvz. paimkime tik pripuolamai 
galvon atėjusį dešimtuką: vysk. Brizgys,
K. Grinius, Z. Ivinskis, B. Brazdžionis, V. 
Krėvė, S. Lozoraitis, gen. Nagius, gen. 
Raštikis, M. Krupavičius, M. Biržiška. Kas 
šitų žmonių nebuvo girdėjęs, kas nežino
jo jų vaidmens lietuviškajame gyvenime?

Lengvai dar sudarytume ir antrą, gal 
net ir trečią tautos elito dešimtuką. Išsi
sklaidę po visą pasaulį, senųjų išeivijos 
veteranų padedami, jie suko išeiviškojo 
gyvenimo ratą, naudodamiesi visų pasiti
kėjimu ir pagarba. Bet jų eilės pastoviai 
retėja, štai iš pirmojo suminėto dešimtu
ko jau šeši iškeliavę į amžinastį, o liku
sieji, pavartojant naują lietuvišką termi
ną, — nusipelnę pensininkai. Tad ir išky
la labai rimtas klausimas — kas juos pa
vaduos?

Atėjo laikas, kai nebegalima laukti, 
ką pasakys Kairys, Grinius, Krupavičius, 
Balutis ar Bulaitis. Jaunesniajai kartai 
reikia išeiti į žmones, spręsti lietuvišką
sias problemas ir atstovauti savajai tau
tai. Negalima sakyti, kad neprisiauginta 
pavaduotojų — jų yra, nors ir ne visuose 
kraštuose ar kontinentuose vienodai. Lai
mingesnė yra šiaurės Amerika, o gal ma
žiausia intelektualinio prieauglio yra su
silaukusi Europa, ypačiai D. Britanija.

Mes, lietuviai, bent čia Europoje, netu
rime pakankamai intelektualinių pajėgų, 
kurios galėtų plačiau pasireikšti kultūros 
ar politikos srityje. Mus toje srityje yra 
pralenkę ne tik gausūs lenkai ir ukrai
niečiai, bet ir ne tokie skaitlingi baltaru
siai. Ir tie turi sukūrę savo mišrias drau
gijas, kuriose net universitetų profesoriai 
Skaito paskaitas ir nagrinėja (Baltarusijos 
istorines problemas, apimančias žymią da
lį ir Lietuvos praeities fragmentų. Tuo 
taupu mes neturime jokio sambūrio, ku
ris bent iš vardo galėtų priminti anglų- 
lietuvių draugiją.

Beieškant talkos lietuviškajam darbui, 
jos susilaukta beveik iš nesitikėtų šalti
nių. Ji atėjo iš pačios Lietuvos. Ir ji yra 
gana žymi ir veiksminga. Atsitiko, kad 
Lietuvos vardas paskutiniuoju metu be
veik neišeina iš pasaulinės spaudos pus
lapių. Keturios Sibiro lietuvaitės, Kalan
ta, Simas Kudirka, Sadiūnaitė, Terleckas,
L. K. Bažnyčios Kronikos, Aušra — štai 
naujieji Lietuvos ambasadoriai, nauji di
dieji, kilę iš pačių tautos versmių, žodžiu 
ir raštu jie pranešė pasauliui ne apie se
nąją Lietuvą, bet apie šią dieną. Jie skel
bia apie šių dienų okupuotą, bet gyvą, 
laisvės trokštančią Lietuvą.

Balsas iš anapus visada mieliau klauso
mas. Dėka šių naujųjų ambasadorių, dė
ka tos informacijos, kuri ateina per Kro
nikas ir Aušrą, apie Lietuvą šiandien pa
sirodo straipsniai įvairių tautų žurnaluo
se, apie ją svetimieji pradėjo rašyti ir 
leisti knygas. Vergų stovyklose uždarytų
jų Lietuvos žmogaus teisių ir laisvės ko
votojų — Sadūnaitės, Terlecko — žodžiai 
cituojami masiniuose mitinguose, karto
jami pamoksluose. Jų vardai dažnai mi
nimi šalia rusų tautos disidentų — Solže
nicyno, Sacharovo ir kt.

Tai yra beveik nelaukta, paties dangaus 
atsiųsta talka, bet jos vienos dar neužten
ka. Gyvai tautos dvasiai ir kalbai išeivi
joje išlaikyti reikia vietoje gyvenančių 
žmonių, sugebančių vadovauti ir įkvėpti. 
Jau minėta, kad neturime žmonių pertek
liaus. Todėl, stokojant autoritetų, daugiau 
daibo ant savo pečių turi užsikrauti ko
lektyvai. O kad tų kolektyvų darbas bū
tų našus, jie turi būti vieningi, susiklau
sę ir gerai koordinuoti, čia turi būti su
darytos sąlygos atrankos būdu išskirti la
biausiai sugebančius vadovauti ir užkirs
ti kelią menkaverčiams egoistams.

Niekas negimsta genijum, niekam prie 
lopšio neprikabinta vado etiketė, žmogaus 
didybė ir vertė sukuriama pastoviu dar
bu. Todėl, pasitraukiant iš darbo vyres
niesiems, jaunieji privalo savo tarpe iš
siauginti naujus vadovus, vertus būti pa
sitraukusiųjų įpėdiniais. Tik tada lietu
viškojo išeivijos darbo tęstinumas bus už
tikrintas. Vienintelis kelias šiam tikslui 
pasiekti — suteikti visas jėgas į damų, 
vieningą kolektyvą.

Vk.

VOKIEČIAI NAMIBIJOJE

Namibija yra P. Afrikos provincija, ku
ri tikisi išsikovoti nepriklausomybę. Pasi
rodo, šitoje provincijoje gyvena daugiau 
kaip 30 tūkstančių vokiečių tautybės 
žmonių •— daugiausia kaizerinės Vokieti
jos kolonistų. Anot sovietinės spaudos, 
15.000 Namibijos vokiečių yra stambūs/ 
dvarininkai. Kraštas esąs valdomas vo
kiečių kolonistų, kurie remią Pietų Afri
kos valdžią. Po karo į Namibiją atbėgę 
daug buvusių Hitlerio armijos karininkų.

Kaip žinoma, V. Vokietija neremia Pie
tų Afrikos rasistinės politikos.

PEIKIA BRITŲ UNIVERSITETUS

Ženevos universiteto profesorius Geor
ge Steiner, kalbėdamas mokyklų vedėjų 
konferencijoje pareiškė, kad britų univer
sitetai eina prie „akademinės savižudy
bės“. Esą, vis mažiau ir mažiau jaunų 
žmonių domisi matematika ir modemiš
komis kalbomis. Europos Bendruomenės 
centro įstaigose ((Briuselyje), kur jau da
bar sprendžiama daugelis gyvybinės reikš
mės klausimų, britai nepasiūlo pakanka
mai kandidatų, nes neturi techniškai pa
ruoštų ir kalbas mokančių žmonių. Prof. 
Steiner siūlė, kad visose mokyklose (gim
nazijos lygio) būtų privalomi anglų kal
bos, matematikos ir vienos modern. Eu
ropos kalbos išleidžiamieji egzaminai.

KARD. MINDSZENTY BUS 
KANONIZUOTAS?

Kardinolo Jozef Mindszenty kanoniza
cijos byla gali būti greitu laiku pradėta. 
Tuo reikalu Vatikano atstovai jau lankė
si pas kardinolo gimines — Istav Legradi 
šeimą, gyvenančią Vengrijoje. Giminės 
paskyrė vieną iš savo tarpo, Paul Macha- 
lik, būti giminių atstovu kanonizacijos ei
goje. Numatytasis atstovas Machalik yra 
1956 m., vengrų sukilimo metu, pabėgęs 
iš savo krašto ir šiuo metu gyvena JIAV- 
se. Jis pareiškė, kad kanonizacijos reika
lu jau yra turėjęs pokalbių su Vienos kar
dinolu Franz Koenigu.

UŽMIRŠTAS TIBETAS

Po Mao Tse-tungo mirties, pasaulio di
dieji nepagailėjo gražių žodžių apie jo di
dybę ir labai toli pramatančią politiką. 
Tačiau beveik niekas nepaminėjo, kad 
1959 m. Mao jėga užkariavo Tibetą ir pa
vergė jo gyventojus. Kai kas net pareiš
kė, kad Tibetas buvęs „išlaisvintas toli 
pramatančio žmogaus“. Net ir spauda, iš
skyrus vieną kitą laikraštį (pvz. D. Tele
graph), „užmiršo“ Tibetą paminėti. To
kia yra pavergtųjų dalia.

KARDINOLAS UŽTARIA 
DARBININKUS

Lenkijos kardinolas S. Wyšinskis ap
kaltino komunistų vadą Giereką, kuris 
pareiškė, jog nesą jokių nesusipratimų su 
Bažnyčia. Be kita ko, savo komunikate jis 
reikalauja sugrąžinti nuteistiesiems Len
kijos darbininkams laisvę ir visas pilieti
nes teises. „Skaudu, kai darbininkas turi 
kovoti dėl savo teisių valstybėje, kurioje 
yra darbininkų valdžia“, sako kardinolas.

KODĖL NEPASTATĖ PAMINKLO?
Lenkas T. Stachowski „Times“ dienraš

ty kelia klausimą, kodėl sovietai nepastatė 
Katyno miške nužudytiems lenkams pa
minklo, jeigu prasikaltimą padarė vokie
čiai? Visoje Sov. Sąjungoje nacių aukoms 
tokie paminklai esą statomi ir iškilmingai 
atidengiami.

Varšuvoje rusai viename parke esą pa
sodinę mažą miškeli —- taikos ir draugiš
kumo simboli. Lenkai (neoficialiai) tą 
parką vadiną Katyno mišku.

BERTHOS PRANAŠYSTĖS
Bertha Harris skaito save geriausia 

britų sipiritualisteupranaše. Ji giriasi įspė
jusi Churchilį apie Pearl Harbour ir pa
laikiusi ryšius su karališkąja šeimyna. 
Paskutinės jos pranašystės „Woman“ žur
nale yra tokios: princas Charles neapsi
ves, iki sulauks 30 metų; karalienė neatsi
sakys princo naudai sosto; konservatorių 
vadovė Mrs. Thatcher neįveiks darbiečių, 
kurie valdys kraštą dar ilgus metus; pre
zidentas Fordas nelaimės rinkimų; Rode- 
zijoje kils riaušės ir Ian Smith bus nu
žudytas.

PREZIDENTAS NUŠNEKĖJO
Antroji Fordo-Carterio televizijos seri

ja buvo apie JAV užsienio politiką. Dis
kusijų metu prezidentas Fordas pareiškė, 
kad Rytų Europos valstybės nepriklausan
čios nuo Sov. Sąjungos. Jugoslavija, Ru
munija ir Čekoslovakija esančios autono. 
minės valstybės.

J. Carteris patarė prezidentui pasitei
rauti apie tai amerikiečių, kurie turi gi
minių Rytų Europoje.

Ekspertų nuomone, šį kartą Carteris žy
miai geriau pasirodęs negu Fordas.

RINKIMAI BE LAIMĖJIMŲ
V. Vokietijos Bundesrato rinkimai ne

davė aiškių rezultatų. Socialdemokratai, 
koalicijoje su Laisvaisiais demokratais 
laimėjo mažą persvarą, bet Krikščionių 
demokratų partija surinko daugiau balsų, 
negu bet kuri kita atskira partija. Nors 
socialdemokratų koalicija ir toliau pasi
lieka valdžioje, Schmidto darbas bus ne
lengvas, nes rinkimai praėjo be laimėji
mo.

LENINO DRAUGAS IŠSTOJO IŠ 
PARTIJOS

Prof. E. Kolmanas (84 m.), 58 metus iš
buvęs komunistų partijoje ir draugavęs 
su Leninu, įteikė Brežnevui viešą pareiš
kimą, (kad pasitraukia iš partijos. Jame 
sakoma: „Įsitikinau, kad būdamas parti
joje, išduodu socialinio teisingumo, huma
nizmo ir naujos — geresnės bendruome
nės idealus“.

E. Kolmanas šiuo metu yra atvykęs pas 
Švedijoje gyvenančią dukrą ir žada nebe
grįžti atgal. Vizą išvykti jis gavo tiktai 
po 17-to prašymo, Vakarų komunistams 
užtariant.

TAIKOS BALANDIS
Atsitiko, kad 20-ties metų Vengrijos su

kilimo išvakarėse L. Brežnevas pasirodė 
Prancūzijos radijo programoje. Jis pareiš
kė, kad Sov. Sąjunga „niekada niekam nė
ra grasinusi ir dabar ndgrasina“. Tik Va
karų valstybės, susiblokavusios į Nato or
ganizaciją, sudarančios didžiausią pavo
jų taikai. Apie tai, kad Sov. Sąjunga ir 
jos satelitai laiko Europoje tris kartus 
daugiau kariuomenės, tankų ir lėktuvų, 
Brežnevas neužsiminė.

LONDONO KAINOS
Svaro vertei nuolat krintant, Londonas 

pasidarė tarsi Rytų bazaras, kuriame mai
šosi įvairiausių tautų žmonės. Jie čia at
važiuoja apsipirkti ir gaudyte gaudo pre
kes, kurių britai nebeįperka. Pvz. danų 
ekskursijos dalyviai spaudos korespon
dentui pareiškė, kad visos prekės, įskai
tant knygas ir whisky, Londone kaštuoja 
per pusę pigiau, negu Kopenhagoje. Ara
bai laisvai sukiojasi po Mark & Spencer 
krautuves, kurių savininkai yra iš Lietu
vos kilę žydai. Turistai, žinoma, palieka 
Londone daug užsienio valiutos, kurios 
trūksta į neturtingųjų kategoriją perėję 
britai.

„KAPITALIZMO KRIZĖ“
Sovietų spauda aiškina, kad Labour 

partijos konferencija Bllackpoolyje buvu
si geriausia kapitalistinės krizės iliustra
cija. „Britaniją užplūdusi rasizmo banga, 
narnų trūkumas miestuose, mokyklų, svei
katos įstaigų ir viešojo transporto nuo
smukis — tai rezultatas kapitalistinės 
sistemos ir noras valdančios klasės, kuri 
ekonomines problemas nori išspręsti nu- 
skriausdama darbo mases.“

IBank of England tyčia leidęs konferen
cijos metu smukti svaro vertei, nes jam 
daugiau rūpį tarptautiniai biznio reika
lai, o ne darbininkų gerbūvis.

