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SPALIO ĮVYKIAIo

Šių metų spalis — reikšmingų politinių 
įvykių mėnuo. Spalio 4 d. prasidėjo tarp
tautinė Belgrado konferencija Helsinkio 
Akto vykdymui peržiūrėti. Tuo pačiu me
tu Sovietų Sąjungoje priimta naujoji 
Brežnevo 'konstitucija ir paminėta 20-ties 
metų sukaktis nuo pirmojo Sputniko ke
lionės į erdvę. Vėliau prasidės rimti JAV- 
Sovietų S-gos pasitarimai strateginių 
ginklų apribojimo sutarčiai atnaujinti ir 
derybos Rodezijos bei Vidur. Rytų klau
simais.

Mus daugiausia domina (Belgrado (kon
ferencija, į kurią susirinko 35 valstybių 
atstovai. Kiekvienas iš jų bandys parody
ti save už baltą baltesni, o kaimyną šiek 
tiek pamurzinti... Nors šioje konferenci
joje atstovaujama 35 valstybėms, bet iš 
tiesų čia rungiasi tiktai du — Rytų ir Va
karų — blokai. Tie blokai, mažiesiems 
pritairant, prieš du metus Helsinkyje bu
vo susitarę respektuoti dabartines sienas, 
plėsti prekybos ryšius, laisvai keistis žmo
nėmis bei idėjomis ir gerbti visą dešimtį 
tarptautinių įsipareigojimų, į įkurtuos 
įskaityta žmogaus teisės, religijos laisvė, 
nesikišimas į vieni kitų vidaus reikalus ir 
kt.

Sunkiausiai perkandamas riešutas pasi
rodė žmogaus teisių respektavimas. Jau 
paičoje pradžioje paaiškėjo, kad šį punk
tą abu blokai savaip supranta ir aiškina. 
Todėl dėl jų daugiausiai ir kilo nesusipra
timų.

Atsisėdus į JAV prezidento kėdę J. Ca-r- 
teriui, atrodė, kad žmogaus teisių klausi
mas bus pagrindinis jo užsienio politikos 
punktas. Tai patvirtino laiškai d.r. Sacha
rovui ir V. Bukovskio priėmimas Baltuo
siuose Rūmuose. Tačiau Maskvos aštrus 
reagavimas ir grasinimas nutraukti 'kariš
kus ir ekonomiškus pasitarimus, kurį lai
ką buvo pristabdęs prezidento žmogaus 
teisių gynimo politiką. Jo draugai Euro
poje taip pat patarė neiti į kraštutinumus. 
Tačiau paskutinieji prezidento pareiški
mai „Baltimore Sun“ dienraštyje rodo, 
kad jo administracija neatsisakys kry
žiaus žygio žmogaus teisėms apsaugoti 
namie ir užsienyje. Jo pirmykštis pareiš
kimas „išausti iš paskirų siūlų patvarų 
žmogaus teisių apsaugos audeklą“ pasilie
ka ir toliau šviesus vilties spindulys 
tiems, kurių teisės labiausiai yra mindžio
jamos.

Anglai šioje srityje iki šiol elgėsi gana 
atsargiai. Jaunas užs. reikalų ministras 
dr. Owen'as bandė išlaikyti balansą tarp 
Soviėtų ir JAV politikos. Tačiau Rodezi
jos, Pietų Afrikos ir kiti labai svarbūs 
politiniai klausimai be JAV pagalbos pa
sirodė neišsprendžiami. Todėl neseniai nu
vykęs į Chicagą d-r. Owen'as pareiškė: 
„Mes turime 'bandyti įtikinti Sovietų Są
jungą ir jos partnerius, kad mūsų susirū
pinimas žmogaus teisėmis nėra diversinė 
taktika, provokatyvi kampanija ar bandy
mas sabotuoti detentę. Priešingai, tai yra 
neatskiriama mūsų pasaulinės politikos 
dalis.“

Toliau savo kalboje jis pabrėžė, kad va
dinamoji detentė yra nepadaiijama ir ji 
nepasibaigia Europoje ar kuriame kitame 
kontinente. Kova dėl žmogaus teisių tu
rinti vykti visur, kur tiktai tos teisės yra 
laužomos.

Blitų konsrevatorių dešiniojo sparno 
grupė paskelbė parlamento atstovo P. Bla- 
ker‘io parašytą atsišaukimą, kuris bus 
platinamas (Belgrado konferencijoje. Ta
me atsišaukime sakoma, kad po Helsinkio 
konferencijos Sovietų valdžia jau nuteisė 
mažiausia 100 disidentų. Bendras politi
nių ir religinių kalinių skaičius esąs apie 
10.000. Sunkus darbas, badas ir šaltis 
naudojami palaužti politinius kalinius fi
ziškai ir morališkai. Be to, daugelis disi
dentų neteko darbo, o kai kurie buvo net 
ištremti iš krašto. Atsišaukime nurodo
ma, kad visa tai daroma ne tik Sovietų S- 
goje, bet ir Rytų Europos valstybėse. Gal 
tik! Vengrija esanti išimtis.

Gal tai nesutapimas, kad tuo pačiu me
tu Sovietų S-goje priimta naujoji Brežne
vo konstitucija, kurioje valstybė visiškai 
sulieta su komunistų partija. Remiantis 
naująja konstitucija, bus žymiai lengviau 
atsakyti į priekaištus dėl žmogaus teisių 
pažeidimo. Kiekvieno krašto piliečiai pri
valo elgtis pagal savo krašto konstituciją!

Vladimiras Bukovskis, labai atidžiai iš
nagrinėjęs tą konstituciją (Observer, spa
lio 2 d.), daro tokias išvadas: „Konstitu
cija prieštarauja Helsinkio Aktui. Ji ne 
tik neišplečia žmogaus teisių Sovietų S- 
goje, kaip buvo L. Brežnevas įsipareigojęs 
Helsinkyje, bet priešingai — piliečiai pra
randa iki šiol turėtas teises, nors jomis ir 
labai -retai tegalėjo pasinaudoti“. Savo ir 
visų politinių kalinių vardu jis prašo Hel
sinkio Aktą pasirašiusias valstybes pa
smerkti Sovietų vadų skandalingą veiks
mą, nukreiptą prieš 250 milijonų to krašto 
gyventojų. „Įsidėmėtina, kad naujoji kon
stitucija ne tik grasina Sov. S-gos pilie
čiams, bet kiekvienam kraštui pasaulyje, 
nes pagal 28 paragrafą Sovietų S-ga pasi
žada remti tautų kovą už nacionalinį išsi
vadavimą ir tokiu būdu įsikišti į kitų vals-

MSGR. KRIVAITIS ANGLŲ SPAUDOJE SACHAROVO LAIŠKAS

„Catholic Herald“ (rugs. 30 d.) išspaus
dino straipsnį, paneigiantį Sovietų Novos- 
ti agentūros pranešimą apie religijos lais
vę Lietuvoje. Pagal tos agentūros praneši
mą Vilniaus diecezijos valdytojas msgr. 
Česlovas Krivaitis pareiškęs: „Tikintieji 
Lietuvoje gali laisvai atlikinėti religines 
apeigas. Kai kurių vakariečių pranešimai, 
kad tikėjimas Lietuvoje persekiojamas, 
yra neteisingi“.

Laikraštis cituoja Kestono Kolegijos 
pareiškimą, kuriame sakoma, jog msgr. 
Krivaitis tik todėl yra Vilniaus diecezijos 
valdytoju, kad tikrasis Vilniaus Apašta
liškasis administratorius, vyskupas Stepo
navičius yra ištremtas į mažą Lietuvos 
bažnytkaimį.

Toliau laikraštis mini LKB Kronikas, 
pasmerkusias msgr. Krivaitį už neteisin
gų žinių apie religinę toleranciją skleidi
mą, o -taip pat už tai, kad jis priima inst- 
rukcijiais iš valdiškosios Religijos reikalų 
tarybos. Esą, jo opt-imizma-s apie Bažny
čios ir Valstybės koegzistenciją nesideri
na su 350 Lietuvos kunigų, pasirašiusių 
protestą dėl tikinčiųjų persekiojimo.

Straipsnyje plačiau aprašytos dviejų 
vyskupų (Steponavičiaus ir Sladkevi
čiaus) suspendavimas ir suminėtos pavar
dės dar keletos kunigų, kaltintų už kate
kizmo mokymą ir vaikų dalyvavimą reli
ginėse apeigose.

BUCHARINUI NEATLEISTA

■Buvusio artimiausio Lenino draugo Ni- 
kalojaus (Eucharino, kuris Stalino parėdy
mu 1938 m. nuteistas ir sušaudytas, kaltė 
neatleidžiama. Apie tai pranešė New Yor
ke gyveną Buchatrino giminės, šią vasarą 
gavę iš Maskvos atsakymą, kad Buchari- 
nas tebeskaitomas prasikaltėliu. N. Chruš
čiovo 1956 m. pradėtasis destalinizacijois 
procesas, vėliau .sustojęs pusiaukelėj, Bu- 
charino nepalietė.

.Bucharino rehabilitaciją Sovietų S-gos 
gyveintojia-i ‘būtų supratę kaip tolimesnį 
Stalino pasmerkimą, ir dabartinės val
džios liberalėjimą. Taip pat būtų reikėję 
pripažinti, kad Stalino ekonominė politi
ka, prievartinė kolektyvizacija ir revoliu
cija iš viršaus buvo klaidingi. Tuo tarpu 
dabartinė valdžios politika ir stiprus disi
dentų persekiojimas rodo, kad kaip tik 
pamažu grįžtama prie stalininio režimo.

Kaip žinoma, Bucharinas buvo arti
miausias Lenino bendradarbis. Savo testa
mente jis pavadino Buehariną „partijos 
numylėtiniu“. Po Lenino mirties jis reda
gavo jo raštus, leido „Pravdą“ ir kartu su 
Stalinu kovojo prieš Trockį. Tačiau 1929 
m. jis su Stalinu susipyko, buvo pašalin
tas iš Politbiuro, o 1938 m. sušaudytas. Po 
to iš visų Lenino raštų buvo iškirptas pir
masis puslapis su (Eucharino pavarde.

UKRAINIEČIAI DEMONSTRAVO 
VATIKANE

Spalio 2 d. prieš pat popiežiaus pasiro
dymą vidurdienio palaiminimui šv. Petro 
aikštėje pasirodė du geltoni plakatai. Juos 
nešė -ukrainiečiai, prašydami, kad popie
žius pripažintų ukrainiečių katalikų pat
riarchatą emigracijoje.

Prieš tai jie buvo pasiuntę popiežiui te
legramą, kurioje, be jau minėto patriar
chato, prašė, kiad Sovietų kalėjimuose žu
vusieji už tikėjimą vyskupai, kunigai ir 
tikintieji būtų pripažinti „universalios 
bažnyčios šventaisiais“.

Telegramą pasiuntė Patriarchalinis uk
rainiečių komitetas D. Britanijoje.

BRITANIJOS PADĖTIS GERĖJA

Kalbėdamas Darbo partijos konferenci
joje Britanijos min. pirm. J. Callaghan 
pareiškė, kad per ateinančius 20-30 metų 
kraštas pasieks gerbūvio, negirdėto nuo 
pramonės revoliucijos laikų. Tačiau jis 
įspėjo delegatus, kad šiuo metu didžiau
sias dėmesys turi būti kreipiamas į inflia
ciją ir nedarbą. Taip pat jis įspėjo, kad 
atlyginimai ir toliau nebūtų keliami dau
giau kaip 10% per metus. Šių metų min. 
pirmininko pranešimas metinėje konfe
rencijoje buvo priimtas žymiai palankiau 
kaip praėjusiais metais.

lybių reikalus“, rašo V. Bukovskis.
Kaip matyti, žmogaus teisių klausimas 

(Belgrade negalės būti -apeitas. Padarytie
ji įsipareigojimą:, kieno jie bebūtų, turės 
būti -atnaujinti. O tas atnaujinimas turės 
atsiliepti visame pasaulyje, įskaitant ir 
mūsų tėvynę.

Prof. dr. A. Sacharovas, iškiliausias So
vietų S-gos disidentas, specialiu laišku 
kreipėsi į (Belgrado konferencijos daly
vius, prašydamas reikalauti žmogaus tei
sių -apsaugos, nekapituliuoti prieš totalita
rizmą ir nevengti pasisakyti prieš tų tei
sių pažeidinėjimus.

VAKARIEČIŲ TEISĖS...

L. Brežnevas, kalbėdamas Aukščiausios 
Tarybos posėdyje, stipriai kritikavo vaka
riečius už žmogaus teisių -reikalavimus. 
Jis paklausė, kokios -teisės ir laisvės ga
rantuotos masėms Vakarų bendruomenė
je? Ir pat-s atisakė: „Teisę būti -bedarbiais, 
neturėti medicinos pagalbos, mažumų di
skriminaciją, gyventi nuolatinėje baimė
je būti užpultiems ir matyti, kaip įspau
dą, kinas, televizija ir radijas auklėja jau
nimą -savanaudiškumo, žiaurumo ir smur
to dvasioje“.

Komunistų kraštuose tos negerovės jau 
esančios pašalintos. Tik Vakaruose (komu
nizmo -priešai vis dar reikalaują teisės ko
voti prieš Sovietų valstybę ir tuo būdu 
pradžiuginti imperialistus.

Savo kalboje L. Brežnevas pranešė, kad 
iš viso gauta 400.000 konstitucijos pageri
nimo pasiūlymų, iš kurių apie 150 pagrin
dinių pakeitimų siūloma priimti.

KUR TAUPYTI?

Prieš dešimtį -a-r daugiau metų Britani
joj buvo labai staiga iškilęs naujas ir ta
riamai pelningas taupymo būdas, parem
tas ilgamečiais indėliais. Tai vadinamieji 
Unit trusts, kurie dygo -kaip grybai po lie
taus. Tuo metu jie 'buvo patraukę ir eili
nių, -smulkiųjų taupytojų dėmesį. Surink
tieji pinigai buvo investuojami į visokių 
rūšių įmones, tikintis gauti kiek g-aJima 
didesnį pelną. Dejia, šis naujas taupymo 
būdas praktikoje (bent 'smulkiems tampy
tojams) pasirodė -nesąs toks patrauklus, 
kaip buvo pradžioje manyta.

