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Keliai ir klystkeliai
Šiandien jau, atrodo, nebe daug kas nei

gia, kad lietuviškajam jaunimui yna nau
dinga ir, 'sakytume, būtina aplankyti tėvų 
gimtąjį kraštą — Lietuvą. Mylėti Lietuvą 
iŠ tolo gali tik tie, kurie jos žemėje yra iš
augę, lietuviškųjų tradicijų ir lietuviško
sios kultūros iki valiai savo dvasinius ba
gažus prisipildę. Šiuo metu, regis, dar vis 
neišsiaiškinama tik dėl Vilniuje ruošiamų
jų lituanistinių kursų vertės ir naudingu
mo.

Šį klausimą padeda išspręsti, bene ge
riausiai su išeivijos problemomis susipa
žinęs, ilgametis „Tėviškės“ draugijos dar
buotojas Vytautas Kazakevičius. „Nemu
no“ žurnale (Nr. 5) jis parašė gana išsa
mų straipsnį, pavadintą „Kiek yra kelių?“ 
Jame jis bando panagrinėti užsienio lietu
vių jaunimo kelius ir klystkelius, 'kuriais 
jie vaikšto, ieškodami būdų nutautėjimui 
atsispirti. Visus jo samprotavimus, vieto
mis gana taiklius, galima suvesti į tokią 
bendrą išvadą: pažangieji lietuviai yra at
sparesni nutautėjimui, ir tik Tarybų Lie
tuvoje (m. pabr.) užsienio lietuvių jauni
mas turi vienintelę patikimą galimybę įsi
gyti imunitetą prieš nutautėjimą ir asimi
liaciją. (Terminas „pažangieji“, atsiradęs 
caristinės Rusijos laikais, šiuo metu visiš
kai nebetinka, nes komunistuojantieji pi
liečiai nei viename krašte jokia ypatinga 
pažanga nebei'šsiskiria).

Savo rašinį Vyt. Kazakevičius pradeda 
nuo Škotijos lietuvio Jono Virbicko, kurį 
jis aplankė 1968 m. Šis „socialistinių pa
žiūrų darbininkas“ ’įskiepijęs savo nė žo
džio lietuviškai nesuprantančiai dukrai to
kią gimtojo krašto meilę, kad ji pakarto
tinai lankiusi Lietuvą, o tėvui mirus, jo 
pelenus pasiuntusi palaidoti į jo gimtąjį 
kraštą. Taip atsitikę todėl, kad „tas, švie
sus, žmonl'škiausias tautų santykiuose 
proletarinis internacionalizmas, paliko at
eivio dukters sąmonėje tėvo išugdytą sėk
lą“. 'Atseit, internacionalinis, „ socializmas, 
kitaip tariant komunizmas, palaiko net' ir 
lietuviškai nesuprantančio jaunuolio širdy 
Lietuvos meilę,...

Tokių pavyzdžių nurodoma -ir daugiau. 
Randame, kad „net trečios JAV pažangie
čių kartos mergaitė kalba, ir .dainuoja,.lie
tuviškai“. 'Daugumas pažangių chorų va
dovų tėvai esą gimę Amerikoje. Nežinia, 
ką Šis išeivijos gyvenimą sekąs žurnalis
tas nori apgauti, jei jis nemato lietuviškų
jų parapijų, senųjų ir naujųjų išeivių 
jaunimo organizacijų, spaudos ir visoke
riopos lietuviškos kultūrinės veiklos, ku
rioje nė prišto neprideda vadinamieji pa
žangieji. 'Nepatikės tokiais naiviais teigi
mais ne tik išeiviai, bet ir Lietuvoje gyve
ną „Nemuno“ skaitytojai.

Dar daugiau. Trumpais, bet aštriais sa
kiniais suniekinamos išeivių jaunimo or
ganizacijos, kongresai, lietuviškoji kultū
ra ir spauda. „Negi gali patenkinti jauną 
užsienio lietuvį senkanti ir negausi emi
gracinė iliteratūra, muzika, scena? Jis at
siduria aklavietėje, kur lietuvybė, ryšys 
su tėvų kalba ir kultūra tampa slegiančia 
našta, su kuria lengviausia susidoroti, jos 
visai atsikračius. Tuo būdu reakcinė išei
vija, mėginanti vardan lietuvybės atitver
ti savo jaunimą nuo Tarybų Lietuvos „ki
nų siena“, pa'ti žudo lietuvišką išeivių at
eitį.“

Pasakius visa tai. pradedama dailiai kal
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bėti apie Vilniuje ruošiamus lituanistinius 
kursus, kuriuose visiems, pageidaujan
tiems lankyti, nebeužtenka vietos.

„Jaunas užsienio 'lietuvis, norintis savo 
tėvų krašte tobulinti gimtąją kalbą, turi 
galimybės plačiau ir giliau bendrauti su 
Tarybų Lietuva, pažinti tarybinius žmo
nes, tapti jų draugais, suprasti jų idealus, 
siekimus, darbus, santykius, patirti tiesą 
apie mūsų kraštą. Gimtoji tėvų kalba, at
verianti duris į Tarybų Lietuvą, tampa 
dviejų santvarkų taikaus bandradarbiavi- 
mo talkininkė. Mūsų šalis, įgyvendindama 
lenininę Tarybų Sąjungos Komunistų par
tijos taikos politiką, naudojasi galimybė
mis stiprinti tautų tarpusavio susipratimą. 
Tokiu atveju laimi visi: ir mes, įgydami 
svetur naujų draugų, ir jie, išeiviai, ran
dantys dvasinę atramą tėvų krašte. Aišku, 
naivu 'būtų kurti lituanistinius kursus 
„vaduotojams“, neprotinga būtų stengftis, 
kad jie grynesne lietuvių kalba šmeižtų 
mūsų gyvenimą...“

Va, koks receptas lietuvybei išlaikyti, 
koks lituanistinių kursų tikslas: per ■ta
rybinę Lietuvą į lenininį Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijos gyvenimą. Ar dar no
rėtų kas nors .aiškesnio atsakymo ir užtik
rinimo. Ir čia kalbama apie (tuos lituanis
tinius ‘kursus, apie kuriuos, pasiremdamas 
kai kurių jaunuolių ir vyresniųjų pasisa
kymais, rašinio autorius užtvirtina, „kad 
užsienio lietuvių jaunimas turi vienintelę 
patikimą atramą savo etniniams dvasi
niams poreikiams tenkinti — Tarybų Lie
tuvą su turtinga kultūra, su socialine pa
žanga, su puikiais žmonėmis“. Ir toji Ta
rybų Lietuva tiesianti ranką kiekvienam 
doram lietuviui...

Nesinori tikėti, jog gerai išsimokslinęs 
straipsnio autorius nesuprastų, kad užsie
nio jaunimo nutautėjimo reikalai mažai 
ką bendro teturi su tarybomis, tarptauti
niu komunizmu ir tautų socialiniu bendra
darbiavimu. Tai yra individualus kiekvie
no asmens reikalas, priklausąs ideologijos 
ir ipolitinių įsitikinimų sričiai. Todėl kuo 
mažiau išeivijos lietuvių jaunimui tie da-. 
lykaį būtų įperšami, tuo daugiau .būtų pa- 

. siekiama lietuviškumo išlaikymo plotmė
je- . ■" '-■■ j.»

Sugrįžę, iš ekskursijų ar ■ lituanistinių 
kursų,, jaunuoliai-visada daug ir entuzias
tiškai kalba apiė' Lietuvą ir tik- apie 'Lie- ' 
tuvą. žodžiai „Tarybų Lietuva“, jiems yra 
svetimi, per prievartą įbrukti, kartojant 
jų pasisakymus Lietuvos spaudoje.

Deja, žinome, kad kitaip kalbėti ar ra
šyti Lietuvoje šiuo metu negalima. Tad ir 
diskutuoti daugiau neverta. Visų tautų iš
eivijos laukia tas pats likimas: sutirpti 
svetimame tautybių katile, arba sugrįžti 
į tėvynę. Jau 1936 m. gerai JAV lietuvių 
gyvenimą pažinęs prof. kan. F. Kemėšis 
(1941 m. ištremtas į Sibirą ir ten miręs) 
„Naujojoje Romuvoje“ siūlė panašias 
priemones išeivių jaunimui gelbėti, kaip 
ir Vyt. Kazakevičius. Tik Lietuva, kurią 
jis siūlė lankyti, pažinti ir pamilti, tada 
dar nebuvo Kremliaus valdžioje, nebuvo 
tarybinė. Būtų galima sveikinti Vyt. Ka
zakevičių ir užgirti jo pastangas, ieškant 
kelių išeivijos jaunimui padėti, jeigu ir 
jis kalbėtų apie tokią laisvą Lietuvą (pa
liekant nušaliai politinę ir socialinę san
tvarką), apie kokią kalbėjo minėtasis pro
fesorius F. Kemėšis.

Lucanus

KARDINOLAS PAMINĖJO LIETUVĮ

Ryšium su Belgrado konferencija West- 
minsterio arkivyskupas, kardinolas Hume 
paskelbė specialų pareiškimą. Jame sako
ma. kad Britanijos vyriausybės pagrindi
nis rūpestis toje konferencijoje turėtų bū
ti žmogaus teisių apsauga. Pavieniai as
menys ir grupės turi būti apsaugotos nuo 
areštų, kankinimų ir kalėjimo dėl politi
nių ar ideologinių pražasčių. Regilinė dis
kriminacija 'turinti visiškai pranykti. Jo 
manymu, protestas dėl žmogaus teisių pa
žeidimo negali būti laikomas kišimuisi į 
svetimo krašto vidaus reikalus.

„Brolybė tarp žmonių turi didesnę ver
tę, negu tautų brolybė. Jeigu aš žinau, kad 
žmogus yra kankinamas, tai aš taip pat 
kenčiu. Todėl jaučiuosi turįs teisę protes
tuoti prieš kiekvieną valstybę, kurioje yra 
naikinamas žmogus, nesutinkąs su jos 
ideologija“, pareiškė kardinolas.

Savo pareiškime jis paminėjo keturis 
politinius kalinius: du Sovietų bloko kalė
jimuose, ir du Lotynų Amerikoje. Vienas 
iš paminėtų yra lietuvis Petras Plumpa, 
nuteistas 8 metams už religinės laisvės 
reikalavimą ir religinės spaudos platini
mą. Toliau minimas Sovietų žydas Sender 
Levinson, nuteistas 6 metams, Guillermo 
Alonso Čilėje, ir Toroteo Grandei, Para
gvajaus ūkininkas, liudijęs apie kareivių 
žiaurų elgesį.

Savo ilgame pareiškime kardinolas Hu
me suminėjo eilę kraštų, kur žmogaus tei
sės yra varžomos. Įsidėmėtinas šitoks jo 
pareiškimas: „Žmogaus teisės yra pažei
džiamos ten, kur „vyriausybė nori būti ne 
savo piliečių tarnu, bet viršininku“.

FILMAS „ŠAKNYS“
„Evening Sentinel“ (Hanley, Staff., 

birž. 6 d.) įsidėjo skaitytojo (Victor) laiš
ką apie pagarsėjusi filmą „Roots“ (Šak
nys). Jame sakoma: „Įvykiai prieš-200-me
tų galėtų būti pateisinti civilizacijos sto
ka. Bet kaip pateisinti Stalino trėmimus 
1941 m., kai 40.000 nekaltų lietuvių ir apie 
tiek pat latvių ir estų buvo deportuota į 
Sibirą. Su jais buvo elgiamasi taip pat 
žiauriai, kaip su negrais prieš 200 metų. 
Jie buvo suspausti prekiniuose vagonuose 
kaip sardines, be vandens, maisto ir oro 
kvėpuoti. Jie buvo vežami 3.000 mylių per 
visą Rusiją į Sibirą. Šimtai jų mirė pake
liui, nepakeldami žiaurių sąlygų.“

LENKIJA — PAVOJAUS ŽIDINYS

(Paskutiniuoju metu Lenkijos disiden
tai, ypačiai Darbininkų gynybos komite
tas, vėl yra dėmesio centre. Britų žurnalis
to ,El Levino nuomone, lenkai yra drąsiau
si ir energingiausi kovotojai už savo ir 
žmogaus teises. Neskaitant žinomų suki
limų ir riaušių, prisimintini 1975 m. nera- 
mumai, atbaidę vyriausybę keisti konsti
tuciją, pagal kurią kraštas 'būtų virtęs so
vietine kolonija. Praėjusiųjų metų birže
lio sukilimas, pareikalavęs nemažai aukų, 
išgelbėjo kraštą nuo ekonominio bankroto. 
O neseniai paslaptingu būdu Krokuvoje 
žuvus ’studentui S. Pylas, tik kardinolo 
Wyszynskio sumanumo dėka buvo išveng
ta demonstracijų, galėjusių virsti, krūvio 
nomis riaušėmis.

Lenkijos komunistų partijos vadas Gie- 
rekas turi ypatingai sunkią problemą — 
jam reikia balansuoti ant peilio ašmenų. 
Iš vienos pusės jis -yra priverstas imtis 
griežtų- priemonių prieš vis dauigąu lais- 

,vės reikalaujančią darbininkiją ir intelek
tualus. Iš kitos pusės, .pertempus varžtus, 
kra'šte. gali suliepsnoti nebesuvaldoma 
kontrarevoliucija, kurios išdava — Raud. 
armijos invazija. Tos invazijos nenori nei 
lenkų tauta, nei katalikų dvasinė vyriau
sybė, nei, pagaliau, pats Gierekas. Dauge
lis Vakarų politikų galvoja, kad, jei Len
kijoje įvyktų sukilimas, tai jis būtų pla
tesnio masto ir žiauresnis, negu buvęs 
Vengrijos sukilimas. Prie jo labai greitai 
galėtų susigundyti prisidėti ir kitos Rytų 
Europos tautos. Todėl ir nenuostabu, jei į 
Lenkiją krypsta Europos tautų ir valsty
bių vadovų akys.