BBC kritikuojamas už tai, kad nepra
nešęs min. pirm, užtikrinimo apie vyriau
sybės pasiryžimą išlaikyti atolydį ir ge
rinti Rytų-Vakarų santykius.

ŽVEJAI IŠ KLAIPĖDOS
Praėjusią savaitę pirmą kartą į Grims

by žvejų uostą įplaukė sovietinis žvejų 
laivas „Privolžsk“ iš Klapėdos. Tai yra 
laivas-fabrikas, atvežęs 500 tonų apdirb
tos, šaldytos ir supakuotos žuvies. Toji žu
vis buvo iškrauta Grimsby uoste, nes lai
vas turi grįžti į Atlantą ir prisijungti prie 
ten žuvaujančios flotilijos. Tai pirmas at
sitikimas, kai sovietų žvejai pardavė savo 
žuvį anglams. Laivo kapitonas Jaganovas 
ir jo įgula (66 vyrai ir 6 moterys) pralei
do savaitgalį Grimsby ir apžiūrėjo mies
tą. At būta įgulos tarpe lietuvių — spau
doje nerašoma.

Darbo partijos problemos
Britų Darbo Partijos vyriausybė pergy

vena sunkius laikus. Ekonominė krizė pa
lietė D. Britaniją Skaudžiau, negu kitus 
pramoninius kraštus. Praėjusios vasaros 
sausra žymiai sumažino žemės ūkio der
lių. Bedarbių skaičius pasiekė pusantro 
milijono. Britanijos valiutos — sterlingo 
kursas nukrito į ligi šiol žemiausią lygį: 
1,63 dol. už svarą.

Tokioje atmosferoje rugsėjo mėn. pa
baigoje susirinko metinė Darbo Partijos 
konferencija. Ji buvo pati audringiausia 
iš visų buvusių per paskutinį dešimtmetį, 
nes prie visų negerovių prisidėjo dar vie
na: nesutarimas tarp partijos vadovybės 
ir jų pačių vyriausybės. Kaip konferenci
jos pradžioje pasakė pats min. pirminin
kas J. Callaghan, santykiai tarp partijos 
vykd. komiteto ir vyriausybės neturėtų 
būti tokie, kokie yra dabar. Jis perspėjo 
partiją, kad iį ją bando įsiskverbti tam 
tikras elementas, kuris, prisidengęs socia
listų vardu, nori panaudoti ją savo inte
resams. „Juos visuomet galima pažinti iš 
jų žargono ir netolerancijos“. Sėkmingai 
kovoti prieš infiltraciją galėtų škaitlin- 
gesni ir veiklūs nariai partijos padali
niuose.

Tačiau tų tariamųjų socialistų infiltra
cija jau dabar yra skaitlingesnė, negu drį
so pasakyti J. Callaghanas. Jie pasireiškė 
konferencijoje žymiai stipriau, negu anks
tyvesniais metais. Kairysis sparnas, kuris 
ligšiol turėjo pusę vietų partijos vykd. ko
mitete, dabar padidino savo svorį dar vie
nu nariu. Todėl negalima tikėtis, kad at
eityje vykd. komitetas „atsimintų“, kaip 
pageidavo min. pirmininkas, kad „komite
tas yra atsakingas tik už savo žodžius ir 
rezoliucijas, o vyriausybė turi atsakyti už 
veiksmus“. Jau šių metų konferencijoje 
pakankamai buvo siūloma tokių rezoliu
cijų, kurias vyriausybė bus priversta at
sisakyti įgyvendinti. Jeigu tik dalis tų re
zoliucijų būtų įtraukta į būsimų parla
mento rinkimų programą, žinovų nuomo
ne, Darbo Partijos dienos prie valdžios 
vairo būtų suskaitytos. Todėl vyriausybė, 
neatsižvelgdama į konferencijos dalyvių 
pageidavimus, pasisakė prieš bankų na
cionalizavimą, nesutiko atsisakyti nuo tie
sioginių rinkimų į Europos parlamentą, 
nesutiko sumažinti krašto apsaugos biu
džeto ar susilpninti ryšius su Atlanto pak
to partneriais.

Konferencija buvo priėmusi kairiojo 
sparno rezoliuciją, kuri reikalauja suvar
žyti importą, kad galėtų padidinti vieti
nės gamybos prekių pareikalavimą ir tuo 
būdu sumažinti bedarbių skaičių. Bet vė

&>/tfyS/os DIENOS
— Kurčias nebilys atgavo kalbą ir klau

są po to, kai netyčia įkrito į ežerą. Šis 
„stebuklas“ įvyko Sov. Sąjungoje ir jį ap
rašė laikraštis „Trud“.

— Kalifornija yra pirmoji JAV valsti
ja, kurioje legalizuota sustabdyti žmogaus 
gyvybę palaikančius aparatus, jei ligonis 
yra nebepagydomas. Pacientas turi savo 
pageidavimą parašu patvirtinti.

— Diplomatai Londone įspėti, kad dėl 
pasiutimo ligos pavojaus, savo įsivežamus 
šunis ir kates turės palikti 6 mėnesius ka
rantine.

— Ugandos prezidentas Amin (48) tu
rėjo operaciją, kurios pobūdis neskelbia
mas.

— Muhammad Ali, atsisakęs boksinin
ko karjeros, žada pasidaryti muzulmonų 
tikybos platintoju.

— Lošimo kortų fabriko darbininkai 
skundžiasi, kad iš komunistinių kraštų 
įvežamos pigios kortos atima jų pragyve
nimą.

— Oriolo mieste septyni rusai teisiami 
už bendradarbiavimą su naciais karo me
tu.

— Vatikanas pasmerkė Rodezijos teis
mą, kuris nubaudė vyskupą D. Lamont už 
tai, kad nepranešė apie afrikiečių sukilė
lių apsilankymą misijų stotyje.

— Vyno tyrimo laboratorijos Prancūzi
joje surado azbesto nuosėdų, patekusių į 
vyną per azbestinius filtrus. Tų filtrų 
vartojimas uždraustas.

— Giliausias naftos šulinys yra Kaspi
jos jūroje, prie Baku salyno. Užbaigtas 
gręžti jis bus 5.850 metrų gylio.

— Meksioje, La Paz mieste audra už
mušė apie tūkstanti žmonių; 40.000 liko 
be pastogės.

— Didžiausios britų prof, sąjungos 
(TGWU) general, sekretorius Jack Jones 
lankėsi su prof, sąjungų atstovais Mask
voje.

— Japonai paprašė, kad Sov. Sąjunga 
sumokėtų lėktuvo M1G-25 grąžinimo išlai
das.

— JAV vyriausybė pareiškė apgailesta
vimą dėl įvykio, kurio metu buvo peršau

liau, per diskusijas dėl naujos rezoliucijos 
„svarui gelbėti", Iždo kancleris D. Hea
ley, nepaprastai kovingoje kalboje, atme
tė tuos pasiūlymus. Jis pasakė, kad dery
bose su Tarptautiniu Valiutų Fondu dėl 
naujos paskolos, jis pasižadėjo nekeisti 
ligšiolinių vyriausybės įsipareigojimų. To
dėl konferencijos priimtos rezoliucijos 
ekonominiais klausimais, kaip reikalavi
mas nemažinti valstybės biudžeto ar su
stabdyti užsienių gaminių importą — ne
bus vykdomos. Tokios priemonės, Iždo 
kanclerio nuomone, pakeltų pragyvenimo 
kainą, pažemintų gyvenimo standartą ir 
padidintų nedarbą. „Ar ilgai tada išsilai
kytų darbiečių vyriausybė?“ — paklausė 
Healey.

Pažymėtina, kad Britų profesinės są
jungos, masinė organizacija su milijonais 
narių, per pastaruosius metus tapo žymiai 
nuosaikesnė. Socialinė sutartis, sudaryta 
tarp profsąjungų ir vyriausybės, prisidė
jo prie infliacijos sulėtinimo. Tuo tarpu 
Darbo Partijos padaliniai, būdami negau
sūs, lengvai pasiduoda ekstremistų infilt
racijai. Jie pasiekia partijos viršūnes ir 
parlamentą ir sudaro pavojų ne tik nuo
saikiam demokratiniam socializmui par
tijoje, bet ir visai demokratinei santvar
kai. Pati britų tauta nėra linkusi į ekstre
mizmą. Todėl būsimieji parlamento rinki
mai D. Britanijoje, jeigu anksčiau darbie- 
čiai nesusipras, gali nukreipti kraštą ki
tu keliu. Nesutarimai tarp partijos vado
vybės ir vyriausybės dar daugiau padi
dina tokias galimybes.

D. B.

KAS NUTINKA GRĮŽUSIEMS?

„Times“ korespondentas David Watts 
aprašė likimą sovietų metereologo V. Ba- 
lachonovo, kuris buvo po vienos tarptaut. 
konferencijos pasilikęs Vakaruose, likimą.

1972 m. Ženevoje jis su savo šeima pa
siprašė pabėgėlio teisių. Po kiek laiko 
žmona su maža dukrele nutarė grįžti at
gal. Vėliau ji parviliojo ir vyrą.

1973 m. Balachonovas buvo areštuotas, 
apkaltintas tėvynės išdavimu ir uždarytas 
psichiatriniame Serbskio institute. Pripa
žinus sveiku, buvo pasiųstas 12 metų į 
griežto režimo darbo stovyklą. Už dalyva
vimą kalinių streike vėl buvo uždarytas į 
psichiatrinę ligoninę, o vėliau pasiųstas 
trims metams į garsųjį Vladimiro kalėji
mą. čia jau keletą kartų sėdėjo karcery
je ir skelbė bado streiką dėl nežmoniškų 
kalėjimo sąlygų. Laiškų rašymas ir ryšiai 
su išoriniu pasauliu jam yra uždrausti.

tas Sov. S-gos ambasados tarnautojas Va
šingtone.

— Indijos socialistų vadas George Fer
nandes į teismą atgabentas surakintas 
grandinėmis. Jis kaltinamas bandęs nu
versti Mrs. Gandhi vyriausybę.

— JAV išleidžia apie 200 mil. dolerių 
kasmet mirties spindulių, kurie galėtų su
naikinti atominius sviedinius ore, tyri
mams. Sov. S-ga nuo jos neatsilieka.

— Šiuo metu iš šiaurės jūros jau gau
nama po vieną milijoną tonų naftos per 
mėnesį. Produkcija nuolat didėja.

— Britų parlamento narys Powell siūlo 
deportuoti milijoną Afrikos ir Azijos gy
ventojų, išmokant jiems po 1.000 svarų.

— Anglijoje lankosi JAV karių grupė, 
aprengta lygiai tokiomis uniformomis, ko
kias dėvėjo anglų kareiviai prieš 200 me
tų nepriklausomybės karuose.

— Londoniškis D. Parkins Maskvoje 
nuteistas už narkotikų kontrabandą, pa
siųstas 3 metams į „užsieniečiams“ skirtą 
Patmos darbo stovyklą.
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John Gielgudo kilmė Testamentai D. Britanijoje
Apie pasižymėjusio anglų teatro ir fil

mų aktoriaus John Gielgudo kilmę daž
nai užsimenama lietuvių spaudoje. Bet 
kie plačiau apie tos šeimos kilmę rašo jo 
brolis Vai Gielgud (g. 1900), rašytojas ir 
dramaturgas, savo atsiminimuose „Years 
in a Mirror“.

Šios knygos autorius rašo apie savo du 
broliu —‘Lewis Evelyn (g. 1894) ir Arthur 
John (g. 1904) ir apie savo seserį Eleono
rą (g. 1907). Jo jaunesnis brolis Arthur 
John daugiausia žinomas kaip John Giel
gud.

Šiek tiek apie Gielgudų šeimos kilmę 
rašoma ir John Gielgudo biografijoje, ku
rią parašė Ronald Hayman (leidykla Hei
nemann, London, 1971). Ten sakoma, kad 
trijų sūnų ir vienos dukters tėvas buvo 
Frank Gielgud, dirbęs banke — Bank of 
England. Jo senelė buvusi Anelė Asperge- 
rienė, Lietuvoje pasižymėjusi artistė. Prie 
Nemuno, Lietuvoje, buvusi Gielgudo pilis, 
kuri ligi 1831 m. priklausė tai Lietuvos di
dikų šeimai.

Anuo metu buvę du broliai. Vyresnis iš 
jų gen. Antanas Gielgudas, dalyvavęs 1831 
m. sukilime. Nepavykus suiiimui, jis buvo 
sušaudytas. Jaunesnis brolis Jonas atsi
dūrė Prūsuose. Karaliaučiuje jiems gimė 
sūnus Adomas, ir apie 1838 m. jie persi
kėlė į Londoną, kur Adomas išaugo ir ga
vo darbą Britų užs. reik, ministerijoje. Iš 
jo kilo Frank Gielgud, gyvenęs šio šimt
mečio pradžioje, dabartinio aktoriaus tė
vas.

Dabar jau miręs vyriausias Gielgudų 
brolis Lewis Evelyn buvo labiausiai prisi
rišęs prie savo protėvių žemės. Nepriklau
somybės laikais jis lankėsi Lietuvoje, o po 
karo, dirbdamas Tarptaut. Raudonajame 
Kryžiuje, palaikė ryšius su lietuvių pabė
gėliais ir rūpinosi Lietuva. Savo jaunys
tėje, I pas. karo metu, jis tarnavo Britų 
kariuomenėje karininku. Bet po karo, kai 
norėjo pereiti į diplomatinę tarnybą ir bu
vo puikiai išlaikęs egzaminus, jam buvo 
atsakyta, kad jis negalįs būti priimtas, nes 
jo kraujas esąs pusiau lenkiškas. Tai bu
vo jam didelis smūgis. Jis jautėsi užgau
tas, nes savo kraujo dalį jis buvo išliejęs 
kariaudamas už Angliją. Kodėl tad karo 
metu jo kraujas buvo geras, o dabar — 
„negrynai angliškas“. Spėjama, kad dėl 
šio įvykio per visą likusią gyvenimo dalį 
protėvių žemė jam buvo artimesnė, negu 
kitiems broliams.

Tačiau ir antrasis brolis — Vai Giel
gud, kurio biografija čia minima, pasąmo
nėje jautė, kad jo tėvynė yra prie Nemu
no krantų. Tą galima pastebėti skaitant 
jo dienoraštį, rašytą karo metu, kai jis 
dirbo BBC.