Pagal „Times“ (rug-s. 29 d.) paskelbtus 
duomenis Unit trusts“ savo žydėjimo, vir
šūnę buvo pasiekę 1968 m. Tada jie surin
ko 258.5 mil. svarų. Tai yra apie pusę su
mos, kurią surinko populiariausios tau
pymo bendrovės — (Building Societies. Jos 
tais metais turėjo indėlių 598 mil. svarų. 
Po to Unit trusts indėliai pradėjo mažėti. 
Pvz. šiais metais iki rugpjūčio pabaigos 
jie Siekė tik 56.3 mil. svarų, o Building 
Societies — 2.168 sv.

BREŽNEVO BIOGRAFIJA

Viena New Yorko leidykla (Simon & 
Schuster) prieš daugiau kaip dvejus me
tus buvo pasiūliusi išleisti Brežnevo auto
biografiją, iš anksto pasižadėdama nieko 
nebraukyti ir nekeisti. Dabar leidykla, 
pasak spaudos, jau esanti gavusi net 
100.000 žodžių rankraštį. Iš tiesų tai ne
santi paties Brežnevo autobiografija, bet 
daugelio autorių sudaryta jo biografija. 
Knygos pavadinimas būsiąs — „Leonidas 
Brežnevas — jo gyvenimo puslapiai“.

Papasakojus apie L. (Brežnevo jaunys
tę, partinę karjerą ir tarnybą kariuome
nėje, daugiausia esą sustojama prie vadi
namosios detentės, žmogaus teisių ir lais
vių, partinės kritikos ir disidentų. Taigi 
iš biografijos pasidaro propagandinis 
darbas, be kurio Sovietų Sąjungoje neap
sieisi.

Knygos įžangoje esąs toks paties L. 
Brežnevo knygos tikslo -apibūdinimas: „Ji 
padės Amerikos skaitytojams geriau pa
žinti Sovietų Sąjungos gyvenimą“.

Visas už būsimą knygą gaunamas pel
nas skiriamas žurnalui „Soviet Life“, ku
rį Sovietai leidžia Amerikoje anglų kalba.

DINGĘS DOKUMENTAS

Londone neseniai pasimirė Čekoslovaki
jos diplomato, buvusio prezidento Benešo 
ir užs. reik, ministro J. Masaryko draugo 
— dr. J. Sm-utny žmona Jaroslava (80 m.). 
Kai 1964 m. mirė jos vyras, Jaroslava 
Smutna nutarė visus jo diplomatinius do
kumentus perduotu Rusijos ir Rytų Euro
pos istorijos ir kultūros archyvui, esan
čiam Columbijos universitete, New Yorke. 
Kiek vėliau ji buvo labai nustebusi ir su
sijaudinusi, kai sužinojo, jog vienas svar
biausių dokumentų, liečiąs paslaptingą 
Jan Masaryko mirtį, iš archyvo yr-a din
gęs. (Oficialiai buvo paskelbta, kad jis 
1948 m., būdamas užs. reik, ministru, nu
sižudė).

Kaip dirba
Praėjusią savaitę bu-v-o trumpai paminė

tas prof. L. Lebedzo pranešimas -apie į Va
karus patekusiais lenkų cenzūros įstaigos 
instrukcijas. Tai savotiškas vadovėlis 
spaudos, radijo ir televizijos cenzoriams, 
įteikiamas labai diskretiškai, niekam apie 
tai neskelbiant. Pilnas to „vadovėlio“ ver
timas, pasak spaudos, pasirodys „Survey“ 
žurnale, o lenkiškąjį tekstą ruošiasi iš
leisti jaunimo žurnalas Anex. Iš pateikia
mųjų instrukcijų esą matyti, kad Lenkijo
je (ir kituose satelitiniuose kraštuose) 
niekas ir negalvoja apie Helsinkio akte 
-suminėtąjį „laisvą informacijos ir idėjų 
pasikeitimą“. Ten daiktai vadinami jų 
tikraisiais vardais.

Ypatingo dėmesio vertos yra instrukci
jos, liečiančios Katyno miško žudynes. 
Žurnalistais David Floyd (Daily Tele
graph, rugs. 30 d.) pateikė smulkesnę tų 
instrukcijų (analizę.

Nors visi dėmesio verti tyrimai esą įro
dę, kad žudynės įvyko 1940 m., t. y. prieš 
vokiečių į ,tą sritį atėjimą, nors pačioje 
Lenkijoje ir emigracijoje didelė lenkų 
dauguma tais įrodymais tiki, tačiau So
vietai teigia, kad lenkų karininkai buvo 
vokiečių išžudyti 1941 m. rudenį. Šitas 
klausimas yra toks jautrus, 'kad jau seniai 
lenkų spaudoje apie tai nieko neberašo
ma.

Senas spėjimas esąs pasitvirtinęs, kad 
Cen-tralinė cenzūros įstaiga yra išsiunlti- 
nėjuisi specialias Katyno klausimą liečian
čias instrukcijas, pasirašytas 'tos įstaigos 
viršininko pavaduotojo Tadeušo Ratais- 
kio. Instrukcijų pradžioje pasakyta, kad 
esant būtinam reikalui, galima naudoti 
tiktai .sovietinę versiją. Tačiau iki 1975 m. 
net rusiškasis .aiškinimas kažkodėl nebu
vo leidžiamas skelbti.

Instrukcijose sakoma, kad nepatartina 
Katyno klausimą smulkiau nagrinėti žur- 
-nalistiniuiose komentaruose ar net istori
nėse studijose. Pažodžiui ten taip pasaky
ta:

„1. Jums draudžiama bandyti (Suversti 
kaltę už lenkų karininkų mirtį Katyno 
miške Sovietų Sąjungai.

2. Mokslo darbuose, memuaruose ar bio-

Sejitiįnios DIENOS
— Britų Helsinkio grupė siūlo, kad visi 

britų piliečii turėtų būti aprūpinti pasais, 
įgalinančiais juos keliauti -kur ir kada no
ri.

—■ Spaudoje pasirodė žinių, kad dabar
tinis Izraelio min. pirm. M. Beginąs, karo 
metu iš Lenkijos buvęs atbėgęs į Lietuvą, 
bet 1940 m. -sovietų išgabentas į Sibirą.

— Filmų žvaigždė Elizabeta Taylor sa
vo mėlynas -akis po mirties užrašė Tarp
tautiniam akių fondui.

— Praėjusiais metais Britanijoje priva- 
tiškošė ligoninėse gydėsi 224.000 pacien
tų.

— -Šiaurės juroje surastosios naftas ir 
dujų, mokslininkų apskaičiavimu, užtek
sią iki 2020 metų

— Vatikane prasidėjo penktasis vysku
pų sinodas, kuris svarstys auklėjimo ir 
švietimo reikalus. Dalyvauja 204 vysku
pai.

— V. Vokietija paneigė L. Brežnevo pa
reiškimą, kad ji -statanti atominių bombų 
-bandymų stotį Zaire (buv. Konge).

— Britanijoje 13 milijonų žmonių -turi 
dirbtinius dantis.

—■ Britanijos min. pirm. J. Callaghan 
painformavo Darbo partijos vykd. komi
tetą, kad IBritanij-a pasilieka E. Bendruo
menėje ir kad diskusijos dėl pasitraukimo 
turi būti baigtos.

— Sovietų viršgarsinis lėktuvas Tupo
lev 144 nuo lapkričio 1 d. pradės nuolati
nį keleivių maršrutą Maškva-Alm-a Aba-.

— Šveicarijoje mirė rašytojas Hans Ka
be, kuris turėjo bėgti iš nacių Vokietijos 
už tai, kad pranešė, jog tikroji Hitlerio pa
vardė esanti Schicklgruber

— Londone mirė vienas populiariausių 
Fleet Street žurnalistų Vincent Mulchro- 
me, tesulaukęs vos 54 metų.

— Lybijos ambasada -Londone suruošė 
pietus, kurie kaštavo £200.000. Dalyvavo 
1.250 svečių.

— Britų batų firmos šiais metais gau
na brangių batų -užsakymus iš Sovietų Są
jungos. Už tokių batų porą darbininkas 
betgi turįs atiduoti trijų mėnesių uždar
bį.

— Javai Britanijoje (šiais metais užde
rėjo labai gerai. Kai kuriose Škotijos vie
tovėse pasiektas rekordinis miežių derlius 
— -75 d!v. centneriai iš ha.

— Į Sovietų S-gos politbiurą kandida
tais išrinkti du nauji nariai: V. Kuzneco
vas (76 m.) -ir K. černijenko (65 m.).

— Lenkijos Darbininkų gynimo komite
tas persiorganizavo ir pasivadino Sociali
nės savisaugos komitetu.

— Šiuo metu britų sektoriuje iš šiaurės 

cenzoriai?
grafiniuose raštuose jūs galite šitaip for
muluoti: „Vokiečių nušautas Katyne“, 
„Mirė Katyne“ arba „Žuvo Katyne“. (Bet 
jeigu panaudojamas išsireiškimas „Žuvęs 
Kaityne“ ir nurodoma žuvimo data, tai tik
tai datos po 1941 metų liepos mėnesio lei
džiamos naudoti.“

Toliau nurodoma, kad neturi būti var
tojamas terminas „karo belaisviai“, kiai 
'kalbama apie lenkų karininkus, pateku
sius į Raud. Armijos rankas 1939 m. rug
sėjo mėnesį. Teisingas apibūdinimas esąs 
„Jie buvo internuoti“.

Nekrologai, mirties pranešimai, pamal
dos ar kitokį Katyne žuvusiųjų paminėji
mai skelbiami tiktai gavus Centr. cenzū
ros įstaigos leidimą.

Instrukcijose pabrėžtinai eisą nurodoma, 
kad jos -išleistos tik cenzoriams naudotis. 
Niekas neprivaląs žinoti, kad tokios inst
rukcijos egzistuoja.

KEIČIA NUOMONĘ

Žinomas britų Darbo partijos narys, ge
ras kalbėtojas ir žurnalistas Woodrow 
Wy.at ką -tik išleido savo raštų rinkinį, pa
vadintą „What‘:s Left of the Labour Par
ty?“ (Kas liko iš Darbo partijos?). Toje 
knygoje jis ragina .socialdemokratus per 
ateinantį dešimtmetį balsuoti už konser
vatorius. Tokiu būdu, esą, kraštas būtų 
apsaugotais nuo marksistų diktatūros. Jo 
nuomone, buvę visiškai -teisinga balsuoti 
už darbiečius 1945-1970 metų laikotarpy
je. Tačiau dabar, dėka H. Wilsono nuolai
dų, Darbo partijos kontrolė esanti pate
kusi į marksistų ir kitų ekstremistų ran
kas. Jie (-socialdemokratai) privalo nors 
ir nenorėdami balsuoti už konservato
rius“, rašo W. Wyat. Toliau jis -aiškina:

„Mes nebeturime pasirinkimo tarp dvie
jų alternatyvų, liečiančių krašto ateitį. 
Arba mus valdys per Darbo partiją mark
sistai arba konservatoriai.“ Vienintelę 
trečią išeitį jis nurodo Darbo partijos ski
limą, kuris galįs įvykti balsuotojams 
spaudžiant. Tokiu atveju socialdemokra
tai sudarytų atskirą partiją arba perim
tų į savo rankas dabartinės Darbo parti
jos vadovybę.

jūros kasdien gaunama daugiau kaip 
821.000 statinės naftos.

— Jauna vokiečių pora, stumdami prieš 
save guminę valtelę su 3 metų vaiku, per
plaukė Elbę ir pateko į Vakarų Vokietiją.

— Per pirmąją savaitę Laker Skytnain 
bendrovė (£59 kelionė į New Yorką) tu
rėjo apie 35.000 dolerių pelno.

— Britų Darbo partijos konferencijoje 
buvo priimtais pasiūlymas mokėti pensi
ninkams mokesčiais neapdėtag žiemos pa
šalpas (bonus).

— JAV gynybos ministras dr. H. Brown 
patvirtino žinią, kad .sovietai gaminasi 
priešsatelit'inius ginklus.

— Buvęs Sovietų S-gos prezidentas Pod- 
gorny dalyvavo Aukšč. Tarybos sesijoje 
kaip eilinis delegatas.

— Britų darbiečių konferencijoje dide
le balsų dauguma priimta rezoliucija pa
naikinti lordų rūmus.

— lEritų vyriausybė nutarė skirti 25.000 
svarų -pašalpą naujos ligoninės Vietname 
fondui.

— Silezijoje Lenkijos angliakasiai strei
kavo dėl maisto, ypačiai mėsos, trūkumo.

— Švedijos parlamento nariai nutarė 
nebevartoti žodžių „ponas“ -ar „ponia“ se
sijos metu.

— Du latviai — panelė Krašte ir O. Pav- 
louskis, -reikalavę Latvijai laisvės prie 
Belgrado konferencijos rūmų, -buvo suim
ti ir deportuoti.

— Darbo partijos konferencijoje neda
lyvavo buv. min. pirm. H. Wilsonas, kuris 
šiuo metu yra Amerikoje.
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DVIDEŠIMT DEVYNI LIETUVIAI 
PROZININKAI ANGLIŠKAI

JURGIS GLIAUDĄ

Jau išleistas ilgai rengtas platesne ska
le supažindinti angliškai skaitančią visuo
menę su lietuviškos prozos pavyzdžiais. 
Tai „The Lithuanian Short Story 50 
Years" antologija. Nors knygos pavadini
mais skelbia memorialinį motyvą, 50 me
tų, savo esme knyga yra puiki pažintinė 
medžiaga. Jos efektą galima palyginti su 
įvairiaspalviu fejerverku — taip margas 
ir įvairus trumpos lietuviškos prozos po- 
vaizdis.