RELIGINĖ KONFERENCIJA MASKVOJE
Pirmą kartą po revoliucijos Rusų Orto

doksų Bažnyčia (birželio pradžioje surengė 
tarptautinę religinę konferenciją Maskvo
je. Joje dalyvavo 600 atstovų iš 107 kraš
tų. Be krikščionių, konferencijoje dalyva
vo budistų, muzulmonų, žydų ir hindų at
stovai. 'Mažiausia atstovų buvo iš Vakari!, 
o daugiausia iš vadinamojo Trečiojo pa
saulio (neutraliųjų kraštų).

Konferencijos tikslas buvo politinis: pa
stovi taika, nusiginklavimas, tautų santy
kiavimas. Tačiau būta pasisakymų ir reli
giniais klausimais.

Iš konferencijos sugrįžęs anglikonų vys
kupas dr. Robert Runcie, be kitko, pareiš
kė: „Nors, kaip iš anksto buvo galima spė
ti, ten buvo ilgos tirados apie kapitalizmą, 
kolonializmą ir sionizmą, bet taip pat bu
vo kalbų apie žmogaus teises. Buvo net 
paminėtas tikinčiųjų įkalinimas Rytų Eu
ropoje, visiškai nepertraukiant ir neišjun
giant mikrofonų“. (Observer, birž. 12 d.).

Konferencijoje dalyvavo spaudos ir te
levizijos žmonės. Esą, tuo būdu norėta pa
rodyti, kad pagal naująją Sovietų S-gos 
konstituciją, tikintieji ateityje nebeturės 
kuo skųstis.

Minėtasis vyskupas dr. R. Runcie, pasi
naudodamas proga, 'kreipėsi ,į Sovietų vy
riausybę dėl kun. P. Oesterreicher vizos 
atšaukimo ir dėl kai kurių disidentų var
žymo ar persekiojimo.

ATSLŪGIS IR EUROKOMUNIZMAS
Ryšium su Belgrado konferencija „The 

Daily Telegraph“ (birželio 13 d.) įsidėjo 
įžanginį straipsnį, kuriame, 'be kita ko, ra
šoma:

„Detentė labai daug padėjo išaugti euro
komunizmu! Italijoje, Prancūzijoje ir ki
tur. Kaip klysta 'tie, kurie galvoja, kad tai 
nuves prie Sovietų imperijos subyrėjimo. 
Priešingai — subyrėjimas kaip tik gresia 
Vakarams. Jeigu eurokbmunizmui pasiseks 
tai padaryti. Kremlius galės sau leisti ma
žus laikinus nukrypimus, siekdamas pa
sinaudoti kariškais ir .politiškais rezulta
tais.

Vakariečių politika Belgrade yra spaus

ti Rusiją dėl „žmogaus teisių“, bet nepri
eiti iki „susikirtimo“. Rusija dėl šito ne
sijaudina. Jau mėnesiai, kai jos reporte
riai ir filmuotojai zuja Ulsteryje ir kitose 
Vakariečių pavojingose vietose, bandyda
mi įrodyti, kad jos žmogaus teisių pažei
dimai yra smulkmena, palyginus su įvy
kiais Vakaruose. Rusija veikia globalinių 
mastu. Podgorny buvo išspirtas lauk, kad 
L. Brežnevas galėtu perimti vaidinimą į 
savo rankas. Štai pateikta nauja konstitu
cija, pilna demokratiškų dorybių, skai
čiuojant, kad Trečiaisis pasaulis niekada 
neskaitys, kas parašyta smulkiosiomis rai
dėmis (tarp eilučių). Ten yra aiškios 
užuominos -apie „socializmo stiprinimą“ ir 
apie „draugišką pagalbą“, kuriant tarptau
tinį socializmą“.

„Vakarų pastangos stiprinti Rusijos ka
rinę mašiną, teikiant technologines prie
mones ir pigius kreditus, yra tikra savižu
dybė. Tuo tarpu Rusijos tikslas Belgrade 
ir yra išgauti dar didesnę Vakarų para
mą. Vakarai turėtų bent reikalauti įgy
vendinti žmogaus teises ir sumažinti ka
riškuosius užsimojimus.“

ORLOVO „TEISMAS“ LONDONE

Komisijos narys Helsinkio nutarimų 
vykdymui sekti prof. Jury Orlovas Mask
voje suimtas ir laikomas Lefortovo 'kalė-' 
jimę. KGB jį 'kaltina nusižengus prieš So
vietų konstituciją. Kaltinimo aktas dar 
nepaskelbtas, teismo diena nepaskirta.

J. Orlovo žmonos paprašytas, Londono 
advokatas John Macdonald, QC, sutiko 
ginti jos vyrą, 'bet Sovietų konsulatas ne
davė jam vizos. Macdonaldas surengė Or
lovo .^teismą“ Fizikos institute Londone. 
,Liųdytojąis buvo patkviesti. žinomi • disi-< 
dentai: V. Bukovskis/ A: Amalrik, V. Ru
bin ir kt. Taip pat dalyvavo buvęs JAV 
Attorney General R. Clark.

Liudytojai vienas po kito įrodinėjo, kad 
Sovietų S-goje yra žiauriai persekiojami 
valdžios sistemos priešai. Jų ir advokato 
Macdonaldo tikslas buvo įrodyti, kad disi

SeptiįnioS DIENOS
— JAV prezidentas Canteris įspėjo savo 

ambasadorių prie J. Tautų A. Young, kad 
jis per dažnai vartojąs žodį rasizmas.

— Neseniai paskelbti duomenys apie 
britų atominės energijos stotyse pastebė
tus net keturis nežymius radioaktyvios 
medžiagos prasiveržimus.

— Liberalų partijos vadas D. Steel, kal
bėdamas per televiziją, pareiškė, kad ne
sutariant tdėl Eropos parlamento rinkimų 
sistemos, vadinamasis Lib -Lab paktas ga
li subyrėti, ir dar šį rudenį gali būti rin
kimai į parlamentą.

— No rugsėjo 26 d. F. Laker firma gavo 
leidimą atidaryti vadinamąją Skytrain oro 
liniją į New Yonką. Bilietai nebus parduo
dami iš anksto, bet prie (kasos. Kaina iš 
Londono į New Yorką — £59.

— Pirmą kartą nuo 1971 m. Britanijos 
prekybos balansas per pirmąjį metų ket
virtį parodė £1.913 milijonų perteklių.

— Prezidento Carterio pasodintas tulpės 
medis Washingtono bažnytkaimyje (šiaur. 
Anglija) neprigijo. Prezidentas žada at
siųsti naują.

— Po 'daugiau kaip vienerių metų per
traukos Kinija paskyrė Wong Jo-ping am
basadorium į Maskvą.

— Sovietų valdžia davė leidimą įvežti 
5.000 Ibiblijų, kurios bus nemokamai išda
lytos vokiečiams Sibire ir Tadžikistane. 
Biblijos yra atspaustos vokiečių kalba.

— Sovietų jūrininkas Barento jūroje 
nušoko nuo žvejų laivo „Kometa“, ir bu
vo išgelbėtas norvegų pakrančių sargybos 
laivo.

— Queenslande (Australijoje) vienas 
gyventojas, atsisakęs skelbti savo pavar
dę, visus futbolo „poolyje“ laimėtus pini
gus, 260.778 dolerių, atidavė labdaros rei
kalams, pareikšdamas, kad jis yra krikš
čionis ir nori padėti artimui.

— Aklam sovietų akademikui, matema
tikos profesoriui L. Semionovič Pontriagi- 
nui Salfordo universitetas suteikė garbės 
daktaro laipsnį.

— Naujojo Sovietų S-gos himno žodžius 
parašė tas pats poetas S. Michalkov, kuris 
buvo parašęs paskutinio himno tekstą. 
Naujame himne nebeminimas Stalinas, 
bet iškeliama partija.

— Trys RAF malūnsparniai susidūrė 

dentai nenusikalsta prieš konstituciją ir 
neturi būti persekiojami.

Baigdamas „teismo“ sesiją, adv. Mac
donald kreipėsi į Sovietų vyriausybę, pa
reikšdamas, kad nors jie neleidžia daly
vauti teisme, kai prof. Orlovas bus teisia
mas, ibet jie negali jam sutrukdyti pa
skelbti pasauliui abiejų šalių parodymus. 
Macdonald mano, kad Sovietų teismo or
ganai turės jo nusiųstus parodymus per
žiūrėti.

PREZIDENTAS NENUSILEIDŽIA

JAV prezidentas J. Canteris spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad neatsižvelg
damas į 'Sovietų puolimus ir kritiką, jis ir 
toilau kovos už žmogaus teises visame pa
saulyje. „Sovietų reakcija prieš mane yra 
visiškai ne vietoje. Aš visiškai neturiu ne
apykantos Sovietų žmonėms. Greičiausia, 
aš esu laikomas atpirkimo ožiu“, pasakė 
prezidentas.

Priminus, kad Maskva jį kaltina už ki
šimąsi į svetimus reikalus, prezidentas at
sakė: „Tebūnie ir taip“. Toje pačioje kon
ferencijoje prezidentas pasisakė dėl disi
dento Scharanskio, kuris kaltinamas ben
dradarbiavęs su ČIA. Prezidentas tokį 
bendradarbiavimą paneigė.

MOKYKLOS NEBENORI MELSTIS

Pagal 1944 m. Britų parlamento Educa
tion Act visos mokyklos, turinčios pakan
kamai dideles patalpas, privalo kas rytą 
susirinkti bendrai maldai. Dabar paaiškė
jo, kad dauguma mokyklų šio įstatymo ne- 
bepaiso. Net ir tų mokyklų, kurios turi pa
kankamai didėles sales visiems mokiniams 
susirinkti, tiktai apie 50% praktikuoja 
bendrą maldą. Kai kuriose mokyklose vie
toje „Tėve mūsų“ ir religinių himnų esą 
dainuojamos liaudies dainos arba groja
ma „pop“ muzika.
' . 1 : > ! i i ' ;. .■ f ; . t : i ,-yi’, • •

KAS KALTAS?

Sovietų spauda oficialiai pasmerkė Ni
to Alves,' kuris bandė nuversti vyriausybę 
Angoloje. Tačiau Vakarų spaudoje skel
biama, kad šis bepasisekęs perversmas 
kaip tik buvęs organizuojamas su Krem
liaus žinia. Kortas sumaišiusi Kubos ka
riuomenė, kuri gavusi iš Havanos įsakymą 
gelbėti Angolos prezidentą A. Nitą. Sovie
tai nenorėję;, kad jis per daug įsigalėtų, o 
vėliau pasielgtų kaip Egipto prezidentas 
Sadat. Kubos ir Maskvos santykiai dėl ši
to įvykio esą pablogėję.

ore. Žuvo du žmonės.
— Airių kilmės JAV politikai, Šiaur. Ai

rijos Taikos komiteto prašomi, pasižadėjo 
suvaržyti pašalpas 'Ulsterio teroristams.

— D. Britanija pripažino naująją Sey
chelles vyriausybę, kuri nuvertė buv. pre
zidentą J. 'Mancham.

— Prezidentas Carteris pranešė, kad So
vietai pageidauja pakviesti (Britaniją į pa
sitarimus atominiams bandymams apribo
ti.

— Čekų disidentas, žinomas valdžios 
kritikas, Z. Mlynar perėjo sieną ir atvyko 
į Austriją.

— Vokietijos užs. reik, ministras Gen
scher lankėsi Maskvoje ir pasimatė su L. 
Brežnevu. Aptarti Vak. Berlyno reikalai.

— Pirmadienį, birželio 20 d. prasideda 
garsiosios Wimblddono teniso rngtynės. V. 
Gerulaitis pirmas rungtynes žais su Ger
manu (JAV). Moterų rungtynėse R. Geru- 
laitytė pirmas rungtynes žais su C. Evert 
(JAV).

— Aštuoni disidentai, įskaitant V. Bu- 
kovskį ir A. Amalriką, paskelbė „Times“ 
dienraštyje atvirą laišką, kuriame rašo
ma, kad po Helsinkio akto pasirašymo, 
daugiausia nukentėjo tie žmonės, kurie 
reikalavo, kad pasirašiusieji vykdytų sa
vo įsipareigojimus.
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VYT. ALANTAS — MŪSŲ 
LITERATŪRINĖS KULTŪROS PUOSLYS

JO 75 M. SUKAKTIES PROGA

Puoselėti reiškia rūpestingai auginti, ug
dyti. Iš šio veiksmažodžio taisyklingai pa
daromas daiktavardis puoselėtojas. Tačiau 
šis darinys estetiniu požiūriu man nepatin
ka, įtodėl sukūriau naujadarą puoslį. Gal 
kalbininkai dėl to man galvos nenusuks?!

Vytautas Alantas-Jakševičius, gimęs 
1902 m. birželio 18 d., yra mūsų visuome
nei gerai žinomas kaip rašytojas, žurnalis
tas, politikas, visuomenės veikėjas, kultū
rininkas. Trumpame straipsnyje neįmano
ma aprėpti Sukaktuvininko plačios asme
nybės ir gausių darbų. Gana glaustai ban
dysiu nupiešti Vyt. Alanto, kaip rašytojo, 
portretą.

Vyt. Alantas augo ir subrendo savano
rių kovų metais. Jis ir pats, 17 m. jaunuo
lis, įstojo i savanorių eiles ir kovojo dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Šie idealisti
nio patriotizmo daigai, įdiegti į jaunuolio 
sielą, nenuvyto, bet augo ir žydėjo visoje 
Vyt. Alanto veikloje ir kūryboje.