1942 m. gegužės 7 d. jis užsirašė, ką pa
sakojo jo draugas: .... jis pasakė apie
slaptą susitarimą, kuris esąs pasirašytas 
su Rusija, ir bus paskelbtas dviejų savai
čių laikotarpyje, kuriuo mes pažadėjome 
sovietams Baltijos valstybes ir visą Len
kiją ligi senos Curzono linijos. Tai baisi 
žinia..."

1943 m. balandžio 29 d. jis užrašė: .At
rodo visiškai tikra, kad rusai išžudė lenkų 
belaisvius Katyne, priešingu atveju jie 
galėtų nutildyti gandus, parodydami kai 
kuriuos iš jų gyvus“. Jo draugas jam sa
kęs, kad Lenkijos vyriausybės (Londone) 
oficialus pareiškimas buvo išcenzūruotas, 
kad suklaidinti viešąją opiniją.

Bražinsku pareiškimas
(sutrumpintas)

SPAUDOS IR RADIJO ATSTOVU 
KONFERENCIJOJE RUGSĖJO 22 D.

Mes, Pranas ir Algirdas Bražinskai, 
prieš šešerius metus sėkmingai prasiver
žę pro geležinę uždangą, sunkioje ilgoje 
kovoje, viso pasaulio lietuvių patriotinių 
jėgų paramos, o taip pat turkų patriotų 
draugiškos pagalbos dėka, nugalėję visas 
sovietų spendžiamas pinkles bei statomas 
kliūtis, pasiekėme laisvus Amerikos kran
tus ir esame laimingi, kad šiandien pirmą 
kartą turime galimybę tiesiogiai susitikti 
su laisvosios lietuvių spaudos ir radijo 
atstovais.

1940 m. birželio 15 d., kai sovietų impe
rijos tankų ir išbadėjusių kareivių, kaip 
pasiutusių šunų, voros užplūdo gimtąją 
Lietuvą, aš, Pranas Bražinskas, buvau še
šiolikmetis jaunuolis ir savo akimis ma
čiau, kaip buvo sunaikinta Lietuvos vals
tybinė nepriklausomybė. Mums, jau po 
nepriklausomybės saule užaugusiai lietu
vių kartai, Lietuvos laisvė ir nepriklauso
mybė buvo savaime suprantami, įgimti ir 
amžini dalykai. Deja, 1949 m. birželio 15 
d. visa tai buvo paminta po rusų imperia
listų tankų vikšrais. Aš supratau, kad tai 
tik pradžia didžiosios lietuvių tautos tra
gedijos: kad ne tik Lietuvos valstybinei 
nepriklausomybei, bet ir pačiai lietuvių 
tautos gyvybei gresia mirtinas pavojus. 
Aš mačiau, kaip komunistinė Rusija ir fa
šistinė Vokietija kėsinasi okupuoti ir 
aneksuoti Lietuvą.

Tada aš prisiekiau visas savo jėgas, vi
sas pastangas, visą savo gyvenimą pašvęs
ti kovai prieš komunistines ir fašistines 
diktatūras, prieš bet kokį totalitarizmą, 
imperializmą, šovinizmą, prigimtų ir reli
ginių žmogaus teisių paneigimą. Mano

Biografijose minima, kad Gielgudai yra 
kilę iš Lietuvos, tačiau sakoma, kad jų 
gyslose teka pusiau lenkišas kraujas. Jų 
pavardė skamba lietuviškai. Todėl galima 
spėti, kad jų protėviai buvo lietuvių ba
jorai, vėliau sulenkėję.

Gielgudų giminė Lietuvoje yra žinoma 
nuo Vytauto laikų. įvairiais laikais jiems 
priklausė dideli žemės plotai abiejose Ne
muno pusėse, Gelgaudiškio apylinkėse. 
Vienoje upės pusėje buvo dvaras, antroje 
— dvaras ir pilis (Zomkus), kuris vėliau 
buvo pavadintas Vytėnais. Sakoma, kad 
XV amžiuje ir Šiluva priklausiusi Gelgau
dams. Savo dvaro žemėje jie pastatę baž
nyčią, aplink kurią vėliau išaugęs mies
telis. Jų statyta bažnyčia sudegusi, bet to
je pat vietoje vėliau buvo pastatyta nau
ja, kuri nuo XVH amžiaus pagarsėjo sa
vo stebuklinguoju Dievo Motinos paveiks
lu. Tas paveikslas buvęs Gielgaudų atvež
tas iš Romos.

J. R.

Tarpusavio 
bendradarbiavimas

Visuose kraštuose yra lietuvių. Ar jie 
savo tarpe palaiko kokius nors ryšius?.. 
Mūsų tautiečiams išlikti lietuviškiems rei
kia savo tarpe kultūriškai bendradarbiau
ti. Tokio bendradarbiavimo reikia labai 
ir lietuviams V. Europoje. Jo reikia, kad 
dvasiškai stiprėtume ir tautiškai išsilai
kytume. Tik egoistai, dvasiniai apkiautę, 
nuo kitų užsidarę ima vis labiau supelyti, 
žemyn smukti ir nykti. Dvasiškai kultūri
nis gyvumas yra viena iš svarbiųjų žymių 
ir garantijų toliau tautiškai išsilaikyti.

Daugiau ar mažiau kultūrinio bendra
darbiavimo mes norime, ieškome, siekia
me. Gal bandome ir kai ką daugiau. Kaip 
dar geriau galėtume ir turėtume savitar- 
pyje bendradarbiauti? Ar užtektų bendra
darbiauti tik su savais tautiečiais, tik su 
tame pačiame krašte gyvenančiais? To
kius ir panašius klausimus galime sau 
statytis. Aišku, kad visų pirma geresnio, 
gyvesnio kultūrinio bendradarbiavimo 
reikia mūsų pačių tarpe.

Norime ir turime būti tautiškai sąmo
ninga visuomenė, organizuotai apsijungu
si ir vadovaujama sąmoningų asmenybių. 
Reikia apie tas asmenybes glaudžiau su
siburti, joms talkinti ir padėti kiekviena
me krašte -bei apylinkėje gyvenančius tau
tiečius pasiekti. Reiia siekti galimai dau
giau jaunų žmonių suinteresuoti Lietuva 
ir jiems padėti išlsimokslinti bei savo tu
rimus talentus geriau išvystyti. Reikia su
daryti progų jiems ir meniškai-kultūriš- 
kai pasireikšti. Reikia siekti galimybių tu
rimomis kultūrinėmis jėgomis bei kultū
riniais turtais pasikeisti. Prie gerų norų 
ir pastangų tai nebūtų neįmanoma.

Bendradarbiauti su Vakaruose gyvenan
čiais tautiečiais — ne taip sunki proble
ma. Nedideliu mastu tas bendradarbiavi
mas vyksta, nors ne visur. Jį pagyvinti 
siekia veikiančios lietuvių bendruomenės. 
— Bet kaip gi yra su kultūriniu bendra
darbiavimu, žiūrint i Vilnių, Kauną, Pa
nevėžį, Šiaulius, Klaipėdą?.. Kaip dauge
liui žinoma, kultūrinio bendradarbiavimo 
tarp mūsų ir „anapus“ kaip ir nėra; jis 
esąs labai ribotas arba vienašališkas.

idealas visada buvo laisva, nepriklauso
ma, demokratinė, vieninga Lietuva.

Savai priesaikai aš likau ištikimas 1941 
m. birželio sukilime, kuriame buvau su
žeistas, 1941-1944 m. rezistencijoje prieš 
hitlerinius grobikus ir 1944-1954 m. par
tizaniniame kare prieš rusiškus bolševi
kinius okupantus. Kovoje aš nebuvau vie
nas. Tų, kurie jautė ir panašiai kaip aš 
davusių priesaiką iki mirties kovoti už 
tėvų žemės laisvą rytojų, buvo dešimtys 
tūkstančių. Tai buvo daugiausia jauni vy
rai ir moterys, pilni tikėjimo ir ryžto.

1949 m. žiemą mano tėvelis Stasys Bra
žinskas žuvo kautynėse su enkavedistais. 
1947 m. pavasarį aš, Pranas Bražinskas, 
buvau sužeistas, suimtas ir ištremtas į Si
birą. 1950 metais pabėgęs iš Sibiro konc- 
lagerių, slapta grįžau į Latviją, o paskui 
į Lietuvą ir vėl aktyviai dalyvavau tauti
niame pasipriešinime. Buvau suimtas 
1955 m. ir vėl 1963 m. 1967 m. mane iš
trėmė į Kazachstano konelagerius be tei
sės sugrįžti į tėvynę Lietuvą. Turkestano 
antikomunistiniams draugams padedant, 
1968 m. pavasarį pavyko pabėgti iš Ka
zachstano tremties ir slaptai apsigyventi 
Uzbekistane.

Tenai aš įsijungiau į vietinių musulmo
nų ir Krymo totorių rezistencinę veiklą, 
slapta palaikiau ryšius su Lietuvos rezis
tenciniais sąjūdžiais ir planavau prasiver
žimą į Vakarus, nes sovietų imperijoje 
KGB vis tiek mane surastų ir sunaikintų. 
Aš taip pat norėjau, kad mano sūnus Al
girdas Bražinskas išsiveržtų iš vergijos 
pančių, prieš kuriuos kovodamas žuvo jo 
senelis ir prieš kuriuos aš kovojau visą 
savo gyvenimą. Aš norėjau, kad mano sū
nus Algirdas pasiektų laisvus Vakarus, 
galėtų tenai laisvai gyventi, mokytis, ne
varžomas išvystyti visus savo gabumus ir 
tapti pilna asmenybe.

Daugumas pokarinių išeivių yra įsigiję 
nekilnojamo turto, ar turi sutaupų. Jeigu 
čia jie neturi artimų giminių, o norėtų, 
kad jų palikimas atitektų jo pasirinktam 
asmeniui, tai patartina surašyti testamen
tą. Daugelis tuo nepasirūpina, ir todėl jo 
sunkaus darbo vaisiai dažnai nueina nie
kais.

Testamento sudarymas turi tokius pri
valumus:

1. Galima pasirinkti testamento vykdy
toją, kuriuo pasitikima, kad jis viską su
tvarkys, kaip jam bus testamente nurody
ta.

2. Pagal testamentą galima palikti tur
tą ar pinigus tam asmeniui, ar asmenims, 
kuriems pageidaujama. Tačiau teismas 
gali įsikišti, jeigu testamlento sudarytojas 
turėjo skolų, ar kitų įsipareigojimų. Jei
gu testamento nėra palikta, tai palikimas 
gali atitekti valstybei, kurioje gyvenai, ar 
juo pasirūpins Sovietų valdžios įstaigos, 
sudarę giminių Lietuvoje.

3. Jeigu yra sudarytas testamentas, tai 
jo vykdymui susidaro mažiau išlaidų.

Patartina į testamentą įrašyti du testa
mento vykdytojus, kad kiekvienas iš jų 
galėtų patikrinti, kaip testamentas vykdo
mas. Tuo atveju, vienas iš testamento 
vykdytojų galėtų būti asmeninis draugas, 
nurodant jo vardą, pavardę ir adresą, o 
antras — kurios nors patikimos organiza
cijos pareigūnas, pvz. DELS ar Lietuvių 
Namų B-vės Valdybos pirmininkas. Tik 
nereikėtų minėti pareigūno pavardės, pa
žymint „tuo metu esąs N. N. organizacijos 
pirmininkas“. Tačiau testamento vykdy
toju nepatartina įrašyti banką, ar draudi
mo bendrovę, nors įstatymai tai leidžia. 
Gali susidaryti keblumų ir tuo atveju, jei
gu testamento vykdytoju būtų įrašyta ne 
asmuo, bet organizacija.

Jeigu testamento vykdytoju yra artimas 
giminė, tai gali būti įrašyta tik vieno as
mens pavardė.

Testamentą galima surašyti ir namie, 
nusipirkus rašomųjų reikmenų krautuvė
je specialų spausdintą blanką, ir pakvie
tus du liudytoju. Liudytoju gali būti tas 
asmuo, kuriam palikimas užrašomas. Ta
čiau norint reikalą sutvarkyti geriau, la
bai patartina kreiptis į teisininką (solici
tor), kuris surašys dokumentą, kaip rei
kalauja įstatymai.

Liudytojas privalo laikyti paslaptyje 
testamento turinį.

Užrašant palikimą giminei Lietuvoje, 
testamente turi būti įrašyta giminės pa
vardė, vardas ir adresas, kad nereikėtų jo 

O vis dėlto, kai kam kyla klausimas: ar 
nebūtų galimas didesnis, glaudesnis negu 
iki šiol kultūrinis bendradarbiavimas su 
Lietuvoje gyvenančiais? Apie tai išsikal
bėti užsimota šių metų spalio 29-31 d. d. 
Bonnoje, Annaberge, kur tuo metu šau
kiamas prieš metus įsikūrusios Lietuvių 
Kultūros Draugijos (LKD) suvažiavimas. 
Kviečiami visi liet, tautiečiai. Programoje 
tik du referatai: apie kultūros esmę ir 
apie kultūrinius santykius su Lietuva — 
dabartinės galimybės ir ribos. Bus galima 
išsamiai apie tai išsikalbėti. Toliau pra
matyta: literatūros vakaras, pamaldos, 
koncertas, visuotinis Draugijos susirinki
mas ir kita.

K. S.

1968 m. rudenį Algirdas slapta atvyko į 
Uzbekistaną, ir pradėjom pasiruošimus 
žygiui. Ištyrę šimtus galimybių, 1969 m. 
rudenį mes jau turėjome aiškų planą. 
Mums daug padėjo mūsų bendraminčiai 
tiek Lietuvoje, tiek Turesitane, tiek Gru
zijoje.

1970 m. spalio 15 d. mes, tėvas ir sūnus 
Bražinskai, siekdami laisvės ir protestuo
dami prieš mūsų tėvynės pavergimą, nu
kreipėme sovietų lėktuvą į Turkiją. Tai 
buvo visoje istorijoje pirmas sėkmingas 
sovietų lėktuvo nukreipimas ir didelis 
smūgis sovietų imperijai.

Mes nenorėjome nieko sužeisti ar imti 
kokių nors įkaitų. Už nelaimingus įvykius 
yra atsakingi čekistai, kurie puolė mus ir 
iššaukė susišaudymą lėktuve virš Turki
jos teritorijos. Grumtynes virš debesų 
mes laimėjome, bet galėjome ir pralaimė
ti, kaip įvyko su daugeliu kitų.