Knygą išleido Manyland Books leidyk
la. Leidyklos vadovas, rašytojas Stepas 
Zobarskas parinko veikalui medžiagą ir 
suredagavo. Aplanką piešė Paulius Jur
kus. Vertė 17 vertėjų. Įvadą parašė Algir
das Landsbergis. 464 puslapių knyga jau 
randama ant knygų skobnių...

Svarbu pabrėžti, kad Lietuvių Fondas 
patalkino šią knygą išleisti.

Viešame knygyne prieš mane storulė 
knyga „African Writing Today“. Tai Ma- 
nyland Books leidinys, lafrikinių rašytojų 
antologija. Prašau duoti man panašią an
tologiją lietuvių, latvių ar estų rašytojų. 
Gaunu atsakymą, kad tokių veikalų net 
bibliotekos saugykloje nėra. Štai tau ku
riozai! O nuo dabar gal padėtis pasikeis. 
Gal ir viešuose knygynuose bus įmanoma 
gauti žiupsneli lietuviškos kūrybos anglų 
kalbos vertimuose?

Aptariamoje antologijoje dalyvauja šie 
autoriai (chronologine tvarka): Vaižgan
tas, Vincas Krėvė, Antanas Vienuolis, Ig
nais Šeinius, Jurgis Savickis, Petras Taru- 
lis, Antanas Tulys, Juozas Grušas, Vytau
tas Alantas, Vincas Ramonas, Liudas Do
vydėnas, Jurgis Gliaudė, Jurgis Jankus, 
Antanas! Vaičiulaitis, -Pulgis Andriušis, 
Kazys B arenas, Nelė Mazalaitė, Juozas 
Kralikauskas, Antanas Škėma, Stepas Zo- 
banskas, Marius Katiliškis, Aloyzas Baro
nas, Julius Kaupas, Algirdas Landsbergis, 
Vytautė Žilinskaitė, Romualdas Lankaus
kais, Icchokas Meras, Kazys Almenas, Juo
zas Aputis.

Prieš pristatomą kūrinį įdėtas biografi
nių bruožų škicas ir puslapio dydžio foto
grafija. Vaižgantui ir Krėvei skirti šaržai.

Po šios lietuvių imigracinės kartos ir po 
Manyland IBooks akcijos pasaulis gali bū
ti šiek .tiek plačiau supažindintas su mū
sų literatūra. Dėl nuostabios St. Zobarsko 
energijos ir optimizmo kitataučiams mū
sų kūrybinis pasaulis nebebus absoliuti 
(kaip iki tol buvo) terra incognita. Lietu
vių kultūros ir garsinimo misija nuo da
bar atitenka lietuviškai studentijai, jai 
reikalaujant panašius leidinius turėti uni
versitetų bibliotekose.

Leidžiant vertimo specifiką, pageidauti
nais sandaresnis vertėjų susitarimas, kaip 
anglų kalba žymėti vardus, pavardes, vie
tovardžius.

Pvz. kitataučiui gali atrodyti, kad Mrs. 
Banys ir Banienė yra atskiri asmenys. 
Kaip elgtis su priesagomis: -aite, ūtė, ytė? 
Ar nereikėtų visad imti vyrišką pavardės 
formą ir dėti prie jos Mrs ir Miss? Kaip 
elgtis su švelnybiniais vardais? Juk kita
taučiui vis atskiri vardai: Juozas, Juozu
kas, Juozelis, Juozuk. Todėl čia tenka 
tikslinti kreipinį su pridėtiniais epitetais: 
little, dear, my. Taip galima bent priartė
ti prie kreipinio pobūdžio. Šita tikslaus 

Juozas Toliušis

Pirmoji kryžkelė—jaunystė
(Iš knygos „Tryliktoji laida")

Ar esate kada gyvenime sutikę gudruolį, kuris 
būtų atsakęs, kas ji yra — ta jaunystė:

juokas lietuje,
ranka, mojanti traukiniui,
naktipiečiai prie laužo,
šypsančios akys, traukiant ilgesingą melodiją, 
virpančios lūpos vakaro kuždesy, 
ašara skruoste, atssveikinant vasaros

stovykloje, 
daina širdyje ir širdis dainoje,
romantiškos svajonės prie „rock“ muzikos...
Anais paauglių metais dėl to nekvaršinome 

galvos, nes patys ja gyvenome: siautėm, žaidėm, 
krėtėm akibrokštus, iš kurių juokėmės ir kuriais 
rūstinome savo vyresniuosius.

Menu: sueidavome aštuntokai ilgosios pertrau
kos metu į sodelio kampą ir dainuodavome klasės 
tradicinę apie plačias strėnas; visi žemesniųjų kla
sių gimnazistų pasivaikščiojimai sustodavo, ir jie 
atsisukdavo mūsų pusėn. Bet mes stebėdavome tik 
inspektoriaus kambario langą, kuriame, garsams su
skambėjus, įsirėmindavo rūstus veidas.

Šią apeigą mokėjome penketukui. Pasirodo in
spektoriaus siluetas, aidi posmai visu sodeliu. Pas
kui lango vizija dingsta, o mūsų akys nukrypsta į 
šonines gimnazijos duris. Aha, jos veriasi: inspekto
rius irgi išeina pasivaikščioti. Juk ilgoji pertrauka, 
čia jokio atsitiktinumo ar sutapimo. Bet mes vaiz
duojame, kad jo nematome, nes su užsidegimu iš

vardų vertimo problema itin ryški, nes 
gausa vertėjų, kiekvienas kitaip žiūrėjo į 
vardų, pavardžių ir vietovardžių perteiki
mą anglų kalba.

Short Story žanras čia yra trumpos pro
zos pavyzdžiai. Tokio žanro veikalėlius 
vadiname apysaka arba apsakymu. Tai 
nėra mopasaniško braižo novelė. Short 
Story čia didžiojoje daugumoje epizodo- 
istorija. Vienok St. Zobarskas sugebėjo 
sudėti medžiagą kontrastuojančios mozai
kos įvairovėje ir tai savaime sudarė nove- 
liškų staigmenų įspūdį. Žiūrėdami auto
rių nuotraukas, įsižiūrime į Romualdo 
Lankausko fotografiją: autorius pridengė 
burną delnu... Įdomi autoriaus iš „ana
pus“ simbolika!

Rinkinio medžiagos analizę daro prof, 
rašytojas Algirdas Landsbergis programi
niu straipsniu: „A Half-Century Story“ 
Autorius bando rasti čia idealistinį pradą 
mūsų pasaulėjautoje. Imdamas autorių 
daugumoje bukoliškai-pastoralinį foną, jis 
tvirtina, kad net tragiškus siužetus auto
riai nori nagrinėti lyrinio, net romantiško 
nusiteikimo veikiami. Realizmais niekad 
neperžengia į natūralizmo pastogę. Įdomi 
šiais laikais ir gryno cinizmo stoka mūsų 
prozoje.

Rašinyje A. Landsbergis parodė tą dės
tymo taupumo virtuoziškumą, kurį jis ka
daise pademnostravo „Kontinento“ žurna
le, rašydamas apie tariamą kūrybinę lais
vę Lietuvoje.

Savaime aišku, kad jokia antologija ne
gali būti remiama enciklopedine pilnati
mi. Tenka pagalvoti, kiek dar daug spal
vų ir efektų neiškilo, turint kitus, puikius 
prozininkus, kurių, deja, šiame leidinyje 
nerandame.

Tik keli autoriai, gyveną ir rašą ideolo
ginio diktato šalyje, įtraukti į šį rinkinį. 
Nuo pat savo kūrybinio gyvenimo pirmų
jų dienų jie pažino „socialistinio realiz
mo“ prievartą. Tai, tačiau, nepagrindinai 
sudarkė jų kūrybinį individualumą, šioje 
knygoje jie atsargiai liudija apie tai. 
Laisvėje rašą autoriai, visi kaip vienas, 
atmetė „socialistinio realizmo“ metodą. 
Pelningą rašytojo-valdininko poziciją jie 
išmainė į materiališkai visai . nepelningą 
kūrybinę laisvę. Tai duoda jiems privile
giją atstovauti sintetiniam lietuvių litera
tūros veidui, nors gyvena jie už tėvynės 
ribų. Tai jokia naujovė pasaulinės litera
tūros praktikoje...

Tenka galvoti, kad šio rinkinio pasiro
dymo dienia bus stamboka data lietuvių 
kultūros .kronikoje.

MONOGRAFIJA APIE JURBARKĄ

Monografiją apie Jurbarką yra paruo
šęs spaudai Antanas Giedrius su savo bro
lio Dzidoriaus, Toronte mirusio Pr. Bas
čio bei kitų jurbarkiečių talka. Monogra
fija skaitytojus supažindins su Jurbarku 
nuo priešistorinių iki dabarties laikų, su 
žymiaisiais jurbarkiečiais, palikusiais sa
vo pėdsakus kultūrinėje, politinėje, visuo
meninėje veikloje. Monografijos išleidimu 
rūpinasi jurbarkiečiai. Jie bei kiti lietu
viai kviečiami būti mecenatais, rėmėjais, 
prenumeratoriais. Paramos laukia S. Ta- 
mošaitytė-Endrijonienė, 7305 So. Fairfield 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA, su specia
lia sąskaita banke. Mecenatai ir rėmėjai 
bus paskelbti priediniuose monografijos 
puslapiuose.

mūsų plaučių jau skamba „Lietuviai barzdočiai 
dūmoja“.

— Tai dainuojate?
■— Plėšiame sutartinę, tamsta inspektoriau! — 

ir šypsomės visu skruostų platumu.
Dainuoti galėjome laisvai ir iš pačios širdies, 

bet daugelio kitų dalykų susilaikydavome. Visai ki
taip buvo pernai, septintojoje. Menu balandžio pir
mąją: niekas nė nepajuto, kaip vikriai Bronius nu
viliojo sargą į bokštą, kap Maksas paslėpė pamokų 
skelbėją — didįjį skambalą, o merginos, chemika
lų lentynose suradusios natrio sulfatą, pribėrė jo į 
plačiakaktį stiklo indą ir atsargiai užpylė chloro 
rūgštimi. Paskui tyliai išsmuko laukan, palikdamos 
plačiai atvertas chemjos kabineto duris. Ar pame
nate aną reakciją, kuri skleidžia sieros dūmelį? 
Chemija — nepaprastas mokslas!

Mes išbėgome į sporto aikštę ir nekaltai jnėtė1- 
me į krepšį, nes buvo dvi geros priežastys: pamokų 
skambučio negirdėti, o didžiuoju gimnazijos kori
doriumi plaukė toks smelkiantis kvapas, lyg ten kas 
būtų išvertęs visą vežimą supuvusių kiaušinių. Net 
ir dabar niekas nežino to balandinio pokšto vikruo
lių, nors tąsyk septintokai buvome sunkiai nubaus
ti: iki pat vasaros atostogų mūsų neleido į jokius 
gimnazijos šokius.

Neužmirštamos paauglių išdaigos, o dabar aš
tuntojoje joms nesiryžome, nes ir sienos, atrodo, tu
rėjo ausis. Okupacijos metai išmokė prikąsti liežu
vį. Naujasis gyvenimas taip pakito, jog ir jaunystės 
žaidimą reikėjo keisti. Senosios taisyklės ūmai nu
stojo galiot, ir dažnai suabejodavome, kas buvo 
mūsų draugas ir kas priešas. Ar šios rūškanos nesu
griaus glaudžios tryliktosios laidos vienybės? Argi 
aštuntokų šūkis VIRIBUS UNITIS, įrašytas Biru

Vatikanas ir Rytu Europa
Tarptautinio masto žurnalas „The Eco

nomist“ (rugp. 27 d.) įsidėjo britų parla
mento atstovo, buvusio konservatorių vy
riausybės nario Norman St. John-Stevas 
keturių dalių straipsnį apie Vatikaną ir 
jo politiką. Šioje vietoje norima atpasa
koti tik vieną to straipsnio dalį, liečian
čią Rytų Europą.

Gerai žinomas Anglijos katalikų sluoks
niuose N. St. John- Stevas savo straipsny
je sako, kad dabartinis popiežius Paulius 
VI labai vertina bažnyčios diplomatiją. 
Jis pats, kaip ir Pijus XII, turėjo diplo
matinį pasiruošimą, ir 30 metų dirbo Va
tikano valstybės sekretariate. Popiežiaus 
diplomatinės veiklos tikslas nėra išlaiky
ti Vatikano autoritetą, kuris yra apsaugo
tas tarptaut. Įstatymais, bet sudaryti tei
sines ir taikias sąlygas, kuriose bažnyčia 
galėtų veikti.

Diplomatinės tarnybos galva Vatikane 
yra prancūzas kardįnolas Villot — popie
žiaus valstybės sekretorius. Jo padėjėjas 
yra arkiv. Caprio. Trečias asmuo diplo
matinėje hierarchijoje yra arkiv. Agosti
no Casaroli — Rytų Europos ir Sovietų 
Sąjungos politikos specialistas.

Rytų Europa buvo Vatikano dėmesio 
centre nuo pat popiežiaus išrinkimo 1963 
m. Popiežius Jonas XXIII pralaužė anti
komunistinės politikos ledus, bet tolimes
nis darbas atiteko jo įpėdiniui Pauliui VI., 
Dėl to darbo jis yra susilaukęs daug kriti
kos pačiame Vatikane ir Rytų Europos 
katalikų tarpe. Pastarieji nesupranta po
piežiaus draugystės su tikinčiuosius per
sekiojančiais komunistų vadais. O tie, ku
rie pritaria popiežiaus linijai, tai daro 
■tik todėl, kad mano, jog žaidimas gali 
duoti pakenčiamų rezultatų.

