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Pagunda politikoje Buigaras — KGB auka
Klausimu, kurį praeitų metų rudenį iš

kėlė dr. A. Štromas VLIKo Seime Florido
je, nepaprastai susidomėjo ne tik mūsų 
politiniai veiksniai, bet ir plačioji iševiijos 
visuomenė. Jis buvo diskutuotas ne tik ten 
pat Sejme, bet ir vėliau dar kelis mėnesius 
išeivijos spaudoje. Viena to plataus klau
simo dalis — nepriklausomybinės progra
mos paruošimo — buvo nagrinėta „Sėjos“ 
žurnalo Skiltyse jau gerokai anksčiau. 
Tam klausimui pritarė ir Seimas ir daugu
ma tų, kurte pasisakė spaudoje.

Tuoj po Seimo VLIKo pirm. dr. K . J. 
Valiūnas, nuvykęs į Romą, gavo Diploma
tijos Šefo St. Lozoraičio pritarimą nepri
klausomybinės programos paruošimui. 
VLIKui sudarius specialią komisiją, reikia 
manyti, tas didelis ir sudėtingas darbas 
gal jau yra įpusėtas.

Antroji dr. A. Štromo 'iškeltojo klausimo 
dalis — Lietuvos valstybingumo išlaikymo 
problema — liko pakibusi ore. Tuo klausi
mu 'diskusijos užsitęsė ligi šios dienos. 
Mūsų laikraščio skiltyse pasisakė V. Ras
tenis, dr. S. Kuzminskas ir kiti nusimaną 
politiniuose klausimuose. Klausimais buvo 
diskutuotas Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitėje Flesinge dr vos prieš savaitę 
šviesos-Santairos suvažiavime Amerikoje. 
Dr. A. Štromas bandė tuo politiniu klau
simu sugundyti „Tėviškės Žiburių“ skai
tytojus, o mes, perspausdindami tą straips
nį, savo skaitytojus. Problema yra labai 
sudėtinga ir įdomi.

Dr. A. Štromas neabejotinai yra paruo
šęs pilną planą Lietuvos valstybingumo 
tęstinumui užtikrinti ir jos pilnačiai atsta
tyti. Bet kol tas planas nėra žinomas mū
sų visuomenei, kyla abejonių, ar jis gali 
būti įgyvendintas. Mes težinome, jog jis 
yra įsitikinęs, kad teisiniu požiūriu Diplo
matijos Šefas Stasys Lozoraitis šiuo metu 
eina Respublikos Prezidento pareigas. Tuo 
remdamasis jis gali paskirti ministrą pir
mininką, o pastarasis savo ruožtu sudary
ti egzilinę vyriausybę.

Ar tokia vyriausybė būtų kieno nors pri
pažinta, tai atviras klausimas, žinome tik 
tiek, kad panašiu tęstinumo pagrindu su
darytoji Lenkijos egzilinė vyriausybė Lon
done nėra niekieno pripažinta. Todėl ji 
neturi jokių galimybių prieiti prie kurių 
nors kraštų vyriausybių. Tiesa, mūsų pa
siuntinybė Vašingtone turi J. A. V-bių 
pripažinimą ir todėl gali atlikti Lietuvos 
laisvės bylai naudingą darbą. Bet ar ji bū
tų pripažįstama ir sudarius egzilinę vy
riausybę, niekias nežino.

Atrodo, kad vyriausybės tų valstybių, 
kurios yra pripažinusios de facto Lietuvos 
įjungimą į Sov. Sąjungą, o taip yra pada
riusios dauguma valstybių, būtų pastaty
tos į keblią padėtį, jeigu būtų paprašytos 
pripažinti de jure Lietuvos egzilinę vy
riausybę. Antra vertus, de jure pripažini
mas eina po de facto, o ne atvirkščiai.

Bet kckioms deryboms su draugiškų 
valstybių vyriausybėmis „Lietuvos valsty
bingumo pilnačiai atstatyti“ taip pat yra 
begalės nenugalimų kliūčių. Tam reikalui 
ir laikas nepribrendęs.