1923 m. baigęs Šiaulių gimnaziją, Vyt. 
Alantas įstojo į Kauno universitetą, Hu
manitarinių mokslų fakultetą. Čia jis vie
nerius metus studijavo lietuvių literatū
ros, prancūzų literatūros istoriją ir lietu
vių kalbą. 1925-29 m. laikotarpyje jis stu
dijavo Montpellier u-te meno istoriją, psi
chologiją ir literatūrą. Baigė šį universi
tetą, įsigydamas literatūros licenciato ti
tulą. Jis daug skaitė ne tik prancūzų, bet 
ir anglų iri kitų itautų autorių. Ypač jį ža
vėjo O. Wilde paradoksinės meno teorijos, 
jo estetika ir spinduliuojantis stilius. O. 
Wilde ir graikų skulptorius Praksitelis bu
vę Vyt. Alanto didžiausi stiliaus formuoto
jai.

Kaip rašytojas Vyt. Alantas yra labai 
šakota asmenybė. Jis ir novelistas, ir ro
manistas, ir dramaturgas. Jis bandė ir 
.poeziją rašyti, net ir dabar tebebando, 
nors poetu nesijaučia. Vyt. Alanto plunks
nai priklauso 6 novelių rinkiniai, 4 didžiu
liai romanai, 13 dramos ir komedijos vei
kalų, 4 biografiniai ir publicistiniai veika
lai. Savo raštų gausumu jis pralenkia S. 
Daukantą, M. Valančių, Vaižgantą ir Puti- 
ną-Mykolaitį.

Vyt. Alanto novelių tematika ir proble
matika labai įvairi. Jis vaizduoja platų ir 
įdomų gyvenimą. Rašytojas yra ne tik gy
venimo vaizduotojas, bet ir filosofas, psi
chologinių, socialinių problemų sprendė
jas. Vyt. Alantas yra psichologinės novelės 
kūrėjas.

Pirmasis Vyt. Alanto romanas „Pragaro 
pašvaistės“ sukėlė didelį triukšmą mūsų 
literatūroje. Jis buvo smarkiai ir puola
mas, ir ginamas. Apie jį buvo parašyta 
apie 150 recenzijų, piktų ir palankių. Br. 
Jacikevičius visą kritiką surinko ir 1971 
m. išleido atskira knyga, kuri siekia arti 
300 puslapių. Tačiau, kaip romanistas, 
Vyt. Alantas labiausiai iškilo „Tarp dvie
jų gyvenimų“, „Amžinojo Lietuvio“ ir

P. Milašius

Auld Frank
—„Lollipop“

Pensininku virtęs ir neturėdamas ką veikti 
Auld Frank dairosi pro langą. Keršas policijos au
tomobilis sustoja gatvėje, du policininkai išlipa ir 
žingsniuoja tiesiai į namą, kuriame Auld Frank gy
vena. Rodos, niekuo nenusikalsta, girtų kvailysčių 
nepridarytai ką tu dabar žmogus gali kvailiuoti pen
sininkas būdamas), o vis tiek kas nors yra ne taip, 
kaip turėtų būti: be reikalo jie pas žmones nesilan
ko.

O policininkas šypsosi, lyg niekur nieko neįvy- 
kę ir apie gyvenimą teiraujasi, klausosi apie pensi
ninko vargus ir prtariančiai galva linguoja. Paskui, 
lyg koks sąmokslininkas klausia, ar Auld Frank ne
norėtų iš šalies kiek užsidirbti, ar jis nesutktų „lolli- 
popu“ pabūti. Esą, jiems reikia žmogaus, kuris prie 
mokyklos stovėtų ir vaikus į mokyklą ar iš mokyk
los skersai kelią pervestų. Toks žmogus čia „lolli- 
popu“ vadinamas. Iškelk, sako, baltą diską vidury
je gatvės, ir gatvėje sustos visas eismas, palauk, kol 
vaikai pereis gatvę, ir tada tegul jie vėl važinėja. Pa
prasta ir lengva, o savaitės gale tau už kiekvieną 
prastovėtą valandą atskaitys devyniasdešimt vieną 
peną ir tada galėsi karčemoje su draugais Flower 
of Scotland sudainuoti, kaip senais gerais laikais. 
Sutarta.

Rytais mieste to eismo nedaug: kas važiavo, 
nuvažiavo jau į darbą, automobiliai aikštėse prie 
fabrikų sustatyti, sunkvežimiai dabar prikraunami, 
vėliau tik išvažiuos į kelionę. Tai ir to eismo stab
dymo neperdaugiausia. Sustabdai kokį automobilį, 
pamoji vaikams eiti, ir vėl kito atvažiuojant lauki. 
Pamosuoji važiuojantiems disku, pamoji pėstiems 
su ranka, ir jau devyniasdešimt vienas penas uždirb
tas.

Išgirdę, kad Auld Frank tarnybą gavo, seni

SUKAKTUVININKAI
„Šventaragio" romanais. Ypatingai mane 
žavėjo „Tarp dviejų gyvenimu“, kur da
bartinės Lietuvos buitis pavaizduota su 
giliausiu tragizmu, tikrovės pajautimu ir 
išgyvenimu. Klasikinis romanas liks ir 
„Šventaragis“, kuris visiems amžiams bus 
mūsų tautinės ir valstybinės išminties lo
bynu.

Mūsų dramaturgija yra gana neturtin
ga. Vyt. Alantas brandžiais scenos kūri
niais ir ją praturtino. Pirmoji jo drama 
„Užtvanka“, suvaidinta 1932 m. Šiaulių 
teatre, susilaukė palankios kritikos ir di
delio pasisekimo. Dėl „Gaisro Lietuvoje“ 
kilo nepasitenkinimas politiniuose sluoks
niuose, nes Alantas senąją, lūšnų ir pelkių 
Lietuvą sudegino ir sukūrė moderniosios 
Lietuvos viziją. Veikalas buvo išimtas ,š 
repertuaro. Rašytojas šį jo nesupratimą 
tragiškai išgyveno ir bent 10 m. dramos 
veikalų neberašė. Būdamas Vilniaus teat
ro direktoriumi, Vyt. Alantas vėl grįžo į 
dramaturgiją. Jo „Buhalterijos klaida“ 
buvo vaidinama ne tik Vilniaus teatre, 'bet 
ir laisvajame pasaulyje lietuvių ir latvių 
kolonijose. 1963 m. Vyt. Alantas išleido 
viena knyga „9 dramos veikalus“. Tai di
delis indėlis į mūsų draminę literatūrą.

Trumpai tariant, Vyt. Alanto kūryba 
pasižymi idėjingumu, originalumu, loginiu 
nuoseklumu, psichologiniu įžvalgumu, 
kompozicijos darnumu ir stiliaus elegan
tiškumu bei .patrauklumu. Jis yra rašyto
jas — idėjininkas ir kartu puikus stilistas.

Vyt. Alantas aukštai pakėlė ne tik litera
tūros, bet ir kalbos kultūrą. Jo raštų kal
ba lobinga, kūrybinga. Jo sukurti nauja
darai, kaip pavyzdžiui, papeiks, pasparda 
kankykla yra skoningi ir atitinka kalbos 
darybos dėsnius.

Pažymėtina, kad Vyt. Alantas daugumą 
savo veikalų rašė sunkiausiose tremties 
sąlygose. Jis dirbo sunkų fizinį darbą For
do fabrike ir atliekamų laiku kūrė nove

draugai susirinko, atėjo pažiūrėti, kaip jam sekasi 
eismą gatvėje sustabdyti. Auld McGinty skundžia
si tokį gerą uždarbį pražiopsojęs — kai policija at
važiavo. tai jis namie nebuvęs. Big Andra sako, kad 
neverta terliotis dėl tų kelių penų, žmogus turi pra
gyventi iš pensijos. Bepigu jam taip kalbėti: armijo
je seržantu tarnavęs, dabar prie paprastos pensijos 
armijos pensiją gauna, nesupranta jis, koks vargas 
su viena pensija verstis.

Per pietus judėjimas pagyvėja: vaikai bėga į 
namus užkąsti, tie, kurie mokykloje pietauja, bėga 
į krautuves motinų įduotus pietų pinigus praleisti. 
O ir gatvėje eismas gyvesnis: automobilių daugiau 
negu iš ryto ir sunkvežimiai per miestą traukia, kar
tas nuo karto dūmų kamuolius paleisdami, krautu
vių langus sudrebindami. Bet vis taip pasitaiko, kad 
tuo momentu, kai vaikai ateina, nėra ko stabdyti, o 
kai gatvė pilna automobilių, tai nėra vaikų. Auld 
Frank sustabdo vaikus, liepia jiems stovėti ant ša
ligatvio ir laukti, kol privažiuos arti automobilis, 
kad būtų ką stabdyti, šiais laikas vaikai, nedraus
mingi, nesupranta, ko jiems laukti, neišaiškinsi 
jiems, kad toks yra policijos parėdymas, ginčijasi 
jie ir nori bėgti per kelią. Gerai, kad Big Andra ša
lia, tai jis padėtį išgelbsti. Išsitiesęs visu savo šešia- 
pėdžiu ūgiu, išpūtęs seržantišką krūtinę prieina prie 
vaikų ir sušunka Vokietijoje išmoktą žodį — „Ord- 
nung!“ Stebėtina, kad kareivinių aikštėse išlavintas 
balsas net ir vaikus sudrausmina.

Kas ėjo, nuėjo, automobiliai ir sunkvežimiai 
traukia dabar netrukdomi gatve, praeis dar kiek lai
ko, kol vaikai pradės į mokyklą grįžti. Negi stovėsi 
gatvėje per tą laiką nieko veikti neturėdamas, kai 
čia pat karčemos durys atdaros. Eina Auld Frank į 
karčemą, savo draugus kartu vedasi. O kai tu su 
baltu apsiaustu ir ant lazdos toks stebuklingas dis
kas ,kurį iškėlus viskas gatvėje sustoja, tai nesunku 
karčemoj gėrimą ir skolon užsakyti. Girkšnoja vy
rai prie baro, Auld Frank balsiai galvoja, ką daryti, 
kas, eismas skersai ir išilgai gatvės nesiderina: kai 
vežimai važiuoja gatve — nėra vaikų, kai vaikai su
eina — kelias tuščias, nėra ko stabdyti. Trečią bo
kalą geriant, laikas būtų eiti, bet Auld McGinty, vi
sada paslaugus, pabūk dar, girdi, nuves alus, kol
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les, romanus, dramas ar komedijas. Ir šiuo 
metu Vyt. Alantas dar kuria penktą roma
ną iš ūkininkų gyvenimo. (Baigdamas no
rėčiau palinkėti garbingajam Sukaktuvi
ninkui ilgiausių metų, geros sveikatos, kū
rybinės dvasios ir nepalaužiamo tikėjimo 
į mūsų tautos ateitį.

KUN. DR. JONUI SAKEVIČIUI. MIC, 
70 METŲ

Londono lietuvių švento Kazimiero 
šventovės rektorius kun. dr. Jonas Sakevi- 
čius švenčia dvi savo gyvenimo sukaktis: 
70 metų amžiaus ir 45 metus kunigystės.

Kunigas Jonas gimė 1907 metais birže
lio mėn. 30 dieną Liponiškių kaime, Mari
jampolės apskr. Baigęs pradžios mokslą, 
lankė Rygiškių Jono gimnaziją Mari
jampolėje. Pajutęs pašaukimą tarnauti 
Dievui, jis 1926 m. liepos 1 d. įstojo į Ma
rijonų vienuolyną, o 1927 m. padarė vie
nuoliškus įžadus.

Kauno universitete 1927-29 metais lan
kė Teologijos ir Filosofijos fakultetą, stu

dijuodamas filosofiją ir pedagogiką, ir 
1933 m. gavo teologinių mokslų diplomą. 
Kunigu įšventintas 1932 m. birželio 19 d.

Pradedant 1933 metais, savo jaunas ku
nigystės dienas praleido Marijampolėje, 
dirbdamas vietinėje sielovadoje, Marijam
polės draugijose. Dėstė religiją pradžios 
mokyklose, daug talkininkavo „Šaltinio“ 
redakcijoje. 1937-1940 metais vietos Mari
jonų gimnazijos kapelionas, bendrabučio 
vedėjas. Nuo 1940 m. spalio 27 dienos iki 
1941 m. sausio mėnesio gyveno Vokietijo
je. Persikėlęs (Romon, Angelicume gili
no teologijos mokslus, ir 1945 metais ap
gynė disertaciją „Doctrina Beati Innocenti 
P. P. V de Essentia et Divisione Gratiae“ 
ir gavo daktaro laipsnį. Gyvendamas Ro
moje, buvo BALFo vicepirmininkas, labai 
daug talkininkavo Vatikano Radijo lietu
viškoms transliacijoms.

1946 metais atvyko į Londoną marijo
nų vyresniuoju ir Londono lietuvių šv. 
Kazimiero šventovės rektoriumi. Tapęs 
rektoriumi, pradėjo bažnyčios atnaujini
mo darbus. Įsigyta daabrtiniai vargonai, 
išdažyta bažnyčia, suremontuota karo me
tu bombų paliestos sienos. Gyvendamas 
Londone, dalyvavo draugijų veikloj, daug 
prisidėjo vajais iir rinkliavomis, padėda
mas nuprikti dabartines Sporto ir Sociali
nio klubo patalpas (345A Victoira Park 
Road, E9). Anksčiau turėtos Boner Road 
patalpos karo metu buvo sunaikintos, o 
turėti nuosavas patalpas buvo tuomet gy
vybinis reikalas, nes be jų negalėjo būti 
jokios lietuviškos veiklos. Tomis patalpo
mis ir šiandien klubas tebesinaudoja.

Eilę metų dalyvavo DBLS Centro val
dyboje. 1950 m. susikūrus D. B. Lietuvių 
Bendruomenei, jis buvo Krašto valdybos 
sekretorius.

1951 metais apleido Londoną ir išvyko 
Romon marijonų generaliniu sekreto
rium, kartu būdamas vietos marijonų vy
resniuoju ir studentų prefektu.

1957 m. persikėlė į JAV. 1958-60 m. 

Amerikos lietuvių marijonų švento Kazi
miero provincijos naujokų vedėjas. Cla
rendon Hill marijonų seminarijos virši
ninkas ir rektorius.