Iki pirmo arkivyskupo Casarolio apsi
lankymo Vengrijoje 1963 m., Vatikanas iš 
viso nežinojo, kiek vyskupų ten išlikę. 
Tais pačiais metais jam pavyko išlaisvin
ti ukrainiečių arkivyskupą Slipyj, nors 
išlaisvintojo arkivyskupo santykiai su po
piežium iki šios dienos nėra labai geri. 
Arkiv. Slipyj norėjo būti paskirtas Uk
rainos patriarchu, o popiežius to negalė
jęs padaryti dėl kanoniškos santvarkos. 
Pagaliau Vatikano suartėjimo dėka, Rytų 
Europos vyskupams buvę leista vykti i

Vladas šlaitas 

Lyjant
Kiekvienas daiktas turi savo prisiekusį 
bei asmenišką palydovą, 
ir tik labai tamsią naktį 
lietui lyjant daiktai palieka be palydovo 
(aš rašau apie daikto šešėlį).
Tiktai aš niekados nesu vienas savo

vienatvėje: 
lyja,
lyja, 
lyja 
ir lyja, 
ir lietui lyjant, 
manęs laukia seniai numirusi mano meilė.

Vyšnios
Vyšnių žiedai pavasarį ir vyšnių 
kauliukai rudenį padaro 
vieną mažytį metų apskritimą. 
Kiek apskritimų prieš mane?

Tai paslaptis, 
kurios atsakymas turėtų būti vyšniose.

LIETUVIŲ DIENOS MONTREALYJE
„Tėviškės Žiburiai“ plačiai paminėjo 

Lietuvių dienas Montrealyje (Kanada). 
Dalis tų dienų aprašymo čia ir pateikia
ma.

„20 tautų — 20 kultūrų“ paviljone visą 
vasarą buvo išstatyti lietuvių rodiniai 
specialiose parodų vitirinoiiįe. Kiekviena 
tautybė turėjo vienodo dydžio plotą. Lie
tuviai išstatė puošnius manekenus (sol. E. 
Kardelienės paskolinti taut, drabužiai), 
autentiškus kaišytus audinius (A. Vesel- 
kienės ir A. Vailtonienės austi Aušros Var
tų parapijos altorių uždangalai), įvairias 
juostas, lėles, šiaudinukus, medžio skulp
tūras, muzikos instrumentus, kraičio skry
neles, margučius ir du paveikslus (A. ir 
A. Tamošaičių), gintarinius grybukus, 
verbas. Visus šiuos rodinius sutelkė ir su
tvarkė LB' kultūros komisija. Dauguma 
darbų buvo „Vaivorykštės“ nuosavybė. 
Paviljono organizatoriai „Quebec Ethnic 
Folk Arts Council“ dėkojo bei didžiavosi 
lietuviais ir teigė, esą, jeigu būtų verti- 
namos dalyvavusios grupės, lietuviams

I tektų pirmoji vieta.“

Romą ir padaryti pranešimus apie bažny
čios padėtį jų vyskupijose.

Geriausiai politinius santykius pavykę 
sutvarkyti Jugoslavijoje, kur pasikeista 
net diplomatiniais atstovais. Santykiai su 
Sovietų S-ga dar nesą pakankamai geri, 
nors Gromyko ir Podgorny lankėsi Vati
kane. Tačiau katalikai, kurių daugiausia 
(90% gyventojų) yra Lietuvoje , iki šiol 
dar vis laikosi.

Padalyta Vokietija sudaro ypačiai daug 
problemų. Rytų Vokietijoje katalikų lais
vė esanti dar vis varžoma. Vatikano san
tykiai pagerėjo, kai lenkams buvo leista 
kurti diecezijas buvusiose vokiečių terito
rijose. Tačiau Vak. Vokietijos vyskupai 
tebeturį bažnytinę jurisdikciją Rytų Vo
kietijoje. Vatikanas nori ŠĮ reikalą sure
guliuoti, bet V. Vokietijos vyskupai prie
šinasi, nes tuo būdu, esą, būtų nutraukti 
paskutiniai ryšiai tarp abiejų Vokietijų.

Skaitlingi ir labai aktyvūs Lenkijos ka
talikai, vadovaujami kardinolo Wyszyns- 
kio, yra išsikovoję daug nuolaidų įš savo 
valdžios. Formalių diplomatinių santykių 
tarp Lenkijos ir Vatikano nėra, nes jų ne
pageidauja pats kard. Wyszynskis. Santy
kius kiek švelnina naujai paskirtas Kro
kuvos arkivyskupu kardinolas Wojityla, o 
ryšius palaiko komitetai, sudaryti Romo
je ir Varšuvoje.

Sunkiausia padėtis esanti Čekoslovaki
joje, kur kardinolas IBeran kovojo su ko
munistų valdžia dėl katalikų persekioji
mo. Popiežius įkalbėjo kardinolą išvykti. 
Jo vietoje buvo paskirtas apaštališkuoju 
administratorium msgr. Tomasek, praėju
siais metais pakeltas į kardinolus.

Vengrijos padėtis, išvykus (o vėliau pa
simirus) kardinolui Mindzsenty, esanti 
palengvėjusi. Min. pirmininkas Kadaras 
šią vasarą lankėsi Vatikane. Tačiau pil
nutinės laisvės katalikai toli gražu netu
ri.

Rumunijos įr Bulgarijos katalikai esą 
panašioje padėtyje, nors Rumunijos kata- 
likai-unitai buvo prievarta inkorporuoti į 
ortodoksų bažnyčią. Abiejuose kraštuose 
esą po dvi katalikų diecezijas.

Straipsnio autorius, kalbėdamas apie 
Rytų Europos katalikų padėtį ir santykius 
su Vatikanu nesileidžia į smulkesnį tos 
padėties nagrinėjimą, nes jo tikslas yra 
pateikti tik bendrą Vatikano veiklos ir jo 
politikos planą.

tės meniška ranka, bus likęs vien tik bereikšme kla
sės senos puošmena?

Bet ir čia suradome išeitį — kas pralenks jau
nystės fantazją ir išradingumą! Seniau tardavomės, 
o dabar viskas riedėjo bežodžio suokalbio gija. Įvy
kiai išlįsdavo iš nežinios. Antai plepame susibėgę 
pertraukos metu, o kas nors juokais ir paklausia:

— Įdomu, kas atsitiktų, jei taip imtų ir nepasi
rodytų nė vienas miesto mokyklų soclenktynių mi
tinge?

Nepatikėsite — gimnazistai rado dešimtis 
„rimtų“ priežasčių: mitinge dalyvavo vos keletas. 
Kitą kartą vėl:

— Ar negražiai atrodytų vėliava gimnazijos 
bokšte per Vasario šešioliktąją?

Įspėjote: kai tą rytą rinkomės mokyklon, kuo
re vėjas kedeno trispavę. Nervinome Fišą, kai jis 
gudriomis užuominomis teiravosi, o mes jam atšo
vėme:

— Gal pats įkėlei? Ką mes galime žinoti!
Tai vis eikliųjų metų atošvaistos, kurias tebe- 

saugau širdyje su tokiu pat pakiliu jausmu, kaip ir 
anuomet, nešdamas iš bažnyčios į namus velykinę 
ugnelę, arba kai ėjau į pirmą pasimatymą su. mer
gaite, kai išsiruošėme penketukas kelionei dvira
čiais per Lietuvą, ar kai jojom su Bronium vasaros 
naktigonėn... Juk tomis vaikų dienomis ir išmoko
me to, kas vėlesnėse audrose išvedė mus pro visus 
suktuosius viesulus.

Antroji kryžkelė — jaunystė. Paini, neišspręs
ta, neatsakyta. Keliaujame. Busimieji puslapiai at
skleis bent akimirką anų vingių, kuriais mes visi at
ėjom. Nepakartojami vingiai: juose mokomės žaisti 
ir pavargti, paklust ir įsakyti, suklupti ir pakilti, ir 
tame jaunatviškame kelyje įsisavinti tai, ką mums 
Kūrėjas yra leidęs.

Su Hetutiais 
pasaulyje

MIRĖ KUN. J. RAZUTIS

Kun. dr. Jurgis Razutis, 65 metų am
žiaus, širdies smūgiu mirė rugpjūčio 27 d. 
Floridoje, Miami ligoninėje. Kunigu jis 
buvo įšventintas Telšiuose 1934 m. Studi
jas pagilinęs Romoje, iki 1944 m. profeso
riavo Telšių kunigų seminarijoje. Pokary
je gavo Katalikų Bendrijos istorijos dak
taro laipsnį Gregoriaus universitete Ro
moje. Atvykęs Kanadon 1948 m., taipgi 
buvo profesorium Otavoje. Floridon persi
kėlė 1952 m. ir čia dirbo St. James para
pijoje Miami mieste. Pastaruoju metu 
jau 'buvo išėjęs pensijon.

MIRĖ INŽ. A. LAPŠYS

Inž. Aleksandras Lapšys po sunkios li
gos rugsėjo 3 d. mirė Bostone, sulaukęs 72 
metų amžiaus. Velionis buvo kilęs iš Šiau
lių apskrities, elektros inžineriją baigęs 
Kauno universitete. Didelę praktikos dalį 
atliko prie Šventosios uosto projektavimo, 
iki 1944 m. tęsė Birštono hidroelektrinės 
stoties projekto vykdymą. Atvykęs į JAV, 
dirbo savo specialybėje, daugiausia prie 
krašto apsaugos įvairių projektų.

MIRĖ RAŠYTOJAS GIEDRIUS

A. a. Antanas Giedrius-Giedraitis, peda
gogas ir vaikų literatūros kūrėjas, rugpiū- 
čio 29 d. mirė Worcesteryje, Mass., sulau
kęs 85 metų amžiaus. Jis buvo jurbarkie
tis, prieš mirtį paruošęs monografiją apie 
Jurbarką. .Pedagoginį darbą pradėjo lie
tuviškose mokyklose Rusijoje ir tęsė ne
priklausomoje Lietuvoje, tour jam taipgi 
teko būti pradžios mokyklų inspektorium 
Šakių ir Kauno apskrityse. Lietuvoje lei
do ir redagavo „Žiburėlį“ ir „Saulutę“ — 
vaikams skirtus laikraštėlius. „Saulutę“ 
buvo atgaivinęs pokario metais V. Vokie
tijoje, Detmoldo stovykloje. Jo literatūri
nį palikimą sudaro apie 30 knygučių vai
kams, pradedant pasakomis, baigiant ap
sakymais, vaidinimėliais, prisiminimais.

NUSKENDO J. RAMANAUSKAS

Melboiurno (Australija) dienraštis 
„The Age“ įsidėjo platų aprašymą ir nuo
traukas Jono Ramanausko (38 m.), kuris, 
žvejodamas kartu su savo sūnum .Stepu 
(12 m.), nuskendo Gippsland Lakes ežere 
prie Bairnsdale.

Nelaimė įvyko tiktai 30 metrų nuo 
kranto motoriniam laiveliui apsivertus. 
Tėvais numetė sūnui vienintelę prieinamą 
gelbėjimosi diržą (kiti du liko po valtimi) 
ir sušukęs „Prašau, prižiūrėk motiną“ 
sunkios žvejo aprangos traukiamas, pasi
nėrė po vandeniu.

Jonas Ramanauskas paliko žmoną Lor
raine ir šešis mažus vaikus.

MOKSLO METŲ PRADŽIA VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Rugpjūčio 22 d. po pusryčių visi susi
rinkę į pilies salę, rado ją papuoštą gėlė
mis. Iš garsintuvų sklido Naujalio „Sva
jonės“ garsai. Gimnazijos kapelionas kun. 
J. Dėdinas kreipėsi į iš JAV-bių, Kana
dos ir Vokietijos suvažiavusius mokslei
vius, kviesdamas pradėti naujuosius 
mokslo metus tautinėmis ir religinėmis 
meditacijomis. Šios mokyklos uždavinys 
—■ tautinis ir krikščioniškas auklėjimas. 
Sėkmingam jo įvykdymui reikia pasi
stengti susilieti visiems į vieną lietuvišką 
šeimą. Prašė saugoti ir ugdyti iš namų 
atsivežtas krikščioniškas ir tautiškas ver
tybes. Mokytojai ir auklėtojai ateis į pa
galbą. Vyresnieji mokiniai turi būti geru 
pavyzdžiu jaunesniems, kad vėliau nebū
tų keikiami.

Iš garsintuvų vėl suskambėjo Č. Sa
snausko „Apsaugok, Aukščiausias“. Visi 
kartu sukalbėjo „Tėve mūsų“ ir sugiedo
jo „Marija, Marija“. Tada žodį tarė di
rektorius V. Natkevičius, M. A. Jis pasi
džiaugė vienos naujos moksleivės pasaky
mu, kad ji atvykusi dvasiškai praturtėti. 
Visų uždavinys yra dvasiškai augti ir stip
rėti. Mūsų mokykla dar niekados nėra tu
rėjusi tokio didelio skaičiaus mokinių iš 
Amerikos žemyno. Jų tėvai žino, kad Eu
ropa dar tebėra pasaulinis kultūros židi
nys. Prie jo pasišildyti bus naudinga jau
nų žmonių kultūriniam brendimui. Mo
kykla stengsis sudaryti tam progų. Mūsų 
mokykla — darbo įstaiga. Dirbti reikės 
rimtai. Saldūs darbo vaisiai paaiškės gal 
tik po metų, kai su gerais pažymiais bus 
įkopta į aukštesnę klasę.

Direktorius pasveikino naujus mokyto
jus —■ lituanistę Vincentą Pancerienę, ne
seniai atvykusią iš Lietuvos, Vidą Sidry- 
tę iš JAV-bių, o taip pat anglų kalbos mo
kytoją Reh. Pranešė, kad mokinių skiaičiug 
bus maždaug toks pat, kaip ir praėjusiais 
metais. Taigi vietos pakaks visiems ir kla
sėse ir bendrabučiuose.

Po tautos himno mokiniai su mokyto
jais išsiskirstė į klases. (VLB Biulet.)