Lietuvos išsilaikymo ir išsilaisvinimo 
kovoje laisvojo pasaulio lietuvių vaidmuo 
yra nepaprastai svarbus ir reikšmingas. 
Ką gali vieninga išeivijos akcija, gerai 
parodo mūsų atvejis. 1970 m. spalio 15 d. 
mums nusileidus Trabzone, Turkijoje, vi
sa lietuvių išeivija, Vilko vadovaujama, 
ėmėsi skubios telegramų ir laiškų Turki
jos vyriausybei siuntimo kampanijos, pra
šant neišduoti Bražinskus Rusijai. Ta ma
siška akcija mums nepaprastai padėjo. So
vietai visad siekė mus susigrąžinti atgal 
ir sunaikinti, kaip pavergtų žmonių lais
vės siekimo simbolį; Jų milžiniškas spau
dimas Turkijai neatsiekė pilnai to, ko 
Maskva tikėjosi, tačiau tik tas didžiulis 
sovietų spaudimas buvo priežastis mūsų 
ilgai trukusios bylos turkų teismuose ir 
daugiau kaip penkerių metų kalinimo 
Turkijos kalėjimuose. Visus tuos beveik 
šešerius metus turkų žemėje vyko atkak
li kova tarp sovietų imperijos ir dviejų 
lietuvių patriotų. Mes tą šešerių metų ko
vą laimėjome todėl, kad mums padėjo lie
tuvių išeivija su savo organizacijomis ir 
spauda, turkų patriotai, pažįstą sovietų

ieškoti per valdžios įstaigas. Jeigu į tą 
reikalą įsikištų sovietų valdžios įstaigos, 
tai žymiai didesnė palikimo dalis būtų su
naudota mokesčiams apmokėti, ir pinigai 
būtų išmokėti, iškeltus į rublius pagal 
oficialų kursą. Tad giminei iš palikimo 
mažai kas bepasiliktų. Darant testamentą 
pačiam, galima nurodyti palikimą gimi
nėms persiųsti jų pageidaujamais daik
tais.

Palikimas, arba jo dalis, gali būti užra
šyta organizacijoms ar tautiniams fon
dams, tiksliai nurodant organizacijos var
dą ir adresą. Pavyzdžiui, turimos Lietu
vių Namų B-vės akcijos, pagal testamen
tą, gali būti paliktos D. Britanijos Lietu
vių Sąjungai, ar Tautos Fondui.

Testamente turi būti įrašyta jo surašy
mo data ir pastaba, kad visi ankstyvesni 
patvarkymai palikimo reikalu nustoja ga
lios.

Testamentą surašyti patartina visiems 
ir neatidėliojant.

DBLS Valdyba

Su lietuviais 
pasaulyje

DAILI IR ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Foto archyvas kartu su Loyo- 
los universiteto leidykla Chicagoje išleido 
albuminio pobūdžio menišką veikalą, pa
vadintą .Palikę tėviškės namus“ (angliš
kai — „A Lithuanian Cemetery“). Tai yra 
gausiai iliustruotas veikalas apie šv. Ka
zimiero kapines Chicagoje. Per 200 nuo
traukų, darytų foto menininko kun. A. 
Kezio, rodo daugelio antkapinių kryžių ir 
paminklų detales bei meniškas formas.

šalia daugybės nuotraukų yra rašiniai 
lietuvių ir anglų kalbomis. Apie lietuvių 
kapines bendrai ir garsiąsias Chicagos šv. 
Kazimiero kapines rašo J. Dainauskas, B. 
Pūkelevičiūtė ir L. šimutis.

Spaudos darbą atliko M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Veikalą redagavo 
kun. A. Kezys, S. J. Talkino redakcinis 
kolektyvas: dr. J. Puzinas, K. Bradūnas, 
skulpt. P. Aleksa. Kalbos taisytojas — dr. 
P. Jonikas, vertėjas — I. Labanauskas, 
angliškosios dalies patarėjas — J. O’Con
nor, S. J., dailininkas — V. Lukas.

LEIDŽIA A. SALIO DARBUS

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 
Romoje išleis 1972 m. JAV mirusio kalbi
ninko prof. dr. Antano Salio „Raštus“, re
daguotus Čikagoje gyvenančio kalbininko 
dr. Petro Joniko. Pirmasis tomas yra skir
tas bendrinei lietuvių kalbai, antrasis — 
tikriniams vardams su norminėmis Lietu
vos vietovardžių formomis, trečiasis — 
straipsniams įvairiais kalbiniais klausi
mais, ketvirtasis — lietuvių kalbos tar
mėms. Kiekvienas tomas turės maždaug 
po 600 puslapių, kainuos po $20. Pirmasis 
tomas jau baigiamas spausdinti. Jo kaina 
tiems, kurie jį užsisakys iki š. m. lapkri
čio 1 d., tik $10. Užsakymus siųsti L. K. 
Mokslo Akademijai, Piazza della Pilotta 
4, 00187 Roma, Italy. Užsakyme prašoma 
pažymėti, ar prenumeruojamas tik pirma
sis tomas, ar visi ,;Raštų“ tomai.

tikrus kėslus, o labai dažnai mus gelbėjo 
tiesiog Dievo malonė.

Mūsų žygis iš Venecuelos, kur mes iš
buvome porą savaičių, į Jungtines Ameri
kos Valstybes buvo visiškai savarankiš
kas. Viską suplanavom ir įvykdėm mes 
vieni, matydami, kad Venecueloje mums 
gresia komunistų agentų pavojus, ir, be 
to, Algirdas, norėdamas susitikti savo su
žadėtinę Worcesteryje, Massachusetts 
valstijoje, ir ją vesti. Mūsų kelyje į Ame
riką buvo daug kliūčių, tačiau su lietuviš
ku ryžtu ir Dievo palaima jas visas pa
vyko nugalėti.

Už tai, kad mes ištvėrėme žūtbūtinėje 
šešerių metų kovoje ir pagaliau pasiekėm 
laisvus Amerikos krantus, mūsų nuošir
džiausia padėka priklauso viso laisvojo 
pasaulio lietuvių išeivijai su Vliku, Dip
lomatine tarnyba, Altą ir Balfu, o taip 
pat laisvajai lietuvių spaudai ir daugeliui 
širdingų lietuvių patriotų, kurie mus su
prato, užjautė ir stengėsi visaip padėti. 
Visiems mūsų gelbėtojams bei rėmėjams 
tairame nuoširdų lietuvišką ačiū. Mes jų 
niekad neužmiršime ir visada būsime dė
kingi. Ypatingą pagarbą ir padėką reiš
kiame dr. Feliksui Zubrui, Venecuelos lie
tuvių bičiuliui, parūpinusiam mums vizas 
į Venecuelą.

Mūsų, Prano ir Algirdo Bražinskų, by
la Amerikos Imigracijos ir natūralizaci
jos įstaigoje dar nėra baigta. Mes prašo
me JAV vyriausybę suteikti mums politi
nį prieglobstį, leisti mums pasilikti Ame
rikoje ir mūsų nedeportuoti.

Tad šiuo metu mums ypač reikalinga 
Amerikos lietuvių moralinė ir materiali
nė parama, kurią mes jautėm per ištisus 
šešerius metus Turkijoje. Turkijoje pa
siekta pergalė buvo bendra visų lietuvių 
pergalė, sudavusi skaudų smūgį okupan
tams ir plačiai išgarsinusi Lietuvos vardą 
ir vargą. Dabar vyksta naujas šios kovos 
tarpsnis jau čia pat Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Pranas ir Algirdas Bražinskai

DAR APIE ŠOKIŲ ŠVENTĘ
Vladas Ramojus išspausdino „Tėviškės 

Žiburiuose“ apybraižą „šventei praėjus“, 
kurios ištrauka čia patiekiama.

„Antrojoje šventės dalyje, kai preziden
tienė jau buvo išvykusi (su visos valan
dos pavėlavimu), mudu su red. Al. Baro
nu salės gale susitikom V. Adamkų, išly
dėjusi prezidentienę, šis pasakojo, kad 
išėjusi iš Amfiteatro JAV prezidento žmo
na dar buvo apsupta amerikiečių dienraš
čių, televizijos bei radijo reporterių. Atsa
kydama į jų klausimus, pastebėjo, kad to
kios jaunos ir gyvos tautinės grupės, kad 
tokių patrauklių šokių, kokius ji ką tik 
matė Amfiteatre, tikrai nesitikėjusi pa
matyti. Visa tai jai, esą, padarė didelį 
įspūdį.

Vakare vaizdus iš tautinių šokių šven
tės jau rodė visi keturi pagrindiniai tele
vizijos kanalai Čikagoje vietinių žinių lai
dose. Dienraštis „Chicago Sun-Times“ pre
zidentienės nuotrauką, laikančią jai dova
notus tautinius drabužius, ir aprašymą 
apie šventę dėjo pirmame puslapyje viso
se septyniose dienraščio laidose. Tokie at
vejai labai reti. Susidaro įspūdis, kad sa
vu menu ir kultūra amerikiečių sferose 
pasiekiam žymiai daugiau, negu pvz. 
kroatų kovotojai, pagrobę lėktuvą, terori
zavę žmones, padėję bombą Niujorke, nuo 
kurios žuvo policininkas. Po žydų lietu
vių vardas amerikiečiams, atrodo, la
biausiai žinomas ir daugiausia linksniuo
jamas.

JAV prezidento žmona, išvykdama į Va
šingtoną, išsivežė jai lietuvių dovanotus 
tautinius drabužius, gintaro išdirbinį, tau
tinių šokių šventės gražiai išleistą vado- ! 
vą ir šeštadienio „Draugą“, kur 1 psl. bu
vo įdėta jos nuotrauka. Prezidentienės 
buvojimo metu Čikagoje, „Naujienų“ 
dienraščio žiniomis, ją vežiojo JAV lietu
vio laidotuvių direktoriaus J. Evans sū
nus.“

NETIKSLI INFORMACIJA
„Naujienos“ (rugp. 17 d., 1976) išspaus

dino Kazio Karužos kelionės įspūdžius 
apie Londoną ir jo lietuvius. Rašinys pra
sideda:

.Benais nepriklausomybės Lietuvos lai
kais, Londone yra įsteigta Lietuvos pa
siuntinybė, kurioje anksčiau dirbo konsu
las a. a. Balutis. 'Po jo mirties šias parei
gas eina p. V. B’alickas (buvęs mano ir 
žmonos Jadvygos mokytojas Kauno ,.Pa
vasario“ aukštesnioje Komercijos Mokyk
loje, Miškų gatvėje). Būdamas Londone 
labai norėjau aplankyti savo mokytoją ir 
mano brolio poeto Petro gerą draugą, bet 
kleb. Sakevičius priminė, kad toli už 
miesto gyvena ir dėl stokos laiko turėjau 
susilaikyti.

Londono lietuviai turi už miesto įsigiję 
savo sodybą, apie 60 kilom. Mane kvietė 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas p. 
Černiauskas aplankyti lietuvių sodybą, 
bet ir čia nesuspėjau.“

Kiekvienas sakinys patiekia klaidingą 
informaciją, maišydamas titulus, atstumus 
ir pavardes.

Į JAV ATVYKSTA P. PETRONIS
„Vienybė“ praneša, kad netrukus iš 

Lietuvos į Ameriką atvyksta neseniai per
organizuotos iš Kultūrinių Ryšių į Tėviš
kės draugijos tarybos prezidiumo pirmi
ninkas, ats. generolas Pranas Petronis. 
Kaip žinoma, tos draugijos tikslas yra 
padėti užsienio lietuviams palaikyti ry
šius su dabartine Lietuva. Ji leidžia dau
geliui žinomą „Gimtąjį Kraštą“ ir aprū
pina užsienio lietuvius komunistų propa
gandine medžiaga. Toje draugijoje daug 
metų išdirbęs P. Petronio (anksčiau V. 
Karvelio) pavaduotojas V. Kazakevičius 
iš jos yra pasitraukęs ar pašalintas. Apie 
jo naujas pareigas iki šiol nieko nebuvo 
pranešta.

Jonas Kadžionis

Piemenaite
Aušros bankų palytėti 
čiuolbuonėliai kėlės, 
ir paliko miego klėtį 
skaisčiavedės gėlės.

Kokį sapną jos regėjo 
Ūakčia mėnesienos, 
kam sužvilgo, sužydėjo 
ašarom blakstienos?

Bėga tekinas upelis 
niūniuodamas dainą, 
šilko žaliojo takeliais 
karalaitė eina.

Deivės apavu apsiavus.
Akys laime dega.
Lankos gėlę išbučiavus, 
prie kasų sau sega.

Virpa lūpos pelkių, krūmų, 
žalmargės riaumoja, — 
man, valdovei gamtos rūmų, 
ryto maršus groja.

Gieda palmes vyturėlis, 
žiedužėliai meldžias, 
o koks džiaugsmo tyrumėlis 
į krūtinę beldžias!

; i
Seka amžiną legendą 
iškalbumas vėjo, — 
niekad grožio nepraranda 
atspindžiai Kūrėjo.

Uralas, 1976 m. i
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Propagandininkų susirinkimas

1976 m. vasario 3-6 dienomis Vilniuje 
buvo susirinkę visų rajonų Propagandos 
ir agitacijos skyrių atstovai ir dalis mo
kytojų. Seminaro metu buvo kalbama 
apie propagandinį darbą, skaitomos ateis
tinės paskaitos (skaitė Aničas ir kt.). Jų 
metu buvo pasakyta, kad „LKB Kroniką“ 
redaguoja Žagarėje gyvenantis vysk. J. 
Steponavičius, kad kai kurie leidinio nu
meriai nėra reakcingi, kad „LKB Kroni
kos“ Lietuvoje leidžiama nedidelis kiekis, 
persiunčiama į Lenkiją, kur ji dauginama 
ir išsiuntinėjama į kitus kraštus.

Dauguma kunigų esą lojalūs. Kauno 
kunigų seminarijoje mokosi 50 klierikų; 
kasmet įšventinama po 5, o miršta per 
metus apie 17 kunigų. Netolimoje ateity
je kunigams reikės aptarnauti po 2 para
pijas.