1962 m. grįžo Romon marijonų genera
liniu sekretorium, o užbaigęs savo kaden
ciją. 1963 metais rugpiūčio mėn. vėl grįžo 
į JAV. kur redagavo savaitinį „Kristaus 
Karaliaus Laivą“ ir kartu ėjo Švento Kry
žiaus ligoninės Chichgoje kapeliono padė
jėjo pareigas.

1969 m. kovo mėnesį jis vėl Londone.

šv. Kazimiero šventovės rektorius. Čia jis 
pradeda vykdyti naują projektą: prie baž
nyčios pristatė naują priestatą, kuriame 
atsirado dabartinė parapijos svetainė. 
Taip pat pagerino gyvenamąsias patalpas. 
Priestatas ir kiti įvairūs statybos darbai 
pareikalavo net 14.000 svarų, bet šiandien 
Skola jau išmokėta. Su naujuoju priesta
tu labai pagyvėjo ir parapijinis gyveni
mas. Šiandien sunku įsivaizduoti, kaip 
pavyko nugalėti visus sunkumus ir įvyk
dyti numatytą projektą.

Kun. dr. Jonui Sakevičiul artimas ir 
spaudos darbas. Jis bendradarbiavo Lie
tuvių Balse, Žibinte, šaltinyje, Europos 
Lietuvyje, Lux Christe ir kituose laikraš
čiuose, o taip pat redagavo „Šventųjų 
Bendravimą“.

Tebūnie leista Londono ir D. Britanijos 
lietuvių vardu sakyti: linkime kun. Jonui 
dar daug metų reikštis sielovados darbe ir 
niekada nepalūžti.

Stasys Kasparas

LIETUVIŲ DAINŲ IR MUZIKOS 
VAKARAS PARYŽIUJE

Prancūzijos Lietuvių jaunimo sąjungos 
iniciatyva gegužės 7 d. Paryžiuje buvo su
rengtas lietuviškosios muzikos ir dainų 
vakaras. Programą atliko mūsų solistai ir 
instrumentalistai. Ričardas Daunoras dai
navo lietuvių liaudies dainas, harmonizuo
tas Šimkaus. Petrausko, Taliat-Kelplšos, 
arijas iš Bellinio ir Rossinio operų ir Tos- 
ti dainą. Jam akomponavo Algis Drauge
lis. Fleitistas Petras Odinis grojpo šių die
nų lietuvių kompozitorius ir Bachą. Jam 
akomponavo Raminta Lampsatytė. Antro
ji vakaro programos dalis buvo skirta es
tradinei muzikai. Dainavo Violeta Rakaus
kaitė.

grįši, jei neišgertą paliksi, aš, sako, čia pro duris ste
bėsiu, ir jei matysiu vaikų būrį ant šaligatvio ir ką 
nors gatve atvažiuojant, tau pašauksiu. Ir vos tik 
galvą pro duris iškišęs, sušunka: „Sunkus krovinys 
ateina, tokį būtų gražu sustabdyti!“ Auld Frank 
griebia diską, bėga pro duris. Nuo durų į šaligatvį 
trys laipteliai. Įsibėgėjęs jis nebegali sustoti, taip ir 
nulekia jis į patį gatvės vidurį. Sustaugė stabdžiai, 
sucypė į gatvės grindinį padangos, nuskambėjo me
talinis trenksmas... O kai viskas nutilo, gatvėje, 
kiek tik akys užmato, eismas buvo sustojęs. Sunk
vežimis, sunkių betoninių vamzdžių prikrautas, ro
dos, lyg galvoja, ką daryti: tęsti kelionę ta pačia 
kryptimi, ar atgal grįžti. Jo priekinė dalis atsisuku
si į rytus, o velkamoji dalis vis ta pačia kryptimi į 
vakarus rodo: vamzdžai gal per porą metrų j priekį 
paslinkę. Iš kitos pusės transporteris skersai gatvės 
užsisukęs, priekiniais ratais ant šaligatvio užšokęs. 
Septyni automobiliai ant jo sukrauti dabar visaip 
susikraipę, rodos, galvoja, ar jiems pasilikti, ar ant 
žemės šokti. O toliau, į abi puses, kur pažiūri, vis 
nekasdieniškas reginys matosi: alaus dėžės, nušoku
sios nuo sunkvežimio, palieto alaus kvapas maišosi 
su degintos gumos kvapu, spinduliuoja šukės saulė
je. Bananai tingiai voliojasi gatvėje, o apelsinai to
liau nuriedėję, lyg norėdami iš tos maišaties ištrūk
ti. Automobiliai, buferiais vienas kitą susikabinę, 
laukia ramiai, kol jų didieji draugai — sunkveži
miai kelią pralaisvins, tada ir jie tęs kelionę savo
mis jėgomis ar garažo vilkikų traukiami. Big Andra 
atsipeikėjo iš apstulbimo, žiūri į gatvę ir juokiasi. 
Tiek sustojusių motorinių vežimų, tiek sulankstyto 
metalo jis dar nebuvo matęs nuo to laiko, kai jie 
buvo prie Dunkirko užriesti.

Vaikai po du, po tris eina skersai gatvę, susto
dami į sunkvežimius ir automobilius pasižiūrėti, 
nuostolius aptardami. Kai šitaip visoj gatvėj eismas 
stovi, tai Auld Frank neturi ką daryti ir sueina 
su draugais vėl j karčemą. Gatvėje niekas nevažiuo
ja, vaikai klasėse susėdę; o kol mokykloje pamokos 
pasibaigs, kol gatvėje eismas vėl pradės gyvėti, yra 
gražaus laiko išgėrimui. Big Andra pritaria, paplo
ja Auld Frank per petį ir sako: „Alles kaput. Ord- 
nung!“
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Su lietuviais 
pusuulyje

MIRĖ DR. DOMAS JASAITIS
Birželio 5 d. Mont Vernono, N. Y. mirė 

dm Domas Jasaitis, gydytojas ir visuome
nės veikėjas. Bvo gimęs 1898 m. rugpiū
čio 18 d. Stanaičių kaime, Garliavos vals
čiuje, Kauno apskrityje. 1917 m. Vorone
že baigė M. Yčo gimnaziją, studijavo me
diciną Kijevo, nuo 1920 m. Berlyno uni
versitete, kur 1923 m. gavo medicinos dak
taro laipsnį. Po to dvejus metus dirbo 
įvairiose Paryžiaus ligoninėse ir Pasteuro 
institute. Nuo 1925 m. Šiauliuose, kur, kaip 
gydytojas ir visuomenininkas, plačiai ir 
sėkmingai darbavosi iki 1944 m. Pasitrau
kęs į Vokietiją. 1945-50 m. Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pirmininkas. 1946-47 m. 
VLIKo Vykdomosios tarybos narys. 1950 
m. atvykęs į JAV, kaip gydytojas dirbo iki 
1968 m.

Veikliai reiškėsi daugelyje organizacijų. 
1911-14 m. Kaune pirmosios jaunųjų atei
tininkų kuopos pirmininkas, vėliau Atei
tininkų federacijos vyr. garbės teismo na
rys ir konferencijų bei kongresų paskaiti
ninkas.

Gausus spaudos darbuotojas. Iš savo 
specialybės rašė džiovos klausimais (Me
dicinoje, Kosme. Židinyje. Varpuose). Be 
to, bendradarbiavo Ateities Spinduliuose, 
Ateityje, Ryte, Tėvynės Sarge ir kit. Lie
tuvių Enciklopedijos Bostone medicinos 
skyriaus redaktorius. Paskutiniu laiku, 
VLIKo prašomas, rengė spaudai knygą 
„Nacionalsocialistinis (genocidas Lietuvo
je 1941-44“, kurią tikėjosi baigti 1977 m. 
rudenį.

Nuliūdime liko žmona Sofija, sūnus dr. 
Stasys, duktė Elena su šeimomis ir kiti 
giminės okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje.

(ELTA)

IŠLEIS Ž. U. AKADEMIJOS ISTORIJĄ
Kanadoje gyvenąs prof. dr. Bronius Po

vilaitis parašė Lietuvos Žemės Ūkio Aka
demijos istoriją. Ją apsiėmė išleisti Lietu
vių Agronomų Sąjunga Chicagoje. Kny
gai leisti sudaryta komisija, kurios pirmi
ninku yra prof. B. Vitkus.

RUOŠIAMAS MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

Trečiasis lietuvių Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas įvyks 1977 m. lapkričio 24- 
27 dienomis Chicagoje. Simpoziumo pro
gramoje paskaitų ciklai apims šias pagrin
dines sritis: griežtieji mokslai, medicina ir 
humanitariniai mokslai. Sričių vadovais 
paskirti dr. Vyt. Klemas, dr. M. Vygantas 
ir dr. J. Rėklaitienė. Visos mokslinės pro
gramos vadovas bus prof. R. Šilbajoris.

TAUTOS FONDO NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1977 m. gegužės 28 d. New Yorko Kultū
ros Židinyje įvyko metinis Tautos Fondo 
narių suvažiavimas. Suvažiavimą atidarė 
ir jam pirmininkavo prel. J. Balkūnas.

Tautos Fondo nariais yra visi, kurie pa
staraisiais metais yra davę fondui 100 ar 
daugiau dolerių. TF pagrindinis tikslas — 
organizuoti lėšas VLIKo darbams finan
suoti.

Suvažiavimas pradėtas malda ir Lietu
vos himnu. Išklausyti sveikinimai: Lietu
vos atstovo JAV dr. S. Bačkio, Lietuvos 
generalinio konsulo New Yorke A. Simu
čio, VLIKo valdybos pirmininko dr. J. K. 
Valiūno, Kanados aukotojų vardu — J. 
Vaičeliūno, Tautos Fondo atstovybės Didž. 
Britanijoje — J. Vilčinsko, TF atstovybės 
Australijoje (telegrama), JAV LB valdy
bos pirmininko A. Gečio ir ALTos sekre
toriaus kun. A. Stašio.

Išklausyti veiklos pranešimai: TF tary
bos pirmininko prel. J. (E'alkūno, kuris yra 
ėmęsis iniciatyvos suorganizuoti 500 pa
stovių kasmetinių po 100 dolerių aukotojų 
Tautos Fondui, valdybos pirmininko I. Ga- 
siliūno, iždininko V. Kulpos, sekretorės R. 
Šidlauskienės, kontrolės komisijos — A. 
Vakselio, Kanados TF atstovybės — J. 
Vaičeliūno ir Toronto TF atstovybės pir
mininko A. Firavičiaus. Paaiškėjo, kad 
praėjusiais metais TF turėjo 216 aukoto
jų, kurie davė ne mažiau 100 dolerių.

Tautos Fondas didžiai vertina kiekvieną 
— mažą ir didelę — auką Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Lietuvos laisvinimo fi
nansinės paramos šeimą sudaro visi auko
tojai. Kiekvienas lietuvis turėtų būti šios 
šeimos narys. (ELTA)

MINIMAS O. V. MILAŠIUS
Didžiojo lietuvio poeto, rašiusio prancū

ziškai, ir nepriklausomos Lietuvos atstovo 
Prancūzijoje šimto metų gimimo sukaktis 
minima ne tik lietuvių, bet ir prancūzų. 
Prancūzijos plati Oskaro Vladislovo Mi
lašiaus minėjimų programa yra išdėstyta 
net kelių mėnesių laikotarpyje. Ja rūpi
nasi sudarytas specialus komitetas. Jam 
pirmininkauja žymus prancūzų poetas 
Pierre Emmanuel. Iš lietuvių komitete da
lyvauja Ričardas Bačkis. Visi užplanuoti 
rengimai yra globojami Prancūzijos Kul
tūros ministerijos.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“
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Jubiliejinis Festivalis
Birželio 10 d. vakarą didžiausia Londo

no Royal Albert Hall (5.600 vietų) buvo 
žmonių mušte primušta. Ten vyko Centr. 
ir Rytų Europos tautų dainų ir šokių fes
tivalis Eritanijos karalienės Elzbietos II 
Sidabrinio jubiliejaus garbei. Kaip žino
ma, jubiliejaus iškilmėms ruošti komiteto 
pirmininkas yra Valijos kunigaikštis prin
cas Charles, kuriam festivalyje atstovavo 
lordas Windlesham, o baigiamąją kalbą 
pasakė lordas St. Oswald, MC.

Vakaro programos vedėja (compėre) 
buvo filmų, scenos ir televizijos aktorė 
Rula įLenskai-Lubiens.ka, atlikusi savo dar
bą pasigėrėtinai. (Sakoma, kad jos moti

na esanti lietuviškos kilmės.) Įžygiavus į 
sceną visiems programos dalyviams ir Ka
rališkosios artilerijos orkestrui sugrojus 
įvadinę uvertiūrą ir tautos himną. Rula 
Lenska pakvietė buv. Lenkijos ambasado
rių (1934-1945 m.) grafą E. Raczynskį ati
daryti festivalį. Po jo trumpos kalbos .pra
sidėjo festivalio programa.

Pirmieji pasirodė ček.ai, sušokdami 
Chech Beseda šokį. Jų iš tėvynės atsiga
benti tautiniai drabužiai labai spalvingi, 
o šokėjai gražiai pasiruošę.

Nedidelė estų šokėjų grupė pašoko du 
šokius. Negausūs, bet gerai pasiruošę.

Londono vengrų tautinių šokių gana 
gausi grupė pašoko čigoniškąjį čarda'šą, 
iššaukusį daugybę aplodismentų.

Pirmieji dainininkai buvo Londono lat
vių choras, padainavęs tris dainas. Kiek
vienai žavinugai dainai atskiras dirigen
tas (I. Kuplena, Z. Abolinš, A. Jerums).

Į sceną įsiveržė ukrainiečių „Orlyk“ 
taut, šokių grupė. Jų buvo daug, šoko 
meistriškai, taut, drabužiai be priekaištų. 
Ukrainiečių sušoktas „Hcpak“ dar kartą 
parodė, kad kazokams vargu kas gali pri
lygti...