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“
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Opozicija Tarybų Sąjungoje
Išdėstytos aplinkybės rodo, kad šiandie

ną tarybinės santvarkos stabilumas yra 
daugiau nei reliatyvus. Mažiausia pertur- 
bacija, jėgų santykio valdžios viršūnėje 
pasikeitimas, kiek radikalesnė valdymo 
sistemos reforma (gimusi net iš grynai 
ekonominės būtinybės) gali, tokiom sąly
gom esant, bematant ir netikėtai išsilieti į 
totalitarinės komunistinės santvarkos 
TSRS tokį pat totalinį subyrėjimą. Mes 
jau matėme, kaip netikėtai ir kaip totali-

Dr. A. Štromas
niai subyrėjo politinės diktatūros režimai 
Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, kaip 
vos vos tas pats neįvyko komunistinėse 
Vengrijoje bei Čekoslovakijoje (ir įvyk
tų, jei ne tarybiniai tankai; tačiau į TSRS 
tankų, matyt, nebus kas siunčia). Erežne- 
vo ir jo persenusios Politbiuro vadovybės 
■neišvengiamas artimoje ateityje pakeiti
mas naujais asmenimis gali šia prasme 
turėti lemiamos reikšmės. Per šį vadovy
bės pasikeitimo procesą TSRS intrastr.uk- 
tūrinė opozicija gali masiškai iškilti vie
šumon ir sukurti jau nebesustabdomą es
minių politinių pasikeitimų šalyje bangą.

Kyla klausimas, kaip mes čia išeivijoje 
esame pasiruošę tuos galimus pasikeiti
mus sutikti, kokių veiksmų programą tu
rime tam atvejui išdirbę. Manau, kad šiuo 
atžvilgiu mūsų reikalai gana prasti. Ma
nau taip pat, k>ad gana prasti šiuo atžvil
giu reikalai ir Vakarų pasaulio valstybių. 
Iš dalies tai irgi išeivijos kaltė, nes jeigu 
išeivija turėtų aiškų galimos įvykių TSRS 
raidos vaizdą, galimų toje raidoje naujų 
perspektyvų ‘bei konfrontacijų paveiks
lą, pagaliau konstruktyvią programą nau
jai vidinei bei tarptautinei tvarkai mūsų 
žemės rutulio regijone sukurti, tai tas žy
miai padėtų visoms pasaulio valstybėms 
lengviau susiorientuoti susidarysiančioje 

KAIP NUBAUSTI SAVO PRIEŠĄ?
„Draugo“ kultūriniame priede (Nr. 183) 

įdėtas S. A. inicialais pasirašytas humo
ristinis 'Straipsnelis „Kaip nubausti savo 
priešą“. Čia pateikiame jo dalį.

„Bulgarų rašytojas Krunovas raišo:
Esu iš tų žmonių, kurie mėgsta baltos 

bandelės riekę, gausiai užteptą sviestu. 
Bet , še tau, — jau trys laikraščiai ra'šė, 
kad sviestas kenkia sveikatai.

Kenksminga, pasirodo, ir balta, ką tik 
iškepta bandelė.

Kenksmingi ir kiaulienos kotletai.
Net keli bičiuliai, vienas iš jų medikas, 

sakė man, kad kenksminga žiūrėti televi
zijos, o aš, gėda, bet prisipažįstu, — žiū
riu.

Ir dar sužinojau, kad kenksminga važi
nėti mašina. Reikia vaikščioti, vaikščioti. 
Net bėgte ‘bėgti.

Alkoholis kenksmingas.
Cigaretės dar kenksmingesnės.
Jau įrodyta, kad cukrus itin kenksmin

gas.
Kenksminga skaityti gulint.
Kenksminga vilkėti sintetiniais rūbais, 

avėti kojinėmis ir batais, pagamintais iš 
dirbtinių medžiagų.

O ką jau bekalbėti apie tai, kaip kenks
minga yra gyventi mieste, juo labiau — 
pačiame jo centre. Užteršta aplinka, 
triukšmas, ištampyti nervai“.

žodžiu, visa taip kenksminga, kad vis
ką reikia pasiūlyti savo priešui. O pada
ryti štai kaip tektų:

Reikia nupirkti dar vieną televizijos 
aparatą, užversti namus sviestu, saldumy
nais., kompotais, pyragais, škotiška degti
ne, alumi, kumpiais ir kartonais cigare
čių. Atitempti į rūsį didelę išdarinėtą 
kiaulę. Ir tada tam visko perkrautame bu
te prašyti apsigyventi tavo priėšui. Tu 
pats valgai tik juodą, rupią duoną, atida
vęs jam automobilį, vaikštai pėsčias, ne
turi televizijos, gyveni kokioj pašiūrėj, 
kur grynas oras, neturi kėdžių ir skaitai 
ne gulom, o stačias, žodžiu, esi išsivada
vęs iš visų kenksmingų dalykų, o tavo 
priešas, kadangi priešas negali būti gud
rus, sutiks ‘su tavo pasiūlymais ir apsigy
vens tavo visko prikrautuose namuose. Ir, 
Dieve, jam padėk viskuo tuo naudotis ir 
pagaliau susirgti visomis žinomomis ir ki
tokiomis ligomis, kurių ir pats dr. J. Ado
mavičius nebuvo išvardinęs. Ir, taip sa
kant, tegu tas priešas miršta nuo 'kiaulie
ną, gėrimų ir cigarečių.

Tai bus tobulas, kultūringas, mediciniš
kas, tiesa paremtas kerštas. Todėl kai no
rim nubausti priešą, aprūpinkime jį val
gomaisiais ir geriamaisiais skanumynais, 
o tu sėdėk ir lauk, kol jis, tavo maistą 
kirsdamas, pakratys kojas.“

NAUJŲ KUNIGŲ PROBLEMA
Australijoje leidžiami „Tėviškės Aidai“ 

(Nr. 30) įsidėjo P. D. inicialais pasirašytą 
įžanginį straipsnį apie jaunų kunigų trū
kumą ,.

padėtyje ir palaikyti perturbacijos sąlygo
se tas jėgas, kurios sieks demokratinės 
santvarkos įkūrimo ir taikos pasaulyje 
aplamai, o mūsų regijone ypatingai, įtvir
tinimo. Dabar gi, siekdamos stabilumo ir 
nors reliatyvios taikos stovio palaikymo, 
Vakarų valstybės pagrindinai užinteresuo- 
■tos egzistuojančio status quo išsaugojimu 
ir jokiu būdu nenori skatinti esminių po
litinių pakitimų TSRS procesą.

Iš to, kas pasakyta, darau išvadą, kad 
aktualiausiu išeivijos politinių organiza
cijų uždaviniu reikia laikyti nepriklauso- 
mybinių programų savo tautoms sudary
mą, pagrindinių savo tautų egzistencijos 
pbtarybiniame pasaulyje sąlygų nustaty
mą. Įvairių tautų i'šeivijų politinės orga
nizacijos turi sudaryti ir bendrus komite
tus savo nepriklausomybinėm programom 
koordinuota, kad, reikalui atėjus, egzistuo
tų jų pastangomis sukurti pagrindai tai
kiai, kompromiso pagrindais, spręsti kon
fliktus keliančias ir kitas ginčytinas pro
blemas. Tuo pagrindu turėtų 'būti sudary
tas ir visų tautų išeiviją ir komunistinių 
kraštų bendras frontas kasdieninei kovai 
su bendru priešu vesti ir užsienio valsty
bėm atitinkamai įtaigoti.

Atėjo laikas, kai išeivijai tenka tapti 
aktyvia politine jėga. Tapti, kol dar ne
vėlu ir kol mes čia dar galime suvaidinti 
savo konstruktyvų politinį vaidmenį kraš
to gyvenime. Prisiminkime, kad tik čia, 
užsienyje, mes galime sukurti savo kraš
tams atitinkančius jų interesus ir tradici
jas politinių struktūrų modelius. Jie tota
litarinės santvarkos sąlygose kurti kokių 
nors politinių struktūrų ar jų modelių tie
siog neįstengia. Žmonės krašte laukia to 
iš mūsų, jie to iš mūsų įsakmiai reika
lauja. Apvilti krašto mes neturime teisės. 
Masinė opozicija krašte jau egzistuoja. 
Taigi, junkimės prie jos, padėkime jai, su
formuokime ją ir tuo atlikime deramą iš
eivijai kaip organiškai ir neatskiriamai 
savo tautos daliai istorinį vaidmenį.

(pabaiga)

Nurodęs tik penketą valstybių, kur ku
nigų seminarijose padaugėjo po keletą 
klierikų, straipsnio autorius rašo:

Per didelį optimizmą sumažina pažvel
gus į kitus skaičius. Vakarų Vokietijoje 
per paskutinį dešimtmetį kunigų 'sumažė
jo 35% ir tuo pačiu kyla senstančių kuni
gų skaičius. Rotten b ur go ir Tuebingeno 
vyskupijose kunigai per 65 metus am
žiaus jau sudaro 25%. 1969 m. įšventinti 
325 nauji kunigai, o 1.096 kunigai išėjo į 
altariją arba išmirė, 1973 m. įšventinti 206 
nauji kunigai, o 876 kunigai išėjo i altari
ją arba išmirė.

Pas mus Australijoje lietuvių sielova
doje dirba septyni kunigai, kurių amžiaus 
bendras vidurkis jau per 60 metų, jau
niausias turi 51 metus, seniausias beveik 
70, keli jų ligoti.“

Konstatavęs šį nelinksmą faktą, P. D. 
pateikia tokį klausimą:

„Bažnyčiai tebelieka pastatytas klausi
mas: „Ar iš tikro viską apimančiai Vieš
paties valiai atitinka, kad per visus am
žius dėl lyties skirtumo pusei Bažnyčios 
narių nebūtų leidžiama pilnam Dievo tar
nybos atlikimui ir Sakramentų teikimui, 
ar iš tikro Viešpaties valiai atitinka, kad 
pajėgūs ir paslaugūs vyrai, vien dėl to, 
kad vedę, negali būti šventinami į kuni
gus, arba vedusieji nebegali eiti kunigo 
pareigų?“

Ir šitaip į jį atsako:
„Pirmoje eilėje akademiškai išlavintas 

ir nevedęs kunigas, kaip vienintelis kuni
gystės nešėjas, kaip mes jį pažįstame, yra 
aukštas gėris, bet išganymui nėra privalo
mas. Neabejotina, kad tokie parodymai 
yra kas kita, kaip nauji. Bet lieka pavo
jus, kad jie per daug ilgai į šalį nustu
miami, kol atsakingieji ‘Bažnyčioje bus 
priversti imtis priemonių ateities sielova
dos užtikrinimui, kol dar yra laisvės tai 
padaryti.“

SĖKMINGOS DEMONSTRACIJOS

Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos 
iniciatyva suruoštoje lietuvių, latvių ir 
estų rugsėjo 24 d. demonstracijoje Wash- 
ingtone prie prezidento Lincolno pamink
lo dalyvavo daug daugiau Lietuvos, Lat
vijos ir. Estijos patriotų, negu demonstra
cijos organizatoriai buvo numatę. Diena 
'Washingtone buvo graži ir saulėta. Kalbė
jo ‘Senatoriai ir kongresmanai. Ore plazde
no JAV, Kanados, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavos, šimtai prasmingų plaka
tų reikalavo žmogaus, tautos ir valstybės 
teisių trims Sovietų S-gos okupuotoms 
Baltijos valstybėms. Atlikome šventą savo 
pareigą. Vieningą ir gausią mūsų trijų 
tautų išeivių demonstraciją stebėjo ne tik 
mūsų draugai, bet ir priešai. Laisvųjų lie
tuvių, latvių ir estų ir trijų pavergtųjų 
tautų valia yra aiški: Rusija turi nusto
ti kankinusi ir naikinusi mūsų tautas ir 
.turi pasitraukti iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. (ELTA)
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Lenkijos ūkininkai
„Valstiečių laikraštyje“ (Nr. 103) iš

spausdintas, atrodo, gana objektyvus S. 
Lekaitės straipsnis apie Lenkijos žemės 
ūkį, kuriame iki ‘šiol tebevyrauja privatiš- 
kasis sektorius. Jame rašoma:

„Kaip žinome, Lenkijos žemės ūkyje 
greta socialistinio sektoriaus tebegyvuoja 
ir smulkiaprekinis. Socialistinį sektorių 
sudaro valstybiniai ūkiai ir gamybiniai 
kooperatyvai. Jie duoda 22,4 procento 
bendrosios ir 24,1 procento prekinės že
mės ūkio produkcijos. Individualiems 
ūkiams tenka ‘beveik trys ketvirtadaliai 
žemės ūkio naudmenų, jie duoda didžiąją 
dalį prekinės produkcijos.

Praėjusį penkmetį (1971-1975) pagrin
dinės užduotys žemės ūkyje buvo įvykdy
tos, o maisto pramonė gerokai jas viršijo. 
Spartų gamybos augimą rodo vien jau tai, 
kad per šį laikotarpį mėsos ir mėsos pro
duktų suvartojimas vidutiniškai vienam 
gyventojui pasiekė gana aukštą lygį — 
70,3 kilogramo per metus.

Šį penkmetį respublikos žemės ūkiui iš
keltas uždavinys tolygiai plėtoti augali
ninkystę ir gyvulininkystę. Pastaraisiais 
metais gyvulininkystė vystėsi sparčiau už 
augalininkystę. Dalį pašarų teko impor
tuoti. Šio penkmečio plane numatyta pa
keisti šias proporcijas. (Bendrosios žemės 
ūkio produkcijos gamyba turės išaugti 16- 
19 procentų, augalininkystės 20-23, gyvu
lininkystės 13-16 procentų.

Svarbus vaidmuo žemės ūkio plėtotėje 
skiriamas kooperatiniam sektoriui. Pasta
ruoju metu aktyviau kuriami nauji ir stip
rinami esantys kooperatyvai. Per praėju
sį penkmetį kooperatyvinio sektoriaus 
bendrosios produkcijos gamyba beveik 
padvigubėjo, o iki 1980 metų ji turi išaug
ti dar du kartus, lyginant su 1975 metais. 
Beje, kooperatyvams bus perduota dau
giau kaip 3 milijonai hektarų žemės iš 
valstybės fondo.

Valstybė visokeriopai remia žemės ūkio 
kooperatyvus. Pirmaisiais jų veiklos me
tais išlaiko specialistus, aprūpina koope
ratyvus mašinomis ir traktoriais, garan
tuoja minimalų darbo užmokestį.