Lietuvoje yra apie 1.500 vienuolių. Vie
nuolės daugiausia dirba medicinos seseri
mis ir padeda (ligonius aprūpinti sakra
mentais. Kaime vienuolių nėra. Vienuolės 
taip pat moko vaikus poterių ir katekiz
mo. Jeigu mažą vaiką paklaustum, kas 
mokė katekizmo ir atsakytų, kad „seselė“, 
tai žinok, kad vienuolė.

Jei po karo medikai buvo daugiausia 
ateistai, tai dabar yra tikinčių gydytojų.
Mokinio atviras laiškas (sutrumpintas)
Prieš aštuoniolika metų baigiau Lukšių 

vid. mokyklą. Nors jau praėjo nemaža lai
ko, bet su ja susieti ryšiai dar nėra nu
trūkę ir niekada nenutruks. Nenutruks, 
nes mokykla palieka žmogaus gyvenime 
daug prisiminimų. Per eilę metų ji yra ta
pusi lyg antraisiais namais, antrąja tėviš
ke. Gal todėl ir norisi apie ją dažnai sva
joti, kalbėti ir ja didžiuotis. Priešingai, 
būna labai skaudu, kai apie ją išgirsti ką 
nors neigiamo. Labai norėtųsi, kad apie 
tavo mokslo šventovę būtų kalbama tik
tai labai gerai, kad jos mokytojai būtų 
švyturiais. Deja, šviesų savo mokyklos 
prisiminimą kartais aptemdo niūrūs de
besys.

Prieš kelioliką metų Lukšių vid. mo
kykloje įsiviešpatavo saviveikliniais pa
grindais einąs ateistinis auklėjimas. Nuo 
jo skaudžiai kentėjo mokiniai ir jų tėvai. 
Už savo religinius įsitikinimus jie buvo 
žeminami, pašiepiami, diskriminuojami. 
Neišlaikę tokio netaktišo ir grubaus mo
kytojų elgesio, mokinių tėvai 1972 m. pa
rašė kolektyvinį skundą LTSR Respubli
kiniam prokurorui su 14 parašų. Po šio 
Skundo tikinčiųjų mokinių persekiojimas 
kuriam laikui buvo trupučiuką lyg ir pri
tilęs, bent jau nebūdavo pernelyg grubių 
išsišokimų. Bet 1975 m. kaip Kamčatkos 
Tolbačikas vėd prasiveržė grubus ateisti
nis mokinių auklėjimas, šį kartą jis buvo 
ypač ryškus savo netaktiškumu ir nepe- 
dagogiškumu.

Jau mokslo metų pradžioje buvo orga
nizuotas priverstinis ateistinių (pas mus 
kitokių ir nėra) laikraščių užsisakymas. 
Kai Xb klasės mokinys Rolandas Tamu
levičius atsisakė užsisakyti ateistinį laik
raštį, klasės auklėtoja Sakalauskienė, no

Apeigos ir liaudies tradicijos
Panaikinus Lietuvoje tradicines, su 

krikščionybe susijusias vestuvių, krikšty
nų, laidotuvių ir kt. apeigas, reikėjo su
kurti jų vietoje ką nors nauja. Tai spragai 
užkišti 1969 m. buvo išleistas „Civilinių 
apeigų“ vadovas, kuris pasirodė ne visiš
kai tinkamas, ir daugelio buvo ignoruoja
mas.

Uždraudus bažnytinę santuoką, vedybi
nės apeigos buvo suprastintos iki eilinės 
registracijos. Atliekant civilinę metrikaci
ją 'be jokių iškilmių, nesuteikiant sutuok
tuvėms gilesnės prasmės, patys susituoku
sieji pradėjo į jas žiūrėti kaipo į eilinį 
sandėrį, neturintį jokio moralinio įsiparei
gojimo. „Nunykus vestuvių apeigų ele
mentams, dažnai visas dėmesys Skiriamas 
vien puotai“ (K. Antanaitis, Komunistas, 
Nr. 4).

Pažymėtina, kad pirmieji į vestuvines 
apeigas dėmesį atkreipė komjaunuoliai. 
Jie pradėjo savintis liaudies tradicijas, 
neturinčias tiesioginio ryšio su religija, ir 
reikalauti savotiško civilinės santuokos 
ceremonialo. Pamažu didesniuose mies
tuose atsirado santuokų rūmai, į kuriuos 
vestuvininkai atvyksta tinkamai pasipuo-

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
I LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PT

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus Ir pageida
vimus.

rėdama mokinį išjuokti ir skaudžiau iš jo 
pasityčioti, pareiškė: „Tai gal tau užsaky
ti maldaknygę?“ Nors visiems aišku, kad 
pas mus maldaknygių nei užsakyti, nei 
pirkti nėra.

1975 m. gruodžio 25 d. X klasės mergai
tės, ateidamos į mokyklą, atsinešė eglutę 
ir klasėje ją gražiai papuošė. Ant lentos 
užrašė sveikinimo žodžius — „Su švento
mis Kalėdomis“. Per dvi pirmąsias pamo
kas atėję mokytojai klasės budintiems 
įsakė sveikinimo žodžius nutrinti ir eglu
tę išmesti. Budintieji mokiniai žodžius nu- 
trindavo, o eglutė likdavo. Trečioji pamo
ka buvo mokyklos direktoriaus B. Urbono. 
Atėjęs į klasę B., Urbonas iš karto pasida
rė rūstus ir piktas. Jis privertė budintį 
mokinį Joną Pranaitį nutrinti nuo lentos 
užrašytus žodžius, o gražiai papuoštą eg
lutę išmesti į šiukšlių dėžę. Po to prasidė
jo šantažiški tardymai, grubūs barimai, 
begėdiški pasityčiojimai, grasinimai. Tuo 
buvo užimta visa pamoka. Negana to, tar
dymai ir grasinimai su pertraukomis tę
sėsi net tris dienas. Per tą laiką mokiniai 
pamokų metu būdavo iškvietinėjami po 
vieną į direktoriaus kabinetą. Tardymui 
buvo iškviesti apie pusė klasės mokinių. 
Kai kurių mokinių apklausinėjimai užsi
tęsdavo net per kelias pamokas. Nors fi
zinių bausmių ir nebuvo imtasi, bet tar
domiesiems buvo grasinama mažinti pažy
mius, pašalinti iš mokyklos, bauginami 
perdavimu milicijai ir pan.

Šis įvykis jau yra plačiai nuskambėjęs 
net už rajono ribų. Tokiu mokyklos direk
toriaus elgesiu yra pasipiktinę ne tik nu
kentėję mokiniai, jų tėvai, bet piktinasi 
ir plačioji visuomenė. Pasipiktinę todėl, 
kad mokyklos direktorius B. Urbonas to
kiu savo elgesiu yra pažeidęs: 1) Visuoti
nę žmogaus teisių deklaraciją, 2) 1975 m. 
Helsinkyje įvykusio 35 šalių pasitarimo 
nutarimus, 3) TSRS Konstituciją ir 4) pe
dagogikos dėsnius.

Buvęs mokinys G. Dovydaitis (E)

NEPAPRASTI SUTAPIMAI

Abraomas Lincolnas JAV prezidentu 
buvo išrinktas 1860 metais, o John Ken
nedy 1960.

Lincoino žudikas D. Booths buvo gimęs 
1839 m., o Kennedy žudikas Oswaldas — 
1939 m. Abu žudikai patys buvo nužudyti 
prieš teismą. Lincolno sekretoriaus pavar
dė buvo Kennedy. Jis Linkolnui patarė 
nevažiuoti į teatrą, kur jis buvo nužudy
tas. Kennedy sekretoriaus pavardė buvo 
Lincolnas, jis irgi patarė prezidentui ne
važiuoti į Dalias, kur buvo nušautas.

(Booth, nušovęs Lincolną teatre, pabėgo 
slėptis į sandėlį. Oswaldas po žudynių pa
sislėpė teatre.

Abiejų nužudytųjų prezidentų įpėdiniai 
buvo Johnsonai; be to, Andrius Johnsonas 
buvo gimęs 1808 m., o Lindon Johnsonas 
— 1908 m.

T. V.

šę, o po civilinės metrikacijos akto vyks
ta į vestuves, primenančias tradicines 
liaudies vestuvių apeigas. Nors ir neturi
me tikslių duomenų, .bet gana žymus jau
navedžių skaičius patvirtina savąją san
tuoką bažnyčioje.

Krikštynos Lietuvoje dabar vadinamos 
„Vardynomis“. Šį terminą pasiūlęs M. A. 
Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. 
Kadangi krikštynų' pagrindinę dalį suda
rė krikštijimo apeigos bažnyčioje, tai jas 
atmetus, beveik nieko nebeliko „vardy
noms“ paįvairinti. Buvo prieita net iki to, 
kad naujagimių registracija buvo atlieka
ma tik didesniam skaičiui kūdikių atsira
dus, visiškai neatsižvelgiant į individua
lius tėvų pageidavimus.

Dabar jau bandoma ir „vardynoms“ su
teikti liaudies tradicijų charakterį. Kol
chozas duoda sunkvežimį naujagimiui nu
gabenti į civilinės metrikacijos punktą, o 
grįžtančius pasitinka kaimo kapela. Kol
chozo pirmininkas pasako kalbą. Naujagi
miui, atsižvelgiant į tėvų užimamas parei
gas, įteikiamos atitinkamos dovanos. Esąs 
net paskelbtas konkursas sukurti medalio 
„Gimusiam LTSR“ projektą. Tur būt, ne
reikia ir minėti, kad didesnioji naujagi
mių dalis tėvų anksčiau ar vėliau1 nuga
benama į bažnyčią pakrikštyti.

Mažiausia yra pasikeitusios laidotuvių 
apeigos. Čia dažniausiai ir kunigas viešai 
dalyvauja apeigose. Tie patys vainikai ir 
gėlės, toks pat užuojautos pareiškimas. 
Oficialiai skelbiamoji mintis, kad mirties 
atveju „viskas pasilieka gyviesiems“, iki 
šiol neranda pritarimo. Gal tik poiaidotu- 
vinės vaišės dažniau išvirsta eiliniu po
būviu, kuriame kartais vietoje tradicinės 
giesmės pasigirsta ir tranki daina.

Nors ir daroma pastangų laidotuvių ap
eigas labiau „sukultūrinti“, tačiau spaudo
je nusiskundžiama, -kad ritualinių paslau
gų biurai blogai veikia, karstai gaminami 
blogas kokybės, ne visur įrengtos šerme
ninės, dažnai sunku gauti transporto prie
mones ar orkestrą, kuris yra beveik būti
na naujai organizuojamų laidotuvių apei
gų dalis.

Dzūkų sostinė Alytus iš buvusio 12-kos 
tūkstančių gyventojų apskrities miestelio 
per 10 metų beveik penkeriopai padidino 
gyventojų skaičių. O 1980 m. jau ten gy
vens 68 tūkstančiai gyventojų. Apie tai, 
kaip naujoje santvarkoje provincijos ad
ministracinis centras keitėsi į pramonės 
miestą, aprašoma „Švyturyje“ (Nr. 16).

„Daugiau kaip prieš dešimtį metų Lie
tuvos KP Centro Komitetas ir respublikos 
Vyriausybė patvirtino moksliškai pagrįs
tus gamybinių jėgų išdėstymo principus, 
kuriais remiantis, naujos pramonės įmo
nės statomos ne respublikinio pavaldumo 
miestuose, o regionų centruose — Alytu
je, Utenoje, Kapsuke, Telšiuose ir Jur
barke. Per tą laiką šių miestų gyventojai, 
o ypač alytiškiai, susidūrė su daugybe 
problemų, kurias padėjo spręsti Lietuvos 
KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos nutarimas „Dėl priemonių 
Alytui kompleksiškai plėsti“, spartinant 
gamybinę ir ypač negamybinę statybą.

šiame nutarime, be kita ko, buvo aiš
kiai ir konkrečiai nurodyta, kas ir kada 
Alytuje turi būti padaryta.

Jeigu nutarimą visi būtų laiku įvykdę, 
šiandien nekalbėtume apie daugelį prob
lemų, kurias Alytui pateikė kaip tik tai, 
kad ne viskas, ne visos užduotys, numa
tytos nutarime, laiku ir sėkmingai buvo 
atliktos — daug kas (100 vietų miesto pir
tis, 1200 apsilankymų per dieną poliklini
ka, 600 vietų kino teatras, ryšių mazgas 
su 2000 numerių ATS ir kt.) ilgus metus 
buvo, o kai kas tebėra atidėliojama ryt
dienai.

Alytus sparčiai ūgtelėjo — iki penkias- 
dešimttūkstantinio miesto. Suprantama, 
lygiagrečiai turėjo augti ir plėstis visa 
miesto aptarnavimo sfera, duonos, pieno 
kombinatai, daržovių ūkis ir t. t. Deja, 
duonos kombinatas jau seniai tris kartus 
viršijo savo pajėgumus, įrengimai genda, 
dėl to smarkiai nukenčia gaminių koky
bė ir asortimentas. Tiesa, Lietkoopsąjun
ga žada pastatyti Alytuje 65 tonų pajėgu
mo per parą duonos kombinatą, 'bet jo 
statyba vis atidėliojama.

Senokai perdirbti pieno nebepajėgia 
sviesto gamykla pavadinta buvusi pieno 
perdirbimo įmonė, kur šiuo metu nėra ga
limybių gaminti netgi kefyrą, ne tik kitus 
pieno produktus: sūrius, sūrelius, ledus 
(pastaruosius alytiškiai vežasi iš Prienų). 
Ar, nukėlus statybos darbų pradžią į pas
kutiniuosius šio penkmečio metus, Lietu
vos TSR Mėsos ir pieno pramonės minis
terija įstengs šį penkmetį pastatyti Aly
tuje miesto pieninę?

Daug kas, pavyzdžiui, mokyklos, vaikų 
darželiai, buvo statomi tiksliai, planingai. 
Tačiau ne viskas.

— Sarmata pašaliečiui ir sakyti, — kal
ba Zita Puodžiūnienė, Alytaus Medvilnės 
kombinato verpimo gamybos viršininko 
pavaduotoja. — Važiuojame va į Gardiną 
socialistinio lenktyniavimo rezultatų pa
sverti, o kai kas nenustygsta vietoje: vir
šininke, greičiau į miestą išleistum — 
kiaušinių, daržovių, apelsinų parsivešime.

Keista, kurgi dedasi, sakykime, tie 
kiaušiniai, kai čia pat, šalia Alytaus, di
džiulis paukštininkystės ūkis?! Kodėl iš 
šio ūkio kiaušiniai boginami į Kauną, o 
iš Kauno alytiškių krepšiuose vėl grįžta 
Alytun?