Tokiai padėčiai esant, gal geriau būtų 
susilaikyti nuo pagundos. Ar negalime pa
sitenkinti tariamaisiais politiniais veiks
niais? Pokarinėms aistroms atšalus, nie
kas šiuo metu neginčija nei diplomatinės 
tarnybos, nei VLIKo autoriteto. Telieka 
žiūrėti, kad diplomatinių atstovybių pos
tai būtų išsaugoti ir kad VLIKo veikla, 
kaip siūlo dr. A. Štromas, būtų išplėsta. O 
išeivijos visuomenės, kuri šioms diskusi
joms paskyrė tiek dėmesio, pareiga būtų 
moraliai dr materialiai remti esamuosius 
Lietuvos valstybingumo veiksnius.

LONDONE SUIMTA TERORISTĖ

Rugsėjo 15 d. Londone policija suėmė 
vokiečių teroristę Astrid Proll, kuri buvo 
pakeitusi pavardę ir per pastaruosius 10 
mėnesių dirbo automobilių remonto dirb
tuvės instruktore. Ji buvo viena iš Baader- 
Meinhof gaujos steigėjų ir„ dėl teroristi
nių nusikaltimų Vak. Vokietijoje, buvo per 
paskutinius 4 metus paieškoma.

Vokietijos valdžia reikalauja ją depor
tuoti j Vak. Vokietiją.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS IRANE
Rugsėjo 16 d. žemės drebėjimas Rytų 

Irane sugriovė kelis miestus ir daug kai
mų. Vien Tabas mieste žuvo 11.000 žmonių, 
daug tūkstanių žuvo kituose .miestuose ir 
kaimuose.

Mūsų bendradarbiui
STEPUI POVILAVIČIUI — 

VYKINTUI 
staiga mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jo mielą 
žmoną, šeimą ir artimuosius

E.L. Redakcija

Min. St. Lozoraičiui 80 metu I

Lietuvos Diplomatijos šefui min. Sta
siui Lozoraičiui š. m. rugsėjo 5 d. suėjo 
80 m. amžiaus. Jis gimė 1898. IX. 5 d. Kau
ne, adv. M. Lozoraičio šeimoje. 1918 m. 
Voroneže baigė M. Yčo gimnaziją. Studi

7 dienos
— Lenkijos telegramų agentūra PAP 

pranešė ,kiad nuo lapkričio 4 d. tarp Len
kijos ir Anglijos kursuos lenkų laivų ben
drovės keltas keleiviams ir automobiliams 
pervežti.

— Penki britai, kurie yra laikomi Mor
dovijos Gulago stovykloje, keturiskart į 
metus yra nuvežami j Britų konsulatą 
Maskvoje pasikalbėti. Jie pasakoja, kad 
kailiniai negali gauti siuntinių iš užsienio. 
Scv. Sąjungos piliečiai gauna siuntinius iš 
giminių. Apskritai užsieniečiai kaliniai 
darbo stovykloje yra traktuojami geriau 
už vietinius.

— Prancūzijos prezidentas paskyrė po
nią Moniką Pelltier ministre moterų rei
kalams. Prancūzijos min. kabinete yra dar 
dvi moterys: sveikatos ministrė Simene 
Veil ir universitetų man. Alice Saunier- 
Seite.

— Ganges upės potvynis, apsėmęs dide
lius plotus Indijos, vietomis siekia 2 m gi
lto. Dumblinais vanduo užliejo kelis šimtus 
kaimų ir keliolika miestų. Potvynis pada
rė neapskaičiuojaimų nuostolių.

— Vokietijos policija užtiko Duesseldor- 
fe kelis butus, kur slapstėsi teroristas Wil
ly-Peter Stoll ir jo bendrininkai.

— D. Britanijos gynybos ministerija nu
mato išleisti 1.000 milijonų svarų sterlin
gų nauijo tipo tankų gamybai. Tankas bus 
žinomas kaip MBT-80, bet kaip jis atrodys 
yra karinė paslaptis.

— Vak. Vokietija atsisakė deportuoti į 
Jugoslaviją tris kroatus, kuriuos Jugosla
vijos vyriausybė kaltina terorizmu.