Ir individualūs ūkiai šiandien nebe to
kie, kokie buvo seniau. Jie gyvuoja greta 
socialistinio sektoriaus ir vystosi pagal 
socialistinius visos ekonomikos ugdymo 
principus .Tam tikrų ekonominių veiksnių 
pagalba valstybė valdo individualinio sek
toriaus gamybą ir nulemia jo vystymosi 
kryptis. Pamažu kinta ir valstiečių požiū
ris į privačią gamybos priemonių nuosa
vybę. Jaunoji karta dabar labiau pasi
kliauja savo darbu negu nuosavybe.

Žemės ūkio pertvarkymas Lenkijoje tu
ri savo ypatumų. Pirmiausia čia suvisuo
meninama ne žemė, o mašinos bei įrengi
mai, taip pat gamybinės paslaugos žemės 
ūkiui. Individualūs ūkiai plečia įvairias 
kooperavimosi formas — specializuotus 
gamybinius, mašinų naudojimo būrelius, 

‘kurie nenumato suvisuomeninti žemės, o 
tik bendrai naudoti techniką, taip pat da
lį žemės naudmenų. Žemės suvisuomeni- 
nimas — tai galutinis kooperacijos eta
pas.

Jau dabar apie 34 procentus gamybos 
sukurtomis transporto priemonėmis, me
lioracijos įrengimais, elektros tinklu, re
monto bazėmis. Kaime veikia plati vals
tybinės bei kooperatinės prekybos ir že
mės ūkio produktų supirkimo sistema.

Socialistinis sektorius vis giliau ir ak
tyviau veikia visos respublikos žemės 
ūkio gamybą, tuo pačiu sudarydamas są
lygas individualiems ūkiams laipsniškai 
persitvarkyti socialisti'škai, nemažinant 
žemės ūkio gamybos vystymo spartos.

Socialistiniam žemės ūkio persitvarky
mui Lenkijoje būdingi du procesai: per
ėjimas nuo smulkių individualių ūkių 
prie stambios, suvisuomenintos gamybos, 
taip pat nuo „manufaktūrinės“, kur vy
rauja rankų darbas, prie industrinės ga
mybos. O gamybos industrializavimas 
vienu metu sprendžia dvi poblemas: tech
nika pakeičia mažėjančią kaime darbo jė
gą, o tiems, kurie lieka, palengvina darbą 
ir užtikrina aukštą jo našumą.

Svarbią reikšmę tolesnei žemės ūkio 
plėtotei ir jo socialistiniam ‘pertvarkymui 
turės numatytas individualių valstiečių 
aprūpinimas senatvės pensijomis. Pensi
jas galės gauti valstiečiai, perdavę savo 
ūkius įpėdiniams. Pensijų dydis priklau
sys nuo jų pagamintos ir valstybei per
duotos per pastaruosius penkerius metus 
produkcijos.“

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
l LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PT

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

Lietuvos kaimas
KLOK TŪKSTANTĖLĮ — ATŠAUKSIU 

NELAIMĘ
— Ponia, gal šilko suknelei reikia? Gai

la, kad neperki. Sakyk, kas galėtų nupirk
ti. Gal toje troboje, o gal anoje? — mei
liai šnekina čigonė Alytaus rajono Gervė- 
nų kaimo moterėles. Pirkėjų nė vienoje 
pirkioje neatsirado, bet jų čigonei ir ne
reikėjo. ‘Svarbiausia, ji sužinojo, kuriame 
kieme ruošiamos vestuvės, kuris vyras „į 
šalį nukrypsta“, kuris sūnus negeistiną 
marčią žada parvesti. Sužinojo ir tai, kad 
Marijona Gerelčenkienė gyvena viena, 
dirba fermoje. Kandidatūra jai pasirodė 
verta dėmesio. Ko gero, piniguota...

— Nelaimė tavęs, brangioji, tyko, dide
lė nelaimė! Tu gyvenime mačiusi juodo ir 
balto, šilto ir šalto, bet nebuvo dar tokių 
smūtnų dienelių, — gąsdino nelemta atei
tim juoda pranašė. — Nešk, ką turi ge
riausio, negailėk, atstumsiu nelaimę, at
šauksiu ją...

Ne ką turėjo moteriškė. Bet buvo likęs 
sūnaus megztinis. Išeidamas į armiją, 
naują nusipirko. Skarelė, kostiumėlis, dar 
keliolika rublių. Viskas geranoriškai buvo 
atiduota. Kad tik toliau nuo nelaimės! Bet 
bėdos laukė didelės, reikėjo ir didelių pi
nigų — viso tūkstančio!

Skolino vargšė moteriškė po dešimt, 
dvidešimt rublių, kad tik atsipirktų, bet 
visų taip ir nesurinko. Po dviejų dienų 
atėjusi čigonė ne ką tegavo, todėl pasakė:

— Po tavo namu lavonas guli, jis kerši
ja už save. I'škasiu kaulus, ir bėdos nebe
bus!

— Koks lavonas?.. — Net drebulys ėmė 
krėsti vargšę moterį. — Aš juk nieko ne
užmušiau.

— Nežinau, kas užmušė, nesvarbu. At
nešk šalto vandens.

Kol moteris nubėgo iki (šulinio, kol su
grįžo, viduryje aslos jau buvo iškasta 
duobė, o ant jos ‘krašto kažkas surišta į 
ryšulėlį. Išsigandusi patikėjo, kad tai 
kaulai, ir vėl davė pinigų.

— Dabar ateisi į Alytų. Už turgaus, pie
voje lauksiu. Atneši likusius pinigus ir iš 
karvės ausies plaukų. Kitaip kris tavo 
juodoji.

Vėl pasileido per kaimą moteris. Vėl 
skolino...

O fermoje prasidėjo spėliojimai, kam 
Marijonai reikalingi tokie dideli pinigai. 
Ir taip spėliojo, ir anaip, pagaliau tiesiai 
paklausė:

— Tai ‘ką, bene sūnelis armijoje pokš
tų prikrėtę, išpirkti reikia?

Suskaudo moteriškei širdį, kad sūnų 
nekaltai bobos šmeižia. Pradėjo verkti ir 
išklojo visą tiesą. Laimei, bendradarbių 
protingesnių būta. Tuojau atvėrė jai akis, 
privertė eiti į miliciją.

Pasirodo, susigriebta pačiu laiku. Pini
gai dar nebuvo išleisti. (Valst. laikr.)

PASIKEITĖ MOKYTOJAIS
Pagal abiejų vyriausybių priimtą planą 

du Britanijos mokytojai (Dorinda Offord 
ir A. Williams) dviem mėnesiams pasikei
čia darbu su rusų mokytojais. Svetlana 
Ndkulia iš Maskvos ir Galina Polšak iš 
GorloVkos mokys britų mokyklose rusų 
kalbą, o britų mokytojai rusų mokyklose 
mokys anglų kalbą. Abu britų mokytojai 
moka rusų kalbą ir ją dėsto anglų mokyk
lose.

Siūlo bendradarbiavimą
Ką tik atšventęs 70-ąjį gimtadienį, žino

mas Lietuvoje komunistinis veikėjas ir 
priešreliginės draugijos „Žinija“ valdybos 
pirmininkas V. Niunka „Mokslas ir Gyve
nimas“ žurnale (Nr. 8, 1977m.) paskelbė 
straipsnį apie religijos santykius su ko
munizmu. To straipsnio pradžioje jis ra
šo:

„Neseniai kai kurie katalikų bažnyčios 
vadovaujantys sluoksniai bei įstaigos, be 
kitų ir Vatikano radijas, iškilmingai pa
minėjo Pijaus XI encikliką „Divini re- 
demptoris“. ši enciklika, kaip pažymėjo 
Vatikano radijas, yra „pats iškilmingiau
sias oficialus bažnyčios dokuumentas be
dieviškojo komunizmo klausimu“.

Būdinga, kad minint šio antikomunisti
nio dokumento paskelbimo keturiasdešim
tąsias metines, buvo stengtasi pabrėžti jo 
„aktualumą“ mūsų laikais... „Popiežiaus 
Pijaus XI enciklika apie bedieviškąjį ko
munizmą, — pabrėžė Vatikano radijas, — 
ir šiandien, praėjus 40-čiai metų, nėra nė 
kiek nustojusi savo reikšmės“.

Tai duoda pagrindo tvirtinti, kad vado
vaujančiuose bažnyčios sluoksniuose vėl 
suaktyvėjo pačios reakcingiausios kleri
kalinės jėgos, trokštančios atgaivinti an
tikomunistines „šaltojo karo“ nuotaikas.“

Šitoji ištrauka ir tolimesni išvedžioji
mai rodo, kad Katalikų Bažnyčia ir toliau 
tebekovoja su komunistine pasaulėžiūra. 
Tai patvirtina ir V. Niunkos pateikiamas 
Netikinčiųjų reikalų sekretoriato genera
linio sekretoriaus prof. V. Miano pasikal
bėjimas su Vatikano radijo koresponden
tu.

„Paklaustas: „Ar galimas krikščionių ir 
marksistų bendradarbiavimas praktinėje 
plotmėje“, šis Vatikano veikėjas pareiš
kė: „Tarp marksistinio ir krikščioniškojo 
humanizmo nėra bendro pagrindo, nors 
jie abu rūpinasi žmogumi. Dėl to, man at

LKD Kronikos Nr. 27
Žalosios katalikų religinės bendruomenės 

tikinčiųjų PAREIŠKIMAS Religijų 
reikalų tarybos įgaliotiniui K. Tumėnui 

Nuorašas: Lietuvos TSR Ministrų Tarybai
Žaliosios katalikų religinė bendruomenė 

buvo užregistruota 1960 m. spalio 4 d. Re
ligijų reikalų tarybos įgaliotinio Broniaus 
Pušinio. Ji veikė iki 1963 m. sausio 23 d. 
Nepaisydamas tikinčiųjų protesto ir kad 
bažnyčia tikinčiųjų buvo gausiai lanko
ma, Žaliosios ‘tikinčiųjų bendruomenę pa
naikino ir bažnyčią savavališkai uždarė 
Vilkaviškio rajono pavaduotojas S. Rogo
vas. Šitai gali paliudyti kaimyninių para
pijų kunigai ir tikintieji. Koks akivaizdus 
tarybinių įstatymų apie religinius kultus 
ir sąžinės laisvę pažeidimas — visus savo 
klastingus planus vykdyti be Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos sutikimo, savo va
lia. Ir dar atsiųsti miliciją su Augalų apy
linkės pirmininku Mozoriūnu pas Žalio
sios parapijos pirmininką Kazį Mažeiką 
atimti antspaudus. Pirmininkas, pamatęs 
ginkluotą miliciją ir apylinkės pirminin
ką, išsigando ir galvojo, kad atėjo suimti. 
Pats S. Rogovas prieš tai jam buvo grasi
nęs kalėjimu už bažnyčios gynimą. K. Ma
žeika, prieš atiduodamas antspaudus, pa
reikalavo rašto, kad atimami iš jo ant
spaudai. Pirmininkas Mozoriūnas parašė 
raštą ir paliko Mažeikai. Taigi niekuo ne
nusikaltusi tarybiniams įstatymams Ža
liosios religinė bendruomenė administra
cinėmis priemonėmis su milicijos pagalba 
buvo galutinai likviduota. Koks brutalus 
tikinčiųjų religinių teisių pažeidimas. Re
miantis įstatymu, kiekvienas tarybinis pi
lietis yra laisvas pats nustatyti savo po
žiūrį į religiją ir bažnyčią, o ne buvęs pa
vaduotojas S. Rogovas. Ir dar su milicijos 
pagalba. Kodėl religijų reikalų įgaliotinis 
Rugienis ir Lietuvos TSR Ministrų Tary
ba leido laužyti tarybinius įstatymus ir 
skaudžiai pažeisti tikėjimo ir sąžinės lais
vę?

Mes, Žaliosios parapijos tikintieji, esa
me savo sąžinės įpareigoti reikalauti, kad 
būtų atitaisytos mūsų pačių teisės turėti 
savo religinę bendruomenę su vykdomuo
ju organu priešakyje ir turėti atimtą baž
nyčią. Helsinkio susitarimas, po kuriuo 
pasirašė tarybinės delegacijos vadovas L. 
Brežnevas, įpareigoja gerbti žmogaus tei
ses ir jo religinius įsitikinimus.
Žalioji, Vilkaviškio rajonas, 1977 m. va
sario 25 d.

Pasirašė Žaliosios parapijos tikintieji.
1977 m. balandžio 19 d. dvi Žaliosios pa

rapijos tikinčiųjų atstovės R. Bubnaitienė 
ir T. Kaminskienė šį pareiškimą nuvežė 
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui K. 
Tumėnui. Perskaitęs pareiškimą, įgalioti
nis paklausė, kodėl atidavę antspaudus ir 
leidę uždaryti bažnyčią. Moterys paaiški
no, kad taip pasielgti privertusi milicija. 
Įgaliotinis bandė aiškinti, kad 1963 m. 
bažnyčios Lietuvoje jėga nebuvo uždari
nėjamos. Baigdamas pokalbį, K. Tumėnas 
padarė išvadą, kad su Žaliosios parapija 
pasielgta neteisingai ir pažadėjo gegužės 
mėnesį per savo atstovą atsiųsti atsaky
mą.

GARBĖS MOKSLININKAI
Sovietų ambasadoje Londone trys ang

lų mokslininkai pakelti Sovietų Mokslų 
Akademijos garbės nariais. Visi trys 
mokslininkai — prof. D. Hodkin, sir E. 
Chain ir sir A. Hodghin — yria Nobelio 
premijos laureatai.

rodo, kad tarp krikščionybės ir marksiz
mo bendradarbiavimas yra neįmanomas. 
Žmogus ir žmonių bendruomenė, už kurią 
kovoja krikščionys, nėra marksistinis 
žmogus, nėra marksistinė bendruomenė“.