Po audringųjų ukrainiečių pasirodė su 
savo .lyriškais, bet gražiais šokiais lietu
vių šokėjai. V. Jurienės ir F. Senkuvienės 
paruošta Londono jaunimo šokėjų grupė 
„Lietuva“ pašoko Landytinį, Mikitą ir Ab- 
rūsėlį. Nors grupė ir ne per gausiausia, 
bet gerai pasiruošusi, ir susilaukė publikos 
plojimų. Šia proga primintina, kad „Lie
tuva“ yra šiuo metu tur būt vienintelė

■ Anglijoje, pajėgi viešai pasirodyti taut.

Naujoji Sov. S-gos Konstitucija
Visuomenei pateiktoji svarstyti naujoji 

Sovietų S-gos konstitucija suskirstyta į 9 
dalis, 21 skyrių ir 173 straipsnius. Čia pa
teikiami būdingesni šio pagrindinio įsta
tymo straipsniai.

2 straipsnis. Visa valdžia TSR Sąjungo
je priklauso liaudžiai. Valstybinę valdžią 
liaudis 'vykdo per Liaudies — deputatų ta
rybas, sudarančias TSRS politinį pagrin
dą. Visi kiti valstybiniai organai yra Ta
rybų ir joms atsakingi.

6 straipsnis. Tarybinės visuomenės va
dovaujanti ir vairuojanti jėga, jos politi
nės sistemos, visų valstybinių ir visuome
ninių Organizacijų branduolys yra Tary
bų Sąjungos Komunistų partija.

12 straipsnis. Asmeninė TSRS piliečių 
nuosavybė gali būti darbo pajamos ir san
taupos, gyvenamasis namas ir pagalbinis 
namų ūkis, (apyvokos, asmeninio vartoji
mo ir patogumo reikmenys. ...Piliečiai ga
li naudotis žemės sklypais, kuriuos vals
tybė ir kolūkiai suteikia įstatymo numa
tyta tvarka. (Nurodoma, kad asmeninė pi
liečių nuosavybė negali būti šaltinis ne 
darbo pajamoms gauti arba naudojamas 
visuomenės žalai).

29 straipsnis. TSR santykiai su kitomis 
valstybėmis grindžiamas principais: savi
tarpiu atsisakymu naudoti jėgą arba gra
sinti jėga: suverenine lygybe; sienų nelie
čiamumu; valstybių teritoriniu vientisu
mu; įtaikiu ginčų reguliavimu; nesikišimu 
į vidaus reikalus, žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių gerbimu, tautų lygiatei
siškumu ir teise tvarkyti savo likimą; vals
tybių bendradarbiavimu; sąžiningu įsipa
reigojimu, kuris kyla iš visuotinai pripa
žintų tarptautinės teisės principų ir nor
mų, TSRS sudarytų tarptautinių sutarčių 
vykdymu.

31 straipsnis. Ginti socialistinę tėvynę 
yra svarbiausia valstybės funkcija, visos 
liaudies reikalas.

41 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę į 
poilsį. (Nurodoma, kad darbininkų ir tar
nautojų savaitė yra 41 vai.)

44 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę į 
butą.

49 straipsnis. Kiekvienas TSRS pilietis 
turi teisę pateikti valstybiniams organams 
ir visuomenės organizacijoms pasiūlymus 
jų veiklai gerinti, kritikuoti darbo trūku
mus. ...Persekioti už kritiką draudžiama.

52 straipsnis. TSRS piliečiams pripažįs
tama sąžinės laisvė, t. y. teisė išpažinti bet 
kurią religiją, atlikinėti religines apeigas 

, arba neišpažinti jokios religijos, vykdyti
g ateistinę propagandą. Kurstyti nesantaikąI 

šokių šokėjų grupė. Kur mes dingtume, jos 
neturėdami! (Apie šią grupę, jos vadovus 
ir dalyvius netrukus parašysime atskirai).

Programos pirmąją dalį užbaigė lenkų 
Londono šokėjų ir dainininkų YMCA gru
pė, su populiariausiu ir puošniausiu Kro- 
koviaku. Nežinia, kam tektų laurai, jei 
lenkų ir ukrainiečių meistriškos grupės iš
eitų lenktynių.

Antrąją dalį pradėjo lenkų „Tatry“ dai
nų ir šokių grupė su Moniuškos kompo
nuota Mazurka, kuri beveik užėmė žiūro
vams kvapą. J šią operinę programą, ku
riai dirigavo Z. Gedi, buvo įtrauktas ir 
karališkosios artilerijos orkestras. (Ma
zurka paimta iš Maniuškos operos „Baisu
sis dvaras“).

Po to sekė Moravijos duetas. Dvi Dvora- 
ko dainas puikiai padainavo Slovakijos 
„Uklakovana“ grupės dainininkės >E>. Tu- 
capska ir B. Bartosova.

Scenoje vėl audringieji vengrai. Šį kar
tą jie pašoko spalvingą vestuvių šokį. Po 
jų Rula Lenska vėl pristatė lietuvių 
grupę. ypačiai gražiai paaiškindama 
„Audėjėlės“ prasmę. Paskutinis ir geriau
sias lietuvių šokis buvo „Malūnas“.

Iš tolimo Mainchesterio atvykęs stiprus 
ukrainiečių „Homin“ vyrų choras, užtrau
kęs seną dainą „Ant arklių, kazokai“, su
silaukė ilgiausių plojimų. Antroje roman
tiškoje meilės dainoje dalyvavo sclistas 
V. Luciv, o trečiąją — apie laivą ir mer
gaitę — publika privertė pakartoti... Di
rigentas J. Bobuniak, piano — A. E. Jones.

Londono estų grupei dar pašokus du šo
kius, prasidėjo „Grand finale“ — tautų 
šokis. Pirmasis pasirodė Mazury ansamb
lis su ‘Oberek, kuris, nualsinęs savo šokė
jus, suvedė i sceną visų tautų grupes — 
šokėjus ir dainininkus.

Tada iš šono pradėjo plaukti taut, dra
bužiais apsirengusios visų dalyvaujančių 
tautų vaikų grupės (lietuvių buvo net 12). 
Neaprašomas vaizdas! Prožektorių švieso
je mirga šimtaspalviai drabužiai, maišosi 
vyrai ir moterys, suaugę ir vaikai.

Pagaliau prie mikrofono prieina kiek
vienos tautos bene pats mažiausias atsto
vas ir savo gimtąja kalba perduoda linkė
jimus karalienei... Graži ir jaudinanti 
scena.

Po lordo St. Oswaldo kalbos, orkestras, 
dainininkai ir publika užtraukia E. Elga- 
ro komponuotą iškilmių ir džiaugsmo mar
šą „Land of Hope and Glory“...

Cenitr. ir Rytų Europos tautų atstovai 
tikrai gražiai atsidėkojo karalienei už su
teiktą globą ir įprasmino jos jubiliejų.

31

ir neapykantą ryšium su religiniais tikė
jimais draudžiama.

54 ir 55 straipsniai garantuoja piliečių 
asmens ir įbuto neliečiamybę.

56 straipsnis. Piliečių asmeninį gyveni
mą, susirašinėjimo, telefoninių pasikalbė
jimų ir telegrafo pranešimų slaptumą sau
go įstatymai.

70 straipsnis išvardija visas susivieni
jusias respublikas.

71 straipsnis. Kiekvienai sąjunginei res
publikai paliekama teisė laisvai išstoti iš 
TSRS.

79 straipsnis. Sąjunginė respublika turi 
teisę užmegzti santykius su užsienio vals
tybėmis, daryti su jomis sutartis ir keistis 
diplomatiniais ir konsuliniais atstovais, 
dalyvauti tarptautinių organizacijų veik
loje.

99 straipsnis. Teisė kelti kandidatus į 
deputatus priklauso Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos, profesinių sąjungų, visa
sąjunginės Lenino Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos organizacijoms, kooperatinėms 
ir kitoms visuomeninėms organizacijoms, 
darbo kolektyvams. (Ten pat leidžiama 
svarstyti kandidatų tinkamumą ir už juos 
agituoti).

156 straipsnis. Visuose teismuose bylos 
nagrinėjamos viešai. Leidžiama nagrinėti 
bylas uždarame teismo posėdyje tik įsta
tymo nustatytais atvejais, laikantis visų 
teisenos taisyklių.

Pagrindiniai naujosios kontVitiucijos! 
skirtumai, lyginant su 1936 m. konstituci
ja, kaip nurodė savo kalboje L. Brežne
vas, yra šie: 1. Iškeltas komunistų partijos 
vaidmuo, nurodant, kad aukščiausias Ta
rybų valstybės tikslas yna sukurti komu
nizmą. 2. Visiems piliečiams garantuotas 
butas. 3. Įvestas specialus skyrius apie 
TSRS užsienio politiką (žiūr. star. 29). 4. 
Įvestas naujas skyrius apie socialistinės 
tėvynės gynimą (žiūr. 31 str.).

Be to, naujojoje konstitucijoje nebemi
nima proletariato diktatūra, o tarybos pa
keistos į liaudies deputatų tarybas.

Savo pranešime apie naująją konstitu
ciją TSKP CK plenume L. Brežnevas pa
sakė, kad „Skaitydami mūsų naują kon
stituciją, žmonės dar aiškiau pamatys, ko
kios plačios ir įvairios socialistinės visuo
menės piliečių teisės ir laisvės“. Taip, kon
stitucijoje jos tikrai plačios ir įvairios, 
bet praktiškajame gyvenime dažnai jos la
bai susiaurėja, o ne kartą ir visiškai pra
nyksta.

Kas daroma Annaberge?
ŽVILGSNIS ATGAL

Mes, senesnioji karta, gyvename jau per 
30 metų už savo tėvynės sienų. Nuo antro
jo pasaulinio karo jau praėjo 32 metai. 
Tai didelis laikotarpis žmogaus gyvenime. 
Taįp būna ir organizaciniame gyvenime. 
Šiais metais, sueina 25 .metai, kai Annaber
ge pradėtas darbas. O tai yra proga pa
žvelgti atgal ir prisiminti ano meto įvy
kius ir darbus.

Rašant apie Annabergą, visų pirma rei
kia prisiminti jo iniciatorių, tai yra Pa- 
baltiečių Krikščionių Studentų Sąjungą. 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje jau veikė 
krikščioniškos studentų draugijos. Tad šių 
trijų tautybių krikščioniškų studentų 
draugijų nariai, po antrojo pasaul. karo 
atsiradę Vakarų Vokietijoje, suprato tokio 
darbo svarbumą tuolaikinėse aplinkybėse 
ir kartu nustatė, kad seniau buvusios trys 
(estų, latvių ir lietuvių) krikščionių stu

Annabergo rūmai

dentų draugijos turi būti sujungtos į vie
ną Pabaltiečių Studentų Sąjungą ir kad 
vėl turi būti sudaryti ryšiai su Pasaulio 
Krikščionių Studentų Sąjunga. Tuos sie
kius rėmė Pasaulio Krikščionių Studentų 
Sąjungos prezidentas dr. Visser‘t Hooft ir 
generalinis sekretorius Robert Mackie.

Kunigas Juozas Urdze, tada gyvenęs 
Luebecke, ėmėsi organizacinio darbo. Są
jungos steigiamasis suvažiavimas įvyko 
1947 m. lapkričio 4 iki 7 dienomis Rends- 
burge, Schleswig-Holsteine. Pas mane dar 
užsiliko šio suvažiavimo aprašymas. Jį 
skaitant, gerai prisimenu to suvažiavimo 
eigą, nes ir man teko ten būti. Dalyvių 
skaičius buvo gana didelis. Kaip svečiai 
dalyvavo: Amerikos Liuteronų Bažnyčių 
atstovai Kenneth C. Senft ir Andersen, 
Krikščioniškos taikos tarnybos atstovas 
kun. iE. Herrmann iš Šveicarijos ir Kielio 
universiteto rektorius prof. dr. Rendtorff. 
Pagal priimtą statutą sąjungos darbas lie
tė studentus. Bet studentų darbo komisi
jos posėdžiuose jau tada nutarta, kad jau
nimo darbas turėtų būti pirmoje eilėje. 
E'uvo pageidaujamą, kad sekmadienio mo
kyklų darbą dirbtų ne vien kunigai, bet 
ir studentai, .mokytojai ir kiti tinkami 
žmonės. Pagrindinis darbo tikslas buvo 
teikti dvasinį ir socialinį patarnavimą 
žmonėms, kur su jais sueinama. Norint 
dvasiškai ir ūkiškai likti nepriklausomais, 
nesusirišta su Liuteronų Sąjunga ar kito
mis organizacijomis. Tada darbas išsilaikė 
iš visai mažų aukų.

Stovyklos buvo likviduojamos ir mūsų 
žmonės vis daugiau išsklaidomi. Todėl rei
kėjo steigti krikš'čionišką darbo centrą. 
1949 m. Sąjungos kongrese Imbshausene 
buvo nutarta tokį centrą įkurti. Hangela- 
re, prie Bonnos, buvo iš valdžios gautas 
vienas apgriuvęs kareivinių blokas. Pra
dėtas remontas, ir dėka studentų ir jauni
mo didelio atsidavimo, buvo sutvarkytas 
viršutinis aukštas, koplyčia ir ūkinės pa
talpos. Tokiu būdu buvo galima apgyven
dinti apie 20 studentų. Žymų įnašą atsta
tymui suteikė dvi ekumeniškos darbo sto
vyklos, kurių vieną organizavo ir šelpė 
Pasaulio Bažnyčių Taryba. Per šias sto
vyklas žymiai praplėsti ryšiai su draugų 
rateliu ir užsieniu. Nuo 1951 metų pagerė
jo namo praplėtimo sąlygos, nes iš vokie
čių valdžios buvo gauta žymi parama. To
kiu būdu buvo galima prie namo dar du 
aukštus pristatyti ir tuo būdu praplėsti 
studentų bendrabutį ir naujai įsteigti 
amato mokinių bendrabutį, kuriame ap
gyvendinta 15 mokinių.