— Milano policija suėmė Corrado Alun- 
ni, kuris buvo paieškomas ryšium su Aldo 
Moro nužudymu. Suimtasis buvo žinomas 
kaip Raudonųjų brigadų teroristų grupės 
vadas.

— Sovietų spauda pradėjo pulti D. Bri
taniją už pasiruošimus parduoti Kinijai 
ginklų ir ikaro lėktuvų. Toks sandėris, pa
gal Maskvą, reikštų 'antisovietizmą ir pa
kenktų sovietų-britų santykiams.

— JAV kongreso specialioje komisijoje 
dar apklausinėjami liudininkai prez. J. 
Kennedžio atentato, įvykusio prieš 15 me
tų, byloje. Žudiko Lee Oswaldo rusų kil
mės žmona, Marina, dar kartą patvirtina, 
jog yra įsitikinusi, kad jos vynas pats vie
nas nužudė prezidentą, neturėdamas jokių 
bendrininkų.

— Birmiinghamo izoliacinėje ligoninėje 
mirė iponia Janet Parker, užsikrėtusi rau
pais dirbdama Birmingham© universiteto 
laboratorijoje, kurioje buvo tyrinėjamos 
užkrečiamos ligos. Prof. Henry Bedson, tos 
lab. vedėjas, nusižudė.

— Per politines riaušes Teherane ir ki
tuose Irano miestuose 'policija nušovė ke
lis šimtus demonstrantų.

— Penkių Vak. Europos kraštų vid. rei
kalų ministrų konferencijoje Vienoje su
tarta dėl priemonių kovai su terorizmu. 
Konferencijoje dalyvavo Austrijos, Pran
cūzijos, Vak. Vokietijos, Italijos ir Šveica
rijos ministrai. 

javo teisę Berlyno universitete. Diploma
tinę tarnybą pradėjo 1923 m., 1938 m>. bu
vo iužs. reik, ministru, o nuo 1939. II. 5 d. 
— nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu mi
nistru Romoje. 1940 m. gegužės 30 d. pa
skirtais Lietuvos Diplomatijos Šefu.

D AS AULYJE
MIRĖ RAŠYTOJAS STEPAS VYKINTAS

Tabor Farm, Mich. Rugsėjo 3 d., sekma
dienį, 8 v. v. mirė svečias iš Vokietijos 
žurn. Stepas Vykintas Povilavičius. Velio
nis mirė staiga simpoziumo metu, pasakęs, 
kad labai didžiuojasi ir džiaugiasi tais 
penkiais neolituanaiis, kurde parodo daug 
idealizmo ir gražiai įkalba ir rašo lietuviš
kai. Buvusių ten penkių daktarų pastan
gos buvo beviltiškos širdies smūgio ištik
tąjį atgaivinti.

Velionis a. a. St. Vykintas buvo gimęs 
1905 m. lapkričio 23 d. šikšnių 'km., Rokiš
kio apskr. Humanitarinių mokslų fakulte
tą baigė 1942 m. Vilniuje. Mokytojavo ke
liose gimnazijose, redagavo Biržų žinias, 
Telšių Balsą ir kitus laikraščius, buvo Lie
tuvos Aido literatūrinio skyriaus redakto
rius. Vokietijoje su kitais įsteigė Minties 
dienraštį ir žurnalą. Bendradarbiavo dau
gybėje laikraščių, yra suredagavęs kitomis 
kalbomis (leidinių, išvertė Rolando, Maha- 
tama Gandhi ir kitas knygas.

Velionis su žmona buvo atvykęs į šiau
rės Ameriką keturių mėnesių viešnagei. 
Dalyvavo Lietuvių dienose Toronte. Vaikai 
liko Vokietijoje, kur velionis bus ir laido
jamas. („Draugas“, 5. IX. 78)

DAR APIE METROPOLITĄ NIKODIMĄ

„Die Welt" prie popiežiaus Jono Pau
liaus I kojų mirusį jaunąjį ortodoksų me
tropolitą Nikodimą aptaria kaip visišką 
Kremliaus garsiakalbį, ištikimą sovietinių 
vadų tarną.