Tačiau pasmerkęs encikliką ir (Bažny
čios pažiūras, V. Niunka pradeda šitaip 
byloti:

„Gyvenimas privertė Vatikaną atsisa
kyti šios absurdiškos pažiūros. Praėjusį 
deSimtmetjį Vatikane pradėjo formuotis 
blaivesnė pažiūra į socialistinių valstybių 
vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje, o šio 
dešimtmečio pradžioje Vatikano diploma
tijos šefas monsinjoras A. Kazarolis net 
viešai pareiškė, kad „marksistinis ekspe
rimentas“ (taip jis pavadino socialistinę 
santvarką) yra „nauja reikšminga realy
bė“, kuri „padarė didžiulę įtaką, o ateity
je darys dar didesnę įtaką Europos ir ne 
tik Europos likimui“.

šis politinis realizmas diktuoja Vatika
nui būtinumą normalizuoti santykius su 
socialistinėmis valstybėmis. Viename sa
vo interviu spaudos atstovams mons. A. 
Kazarolis yra net pareiškęs, kad Vatika
no diplomatija siekianti bendradarbiauti 
su socialistinėmis valstybėmis tokiais 
klausimais, kaip taikos stiprinimas, tarp
tautinio įtempimo mažinimas ir pan.“

V. Niunka aiškina, kad vis dėlto su ti
kinčiaisiais visiškai nutraukti ryšius ne
verta. To nepataręs daryti ir Leninas, 
nors ir laikęs religiją trečiaeiliu dalyku.

„Pabrėždamas darbo žmonių politinės 
vienybės primatą, V. Leninas pripažino, 
kad tikinčiųjų ir netikinčiųjų bendradar
biavimas yra ne tik galimas, bet ir būti
nas.“

Tą patį receptą siūlo ir V. Niunka, pri
mindamas, kad kai kuriuose kraštuose tai 
esą jau daroma.

3



EUROPOS LIETUVIS Londonas, 1977 m. spalio 11 d. Nr. 39

Europos2 __
Lietuvių Kronika
REIKALINGAS TARNAUTOJAS

Lietuvių Namams Londone reikalingas 
nuolatinis tarnautojas, sugebąs tvarkyti 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės atskaito
mybės knygas ir kitus raštinės reikalus.

Dėl smulkesnių informacijų ir darbo 
sąlygų prašome rašyti: Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovė, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, Wil 2PT, arba telefonu: Z. Juras 
460 2592.

LIETUVIŠKI KAKLARAIŠČIAI

DBLS platinamus lietuviškus kaklaraiš
čius su stilizuoto Vyčio raštais galima įsi
gyti Lietuvių Namų raštinėje darbo va
landomis. Kaklaraiščiai yra mėlynos ir 
vyšninės spalvos. Vieno kaklaraiščio kai
na — 2 svarai. Norintieji gauti paštu, pri
deda 25 p persiuntimo ir įpakavimo išlai
doms. Rašyti: DBLS, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil, 2PT.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Stasys Butkus, gimęs 1925 

m. Varlaukyje. Ieško sesuo Petronėlė But
kutė.

Rašyti šio laikraščio redakcijai.

DBLS TARYBOS PRANEŠIMAS
DBLS Taryba šaukia Tarybos narių ir i 

ją įeinančių organizacijų ir Sąjungos sky
rių atstovų posėdį-suvažiavimą.

Suvažiavimas šaukiamas spalio 29 die
ną, 10.30 vai. rytą, Manchesterio Lietuvių 
klube, 121 Middleton Road, Crumpsail, 
Manchester M8 6JY.

Bus svarstomi labai aktualūs lietuviš
ko jaunimo ir lituanistikos oganizaciniai 
klusimiai, Centro Valdybos veiklos proble
mos ir mūsų lietuviškosios išeivijos vie
nybės derinimas politinėje veikloje.

Tad kviečiame visų organizacijų atsto
vus posėdyje dalyvauti.

DBLS TARYBA

LANKĖSI P. MOLIS

Londone kiek laiko pabuvojo buv. vyr. 
Skautų vadais Petras Modis su žmona, čia 
jis keletą kartų apsilankė L. Namuose, 
susitiko siu Anglijos skautų vadais bei se
nais pažįstamais ir buvo nuvykęs net į 
■Skautų subuvimą Manchesteryje.

Atsisveikindamas P. Molis prašė per
duoti geriausius linkėjimus visiems pažįs
tamiems, jaunimui, o ypačiai skautams.

LONDONAS
LONDONIEČIAI LANKYS SAVO 

MIRUSIUOSIUS
Dėl išvykos Manchesterin, londoniečiai 

savo mirusiuosius lankys vieną savaitę 
anksčiau, negu paprastai buvo daroma 
(pirmą lapkričio mėnesio sekmadienį).

Tad lankymo diena šiais metais yra 
spalio 30, (sekmadienį) 2.30 vai. po pietų. 
Visi renkamės šv. Patriko kapinėse, prie 
koplyčios, iš kur ‘bus eisena į lietuviškąjį 
kapinių skyrių.

A. A. PETRAS MORDOSAS

Rugsėjo 17 dieną Silvertowne mirė Pet
ras Mordosas, 92 metų amžiaus. Visą savo 
gyvenimą dirbo Tate and Lyle cukraus 
fabrike. Palaidotas šv. Patriko kapinėse 
rugsėjo 27 d.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Šiais metais 1977 metus užbaigiame šeš
tadienio vakare, kas nedažnai pastaiko.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — spalio 16 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
DERBYJE — spalio 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
MANCHESTERYJE — spalio 30 d., 11 

vai., Lietuvių Namuose.
GLOUCESTERYJE — spalio 15 d., 13 vai., 

St. Peter's, London Rd.
STROUDE — spalio 15 d., 17.30 vai., 

Beeches Green. Išpažintys nuo 17 vai.
WOLVERHAMPTONE — spalio 16 d., 18 

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

NOTTINGHAME — spalio 23 d., 11.15 
vai., Žadinyje.

LEAMINGTONE SPA — spalio 23 d., 14 
val., St. Peter's, Dormer Place.

COVENTRYJE — spalio 23 d„ 16 val, St. 
Elizabeth's.

NOTTINGHAME — spalio 30 d., 11.15 
vai., Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — spalio 30 d., 15 
val., St. Wulstan's, Wolstanton.

EtRADFORDE — spalio 16 d., 12.30 val.: 
■pamaldų metu giedos Škotijos lietu
vių choras, vadovaujamas Pr. Dzido- 
liko.

KEIGHLEY —• spalio 23 d., 3 vai. p. p., St. 
Anne bažn.

Londono Sporto ir Sociainio klubo vado
vybė rengia Senųjų Metų palydėjimą am
žių glūdumon ir 1978-tųjų Naujųjų Metų 
sutikimą. Šokiai prasidės gruodžio 31 d. 
8.30 vai. vakarą ir baigsis 1978 m. sausio 
1 d. 1 vai. rytą. Sutikimas ruošiamas klu
bo salėje, 345A, Victoria Road, Londbn 
E. 9. Bilietai gaunami klube ir pas paren
gimų sekcijos narius: A. Kriaučiūnienę, 
M. Parulienę, M. Šemetienę ir K. Blažį.

LONDONIECIŲ IŠVYKA Į 
MANCHESTER!

Lapkričio 5 d. londoniečiai vyksta apsi
lankyti pas manchesteriečius ir kartu 
dalyvauti Kariuomenės šventės minėjime, 
kurį rengia L. V. S. „Ramvės“ Manches
terio skyrius. Norintieji dalyvauti išvyko
je, prašomi jau dabar užsiregistruoti pas 
Igną Dailidę (tėl. 980-7463) arba S. Kas
parą (tel. 980-8159). Iš Manchesterio grįž
tame sekmadienį, lapkričio 6 d. Išvyką 
rengia Londono Sporto ir Socialinis klu
bas.

RUDENS BALIUS

Lietuvių moterų šv. Onos Draugija 
spalio 22 d. naujai išdekoruotoje Sporto 
ir Socialinio klubo salėje (345A, Victoria 
Park Rd.) ruošia

RUDENS BALIŲ.
Gros geras orkestras, bus skanių cepe

linų.

BRADFORDAS
KLUBO SUKAKTIS

Spalio 15 d. mūsų Vyčio klubas švenčia 
savo gyvenimo dvidešimtmetį.

Prašome visus narius ir rėmėjus savo 
šventėje dalyvauti.

Švęsime savo namuose Bradforde, 5 
Oak Vilias. Pradžia 7.30 valandą.

Programoje: Škotijos lietuvių ir brad- 
fordiškių dainos, nemokamas maistas, šo
kiai ir geras priedas neapmokamo gėrimo.

Klubo valdyba

MIRĖ V. VALENTUKEVICIUS

Rugsėjo 28 d. po sunkios ligos mirė 
Dainavos sūnus Vincas Valentukevičius, 
sulaukęs 76 metų amžiaus. Gedulingų pa
maldų šv. Onos bažnyčioje susirinko iš
klausyti būrelis velionio bičiulių ir pažįs
tamų spalio 3 d. Po pamaldų „Libera“ ir 
„Ego sum" giesmių a. a. Vincas buvo pa
lydėtas į miesto kapines. Koplytėlėje kun. 
kapelionas sukalbėjo paskutines laidotu
vių maldas ir pasakė pamokslą, paliesda
mas jautrų atskiro asmens su Dievu ryšį 
ir dievišką gailestingumą. Po to velionio 
palaikai buvo sudeginti. Po laidotuvių Vy
čio klube buvo surengtas šeimyniškas pri
ėmimas, kurio metu buvo pasidalinta mū
sų gyvenimo saulėleidžio mintimis.

A. a. Vincas gimė Mergežerių km., ne
toli garsios Perlojos, ūkininkų šeimoje. 
Sulaukęs 19 metų, perėjo demarkacijos li
niją ir 'atsidūrė Lietuvoje. Mokėsi Kaišia
dorių pasienio policijos mokykloje ir vė
liau tarnavo policijos žinyboje. Vedęs Mi
kaliną Baranauskaitę iš Bageliškių kaimo, 
sulaukė trijų dukterų ir sūnaus. Paskuti
nio karo metu buvo įsijungęs į gen. An- 
derso armiją ir kovėsi garsiame Monte 
Cassino mūšyje.

Įsikūręs Anglijoje ir sulaukęs pensinin
ko 'amžiaus, apsigyveno Bradforde ir su 
a. a. Patlaba įsigijo namus, kuriuose iki 
minties gyveno.

Amžiną atilsį!
J. K.

WOLVERHAMPTONAS
RODYS FILMUS

Manchesterio L. F. R. vienetas spalio 16 
d., sekmadienį p. p. Polish Catholic Cent
re, Stafford Road, Oxley, Wolverhampto- 
ne rodys filmus: Katalikai ir jų bažnyčios 
Lietuvoje, Studijų Savaitė Londone ir ki
tus kultūrinius parengimus.

(Tikslus laikas prisiųstoje koresponden
cijoje nenurodytas. Red.).

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju man esant ligoninė
je nuolat mane globojusiai T. Girėnienei. 
Už lankymą, linkėjimus, dovanas ir gėles 
dėkoju dainaviečių pirmininkei J. Kerie- 
nei bei visoms dainavietėms, kun. J. Sake- 
vičiui, MIC, V. E. š. Kiliams, B. N. L. Nar- 
bučiamls, O. P. Z. Žilinskams, J. Augaitie- 
nei su dukrelėmis, A. D. Briedžiams, A. 
Kolnikaitei ir A. Rusiui. Taip pat dėkoju 
visiems už užuojautas ir paguodą mano 
vyrui, kurio sveikata taip pat dar gana 
silpna. Ačiū visiems.

Stasė Matulevičienė

MANCHESTERIS
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 

skyrius lapkričio 5 d., šeštadienį, 5.30 vai. 
vakare Cheetham Town Hall, Cheetham 
Hill, Manchester, M8 rengia 
LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ.

Paskaitą įkaitys pulk. T. Vidugiris.
Meninėje dalyje dainuos J. Černio va- 

davaujamas vyrų oktetas, o solo padai
nuos pats Londono lietuvių choro dirigen
tas J. Černis. lEe to, pasirodys vietos 
skautai, taip pat bus deklamuojami eilė
raščiai.

Po programos skautai savo reikalams 
praves turtingą loteriją, kurioje galės lai
mę išmėginti visi. Veiks baras ir užkandi
nė iki 11 vai.

Kviečiame visus iš arti ir toli pavie
niais ir ekskursijomis atvykti į minėjimą; 
iš ten parsivešite malonius prisiminimus, 
kurie jus gaivins ilgą laiką.

Ramovėnų valdyba

GLOUCESTER
RENGIAMAS TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS .
Gloucesterio-Stroudo DBLS skyrius spa

lio 22 dieną, 6 vai. vak. ukrainiečių klubo 
patalpose (37, Midland Road) rengia Tau
tos šventės minėjimą.

Programoje pasirodys vietinis jaunimė
lis.

Po programos bus proga paragauti na
minio vyno. Bus loterija ir šokiai. IB'aras 
veiks iki 11.30 vai. Prašome visus apylin
kės bei tolimesnių vietovių lietuvius at
vykti ir nesivėluoti. Vietos pakaks vi
siems.

Skyriaus valdyba

ŠKOTIJA
IŠKILMĖS BELLSHILL'E

Naujosios liet, išeivijos D. Britanijoje 
30 metų sukaktis buvo iškilmingai pami
nėta Lietuvių Instituto salėje, Bellshill'e, 
kur susirinko ne tik Škotijos lietuviai, bet 
ir svečiai, atvykę iš Londono, Mancheste
rio, Bradford© ir Edinburgo.

Gražiai papuoštoje salėje, su transpa- 
rentu, kuriame įrašyti reikšmingi metai 
„1947-1977“ ir grafiškai pavaizduotas iš- 
vietinto lietuvio nueitas kelis —■ nuo skar
dinio barako iki gražios vilos, automobilio 
ir skaitlingos šeimos, — susirinko puoš
niai apsirengę „Dievo paukšteliai“, jų vai
kai ir vyresniosios kartos išeivija. Susi
rinkusius nuoširdžiais žodžiais pasveikino 
rengėjų vardu A. Jovaras ir instituto pir
mininkas J. Bliūdžius. Po to 'sveikino 
DBLS Tarybos sekr. K. Tamošiūnas, D. 
Britanijos Lietuvių lE^-nės Tarybos pirm, 
prel. J. Gutauskas, choro vadovas P. Dzi- 
dolikas ir Manchesterio lietuvių vardu V. 
Motuzą. Paskaitą apie liet, politinę emi
graciją D. Britanijoje skaitė J. Vilčinskas.