— Važiuojam į Vilnių, į operą — ir ten 
tas pat, — tęsia Zita Puodžiūnienė. — 
Žiūriu tada į žmones ir galvoju: kol mūsų 
miesto prekybos organizacijoje bus tos 
pačios spragos — ne vien apie operą, spek
taklį galvos, važiuodami į Vilnių ar grįž
dami namo! Kur šiandien dėtis jaunam 
alytiškiu! po darbo? Stebiu dvidešimtpen- 
kiametes inžinieres, gražias, dailias, mo
kytas, netekėjusias, matau, sėdi namie — 
ir nesistebiu. O kokį kultūrinį kompleksą 
žadėjo, kai kombinatą statėm! Kur jis?

Ir Elena Matulevičienė dirba Medvilnės 
kombinate. Moteris jauna, greita, devin
tąjį penkmetį įvykdė per ketverius metus. 
Ji pati statė kombinatą, išmoko verpėjos 
amato.

— Sunku man, — kalbėjo ji. — Kasdien 
kone dvi valandas parduotuvėje pralei
džiu, kad nusipirkčiau produktų.“

Net pats LKP rajono komiteto pramo
nės skyriaus vedėjas Vyt. Misiūnas nusi
skundžia:

— Naujame Putinų mikrorajone gyve
na bemaž 17 tūkstančių žmonių. Jie turi 
vienintelę maisto produktų parduotuvę.

Tas pats V. Misiūnas nusiskundžia ir 
miesto vandens aprūpinimo problemomis.

„1965-aisiais buvo numatyta (dargi nu
rodyti terminai!), kad išaugusius Alytaus 
poreikius tenkins net trys vandenvietės. 
Deja, kai atėjo laikas tas vendenvietes 
statyti, dėl Lietuvos TSR Komunalinio 
ūkio ministerijos respublikinio gamybinio 
vandentiekio ir kanalizacijos susivieniji
mo kaltės prasidėjo ir „atidėliojimų me
tas“. O juk jau tuomet visi puikiai žinojo 
ir suprato: išugdyti iki 50-80 tūkstančių 
gyventojų miestą, koks „mažajame va
riante“ dabar yra Alytus, įmanoma tik to
kį, kuriame per parą galima gauti apie 30 
tūkstančių kubinių metrų požeminio van
dens. Griebtasi už galvų tik tada, kai dėl 
vandens stokos... dažnai kelioms valan
doms sustodavo miesto pramonės gigan
tai — Medvilnės ar Mėsos kombinatai. 
Staiga pasikeitė planai — lėšos, skirtos 
gyvenamųjų namų, buities įmonių staty
bai, buvo mestos į... „vandenį“.

— Taip yra šiemet, o kaip bus kitąmet? 
Kada pagaliau pajudės vandens deoksida- 

vimo įrengimų statyba? Ar tikrai šiais 
metais pradės veikti antrasis rezervuaras 
su papildomom vandens talpom? — kal
bėjo alytiškiai tarpusavyje ir netgi ne 
vienas mus klausė. — Respublikinis ga
mybinis vandentiekio ir kanalizacijos su
sivienijimas ir šiandien stengiasi įrodyti, 
kad „pagal planus“ miestas vandeniu tu
rėtų būti .pertekęs... Taigi, pagal planus...

Neįvykdyti liko aštuntojo ir devintojo 
penkmečių gyvenamųjų namų statybos 
planai, nors nuo 1966-ųjų Alytuje buvo 
statoma po 60-70 tūkstančių kv. m gyve
namojo ploto. Ar ne dėl gyvenamojo plo
to stygiaus Medvilnės kombinatui nuolat 
trūksta darbininkų, kai kuriuose baruose 
dirbama viena pamaina?“

Pasirodo, kad sukurti naują miestą ne
užtenka pagal partijos ir vyriausybės 
„moksliškai pagrįstus planus“ pastatyti 
keletą naujų fabrikų ir keliasdešimt ba
rakų juose dirbantiems apgyvendinti. Tei
singai sakoma minėtame straipsnyje:

„Taip, Alytuje iš tikro džiaugiamasi, 
kad senoji dzūkų sostinė tapo jaunystės 
miestu. Čia užregistruojama bene dau
giausia santuokų, gimimų iš visų rajoni
nių centrų (vien Medvilnės kombinate 
kas savaitgalį 7-10 vestuvių šokama!). 
Betgi kiekviena nauja šeima — tai atski
ras miesto narvelis, kuriam jau toli gražu 
neužtenka stalo ir lovos bendrabutyje.“

KNYGA APIE VLIKĄ

Lietuvoje išleista masiniu tiražu 
(40.000) J. Jakaičio (slapyvardis) knyga, 
pavadinta „Išdavystės keliu“. Knyga, kaip 
pats autorius nusako, vaizduoja „vaduoto
jų“ politinį veidą ir jų organizacijas. Pa
grindinis dėmesys skiriamas Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (Vliko) 
veiklai pavaizduoti. Žinoma, tas vaizdas 
praleistas pro komunistinę prizmę ir nu
tepliotas gana tamsiais dažais.

Lietuvoje pasirodė ir kita propagandinė 
knyga „Mažoji paslaptis“, pasakojanti 
apie „buržuazinės Lietuvos laisvamanius“.

Ir vėl klerikalai
Istorijos mokslų daktaras Jonas Aničas 

jaučia ypatingą neapykantą Krikščionių 
demokratų partijos judėjimui ir jos na
riams, kuriuos vadina klerikalais, buržua
ziniais nacionalistais, nacių kolaborantais 
ir kitokiais vardais.

„Tiesoje“ (rugs. 2 d.) jis vėl paskelbė 
naują straipsnį „Susikompromitavusi kle
rikalų veikla“.

Papasakojęs kriščionių demokratų par
tijos atsiradimą Lietuvoje, jis, be kita ko, 
raišo:

„Atkūrus Lietuvoj Tarybų valdžią 1940 
m., daugelis minėtosios organizacijos na
rių pasuko kontrevoliucinės veiklos keliu, 
o hitlerinės okupacijos metais bendradar
biavo su nacistais, rėmė antiliaudinę bur
žuazinių nacionalistų veiklą bei patys ak
tyviai joje dalyvavo. Bijodami užtarnauto 
atpildo, žymi dalis buvusių krikščionių 
demokratų partijos narių drauge su kitais 
kolaborantais pabėgo į Vakarus su besi
traukiančia hitlerine kariuomene.“

O apie tai, kad tų krikdemų jau didelė 
dalis dar prieš karo pradžią buvo pasiųs
ta j Sibirą, garbusis istorijos mokslų dak
taras taip ir užmiršo pasakyti.

Toliau J. Aničas rašo apie Vokietijoje 
atkurtą Krikšč. demokratų partiją, kurios 
pirmininku „ligi gyvos galvos“ buvęs iš
rinktas M. Krupavičius. Papasakoja apie 
Tarptautinę krikščionių demokratų są
jungą ir Vidurio Europos krikšč. demok
ratų sąjungą. Visuose tuose sąjūdžiuose, 
aišku, dalyvavę ir Lietuvos klerikalai.

J. Aničas pyksta, kad krikščionys demo
kratai nepasmerkia sionisitų.

„Nors lietuvių klerikalinės emigracijos 
konservatyvieji elementai dėjosi ir deda
si dideliais demokratais, tačiau jie nė kar
to nėra pasisakę prieš antidemokratinę 
sionizmo esmę. Atvirkščiai, lietuvių bur
žuazinės emigracijos klerikalai sionizmą 
vertina kaip pozityvų reiškinį, o jų religi
nį ekstremizmą bei šovinizmą laiko sau 
pavyzdžiu.“

Emigracijos „reakcionieriams" galuti
nai konsoliduotis su sionistais trukdąs jų 
antisemitizmas. Prieštaraudamas pats sau, 
J. Aničas rašo:

„Kaip žinoma, Lietuvos katalikų bažny
tiniams bei pasaulietiškiems klerikalams 
buvo būdingas antisemitizmas, kuris ypač 
atvirai pasireiškė hitlerinės okupacijos 
metais. Nacistinių grobikų žvėriškumus ir 
vandalizmą, masines tarybinių žmonių, jų 
tarpe ir žydų, žudynes, klerikalai (arki
vyskupai J. Skvireckas ,M. Reinys, vysk. 
V. Brizgys ir kt) tuomet vadino „kultūros 
reikalavimu“. Jie aktyviai talkininkavo 
hitlerininkams žydų naikinimo akcijoje.“

Šitokie pasisakymai, įterpti į straipsnį, 
nors ir nesiderina su vedamąja mintimi, 
bet turi specialų tikslą užpilti alyvos į vis 
negęstančią žydų naikintojų ieškojimo 
bylą.

Pabaigoje dar minimas 1949 m. įkurtas 
Laisvosios Europos komitetas, skelbęs 
.^Kryžiaus žygį dėl laisvės“, ir Pavergtų
jų Europos tautų seimas, kuriame „lietu
vių buržuazinės emigracijos ultradešinio- 
sioms grupuotėms atstovavo tokie veikė
jai, kaip J. Brazaitis (Ambrazevičius) — 
hitlerininkų penktosios kolonos Lietuvoje

ARCHEOLOGAI LIETUVOS PAJŪRYJE

Šventojoje ir Nidoje Lietuvos archeolo
gai kasinėdami pajūrį, surado daug pra
eities liekanų.

Per septynerius metus, kasinėjant šven
tosios durpynus, rasta ne tik titnaginių 
kirvukų, irklų, verpalų iš liępos karnų, 
audinių gabalėlių. Viską nustelbė tamsaus 
medžio stulpas su akių ir nosies žymėmis. 
Kas tai — meno kūrinys, dievaitis, kurį 
garbino? O gal vandenų, žvejybos globė
jas?

Šventojoje buvo rasta net 42 akmens 
amžiaus gyvenvietės.

Nidoje per trejus kasinėjimo metus ypa
čiai daug buvo rasta puodų šukių, kurių 
dalis restauruota.

Gražūs puodai. Beveik visi jie papuošti 
įvairiomis virvelinių raštų kombinacijo
mis. Ornamentai įdomūs, forma daili. Ant 
vienos šukės rastas net virvele įspaustas 
žmogeliuko atvaizdas, kurį kasinėtojai 
pavadino Adomėliu.

Archeologų nuomone, Nidos radiniai sie
kia II tūkstantmečio prieš Kr. pradžią. 
Esą, baigiantis III tūkstantm. pr. Kr. Bal
tijos pajūrį pasiekė nauja klajoklių gy
vulių augintojų, vadinamų virvelinės ke
ramikos kultūros nešėjais, banga. Iš atei
vių su senaisiais gyventojais mišinio ir 
susidarė baltų gentys.

Nidos radiniai — virvelinės keramikos 
baltų kultūros liudininkai. Iš dailaus, bet 
nesudėtingo piešinio ant puodų, pasikar
tojančių trijų, šešių, devynių ir vieno 
brūkšnelio ritmo mokslininkai sprendžia, 
kad šio laikotarpio žmogus mokėjo skai
čiuoti, žinojo pagrindines geometrines fi
gūras. Buvo darbštūs ir neatgrubnagiai.

STANDARTIZUOTI SALDAINIAI
'Standartų komitetas suteikė kokybės 

ženklą dar divem ,Rūtos“ susivienijimo 
Šiaulių konditerijos fabriko gaminiams — 
saldainiams „Raudonoji aguona“ ir rinki
niui „Lietuvaitė“.

Dabar įmonė produkcijos su kokybės 
ženklu išleidžia septynių rūšių.

organizatorius 1940-1941 m., P. Vainaus
kas — krikščionių demokratų atstovas, 
padėjęs hitlerininkams įtvirtinti krašte 
okupacinį režimą, P. Karvelis — krikščio
nis demakratas, vienas hitlerinio Lietuvių 
aktyvistų fronto (1940 m.) steigėjų ir kt.“

Papasakojęs gyvų ir mirusių lietuvių 
išeivių .politinę veiklą, J. Aničas užtikrina 
Lietuvos gyventojus:

.Šaltojo karo“ politika nebesiderina su 
šiuolaikine tarptautinio klimato švelnėji
mo tendencija. Todėl, suprantama, ir re
akcinių grupuočių, ir jų siūlomų paslau
gų poreikis atitinkamai mažėja. Naujomis 
tarptautinių santykių raidos aplinkybėmis 
kai kurioms JAV įstaigoms teko nutrauk
ti arba bent apriboti .pavergtųjų Europos 
tautų“ ir jų „seimų“ finansavimą.“

Esą, „su neslepiamu nerimu lietuvių 
klerikalinės emigracijos spauda rašo apie 
„nepalankią vakariečių politiką“.

Gal toji politika ir nėra labai palanki, 
bet, mažų mažiausia, emigrantai gali apie 
tai laisvai kalbėti, rašyti ir net patiems 
valdžios pareigūnams savo pageidavimus 
be baimės išdėstyti.

Krk.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

PENKTADIENIO KLUBAS IR JŲ 
„LIETUVIŲ LONDONAS“

Penktadienio klubas išleido informaci
nį rotatorinį leidinėlį, pavadintą „Lietu
vių Londonas“. Nežinia kodėl tas klubas, 
sudarydamas tuos kelis puslapius infor
macijų apie Londono lietuvius, pasirodė 
vienašališkas, geriau pasakius, trumpare
giškas.

Pvz. aprašant kapines sakoma: „Petras 
Bulaitis, 1875-1975, iškilus Birtanijos lie
tuvių veikėjas ir DBLS garbės narys“. 
Kodėl prisibijota jį pagerbti pridedant, 
kad buvo Užsienio Lietuviams Remti val
dybos narys, 33 metus pirmininkavo para
pijos komitetui, D. B'. Lietuvių Bendruo
menės vadovybės narys, popiežiaus Pau
liaus VI apdovanotas švento Silvestro Ri
terio ordinu, kurio dar nė vienas lietuvis 
niekada nėra gavęs.

Rašant apie „Europos Lietuvį“ nepami
nėta, kad ir K. Obuoiėnas sėkmingai yra 
redagavęs šį laikraštį.

Iškeliamas Silvertowrias, kur kadaise 
garsiai veikė socialdemokratai ir jų spau
da, bet nerašoma apie buvusią katalikų 
spaudą, Liaudies Universitetą, „Rūtos“ 
draugiją, Londono sportininkus, kurie da
lyvavo 1938 m. Tautinėje olimpiadoje 
Kaune.