Kai ekumeninės bažnyčių tarybos visu
mos susirinkime buvo pareikštas noras, 
kad būtų svarstomas žmogaus teisių Ry
tų Europoje klausimas, Naugardo ir Le
ningrado metropolitas Nikodimas pakilo 
ir demonstratyviai išėjo pro duris, o pas
kui, kaip bailūs vaikai, visi kiti sovietinės 
imperijos atstovai —- ortodoksai, reforma
toriai ir liuteronai.

Ištikimybę Kremliui jis rodė ir kaip 
Prahos krikščioniškų taikos konferencijų 
prezidentas tarp 1971 ir 1978 m., ir kaip 
rusų ortodoksų bažnyčios „užsienio reika
lų mimisteris 1960-1972 m., ir kaip vienas 
vadovaujančių asmenų ekumeninėse baž
nyčių tarybose.

ATOMINĖS ELEKTRINĖS STATYBA

Atominės elektrinės statyboje Ignalino
je pradėta betonuoti pamatai pirmam 
energetiniam 'blokui. Betonui gaminti ce
mentas yra gaunamas iš Akmenės cemen
to fabriko, 'plienas — iš Sibiro ir Tolimų
jų Rytų.

Ignalinos atominė elektrinė, kurios re
aktorių vienetinis galingumas sieks 1,5 mi
lijono kilovatų, ateityje turės patenkinti 
respublikos poreikius elektrai. Ją numato 
įjungti į Sov. Sąjungos šiaurės-vakarų 
energetinę sistemą.

GEORGIO MARKOVO PASLAPTINGA 
MIRTIS

Londono ligoninėje kraujo užnuodijamu 
mirė bulgarais pabėgėlis Georgio Markov, 
dramaturgais, pabėgęs lilš savo krašto 1969 
m. ir dirbęs BBC radijo Bulgarijai skirto
je programoje. Kaip jo viršininkas sako, 
jis buvęs puikus pranešėjas ir rašytojais.

Prieš mirdamas jis skundęsis, kad ket-

IŠNIEKINO VILNIUJE

The Times (18. 9) praneša, kad Sovietų 
teismas nuteisė studentą Aleksandrą Chiž- 
novą sušaudyti ir jo 17 m. amžiaus bendri
ninką dešimčiai metų sunkiųjų darbų už 
žiaurų išniekinimą visos eilės merginų 
Lietuvos sostinėje W-iniuije. Vieną savo au 
ką jie nužudė.

ŠILTINĖ SOVIETŲ LAIVE

Sovietų keleiviniame laive „Liitva“, ku
rį britų firma išnuomavo turistams vežio
ti, keturi keleiviai susirgo vidurių šiltine. 
Laivas imdavo turistus iš Tilburio uosto 
(netoli Londono) dviejų savaičių turisti
ne; kelionei į Madeirą ir šiaurės Afriką.

Laivą aptarnauja rusų personalas ir du 
rusų gydytojai. Per pirmą kelionę laive 
buvo susirgę 150 turistų, per antrą — 180. 
Buvo nusiskundimų'maistu ir sanitarinė
mis sąlygomis. Britų gydytojai tirta svei
katą 500 įtunistų, kurie pastaruoju keliavo 
tuo laivu.

LIVERPOOLIS IŠSISKYRĖ SU SAVO 
SOVIETINIU DVYNIU

Įvairių valstybių miestai turi savo lyg 
ir dvynius. Britanijos Liverpoolio dvynas 
Sov. Sąjungoje buvo Odesa.

Turėdama galvoje tai, kaip žiauriai Sov. 
Sąjunga susidoroja su disidentais, Liver
pool io miesto taryba nutarė po 23 metų 
bendradarbiavimo nutraukti santykius su 
savo dvyniu Odesa.

Kiek 'anksčiau kažkurio sovietinio mies
to dvynystės atsisakė Britanijos Plymouith- 
as.

SOVIETINIAI LAIVAI GABENA 
VAKARIEČIŲ PASLAPTIS

Sov. Sąjunga yra įsitaisiusi didžiulį 
transporto laivyną. Kad tie jos laivai turė
tų pakankamai darbo, tai net 37 procen
tais pigiau gabena važmą negu vakariečių 
laivai. Tas pigumas kartais veda į pavo
jingus nesusipratimus, kurių vieną iškėlė 
prancūzų 'aviacijos žurnalais.