Neilgai teko džiaugtis pradėtu darbu 
Hangelare. Vokietijos valdžia pareikalavo 
Hangelaro pastatus perduoti pasienio ap
saugos policijai. Už į namą įdėtą darbą ir 
lėšas buvo atlyginta. Teko ieškoti naujos 
būstinės. Tokia atrasta Bad Godesberge, 
vokiečio barono rūmai Annabergas, su be
veik pusantro hektaro parku ir sodu.

1952 metais pradėta kurtis Annaberge. 
Vyko eilė ekumeniškų darbo stovyklų. Se
nieji rūmai buvo atremontuoti ir pristaty
ta nauja trijų aukštų dalis. Prieš kelis 
metus pastatytas dar vienas dviejų aukš
tų pastatas, kuriame yra raštinė, namų 
vedėjo ir tarnautojų butai ir keli svečių 
kambariai. Jau vien Pabaltiečių Krikščio

nių Studentų Sąjungos vardas pasako, kas 
yra josios svarbiausias tikslas: rūpintis 
studentais. Iki šiol Annaberge apie 100 
studentų gavo pagalbą studijoms ir patal
pas apsigyventi. Du dideli ūkio pastatai 
buvo perdirbti į mokinių bendrabutį, kur 
gyveno įvairių amatų mokiniai. Vėliau šie 
pastatai buvo su žemės sklypu parduoti 
valdžiai. Bet pastatai ir sklypas dar ir 
šiandien nenaudojami.

Toliau gal didžiausią veiklos dalį suda
ro jaunimo ir įvairūs kultūriniai suvažia
vimai ir parengimai. Tikrai reikia džiaug
tis, kad lietuviai vis daugiau ir daugiau 
naudojasi Annabergu kaip susitikimo vie
ta. Pavyzdžiui 1975 metais įvyko astuoni 
lietuvių suvažiavimai. Iš jų buvo penki 
Studentų Sąjungos suorganizuoti, kiti 
Labdaros draugijos, Lietuvių jaunimo 
draugijos, Kultūros draugijos ir kitų lie
tuviškų organizacijų. Tais metais estai tu
rėjo tik du parengimus, o latviai paskuti

niu laiku visai nesinaudoja Annabergu, iš
skyrus šeimų poilsio savaites. Prieš kelis 
metus latviai buvo aktyviausia grupė 
Annaberge.

Jau daugiau kaip dešimt metų gana sėk
mingai vyksta iš pradžių tik motinų, da
bar šeimų poilsio savaitės, pradžioje dvie
jų, dabar trijų savaičių laikotarpiui, šio
se savaitėse šeimos gali poilsiauti, viena 
su kita pabendrauti, po apylinkę pakeliau
ti, dalyvauti Biblijos valandėlėse, pokal
biuose, koncertuose ir t. t. Dalis dalyvių 
beveik kasmet atvyksta.

Kasmet turime mūsų bažnyčion kunigų 
ir darbuotojų suvažiavimus. Iš Lietuvos 
kilę kunigai jau du metus iš eilės keliom 
dienom susirenka Annaberge. Be to, ir vo
kiečių banžytinės grupės rengia visokius 
suvažiavimus. Gaila, kad negavau prašytų 
smulkių duomenų apie 25 metų veiklą ir 
todėl negalėjau pilniau ir tiksliau pavaiz
duoti Annabergo reikšmę.

. Savaime aišku, kad tokių namų išlaiky
mas nėra jau taip paprastas dalykas, ypa
tingai, kad ten ne per visus metus vyksta 
parengimai. Visas darbas Annaberge eina 
krikščioniškoje, ekumeniškoje dvasioje ir 
visada 'teikiama galimybė Dievo žodį ben
drai patirti ir pergyventi. Ten sueina įvai
rių tikybų žmonės, žiūrint iš dabartinės 
dvasinės padėties, jau daug jaunuolių su
rado Dievo žodį kaip jų gyvenimo didžiau
si aktualumą. Džiaugiamės, kad turime to
kį Annabergą, kur visada galime susirink
ti.

To krikščioniško centro kūrėjas ir vedė
jas yra kunigas Juozas Urdze, o jo nepa
ilstanti talkininkė yra žmona Vera. Linki
me, kad šis krikščioniškas ir ekumeniškas 
darbas Annaberge ir ateityje pabaltiečių 
tarpe turėtų pasiliekančios reikšmės.

Fr. Šlentcris

Jonines
Birželio 24 d. yna šv. Jono Krikštytojo 

šventė. Ji yra susijusi su pagonybės laikų 
vadinamąja Kupolių švente. Kupoliavimas 
reiškė vaistažolių rinkimą. Įvedus krikš
čionybę, ta Kupolių šventė savaime susi
jungė su šv. Jono Krikštytojo diena, ir kai 
kurie papročiai išsilaikė iki mūsų laikų. 
Pagrindinės Joninių apeigos siejasi su 
žemdirbyste, gyvulininkyste ir gamta. 
Kiekviename Lietuvos kampelyje buvo 
tos šventės įvairiausių papročių ir skirtin
gų apeigų. Joninių proga su jais susipa
žinkime.

Žmonės buvo įsitikinę, kad Joninių išva
karėse piktosios dvasios pradeda daryti vi
sokiais išdaigas, norėdamos žmonėms ir 
gyvuliams pakenkti ir suardyti esamą 
tvarką. Tai ir būdavo didžiausias rūpestis, 
kaip nuo jų apsiginti ir jų veiksmus su
trukdyti. Kad nelabosios dvasios negalėtų 
įeiti į žmonių gyvenamus trobesius, tai 
ant du ų 'anglimi užrašydavo tris kryžiu
kus.

Joninių išvakarėse merginos eidavo į 
pievas ir, pasirinkusios gėlių, pindavo 
vainikus. Nupynusios vainiką, jį mesdavo 
per savo petį į medžius. Kurios vainikas 
pasilikdavo medyje, loji greitai ištekės. O 

kurios nukrisdavo, tai dar turės .palaukti. 
Kartais užsirišusios siūlą pro langą vai
niką įtraukdavo į kambarį ir pasidėdavo 
po pagalviu. Ir jeigu tą naktį mergina su
sapnuodavo bernelį, tai ir tikėjosi, kad už 
jo ištekės. Jaunimas vainikus su užrašy
tais vardais mesdavo ir į vandenį. Jei ku
rie vainikai susidurdavo, tai tikėjosi, kad 
jų savininkai sukurs šeimą. Kitur dar vai
nikus mesdavo per klėties stogą. Jei vai
nikas likdavo ant stogo — ištekėsi, jei nu
krito — liksi netekėjusi.

Tą dieną rinkdavo ir vaistažoles, nes po 
Joninių jau jos bus raganų užkerėtos ir 
neturės gydomosios galios. Taip pat vais
tažoles reikėjo iki Petrinių išdžiovinti, 
nes atėjęs šv. Petras ir radęs jas neišdžio
vintas, atima iš jų gydomąją galią. Pri
rinktų vaistažolių dalį pakišdavę troboje 
po balkiu ir iš jų spėdavo tos šeimos atei
tį. Kitą dalį iškeldavo virš kiemo vartų, 
pro kuriuos į kluoną veždavo rugius. Taip 
pat dalį tų vaistažolių dėdavo kluono ša
linėje, kaip tariamą apsaugą nuo pelių.

Kai kas tikėjo, kad Joninių išvakarėse 
raganos jodinėdavo apžergusios šluotas. 
Bet kartais jos jodavusios ir ant ožių. 
Taip jos keliaudavo į Žemaitiją ir ant Šat
rijos kalno ruošdavo puotas. Keliaujančios 
raganos buvusios labai žiaurios ir stengė
si apkerėti gyvulius. Todėl žmonės gyvu
lius ir tvartų duris apkaišydavo šermukš
nių šakomis. O kad raganos negalėtų javų 
naikinti, tai degindavo išsmaluotas ratų 
stebules ir smalines statines.

Reikšmingą vietą Joninių apeigose už
ėmė ugnis. Tikėta, kad ji turi .magišką ga
lią, naikina ligas ir kitas blogybes. Tai 
kurdavo laužus, kurių plati šviesa apsau
godavo apylinkę nuo kenkėjų ir blogo oro. 
Rašoma, kad tokį laužų kūrimą galima 
priskirti prie mūsų tautinių papročių. Vy
rams primena pareigą tėvynę ginti, o mo
terims — namų židinio šventąją ugnį sau
goti. Gražus būdavo reginys, kai piliakal
niuose ugnys degdavusios ir ant ilgų kar
čių iškelti žėrėjo smalos žibintai. O prie 
ežerų ar upių susitelkęs jaunimas plukdy
davo žvakelių prisegiotus vainikus. Skli
do dainos, juokavimai ir vedybinės laimės 
spėliojimai.

Namų židiniuose švariu vandeniu būda
vo užgesinama ugnis ir ji atkuriama Jo
ninių laužo ugnimi. O laužo pelenus iš
sklaidydavo po laukius, kad javai geriau 
derėtų. Rytojaus dieną per laužavietę va
rydavo gyvulius, tuo norėdami juos ap
saugoti nuo „blogų akių“.

Jeigu nori būti laimingas ir viską žino
ti, tai turi surasti paparčio žiedą. Jo rei
kia ieškoti šv. Jono naktį, dar prieš 12 va
landą. Turi nueiti į papartyną, atsigulti ir 
tris kartus aplink save apsirėžti su šer
mukšnine lazda. Tai tuomet į tą vietą ne
galės ateiti velniai ir kitokios baidyklės, 
ir nepaims paparčio žiedo.

Visą Joninių naktį žmonės neidavo gul
ti ir laukdavo saulės užtekėjimo. Seni 
žmonės pasakodavo, kad tą rytą patekėda
ma saulė šokinėdavo -įr keisdavo įsavo 
spalvas. Ir tik pamatę, > saulės tekėjimą, 
jausdavosi laimingi ir patenkinti eidavo 
miegoti. O kas norėdavo pataisyti savo 
sveikatą, tai tą rytą maudydavosi tyrame 
vandenyje, arba nuogas voliodavosi raso
je. O jeigu nori, kad javai gerai derėtų, 
tai turi nuogas 'tą rytą apibėgti apie savo 
laukus.

Joninių rytą negalima gyvulius ganyti 
rasotoje ganykloje, nes raganos apkerės 
karves ir atims pieną. O kurios moterys 
nori, kad jų karvės duotų daug pieno, tai 
turi šv. Jono rytą per rasą vilkti paklodę 
aplink kaimyno laukus. Paskui tą rasą 
(vandenį) iš paklodės išspausti ir atiduoti 
karvėms išgerti. Tuomet tavo karvės tik
rai duos daug pieno, kuris bus atimtas iš 
kaimyno karvių.

Pasakojama, kad Joninių dieną raganos 
apkerėja gegutę, ji pavirsta vanagėliu ir 
nustoja kukavusi. Tų visokių papročių, 
burtų ir prietarų, susijusių su Joninėmis, 
buvo labai daug ir čia suminėta tik labai 
maža jų dalis.

Nepriklausomybės laikais didelė Joninių 
šventė buvo ruoišama Rambyno kalne, ją 
globodavo M. Jankus. Pagaliau jaunimas 
pradėjo Jonines ruošti ir kitose vietose, 
tuo atgaivindamas daug gražių tautinių 
papročių. Dabar ypatingai gražiai Joninių 
šventę pamini Vasario 16 gimnazija .Vo
kietijoje. P ;,e Ū7UH

V. Vytenietis, ) 
------------------ .i

VIENUOLIKOS METŲ GENIJUS
Būdamas vienuolikos metų. Sovietų S- 

gos žydas Gregorijus Chudnovskis parašė 
savo pirmąjį matematikos mokslų refera
tą. Nuo to laiko jis yra skaitomas genijum, 
nors būdamas dabar 25 metų, šešiolika iš 
jų praleido lovoje, nes serga sunkiai pa
gydoma liga myasthenia gravis. Jo tėvas 
yra technologijos profesorius, o brolis — 
matematikos daktaras. Tačiau jie visi yra 
silpnos sveikatos.

Išgirdę, kad Mount Sinai ligoninėje Ka
lifornijoje esą vilties Gregorijaus ligą pa
gydyti, Chudnovskiai pasiprašė leidimo 
emigruoti į Izraelį (kitur negalima). Po 
keturių mėnesių buvo gautas neigiamas 
atsakymas, visiškai nenurodant priežas
ties. Tokiu 'būdu atimtos viltys jaunam ir 
nepaprastai gabiam žmogui pratęsti gyve
nimą.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Miestelio stotelėje girtuokliai, šunys, 

vaikėzai ir kitokie aitvarai teršia grindinį, 
kuris anksčiau buvo švaresnis už jų ne
praustus snukius. (Iš skundo)
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AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
Br. Puodžiūvienė — 0.50; J. Ruzgas — 

0.50; B. Narbutis — 0.50; L. Nemeika — 
0.50; J. Maslauškas — 1.00; S. Surgautas 
— 2.80.

Tautos Fondui aukojo:

P. Norvelaitienė — £5.00.

LANKĖSI L. NAMUOSE
Keliaudamas po pasaulį, Lietuvių Na

muose įbuvo apsilankęs Australijos Liet. 
B-nės veikėjas V. Augustinavičius iš Sid
nėjaus. Svečias ypačiai domėjosi spaudos 
ir kultūriniais reikalais. Ta proga apžiū
rėjo L. Namus ir spaustuvę.

T. VENCLOVA TIKRAI ATVYKSTA

Rašytojas Temas Venclova, kuris šiuo 
metu gyvena ir dirba Kalifornijoje (Ber
keley universitete), tikrai atvyksta į Stu
dijų savaitę. Jo paskaitos tema — Disi
dentų sąjūdžio perspektyvos Sovietų Są
jungoje ir Lietuvoje.