Minimas moterų sambūris „Dainava“, 
bet pamiršta Moterų šventos Onos Drau
gija, veikianti daugiau kaip 60 metų.

Taip pat nenurodyta, kad Londone yra 
Lietuvių Bendruomenės Centras, jo ad
resas ir telefonas.

Kiek žinau, Penktadienio klubas ir kar
tu lituanistinis vienetas nori pritraukti 
jaunimą į lietuviškąją veiklą, su kuria jie 
patys dar nėra pakankamai gerai susipa
žinę.

S. Kasparas
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Europos
Lietuvių Kronika

AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo 

M. Krasauskienė — £5.00.

DBLS TARYBOS PRANEŠIMAS
DBLS Taryba šaukia Tarybos narių ir 

į ją įeinančių organizacijų ir Sąjungos 
skyrių atstovų posėdį-suvažiavimą.

Posėdis įvyks 1976 m. sipalio 30 d., 10.30 
vai. „Lietuvių Židinyje“, 16, Hound Road, 
West Bridgford, Nottingham, NG2 6AH.

Kviečiame visų organizacijų atstovus 
posėdyje dalyvauti.

Diskusijoms bus patiekti nauji ir labai 
mums aktualūs projektai, kurių realizavi
mas, be abejo, prisidės prie mūsų bendros 
lietuviškos veiklos ir vienybės stiprinimo 
šiame krašte.

DBLS TARYBA

KOLMANO LAIŠKAS
Buv. Lenino bendradarbio, A. Kolmano 

pasitraukimas iš komunistų partijos su
kėlė visame pasaulyje susidomėjimą. At
einančią savaitę patieksime platesnę A. 
Kolmano atviro laiško L. Brežnevui san
trauką.

BAIGTAS SPAUSDINTI KALENDORIUS
Sieninis, nuplėšiamas Nidos Knygų Klu

bo kalendorius jau baigiamas spausdinti 
ir atiduotas į rišyklą. Netrukus bus pra
dėtas siuntinėti platintojams ir Klubo na
riams.

Kalendoriaus kaina nepasikeitusi — na
riams £1.50, arba 3 JAV dol., arba 7 vo
kiškos markės. Nenariams — £2.00, arba 
4 dol., arba 8 DM.

Kartu su kalendoriumi bus siuntinėja
ma Nidos Klubo išleistas St. Būdavo ro
manas ^Europietė“. Tai paskutinis, dar 
niekur neskelbtas prieš 10 metų mirusio 
rašytojo kūrinys.

KAS TURI „RINKTINĖS“ NR. 9?

DBLS centrinio skyriaus knygynui pil
nam komplektui sudaryti trūksta 1961-jų 
metų „Rinktinės“ Nr. 9.

Jeigu kas tokį egzempliorių turi atlie
kamą, maloniai prašoma jį prisiųsti šiuo 
adresu: T. Vidugiris, 2 Ladbroke Gdns., 
London Wil 2PT.

E. LIETUVIO PRENUMERATA 1977-IEMS 
METAMS

Europos Lietuvio prenumeratos kaina 
ateinantiems 1977-iems metams nustatyta 
£9.00. Tačiau, kurie užsimokės prenume
ratą iki 1977 metų pradžios, tiems palie
kama senoji — £8.50 kaina.

Vokietijoje ir užjūrio kraštuose kaina 
nekeičiama.

Leidėjai

LANKĖSI L. NAMUOSE

Adelaidiškis V. Ratkevičius, keliauda
mas po Europą, buvo sustojęs Londone ir 
apsilankė Lietuvių Namuose. Be kitų 
kraštų, jis taip pat aplankęs Lietuvą.

V. Ratkevičius yra vaidybos meno mė
gėjas, dalyvaująs Australijos lietuvių teat
rinėje veikloje.

LONDONAS
SUSIRGO KUN. MATULAITIS

Kun. Kazimeras Matulaitis, MIC, spa
lio 5 d. vakare ištiktas kairiame šone 
lengvo paralyžiaus, gydomas Bethnal 
Green ligonnėje, D2 North.

RUDENS BALIUS
Spalio 30 d. (šeštadienį) Lietuvių Spor

to ir Socialiniame klube šv. Onos draugi
ja ruošia

Rudens šokius.
Gros gera muzika. Įėjimas 80 p.
Pradžia 8 iki 12 vai. vak.
Klubo adresas: 345a Victoria Park Road, 

London E9.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Šv. Onos draugijos valdyba

sugrįžo klebonas

Londono lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Sakevičius, MIC, sugrąžo iš JAV. 
Ten jis aplankė savuosius ir dalyvavo 
Taut, šokių šventėje.

ŠAUNIOS LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

šeštadieni, spalio 2 d. Londono Lietuvių 
šv. Kazimiero šventovėje susituokė jauna 
lietuvių pora — Vytautas Petras Mastei- 
ka ir Rūta Monika Gaputytė.

Nors lietus lijo kaip iš kiauro kibiro, 
bet dešimtys vestuvių dalyvių laukė prie 
bažnyčios pamatyti jaunąją, kurią atly
dėjo Commonwealth Secretariat© aukštas 
pareigūnas A. B. Pusarauskas.

Jaunuosius prie altoriaus pasitiko kle
bonas dr. J. Sakevičius, MIC, kuris atliko 
ir sutuoktuvių apeigas. Apeigų metu ati
tinkamas maldas skaitė Šekspyro dramos 

teatro ir T. V. aktorė Živilė šlekytė — 
Roach, vargonais grojo Vincas O'Brien.

Sutuoktuvių apeigose dalyvavo 93 as
menys. Po jų jaunieji parapijos svetainė
je susitiko su vestuvių dalyviais. Vėliau 
svečiai išvyko į Lietuvių Namus, kur jų 
laukė puikios vaišės. Svečių tarpe matėsi 
lady Kagan, skulptorės Elenos Gaputytės 
kolegos — mokytojai ir visa eilė lietuvių 
visuomenininkų.

Sekmadienį jaunieji išvyko povestuvi
niam (poilsiui į Cornvall.

Linkime jaunajai porai skaidraus lie
tuviško gyvenimo!

LONDONO LIETUVIŠKOSIOS 
PARAPIJOS LIGONIAI

Ričardui Senkui padaryta operacija, nes 
buvo sunegalavęs su kojos keliu. Dabarti
niu metu savo koją slaugo jau namuose.

Ona Liškauskienė darbo metu Queen 
Elizabeth vaikų ligoninėje paslydo ir nu
silaužė koją. Sekmadienį, spalio 3 d. Beth
nal Green ligoninėje padaryta operacija. 
Čia ji turės pasilikti ilgesnį laiką.

Linkime greitai pasveikti!

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „LIETUVA“ 
RENGIA ŠOKIUS

šeštadienį, lapkričio 5 d. „GUY HAW
KES“ vakarą taut, šokių grupė rengia jau
nimui šokius, kurie įvyks Sporto ir So
cialinio klubo salėje, 345A Victoria Park 
Road, E9.

Visi kviečiami dalyvauti.

PASAULIO LIETUVIŲ OLIMPIADA

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba gavo iš Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos laišką, kuriame keliamas klausi
mas surengti Pasaulio Lietuvių Olimpia
dą, 60 metų Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo ir 40 metų Pirmosios Tautinės 
Olimpiados Kaune sukaktims paminėti.

Olimpiados tikslas: sustiprinti išeivijos 
lietuvių sportinį gyvenimą, suartinti spor
tuojantį lietuviškąjį išeivijos jaunimą.

Olimpiada būtų derinama su 1978 me
tais liepos mėnesio pradžioje įvykstančia 
Dainų švente ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimu Toronte.

Olimpiadoje numatomos varžybos: leng
voji atletika, lauko tenisas, stalo tenisas, 
krepšinis, tinklinis, plaukimas, golfas, 
šaudymas ir šachmatai.

D. Britanijos sportuojantis jaunimas 
kviečiamas pasisakyti, ar jis norėtų da
lyvauti Olimpiadoje. Galima dalyvauti ir 
pavieniams sportininkams.

Kas norėtų ar ryžtųsi dalyvauti, o taip 
pat jeigu kas turėtų kokių pasiūlymų, 
įprašome rašyti D. 'Britanijos Lietuvių fi
nes Krašto Valdybai 55 Ringmer Avė., 
London, SW6 5LP. Arba telefonais: 01- 
736-3093 ir 01-980-8159.

MANCHESTERIS
„MERGAITĖS IŠ GETO“ PRISTATYMAS

Š. m. spalio 23 d., šeštadienį, 6 vai. 
Manchesterio Lietuvių įSoc. 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

NUFILMAVO PARODĄ
Rugsėjo 25 d. Manchesterio Lietuvių 

Filmo ir Radijo vieneto darbuotojai J. 
Podvoiskis ir K. Steponavičius apsilankė 
Derby surengtoje menininko P. Bugailiš- 
kio kūrybos parodoje ir ją nufilmavo.

PADOVANOJO PAVEIKSLĄ
Menininkas Petras Bugailiškis padova

nojo Manchesterio Lietuvių Filmo ir Ra
dijo vienetui vieną didelį savo kūrybos 
aliejumi tapytą paveikslą, kuris vaizduo
ja Lietuvos laukų gamtą. Norima jį leisti 
loterijom Tai graži parama L. F. R. vie
netui, kuriam kartais susidaro nemaža iš
laidų, atliekant užsimotus darbus. Už šią 
dovaną L. F. R. darbuotojai P. Bugailiš- 
kiui nuoširdžiai dėkoja.

KLUBO NARIŲ POBŪVIS
Spalio 2 d. Manchesterio Soc. klubas sa

vo patalpose surengė metinį narių pobū
vį — balių, kuriame dalyvavo 84 žmonės, 
jų tarpe buvo lisence inspektorius E. Jo
nes ir kiti svečiai. Dalyvavo tik trečdalis 
narių — visų klubas nepajėgtų sutalpinti. 
Ekonomiškais išskaičiavimais šis pobūvis 
buvo sujungtas su kasmet rengiamu pen
sininkų baliumi. Šiais metais pensinnkams 
balius nebus rengiamas.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 
V. Bernatavičius. Stalus, kuriuos paruošė 
B. Bematavičienė, J. Valiukevičienė ir R. 
Navickienė, palaimino kun. V. Namaitis.

I Pobūvis vyko dviejuose kambariuose, nes 
kartu netilpo. Pobūvio metu pasakyta kal
bų, sveikinant ir linkint klubui geros klo
ties ateity. Visi įsilinksmino, dainavo ir 
šoko. Pobūvi^ nusitęsė ilki vidurnakčio. 
Pobūvio momentus nufilmavo J. Verbic
kas. Filmas bus garsinis.

Šia proga visi linkime klubui geros sėk
mės ir ilgo gyvavimo.

A. P-kis

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. Igtnaitis, 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.

BIRMINQHAMAS
IR ČIA LIETUVIŠKAS FILMAS
Spalio 24 d. po lietuviškų 15 valandos 

pamaldų 19 Park Rd., Moseley, tuojau bus 
parodytas lietuviškas spalvotas garsinis 
filmas apie tris didžiuosius tautiečius: M. 
Vaitkų, L. Šimutį ir M. Krupavičių. Me
niškai filmą pagamino A. Kezys, SJ. Kas 
kūrinį matė, gerai įvertino. Tad kviečia
me visus vienintele proga pasinaudoti.

Filmas bus rodomas šv. Jono mokyklos 
salėje, visai arti koplyčios.

A. L. K. Bendrija

BELGIJA
PAGERBTA ST. (BALTUS

Rugsėjo 25 d. Lieže įvyko Belgijos Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkės ponios 
St. Baltus-Dominaitytės pagerbimas. 1956 
metais, tuometiniam BLB pirmininkui Pr. 
Sekmokui susiruošus į Ameriką, pirminin
kės pareigoms buvo išrinkta minėta jubi
liatė. Taigi šiais Viešpaties metais susi
krauna lygiai dvidešimtmetis, kaip ponia 
Baltus vairuoja Belgijos lietuvių laivelį. 
Pagerbdami jos pasiaukojimą (ir kantry
bę!) Liežo lietuviai, vadovaujami ponios 
Spies-Gailiūtės, suruošė pagerbimo vaka
rą.

Po pamaldų, kurias atlaikė kun. Petro
šius (irgi jubiliatas — šiemet sukanka 25 
metai pastoracinės danbystės), ponia Spies 
įteikė garbiajai pirmininkei puikią puokš
tę gėlių ir lietuvių vardu palinkėjo sėk
mės ir auksinės sveikatos.

Padėkos žodely ponia Baltus prisiminė 
sunkoką pinmiminkystės pradžią, vargus 
ir džiaugsmelius, kuriuos teko išgyventi 
per dvidešimt. metų, ir padėkojo visiems, 
kurie padėjo jai lietuviškosios kultūros 
baruose.

Kartu buvo pasveikintas kun. Petrošius 
ir įteikta simbolinė dovanėlė.

Po Veršelio (Jr.) filmų, susirinkę pa
gerbimui sėdo prie ponios Slavinskienės 
paruošto vaišių stalo. Klausantis lietuviš
kos muzikos, šnekučiuojant apie lietuviš
kąją Belgijos kasdienybę, praėjo reto jau
kumo vakaras.

Linkime poniai pirmininkei ir toliau 
sėkmingai darbuotis lietuviško matriar
chato karalystėje! E. C.

VOKIETIJA
LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

EVANGELIKŲ JAUNIMO RATELIO 
IŠKYLA

Sekmadienį, rugsėjo 26 d., visiems 
evangelikams mokiniams evangelikų jau
nimo ratelio vadovas kunigas diakonas Fr. 
Skėrys suruošė ekskursiją į gražųjį Oden- 
waldą.

Pasiekę Heidelbergą, apžiūrime pilį. 
Vadovas aiškina pilies istoriją. Pilies rū
syje apžiūrime didžiausią vyno statinę pa
saulyje, talpinančią 220.000 litrų vyno. Ta 
statinė buvo tik tris kartus pripildyta. Da
bar ji yra turistų atrakcija.

Senamiestyje lankome gotikos stiliaus 
evangelikų Šventosios Dvasios bažnyčią, 
statytą 1436 metais. Apžiūrime ir jėzuitų 
bažnyčią, statytą 1712 metais.