Iš toli ir arti suvažiavusius svečius ska
niais lietuviškais valgiais ir škotiškais ba
ravykais pavaišino darbščios šeimininkės: 
E. Jovarienė, A. Dzidolikienė, Paplauskie
nė, Podricienė, Kavaliauskienė ir Micke
vičienė. Nuotaikingą vakarą pabaigė šo
kiai ir žaidimai, užtrukę ligi vidurnakčio. 
Modernizavus programą, deja, buvo už
miršta padainuoti „Sėjau rūtą“, Škotijos 
lietuvių tradicinę ir prel. J. Gutausko mė
giamą dainą.

J. V.

VOKIETIJA
MOTERŲ KLUBAS VEIKIA

Muencheno Moterų klubas renkasi kas 
antrą mėnesio šeštadienį su specialia pro
grama ar ir be jos.

Rugsėjo mėnesio susirinkime visas ir 
visus — nes atsilanko ir vyrai-svečiai, — 
pralinksmino žemaitukė Milda Landienė, 
padeklamuodama monologą „Pjaun ba 
peile, dor ba ylas“ ir padainuodama vieną 
seną plungiškę dainą. Svečias, poetas dr. 
J. Sakalauskas (Sakalas) paskaitė iš nau
jausios poezijos ilgą kūrinį „Prometėjas“. 
Aptarti ateities planai.

„VIOLETA SINGS CHANSONS" 

Rugsėjo 24 d. Muencheno „Susitikimo 
namų“ vadovybė surengė pobūvį, pava
dintą lengvosios muzikos vakaru.

Dviejų dalių programoje skambėjo 20 
įvairių autorių dainų, kurias išpildė ir 
pakomentavo vokiečių kalba, pritariant į 
magnetofono juostelę įrašytam orkestrui, 
estrados solistė V. Rakauskaitė.

Dauguma atliktų dainų yra neseniai 'su
kurtos Lietuvoje, su> jomis atlikėja ir no
rėjo supažindinti savo vakaro įvairiatau
čius klausytojus. Pastarieji turėjo progos 
išgirsti Vidine rimtimi ir susikaupimu 
dvelkiančias A. Raudonikio/J. Lapašins- 
ko „Tėvynė“, „Tau, mama“, švelnaus ly
rizmo ir karčios nuoskaudos pripildytą 
M. Vaitkevičiaus/E. Ratiko „Atsigrįžk su 
šypsena“, nuotaikingas, ritmines M. Ta- 
mošiūno/J. Degutytės, A. Tamošiūno/E. 
Drėgvos „Svajonė“ ir „Pavasaris gimtinė
je“, svajingas, šiltais tonais nuspalvintas 
B. Gorbulskio/R. Skučaitės, B. Gorbuls- 
kio/V. Palčinskaitės .Kregždės“ ir „Senos 
gatvelės“, R. Racevičiaius/St. Žlibino „At
siliepk dainoj“, liaudiškomis intencijomis 
bei dvasia kupinas G. Paugos/P. Gaulės 
„Sulaukt negalėsiu“ ir kitas Lietuvos bei 
Vakarų Europos autorių dainas.

Sprendžiant iš entuziastingų plojimų,

publika buvo sužavėta solistės įtaigia in
terpretacija, betarpiška, natūralia laiky
sena, trykštančiu jaunatviškumu.

Ta proga Muencheno Moterų klubas su
ruošė lietuviško gintaro gaminių parodą. 
Iš septynių dosnių, „lietuvišku auksų“ 
turtingų šeimų suplaukė atrinkti ekspona
tai, kurie pertraukos metu sužavėjo sve
čius.

A. G.
P. S. Šiuo metu V. Rakauskaitė Pasau

lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kvietimu 
išvyko koncertuoti į Kanadą ir JAV.

MUENCHENO „RATUKAS“ 
svečiuose pas brolius latvius

Rugsėjo 10 d. Muencheno latvių ben
druomenė pakvietė sudalyvauti lietuvių 
jaunimo „Ratuką“ latvių kariuomenės 
šventės minėjime. Prieš pasirodymą į sce
ną buvo pakviesti seniūnė Kr. Pauliukevi- 
čiūtė ir A. Hermanas, kurie, tarpininkau
jant konferensje, trumpai papasakojo su
sirinkusiems „Ratuko“ nueitą kelią Muen- 
chene nuo susikūrimo dienos. Šokių grupė 
gyvuoja nuo 1951 m., nors jos sąstatas da
bartiniu metu yra iš esmės pasikeitęs. An
samblyje nėra nė vieno veterano, išskyrus 
uolią ir ištikimą jaunimo palydovę, gru
pės vadovę A. Grinienę.

Buvo atlikti penki samgūs tautiniai šo
kiai, o publika savo ruožtu atsidėkojo šil
tais plojimais bei gėlėmis. Šiuo metu „Ra
tukas“ ruošiasi dviems didesniems pasiro
dymams — spalio 23 d. tarpt, tautinių šo
kių festivaliui Nuernberge ir lapkr. 22 d. 
iškilmingam koncertui, skirtam Muenche
no emigrantų „Susitikimo namų“ 25- 
mečiui paminėti.

V.

MIRĖ HENRIKAS DIKŠAITIS

Henrikas Dikšaitis, gimęs 1906 m. gruo
džio 11d. Gudelių kaime, Jurbarko para
pijoje, evangelikų-liuteronų tikybos, mirė 
1977 m. rugsėjo 6 d. Luebecke. 1931 m. jis 
vedė Elzbietą Balšaitytę iš Naujininkėlių. 
Lietuvoje ūkininkavo Gudelių kaime. 1941 
m. emigravo į Vokietiją ir karo metu gy
veno Pomeranijoje. Po antrojo pasaulinio 
karo atsikėlė į Luebecką, kur ilgus metus 
gyveno lietuvių Artillerie stovykloje. Po 
to išsikėlė į privatų butą. Visą laiką buvo 
Vokietijos lietuvių Bendruomenės narys. 
Ilgus metus buvo Luebecko lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijos tarybos narys 
ir sąžiningai ėjo savo pareigas. Užaugino 
sūnų Kasparą, kuris baigė lietuvių Vasa
rio 16 gimnaziją, studijavo ekonomiją ir 
yra žinomas Vokietijos lietuvių visuome
niniame gyvenime. Jisai gyvena lErinku- 
me, prie Bremeno, kur rugsėjo 9 d. tėvas 
buvo palaidotas. Bažnytines apeigas atli
ko kunigas A. Keleris. Liko žmona Elzbie
ta, sūnus Kasparas, marti Irena ir kiti gi
minės.

REIKALINGA PARAMA

L. K. RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ 
SĄJUNGA telkia lėšas persekiojamai 
Bažnyčiai Lietuvoj remti ir leidžia „LKB 
KRONIKOS“ knygas.

Jau išleista 3 tomai Kronikų lietuvių 
kalba, o 1978 m. bus išleistas ketvirtas to
mas.

■Lojolos Universiteto vardu šiemet išlei
džiamas „LKB Kronikos“ pirmas tomas 
ispanų ir pirmas tomas anglų kalbomis, 
kurie bus plačiai paskleisti tų kalbų kraš
tuose. 1978 m. bus leidžiama antras ir tre
čias tomai.

Jų išleidimui reikalingi dideli pinigi
niai ištekliai.

Mieli lietuviai! Skaitykime „LKIE' Kro
nikos“ knygas ir savo aukomis remkime 
jų išleidimą. Atlikime savo pareigą perse
kiojamai Bažnyčiai ir pavergtai Tautai.

Aukotojams išduodami kvitai. Aukoju
siųjų ne mažiau kaip 100 dol. pavardės 
bus įrašomos leidžiamose knygose.

Aukas siųsti: L. K. Religinės Šalpos Rė
mėjų Sąjunga, 6825 So. Talman Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA. Anglijoj aukas šiam 
reikalui įteikti vietos kunigams.

LKRš Rėmėjų Sąjungos Valdyba

Siunčiu „LKB Kronikos“ knygoms leis
ti ..................................................  £..........

Aukoju persekiojamai Bažnyčiai Lietu
voje remti ................................... £..........

Vardas pavardė ......................................
Adresas ....................................................

Skaitytoju tolokai
Mielas Redaktoriau,

^Europos Lietuvio“ 36 numeryje Petras 
Volungė aprašė įspūdžius iš Studijų Sa
vaitės vienur ją pagirdamas, kitur papeik
damas jos įvykių eigą. 'Ačiū jam, bet la
bai gaila, kad nežinodamas tikrų faktų, ne 
visai tiksliai aprašė kai kuriuos įvykius 
ir kritikavo asmenis.

Man rūpi P. Volungės priekaištai, pada
ryti Lietuvos Atstovui Londone. Pirmiau
sia, Atstovybės aplankyti Studijų Savai
tės dalyviai negalėjo dėl to, kad autobu
sais prie jos privažiuoti yra neįmanoma. 
Tokia buvo Savaitės rengimo komiteto 
nuomonė ir sprendimas, o ne mūsų Atsto
vo.

Iš kitos pusės, laiško autorius, remda

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ IR JAUNIMO VASAROS 

STOVYKLOS APYSKAITA

Pa j amos:
Stovyklautojų mokestis 1337.60
Aukos 423.30
Loterija 25.00

Iš viso 1.785 sv. 90 p.
Išlaidos:
Maistas 1.045.07
Transportas 51.29
Palapinės 523.00
Stovyklos ir sporto įrengimai 118.48
Kitos išlaidos 60.53

Iš viso 1.798 sv. 37 p.
Nuostolis 12 sv. 47 p.

J. Alkis, Rajono Vadas

PRIIMAMI PENSININKAI

Britų pabėgėliams remti taryba (The 
British Council for Aid to Refugees) turi 
laisvų vietų pensininkams šiuose namuo
se: Agnew House, 115 Crornmwell Rd., 
London SW7 ir Barton House, 2, Marine 
Drive, IEiarton-on-Sea, Hants.

Šituose namuose priimami pensininkai, 
kuriems sunku vieniems verstis. Tačiau 
jie turi būti pakankamai pajėgūs ir santū
rūs, nors esant reikalui, medicinos pagal
ba visada suteikiama.

Kandidatai į šiuos namus privalo turėti 
vietos socialinio draudimo įstaigos garan
tiją, kad ji apsiima pensininką išlaikyti. 
■Asmeniškos savaitinės pajamos iki lapkri
čio mėnesio yra £3.05. Po to laiko jos bus 
padidintos.

Kiekvienas pensininkas gauna atskirą 
kambarį su centr. šildymu. Vadovybė 
stengiasi gaminti įprastą kontinenitalinį 
maistą. Namuose yra televizijos ir liftai. 
Adresas: The British Council for Aid to 
Refugees, 35 Great Peter Street, London, 
SWl'P 3LR.

Britanios Lietuvis, 1952 m. rugsėjis-spalis
— Rugsėjo 13-14 d. d. įvyko pirmasis 

Europos PLB pirmininkų suvažiavimas. 
Dalyvavo Britanijos, Vokietijos, Prancū
zijos, Danijos ir Švedijos Bendruomenių 
pirmininkai.

— 1952 m. Italijoje buVo 126 lietuviai. 
Iš jų 66 kunigai.

— Min. B. K. Balutis paskelbė platų 
straipsnį apie prof. Mykolą Biržišką jo 70 
m. sukakties proga.

— Rugsėjo gale buvo išrašytas 5.000- 
asds DELS nario pažymėjimas. Vadinasi, 
tiek narių iki to laiko perėjo per šią lie
tuviškąją organizaciją. Iki to paties laiko 
apie 2.000 narių jau buvo išemigravę į ki
tus kraštus.

— Britanijos lietuvių krepšinio koman
da „Kovas“ Prancūzijoje turėjo net 8 
krepšinio rungtynes.

— Spalio 4 d. tarptautiniame koncerte 
Lietuvių taut, šokių grupė Albert Hall sa
lėje pašoko du taut, šokius, o „Vaidilos“ 
vyrų choras padainavo dvi dainas.

Spalio 25-26 d. d. įvyko VI DBLS at
stovų suvažiavimas. Jame labai gražią 
kalbą apie DBLS pasakė ministras B. K. 
Balutis. DBLS 'tuo metu turėjo 40 skyrių. 
Iš jų 22 atsiuntė į suvažiavimą savo atsto
vus. Narių skaičius — 1.438.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Darbų vykdytojas S. E. derliaus nuėmi
mo laikotarpiu apsiima savo karštu van
deniu išplauti kombainininkų ir kitų mai
tinamų asmenų indus.

(Iš sutarties)

Lūžus raktikauliui, du pečiai atitrau
kiami į užpakalį ir surišami per žąstus.

(Iš instrukcijos)

Pakėliau dvivamzdį prieš briedį, nes jo 
braškėjimą palaikiau šernu.

(Brakonieriaus pasiaiškinimas)

masis nugirstais pasisakymais, įtaigoja, 
kad Atstovas mažai lankosi mūsų paren- 
muose. Toji pastaba apsilenkia su tiesa, 
nes DBLS ir visuomenė visuomet turėjo 
ir turi artimus ryšius su Atstovybe, o jos 
Atstovas, kiek sveikata ir sąlygos leidžia, 
lankosi mūsų parengimuose ir remia mū
sų darbus.

Man atrodo, kad straipsnių autoriai, 
kurie kritikuoja kitus asmenis „Europos 
Lietvyje“, neturėtų pasirašyti slapyvar
džiais, nes tuo daroma skriauda kritikuo
jamiems, ypač jei .kritika apsilenkia su 
tiesa, o tuo pačiu užkraunama atsakomy
bė laikraščiui ir jo leidėjams.

Su pagarba
J Alkis,

DBLS Centro Valdybos Pirmininkas
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