PASKAITOS NEBUS

Praėjusią savaitę buvo .paskelbta, kad 
birželio 28 d. svečias iš JAV, prof. dr. Ed
gar Andersons Lietuvių Namuose skaitys 
paskaitą apie >E'altijos valstybių diploma
tinę veiklą nepriklausomybės laikotarpy
je. Dėl susidariusių nepalankių aplinky
bių prof. E. Andersons negalėjęs tą dieną į 
L. Namus atvykti, ir jo numatytoji pa
skaita atšaukiama.

ANSAMBLIO GASTROLĖS EUROPOJE

O. Razutienės vadovaujamas Los Ange
les liet, tautinių šokių ansamblis ir cho
ras, kuris pasirodys Studijų Savaitėje, at
vyksta! Europą liepos 18 d. Šokėjų ir cho
ristų grupė, viso 35 žmonės, tą dieną at
skris į Londoną; ir iš čia išvažiuos trauki
niu į Amsterdamą.

Koncertai yra numatyti: liepos 24 d. — 
Muencherie, liepos 26-28 d. d. — Romoje, 
liepos 31 d. — Paryžiuje. Į Londoną an
samblis atvyks rugpiūčio 2 d., ir trečiadie
nį,. rugpiūčio 3 d, koncertuos Lietuvių So
dyboje, .kur tą dieną bus Skatitų ir Jauni
mą. Stovyklos uždarymas. Penktadienį, 
rugpiučio 5 d. ansamblis su choru pasiro
dys ,'^tudijų Savaitės salėje, Eghame.

Rugpiūčio 7 d. ansamblis grįžta'atgal į 
Los Angeles.

STUDIJŲ SAVAITĖ

Londoniečiai, kurie nori klausytis Stu
dijų Savaitės paskaitų ir dalyvauti ten 
ruošiamose pramogose, neapsigyvenus 
bendrabutyje, kviečiami iš anksto įsigyti 
įėjimo bilietą. Bilieto savininkas galės 
klausytis visų paskaitų, dalyvauti diskusi
jose ir ruošiamuose koncertuose bei pra
mogose. Bilieto kaina — 6 svarai.

Tokie svečiai, jeigu norės maitintis, tu
rės mokėti už pietus (lunch) — 1,35 sv., 
už vakarienę — 1,65 sv., ir už išleistuvių 
vakarienę — 6 svarus.

Bilietui gauti kreiptis į Rengimo komi
tetą, 2, Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT.

LONDONAS
APIE BELGRADĄ LONDONE

Rytų ir Vid. Europos faderalistų inicia
tyva sukviestoje .spaudos konferencijoje, 
Londone, gen. Sikorskio Institute, birželio 
14 dieną buvo gera proga prisiminti bir
želio dienas .Baltijos valstybėse prieš 36- 
37 metus.

Anų metų įvykiai padarė pradžią toms 
problemoms, kurias dabar bandoma iš
narplioti Belgrado konferencijoje. Tą fak
tą susirinkusiems plačiai išaiškino P. 
Reinhards, buv. Latvijos diplomatinio kor
puso vedėjas. Jis papasakojo, kaip 1940 m. 
Baltijos valstybės buvo okupuotos ir kaip 
tūkstančiai Baltijos valstybių gyventojų 
buvo deportuota į Sibirą.

Bet spaudos konferencija buvo sukvies
ta Žmogaus teisių 'klausimui aptarti ir pa
sekti, kaip Sov. Sąjunga ir kitos Rytų Eu
ropos valstybės vykdo Helsinkio susitari
mą. Tuo klausimu pirmas kalbėjo iEtritų 
parlamento atstovas sir Frederic Bennett, 
žinomas pavergtųjų Europos tautų drau
gas. Jis buvo Katyno paminklo statybos 
iniciatorius, todėl pirimausia ir priminė

Manchesterio klubo sekr. Povilą
Podvoiskį su Louisa Navickaite 

sukūrsius šeimos židinį, 
sveikina ir gražaus vedybinio 

gyvenimo linki

M. L. S. klubo valdyba ir nariai 

apie to paminklo simbolinę reikšmę. Jis 
pasakė, kad paminklas Londone pastaty
tas ne tik įnirusiems, bet ir gyviems. Jis 
turi nuolat priminti Rytų Europos tautų 
laisvės siekimus.

Helsinkio susitarimą reikėtų vertinti 
teigiamai, visų pirma dėl to, kad sovietai 
nuo pat pradžių priešinosi „trečiojo krep
šio“ nuostatams, kuriuose kalbama apie 
Žmogaus teises. Patyrimas rodo, kad visa, 
kas nepriimtina sovietams, yra naudinga 
kitiems. Pasirašius Baigiamąjį aktą, Sov. 
Sąjunga buvo įpareigota suteikti savo gy
ventojams daugiau laisvių. Dabar belieka 
spausti, kad tie įsipareigojimai būtų įgy
vendinti.

Esama priekaištų, kad Vakarai Helsin
kyje patvirtino Europos padalijimą. Tai 
netiesa. Vakarai Helsinkyje tik įsiparei
gojo nekeisti Europos sienų jėgos priemo
nėmis. Bet visuomet tvirtina, kad tai turi 
būti daroma taikingu susitarimu.

Baigiamasis aktas sukėlė vilčių anoje 
pusėje geležinės uždangos dėl žmogaus 
teisių įgyvendinimo įsipareigojimų. Dėl tų 
teisių Rytuose prasidėjo kova, kurios mes, 
sėdėdami minkštuose foteliuose, nepriva
lome kurstyti. Būtų neatsakinga skatinti 
kovą, kuriai mes negalime suteikti realios 
pagalbos. Bet didelis laimėjimas yra tai, 
kad Sov. Sąjunga ideologinėje kovoje at
sidūrė gynybinėse pozicijose, žmogaus tei
sės, dėl kurių kovojama, nesiekia vien tik 
asmeninės teisės, bet taip pat ir teisės tau
toms laisvai apsispręsti. Amerikos ir Eri- 
tanijos vyriausybės, kiek yra žinoma, Bel
grado konferencijoje reikalaus, kad Hel
sinkio susitarimas būtų įgyvendintas.

Spaudos konferencijoje be to kalbėjo G. 
Stewart-Smith, Foreign Affairs Circle di
rektorius, ir Rytų Europos tautų atstovai.

D. B.

KLEBONO PAGERBIMAS
Londono lietuviai pagerbs savo kleboną 

kun. dr. Joną Sakevičių, švenčiantį 45 me
tų kunigystės ir savo septyniasdešimtąjį 
gimtadienį.

Pagerbimo vakarienė bus birželio 25 
dieną (šeštadienį) 7.30 vai. vak. Sporto ir 
Socialinio klubo salėje, 345A Victoria 
Park Road, E9.

Londoniečiai kviečiami dalyvauti savo 
klebono pagerbime. Vakarienės bilietus 
galima įsigyti pas šv. Kazimiero klubo ba
ro vedėją M. Žvirblį ir pas organizacinio 
komiteto narius: Igną Dailidę, M. Damida- 
vičienę ,A. Kriaučiūnienę, S. Starolį, A. 
Knabiką, S. Kasparą. Mieto kaina du sva
rai. Mūsų parapijos vyresniojo amžiaus 
nariai, sulaukę. 75 metų amžiaus, dalyvau
ja nemokamai, bet vistiek turi pasiimti 
bilietą pas aukščiau išvardintus asmenis.

PRASMINGAS TRĖMIMŲ 
PAMINĖJIMAS

Birželio 18 d. pačioje Londono širdyje, 
(Trafalgar Square) St. M'artin-in-the 
Fields bažnyčioje (Laitų Taryba, kuriai 
šiuo metu pirmininkauja Aleksas Vilčins
kas, suruošė tradicinį birželio trėmimų 
minėjimą.

Kaip anksčiau buvo skelbta, dalyvavo 
visų trijų Baltijos valstybių dvasiškiai, 
kurie pasimeldė anglų ir kiekvienas savo 
kalba. Lietuviams atstovavo kun. J. Sake- 
vičius, MIC, o Epistolą įskaitė P. Babilius. 
Lietuvių choras, vadovaujamas J. Černio, 
pagiedojo dvi minėjimui labai tinkančias 
giesmes. Gražų ir prasmingą pamokslą pa
sakė latvių kunigas J. Sapiets, kuris nese
niai lankėsi Sov .Sąjungoje ir Latvijoje ir 
atsivežė šviežių įspūdžių. Minėjimą pra
vedė latvių katalikų kunigas P. Cirsis. 
S. J.

Pažymėtina, kad tur būt gausiausiai mi
nėjime dalyvavo lietuviai. Jų tarpe matė
si ir Lietuvos atstovas V. Balickas su žmo
na. Būtų galima pageidauti, kad šios rū
šies minėjimai, primeną vieną skaudžiau
sių žaizdų, padarytų Baltijos kraštų žmo
nėms, galėtų būti žymiai skaitlingesni. At
rodo, kad laikas gydo ir neužgydomas 
žaizdas...

PAMALDOS UŽ KARALIENĘ

Londono Lietuvių Katalikų (Bendrija, sa
vo šv. Kazimiero šventovėje birželio 12 d. 
meldėsi už karalienę Elzbietą II. Mišias 
atnašavo kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC. 
Londono choras ir Justas Černis savo gies
mėmis pakėlė pamaldų nuotaiką.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOS

Kiekvieną sekmadienį po pamaldų pa
rapijos svetainėje galima įsigyti III-jį to
mą Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos. Be to, gavusieji jas paštu, gali ten pat 
atsilyginti. Taip pat priimamos aukos re
liginei šalpai.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, liepos 10 d. 5 valandą po 
pietų klubo patalpose (345A Victoria Park 
Road, London E9) kviečiamas metinis 

klubo narių susirinkimas, kuriame bus 
pateikta 1976/77 finansinių metų apyskai
ta ir renkama klubo vadovybė 1977/78 
metams. Klubo nariai privalo su savimi 
turėti kibo nario pažymėjimą.

MANCHESTERIEČIAI ATVYKSTA 
Į LONDONĄ

Manchesterio R. V. S. „Ramovės“ sky
rius rugpiūčio 27-28 d. d. rengia išvyką į 
Londoną. Jie atvyksta į Sporto ir Socialinį 
klubą, iš kur vėliau aplankys kitas lietu
viškas institucijas.

Manchesteriečiai bus Sporto ir Soicali- 
nio klubo svečiai. Rugpiūčio 27 dienos va
karą pramatoma suruošti šeimyninį po
būvį. o sekmadienio pavakaryje išleistu
ves.

NOTTINQHAMAS
MIRĖ IG. GINTYLA

Nottinghame gegužės 30 d. po ilgesnių 
negalavimų staiga mirė, sulaukęs 76 me
tų, Ignas Gimtyla. Gimęs buvo Liepojuje, 
Latvijoje.

lEūdamas 18 metų, kartu su tėvais per
sikėlė į Lietuvą, apsigyveno Kenstaičių 
bažnytkaimyje, Telšių aps.

Atlikęs karinę prievolę Karo policijoje 
Kaune, kurį laiką tarnavo Karo komen
dantūroje, vėliau dirbo valsčiaus sekreto
riumi Varniuose ir Tveruose.

Kilus antrajam pas. karui, pasitraukė į 
Voiketiją, o 1947 metais kartu su kitais 
lietuviais atvyko į Angliją. Apsigyveno 
Nottinghame. ir iki pensijos amžiaus dir
bo Hotom gipso kasykloje.

Ignas buvo aktyvus Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Nottinghamo skyriaus veikėjas.

Lietuvoje paliko dvi seseris, o Ameriko
je seserį ir brolį, kurie rėmė jį moraliai ir 
doleriais iki paskutiniųjų dienų.

Jo palaikai ilsisi R. K. kapinėse Wilford 
Hill. Bažnytines apeigas atliko kun. St. 
Matulis, MIC, o laidotuvių reikalus tvar
kė J. Galbuogis, ilgametis velionio šeimi
ninkas. Tebūnie lengva Anglijos žemelė.

k. b.

VARDINIŲ POBŪVIS

Birželio 25 d. 6 vai. vak. ukrainiečių 
klubo salėje Nottinghamo Lietuvių Mote
rų Draugija ruošia pasilinksminimą ir An
tanų, Jonų, Petrų ir Povilų pagerbimą jų 
vardinių proga.

Pobūvyje pasirodys viešnios iš Ameri
kos, : trys sesutės Drūtytės, kurios savo 
dainomis palinksmins svečius.

Kviečiami visi gausiai atsilankyti. ‘
; :<> .. r.

NUSIŽUDĖ : 1 ;
Nottinghamo vietinis laikraštis „Evening 

Post“ (birželio 17 d.) įsidėjo žinutę, kad 
rastas savo kambary pasikoręs Antanas 
Benitas (Banaitis?). Buto 'šeimininko Mr. 
R. Bates pareiškimu, 'Antanas maitinęsis 
sardinėmis ir vynu. Kadangi velionis' ne
palikęs-jokio raštelio, policijai iki šiol ne
pavykę surasti jo giminių ar draugų. Nors 
iš vardo galima spėti jiį buvus lietuviškos 
kilmės, bet laikraštis tautybės nepaminė
jo.

GLOUCESTER
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Pagal susitarimą su vidurinės Anglijos 
lietuvių kolonijomis, Gloucesterio-Stroudo 
DELS skyrius rengia liepos 2 d. YMCA 
klubo patalpose išvežtųjų minėjimą. Pro
gramoje dalyvaus bent trys kolonijos. 
Pradžia 6.30 vai. Prašome nevėluoti.

Baras veiks iki 11 vai. Bus galima gauti 
arbatėlės ir kavutės su užkandžiais. Gros 
gera muzika, didelė salė. Šokiai baigsis 12 
vai. Prašome visus atvykti iš toli ir arti. 
Daug vietos mašinoms nemokamai. Va
žiuoti į London Road, Oxford Street, ir 
Sheborne St. iki YMCA klubo.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 9 d., šeštadienį, 5 vai. vakarą 
L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius rengia M. L. S. klube

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ.
Programoje bus paskaita ir meninė da

lis.
Kviečiame visus iš arti ir toli atsilanky

ti į minėjimą.
Skyriaus valdyba

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba liepos 3 d., sekmadienį. 4 vai. p. p. 
savo patalpose šaukia pusmetinį visuotinį 
narių susirinkimą.