Vaikščiojame po senamiestį, aplankome 
kitus kultūrinius paminklus, einame se
niausiu tiltu per Neckarą, vadinamu Rau
donuoju tiltu. Tiltas per paskutinį karą, 
kaip ir pats miestas, nenukentėjo. Jis te
bėra toks, koks buvo prieš 200 metų su 
viršum.

Eberbache nesustojame, bet, atsisveiki
nę su Neckaru ties Neckarzimmern, va
žiuojame tiesiai į patį Odenwaldą, per 
Mosbach į mūsų toliausią kelionės punk
tą Eberstadt. 5 km už šito miesto yra var
vančių akmenų požemiai. Požemis 600 
metrų ilgumo. Situs požemius atrado vi
siškai atsitiktinai prieš 5 metus (1971. 12. 
13) sprogdinant akmenis kelių statybai. 
Temperatūra požemyje 10 laipsnių C., oro 
drėgnumas 95%. Archeologai spėja, kad 
varvančių akmenų požemiai yra apie mi
lijono metų senumo. Per 2000 metų vienas 
akmuo užauga tik 1 cm.

Pasistiprinę miško aikštelėje, kelionę 
tęsiame toliau. Pakeliui dar sustojome 
Eulbacher laukinių gyvulių parke, kur ra
miai ganėsi stirnos, briedžiai ir kiti gy
vuliai.

Iš čia keliaujame tiesiai į namus. Įva
žiavus į gimnazijos kiemą, mokiniai nuo
širdžiai padėkojo eksursijos vadovui ku
nigui diakonui Fr. Skėriui už puikios ke
lionės suorganizavimą ir pravedimą.

Dalyvis

LIETUVIŲ DIENA ITTENBACHE
Pernai, vieną gražų pavasario sekma

dienį pirmą kartą lietuvių diena Ittenba- 
che — į pietus nuo Bonnos, prie Koelno- 
Frankfurto autostrados — buvo suorgani
zuota senelio klebono Heinrich Hamibue- 
chen rūpesčiu. Jis norėjo savo parapijie
čius veiksmingai paraginti melstis už per
sekiojamus tikinčiuosius brolius ir sese
ris Rytuose, buvo šį-tą girdėjęs apie Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką, todėl 
ir pakvietė būrelį lietuvių per šv. Mišias 
pagiedoti nors vieną-dvi lietuviškas baž
nytines giesmes, o lietuvį kunigą pasakyti 
pamokslą apie Bažnyčios padėtį Lietuvo
je. Ir tos katalikų parapijos atstovai, ir 
dalyvavę lietuviai buvo nuomonės, kad ši
tokią lietuvių dieną reikėtų pravesti ir se
kančiais metais.

Bet šiemet 79 amžiaus metus užkliudęs 
klebonas dar skrido į Tarptautinį Eucha
ristinį Kongresą Amerikoje ir ten sunkiai 
susirgo. Tačiau lietuvių dienos mintis 
Ittenbache nežlugo; šiemet, rugsėjo 12 d. 
ją suorganizavo parapijos tarybos pirm., 
girnn. mok. Karl-Heinz Tewes ir parapijos 
sekretorė E. Burgwinkel. Lietuvių kape
lionui T. Konstantinui O. F. M. Cap. šie
met teko ne tilk pamokslas, bet ir suma. 
Prie bažnyčios durų buvo dalijamas, :š 
LKIEKr. 19 Nr. paimtas Lietuvos katalikų 
laiško J. Em. kardinolui Bengsch vokiškas 
vertimas.

Rudenėjantis rugsėjo oras programos 
bažnyčioje pakeisti negalėjo, bet šiaurės 
Reino-Vestfalijos lietuvių tautinių šokių 
grupei, kuri turėjo pasirodyti lauke, ir M. 
R. Kiužauskui, rengusiam skanius para
pijos darbuotojų pietus, įgalimas lietus su
kėlė baimę. Oras liko rengėjams ir lietu
viškam jaunimui palankus. Tik iškilo 
naujas klausimas — žiūrovai: bus jų ar 
nebus?! Bet kai vokiškas punktualumas 
buvo suderintas su lietuviškuoju, tai ir 
žiūrovų atsirado: kam nepatogu buvo 
aikštėje, tie žiūrėjo per tvorą, pro langus 
ar nuo balkonų.

O pažiūrėti, atrodo, tikrai buvo ko. Ne
sant akordeonisto, muzikos 'klausimą iš
sprendė M. R. Kiužauskas magnetofono 
juostos ir garsiakalbių pagalba. Pranešė
jos vaidmuo teko I. Mauzienei, kuri eina 
ir šokių grupės vadovės pareigas. Jauni
mas gražiai sušoko Kepurinę, Džigūną, 
Jonkelį, Žiogelį ir Kubilą. Tik šokiai, kur 
reikia smarkiau patrepsėti, asfalto aikš
tėje negalėjo pilnai pagauti žiūrovų. Ta
čiau atrodo, kad ir atlikėjai, ir žiūrovai 
buvo pilnai patenkinti: vieni, kad vyku
siai pasirodė, o kiti, kad pamatė, ko ne
matę. Be visos eilės katalikiškų organiza
cijų atstovų, žiūrovų tarpe matėsi ir dr. 
R. Toyka, dabartinis Baltų-Vokiečių drau
gijos pirmininkas, su ponia. Pasibaigus 
tautiniams šokiams, parapijos tarybos 
pirmininkas pakvietė visus lietuvius sve
čius, ne tik programos atlikėjus, išgerti 
kavos ir priminė, kad 17.00 vai. bažnyčio
je dar bus Mišparai. Lietuviškam jauni
mui Ittenbache tikrai patiko, nes niekas 
nesiveržė namo, visi nusprendė dalyvau
ti parapijos šventės baigminėse pamaldo
se — Sopulingosios Mergelės Marijos Miš
paruose.

Iš plačios apylinkės lietuvių buvo su
važiavę apie 30. Būtų galėję atvykti dar 
žymiai daugiau. Visus, kurie pietų nebū
tų tilpę parapijos senjorų klube, buvo pa
siryžę pakviesti į šeimas parapijos orga
nizacijų atstovai. Gal sekančiais metais 
Ittenbache lietuvių suvažiuos tiek, kad 
gerų parapijiečių svetingumu galės pilnai 
pasinaudoti.

ks

LIETUVIŲ SUSITIKIMAS HOMBURGE
Saaro krašto lietuvių veikėjas Algirdas 

Palavinškas norėjo paminėti 15 metų 
veikią ir už tai š. rri. rugsėjo 25 d. sukvie
tė į Homburgą tautiečius. Mėginta pradė
ti dvejomis pamaldomis, bet evangelikų 
teatvyko tik pora žmonių ir už tai įvyko 
pamaldos katalikams. Jas laikė kun. Bro
nius iLiubinas. Po pamaldų susirinkta į 
salę tolimesnei iškilmei. Ją atidarė A. Pa- 
lavinskas ir pristatė viešnią Doris Pack, 
jauną krikščionių demokratų partijos na
rę, Bundestago atstovę. Ji kandidatuoja 
taip pat ir šių metų rinkimuose ir kreipė
si i susirinkusiuosius, prašydama balsavi
muose ją paremti. Toliau A. Palavinskas 
išsamiai nupasakojo apie Saaro krašto LB 
apylinkės įkūrimą ir jos veiklą iki šios 
dienos. Po to evang. dijakonas Fricas Skė
rys parodė visą eilę šviesos paveikslų iš 
Vasario 16 gimnazijos ir evangelikų dva- 

. siškių veiklos. Galiausiai sekė linksmoji 
dalis, kurią sudarė jaunuolio Franz J. 
Daubario vadovaujamos grupės muzika. 
Šventėje iš viso dalyvavo apie 40 žmonių.

B. L.

LABDAROS DRAUGIJOS PARENGIMAS

Draugija įsteigta prieš devynis metus 
Stuttgarte tikslu „teikti paramą vargan 
patekusiems Federalinėje Vokietijoje gy
venantiems tautiečiams, ypač besimokan
čiam lietuvių’ jaunimui“ (kaip įstatuose 
pasakyta). Per savo egzistavimo laiką 

„Labdaros“ draugija yra nemažai sušel
pusi į vargą patekusių tautiečių ir besi
mokančio jaunimo.

Šių mėtų spalio 18 d. draugija surengė 
Bonnoje, Anrrabergo rūmuose, narių ir 
prijaučiančių tautiečių susirinkimą su 
linksmavakariu. Prie parengimo prisidė
jo ir Nordrheinwestfalijos VLB atstovybė, 
kuriai vadovauja M. Kiužauskas.

„Labdaros“ draugijos ilgametis ir akty
vus pirmininkas J. Glemža pranešė susi
rinkusiems apie draugijos atliktą šalpos 
darbą. Paskutiniais metais draugija pra
dėjo remti ir Lenkijos lietuvius, pirmoje 
eilėje moksleiviją. J. Glemža ir ponia as
meniškai aplankė Punsko lietuvius. Lie
tuvių tirštai apgyventoje Punsko srityje 
leidžiama Steigti pradžios mokyklas, o pa
čiame Punske veikia vidurinė mokyla-li- 
cėjus, su lietuvių pagrindine kalba. Iki 
abitūros trunka 12 metų (pradžios mo
kykloje 8 ir licėjuje 4 metai).

Mokytojiai lietuviai, daugumoje vieti
niai. Licėjų lanko 120-150 mokinių, abitū- 
rą įgyja 20-25 mokiniai. Baigusieji sten
giasi patekti į aukštąsias arba specialines 
mokyklas. Aukštąjį mokslą nėra lengva 
išeiti. Tėvai negali daug padėti, nes jie 
daugumoje mažažemiai ūkininkai, indivi
dualiai ūkininkaują savo sodybose. Sti
pendijos nedidelės, apie 1.200 zlotų mė
nesiui. Gerai, jeigu studentas pakliūva į 
bendrabutį, o jei ne, tai žymią dalį stipen
dijos reikia išleisti kambario nuomai. Ne
lengva padėtis taip pat ir licėjaus moky
tojų bei mokinių. Dabar statomi namai 
mokyklai, butui mokytojams ir bendrabu
tis mokiniams. Nežiūrint visų sunkumų, 
nuostabios tėvų pastangos išmokslinti sa
vo vaikus, o vaikai irgi nesibijo sunkumų. 
„Punsko jaunimas liks lietuviškas“,, sako 
„Labdaros“ pirmininkas J. Glemža. „Lab
daros“ draugija rūpinasi tam jaunimui 
padėti. Organizuoja rūbų siuntas ir tei
kia piniginę paramą. Palankiai tas pastan
gas sutiko užjūrio lietuviai. Aktyviai įsi
jungė Moterų klubai. Atsiliepė Anglijos 
Moterų „Dainava“. Darbas eina gana sėk
mingai. „Labdaros“ draugijai reikia nau
jų narių tiek veiklai sustiprinti, tiek pa
jamoms padidinti. Turime dabar arti 90 
narių. Kviečiame jaunimą“ — dėstė pir
mininkas toliau savo pranešime.

Pranešimo pabaigoje buvo pagerbti mi
nusieji draugijos steigėjai dr. P. Karvelis, 
M. Lehmonas, K. šimanauskas, A. Šukys, 
S. Antanaitis ir J. Gasiūnas.

Vakare įvyko koncertas, linksmavaka- 
ris ir loterija, kurios pelnas paskirtas 
Punsko lietuviams moksleiviams paremti. 
Koncerto repertuarą išpildė solistė M. 
Panse-Simaniūkštytė ir fleitistas P. Odi
nis. Abiem akomponavo Vilija Šilerytė. 
Nordrheinwestfalijos tautinių šokių gru
pė, padariusi puikią pažangą, pašoko pen
kis tautinius šokius. Ta proga subuvimo 
moderatorius K. Dikšaitis išreiškė padėką 
ligšiolinei tautinių šokių grupės vadovei 
Živilei Vilčinskaitei (pradėjo studijas) ir 
pristatė publikai naują grupės vadovę Ir
mą Mauzienę.

Koncerto pabaigoje buvo išreikšta pirm. 
J. Glemžai ir poniai nuoširdi padėka už 
atliktą darbą „Labdaros“ draugijoje. Prie 
subuvimo pasisekimo prisidėjo M. Kiu
žauskas (rūpinosi linksmavakario muzi
ka), J. Ivanauskas (pravedė loteriją) ir 
eilė kitų asmenų. Visiems nuoširdi padė
ka už atliktą darbą, o aukotojams už au
kas. Sekančią dieną įvyko pamaldos (kun. 
J. Urdzė ir tėvas dr. K. Gulbinas).

„Labdaros“ valdyba kviečia tautiečius 
ir ateityje remti draugijos darbą jei ne 
aukomis, tai bent įstojant nariais. Drau
gija yra Vokietijoje įteisinta ir nario įna
šą bei aukas galima nurašyti nuo mokes
čių.

K. Dikšaitis

„LABDAROS“ DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAS

Per subuvimą, įvykusį š. m. rugsėjo 18- 
19 d. d. Bonn-Bad Godesberge, turėta DM 
1,171,70 pajamų. Išlaidų susidarė DM 
470,00. Pelnas (DM 701,70) skiriamas 
Punsko lietuvių 14-kai studentų ir moks
leivių vienkartinei paramai. Metinei pa
ramai reikia keturis kartus tiek. Kviečia
me visus tautiečius į talką lietuviškai 
Punsko moksleivijai paremti. „Labdaros“ 
Draugijos valdyba širdingai dėkoja vi
siems rėmėjams ir tikisi palankumo.

Aukas siųsti: „Labdara“, Staedt. GirO- 
kasse Stuttgart (BLZ 60050101), Konto 
1185168 arba valdybos pirm. J. Glemžai, 
Conventrain 33. D-7260 Calw-Hirsau, Vo
kietija.
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

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

BRADFORDE — spalio 17 d., 12.30 vaL 
KEIGHLEY — spalio 24 d., 3 vai. p. p. 
MANCHESTER — spalio 17 d.. 11 vai. Lie

tuvių klube.
ROCHDALE — spalio 24 d., 11.30 vai., 

Pallottinų vienuolyne.
MANCHESTER — spalio 31 d.. 11 vai. 

Notre Daine vienuolyne.
NOTTINGHAME — spalio 24 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
BIRMINGHAME — spalio 24 d., 15 vai., 

19 Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAME — spalio 31 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
LEICESTERYJE — spalio 31 d., 15.30 vai., 

Sacred Heart, Mere Rd.
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