Kvorumui nustatytą valandą neatvykus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
o po to pravestas, neatsižvelgiant į susi
rinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAMįE — birželio 26 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

BIRMINGHAME — birželio 26 d., 16 vai., 
St. John's Convent, 19 Park Rd- 
Moseley.

NOTTINGHAME — liepos 3 d., 11.15 val., 
Liet. Židinyje.

VOKIETIJA
MIESAU LB APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS

Gegužės 28 d. dr. Stasio Sereikos sode
lyje įvyko metinis LB Miesau apylinkės 
susirinkimas. Jam pirmininkavo Juozas 
Venckus, o sekretoriavo Juozas Nevulis. 
Senasis apylinkės pirmininkas Algimantas 
Daubaris atidarė susirinkimą ir pakvietė 
susirinkusiuosius susikaupimo minute pa
gerbti mirusi apylinkės valdybos sekreto
rių Juozą Venį. Tada buvo padarytas pra
nešimas apie praėjusių metų veiklą. I 
naują valdybą išrinkti du asmenys, kurie 
po susirinkimo taip pasiskirstė pareigo
mis: LB apylinkės pirmininku bus dr. Jur
gis Gurklevičius, o sekretoriumi ir iždi
ninku Juozas Nevulis. I revizijos komisi
ją išrinkti Hilda Žakienė ir Antanas Ba
naitis. Susirinkime toliau svarstyti atei
ties planai ir nutarta liepos 9 d. suruošti 
šventę su Joninių laužu ir programa su
augusiems ir vaikams. Šventė bus pradėta 
Elschbacho parapijos bažnyčioje pamal
domis katalikams 17 vai. Kitus minėjimus 
ir šventes ruošti tariantis su Kaiserslau- 
temo LB apylinkės valdyba ir kitais lie
tuviškais kaimynais. Galiausiai sutarta 
atnaujinti anksčiau mirsiųjų K. Gulaičio 
ir Seb. Venio kapus, o Juozo Venio kapu 
sutiko rūpintis A. Daubaris. Po susirinki
mo Miesau LB apylinkės nariai dar kelias 
valandas -gražiai pabendravo mielame dr. 
Stasio Sereikos sodelyje.

ITALIJA
BIULETENIS NR. 5

ELTA-PRESS, Eltos biuletenis italų kal
ba, Roma, 1977 m. gegužė, Nr. 5. Turinyje
— vėliausios žinios iš Lietuvos ir laisvojo 
pasaulio. Labai aktualus straipsnis —- Lie
tuvos pogrindžio atsišaukimas į Italijos, 
Prancūzijos ir Ispanijos komunistų parti
jų gen. sekretorius. Jame lietuviai prašo 
pasmerkti sovietų politiką, kuri žlugdo 
mažųjų tautų kultūrą ir žlugdo tų tautų 
dvasią. Plačiai atpasakota Tomo Venclo
vos parodymas Amerikos kongreso specia
lioje komisijoje, kuri tyrinėja Helsinkio 
susitarimų vykdymą.

Biuletenį redaguoja V. Mincevičius. į

Skautiškuoju keliu
SESĖS ir broliai,

Pdkartptinai primename, kad , yrą užsa
kytas autofjųšąę i sįcaųtų-jaųnipio stovyk
lą, kuri įvyksta nuo liepos 24 ligi rugpjū
čio! d. Lietuvių Sodyboje. Prašome užsi
registruoti pąs savo, vienetų vadovus arba 
pas J. Maslabską iki birželio 24 d. Žinoda
mi vykstąnčiiįjų, skaičių, galėsime sųtau- 
pyti :20 švarų. Vifeiemš mokesčiams pasi- 
kėilfus, pasikeitė ir autobuso kainą. Auto
busas 41 vietos kaštuos 180 sv., o 45 vietų
— 200 sv. Tėveliai, sesės ir'broliai, prašau 
į itai atkreipti dėmesį ir laiku užsiregist
ruoti.

Liepos 24 d,, sekmadienį, 9.30 vai. rytą 
išvykstame iš Manchesterio Liet. Soc. 'klu
bo (121 Middleton Rd.), Bradfordo, Man
chesterio ir apylinkių skautai ir jaunimas 
prašomi minėtoje vietoje būti laiku.

Pakeliui į Sodybą autobusas sustoja 
Derbyje, geležinkelio Stotyje 1 vai. Not- 
tinghaimo ,Štoko, Derby ir apylinkių skau
tai ir jaunimas prašomi šioje vietoje lai
ku susirinkti.

Iš Manchesterio į Derby yra tolima ke
lionė. Atostogų laiku -autobusas į Derby 
gali nebūti punktualus. Prašome laiku už
siregistruoti, kad, turėdami sąrašą, esant 
reikalui, vieni kitų galėtume palaukti.

Dar kartą prašau visus laiku užsiregist
ruoti.

Su skautiškais linkėjimais ir iki pasi
matymo kelyje ir stovykloje.

Budėkime!
v. s. J. Maslauskas

AUKOS KELIONEI

Škotijos lietuviai per prel. J. Gutauską 
prisiuntė Anglijos Rajono atstovams-re- 
prezentantams į Australiją 41 svarą kelio
nės išlaidoms padengti. Reprezentantų-at- 
stovu vardu, mielam prel. J. Gutauskui ir 
visiems skautiškos idėjos rėmėjams reiš
kiama nuoširdi ir skautiška padėka.

Aukojo: prel. J. Gutauskas — 10.00 sv., 
V. P. Nevulis — 2.00 sv., J. Balaitis — 1.00 
sv., P. lEOsas — 0.20 sv., A. Bosas —■ 0.20 
sv., A. Balsytis — 1.00 sv., J. S. Aiduliai — 
2.00 sv., Stalioraitė — 0.50 -sv., Pr. Dzido- 
likas — 1.00 sv.,A. Gudaitis — 2.00 sv., J. 
Smerauškas — 1.00 sv., G. Sarajuaitė — 
1.00 sv., T. Glen — 1.00 sv., rev. James 
Quin —- 1.00 sv., M. Vaicekauskas — 1.00 
sv., J. Bliudžius — 1.00 sv., F. Kubilskis — 
1.00 sv., U. Čemelienė — 1.00 sv., O. Vit
kauskienė — 1.00 sv., Kasponiai — 1.00 
sv., G. Gustaitis — 0.50 sv., J. Samuailis — 
1.00 sv., Auld Frank — 0.50 sv., K. Savo
ms — 1.00 sv., P. Miniotas — 0.50 sv.. A. 
Mc Gili — 1.00 sv., Ag. Pautievičius — 1.00 
sv., M. Pautievičius — 1.00 sv., N. Stankus
— 1.00 sv., Nežinomasis — 0.60 sv., Bars- 
nykas — 1.00 sv., šermukšnis — 1.00 sv., 
Varanius — 1.00 sv.

Dar kartą tariame nuoširdų ačiū. Atsi
prašome, jei kurio -pavardė būtų iškraipy
ta, nes aukų lape buvo sunkoka išskaityti, 

v. s. J. Maslauskas, Lėšų vajaus vadovas

PADĖKA

Jaunimo ir skautų -stovyklos rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja Gloucesterio DBLS 
Skyriaus pirmininkui J. Cibulskiui ir ki
tiems skyriaus valdybos nariams už sky
riaus atsiųstą 20 sv. -auką jaunimui.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
TRAGIŠKOJO BIRŽELIO MINĖJIMAI
Jau kelinti metai, kai pasirodo „E. L.“ 

kronikose pranešimai apie šen ar ten ren
giamus išvežtųjų ir tragiškojo birželio mi
nėjimus. Juose gana keistokai skamba 
tokios programos: „baras veiks iki 11 va
landos; gros gera muzika,: dildelė salė; šo
kiai baigsis 12 valandą“.

To paties „E. L.“ vedamajame labai 
jautriai aprašomos išvežamųjų kančios ir 
jų ašaromis -pasruvęs kelias į Sibiro tai
gas. Dar čia galima pridėti, kad už savai
tės po išvežimų prasidėjęs vokiečių-sovie- 
tų karas pareikalavo šimtus naujų aukų 
įvairiuose tuometiniuose sovietinės Lietu
vos kalėjimuose, kur žiauriausiais būdais 
buvo nužudyti Lietuvos patriotai, dažniau
siai jaunimas.

Nesuprantama darosi, kaip šiandien lie
tuvis gali tiems tragiškiems įvykiams pri
siminti rengiamajame minėjime gerti, šok
ti prie geros muzikos ant savo tautos kan
kinių lavonų?

-Žiauru ir pagalvoti!..
Stasys Kasparas

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SĄJUNGOS XI SUVAŽIAVIMO 

PAREIŠKIMAS
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 

XI suvažiavimas, .įvykęs Cleveland©, Ohio, 
1977 m. gegužės 28-29 d. d., paminėjęs dr. 
Jono Basanavičiaus 50-ties metų mirties 
sukaktį, kviečia lietuvių visuomenę, orga
nizacijas ir veiksnius laikytis tautinės vie
nybės, kaip kad jos laikėsi mūsų didieji 
tautinio atgimimo tėvai d-r. Jonas Basana
vičius, Idr. Vincas Kudirka ir kiti mūsų 
tautos žadintojai, mes tėvynės meilė vi
siems yra viena, ir visi turime užmiršti
asmeninius nesutarimus. Tuo reikalu dr.
Vincas Kudirka yra šiaip įtaigojęs: „Kas 
bus, jeigu nelaimė užklups mus greičiau, 
nei spėsime susivienyti- ir suprasti, kad 
reikalas tėvynės visiems yra vienas, 'kad 
jis yra aukštesnis už atskirųpartijų egoiz
mą, kad už tą tėvynės reikalą.priešingiau
sios partijos turi ’stoti su alyvos šakele ir 
užmiršti asmeninius nesutikimus“. Tai žo
džiai, kurie ir šiandie^ turėtų, pasiekti 
mūsų išeivijos Veiksnius,, ,jų .yadoyusn ir 
mūsų Višuohieh'ę? ’ ’.Į,'. ” .

Rezoliucijų Komisija: dr. Gediminas Ba
tukas, dr. Henrikas Brazaitis, dr. Antanas 
Pacevičius, dr. Kazys Pemkus, dr. Vaclo
vas Tumasonis.
r: ■ ■ > : ' '■

KĄ RAŠO RUSŲ DISIDENTAI

Rusų disidentų žurnalo Pošev 1977‘ m. 
balandžio numeryje randama tokių žinių.

— Vienos Vilniaus vidurinės mokykloj 
abiturientų grupė buvo pašalinta iš mo
kyklos du mėnesiai .prieš mokslo metų pa
baigą ir neleista laikyti baigminių egza
minų. Tuo 'būdu tokiems moksleiviams už
kirstas kelias stoti į universitetą. Priežas
tis —■ pas Ituos moksleivius rasti Sacharo
vo ir Solženicyno paveikslai.

— Londono lenkų leidykla Gryf išleido 
Adam Moszynsk'io knygą „Lista Katyns- 
ka“. Tai Katyne ir kitose Sovietų Sąjun
gos vietose nužudytų leinkų karininkų są
rašai. Autorius nurodo 8.722 pavardes, iš 
kurių daugiau kaip 4.000 žuvusiųjų Katy
ne. Nežiūrint sovietų pastangų kaltę iuž šį 
nusikaltimą primesti vokiečiams, šiandien 
nesą abejonių, kad tikrieji žudynių kalti
ninkai yra sovietai. Tuose sąrašuose gali 
būti ir lietuvių iš Vilniaus krašto, kuris 
tuo laiku buvo lenkų okupuotas.

— Straipsnyje „Juodieji milijonai“ au
torius A. Brelkov, kuris save vadina dile
tantu šioje srityje, pasakoja, kad Sovietų 
Sąjungoje klesti privati iniciatyva, prisi
dengusi kolchozo ar kokios oficialios įmo
nės skraiste ar globa, aišku, už atitinka
mą padėką, t. y. kyšius. Sovietų Sąjungos 
juodoje rinkoje yra sukrauti milijonai. 
Įdomus autoriaus pasikalbėjimas su vienu 
tokiu milijonieriumi O. S. Atlikęs savo 
biznio reikalus, autorius kvietė O. S. pa
pietauti, bet tasai griežtai atsisakė eiti į 
gerą restoraną: „Matai, negaliu parodyti, 
kad turiu pinigo, nes -mano oficialus už
darbis yra 90 rublių mėnesiui. Geriau už
sukime pas mane“. Užėjo pas O. S., pui
kiai papietavo (ikrai, visokie gardumynai, 
importuoti gėralai). O. S. skundėsi: „Ma
tai, kaip gyvenu — šeimos keturi žmonės, 
o butas vieno kambario. Betgi negaliu 
pirklti nei buto, nei automobilio. Net ge
resnius drabužius įsigyti bijau — tuoj 
įskųs ir milicija praves tardymą, iš kur 
pas mane tos pajamos. Bet aš rasiu išeitį. 
Ieškau žmogaus, kuris valstybinėj loteri
joj laimės 100.000. Kai tokį sugausiu, iš jo 
atjpirksiiu tą laimingą bilietą ir sumokė
siu pusantro karto ar dvigubai, na, ir pra
dėsiu visur rėkauti apie savo laimėjimą. 
Tuomet turėsiu „oficialią“ teisę pirkti ir 
butą, ir baldus, ir automobilį“. Ir rado: 
už 100.000 rublių laimėjusį bilietą sumo
kėjo 200.000, ir abi šalys 'buvo patenkin
tos.

— Posev paskelbtame naujame KGB pa
ieškomų asmenų sąraše yra trys lietuviš
kos pavardės: Pakalka, Vincas, Prano s., 
Pleškys, Jonas, Juozo s., Prudkus, Pranas, 
Bonaventūros s. (ELTA)
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