Belgijos ir Olandijos aviacijos kovos 
lėktuvams F-16 slapti įrengimai gaminami 
Amerikoje, o įmontuojami Europoje. Pa
sirodo, iš Amerikos į Antverpeną juos .at
gabena sovietiniai laivai, kad pigiau būtų. 
Tą kartą, kurį žurnalas imtai, iš Amerikos 
su visais slaptais vakariečių aviacijos 
įrengimais laivas pakeliui dar buvo užsu
kęs ir į Kubą. Tvirtinama, kad dėžės su 
tais įrengimais rastos neatidarytos.

Be kilta ko, Europos Ekonominės Ben
druomenės kraštų vadovybės įsitikinusios, 
kad Sov .Sąjunga tyčia taip numuša kai
nas už transportą, norėdama .išstumti kitų 
kraštų laivus ilš apyvartos ir pati vyrauti 
visur. Lapkričio mėn. EEB transporto ta
ryba žada nutarti atidžiai sekti sovietinio 
prekybos laivyno praktiką, ypač tą kainų 
numulšimą, ir pastai darytis išvadas. Tik 
prancūzai nesą linkę leistis į tokį „karą“.

KAIP ATRODĖ NUŽUDYTASIS 
MOLDAVAS KAREIVIS

Vokiečių „Die Welt“ rugsėjo 7 d. rašė, 
kad dėl tikėjimo buvo nužudytas sovietų 
'armijos kareivis. Jis buvo kilęs iš Čema- 
vicų baptistų bendruomenės Moldavijos 
respublikoje.

Tėvams jis buvo atgabentas cinko kars
te. Nužudytąjį atlydėję karininkai reika
lavę tuojau pat užkasti lavoną, bet moti
na atidarė karstą. Mirusiojo veidas buvo 
visas sudaužytas, akys išbadytos, liežuvis 
ištrauktas, pirštai nukapoti.

SOVIETINIAI MINISTRAI

Lietuvos miškų ūkio ir miško pramonės 
ministras Algirdais Matulionis paleistais į 
pensiją. Jo vieton paskirtais Vytautas 
Pranciškus Lukalševičiius.

Anksčiau paskirtas Lietuvos statybos 
ministru inž. Bronislavas šešplaukis yra 
gimęs 1933 m., baigęs Kauno Politechni
kos Institutą, dirbo Klaipėdoje, o paskuti
niu laiku buvo statybos ministro pava
duotoju.

Jei šv. Povilas sugrįžtų dabar į pasau
lį žurnalistu, tai jis ne tik Reuteriui vado
vautų, bet rūpintųsi gauti laiko televizijo
je.

Popiežius Jonas Paulius I 

virtadienį, rugsėjo 7 d., kažkoks praeivis 
gatvėje įdūrė jam skėčio kotu ir dėl to jis 
susirgęs.

Jo viršininkas saiko, kad Markovas 'bu
vęs nekokios sveikatos, bet neatmetama 
galimybė, kad kažkoks samdinys galėjo 
pasitarnauti Bulgarijos vyriausybei, kuri 
jau ne nuo dabar yna rodžiusi nepasiten
kinimą ita BBC radijo tarnyba.

Bulgarų paišytojo ir BBC Laisvosios Eu
ropos Radijo bendradarbio Georgio Mar
kovo paslaptingą mirtį tyrinėja ne tik bri
tų Scotland Yardas, bet taip pat britų 
kontržvalgyba M15. Spėjama, kad jį nu
žudė komunistų agentas.

Padarius skrodimą buvo pastebėta, kad 
Markovas mirė ne dėl niattūralių priežas
čių. Tačiau dar nepavyko nustatyti, kokie 
nuodai 'buvo panaudoti. Tą reikalą tiria 
valstybinis bakteriologiniam karui tirti 
institutas Porton Down.

Markovui esant Londono ligoninėje, gy
dytojai pradžioje netikėjo jo pasakojimu, 
kad kažkas lietsargio galu įšvirkštė į jo 
šlaunį nuodų. Gydytojai ieškojo kitų su
sirgimo priežasčių, nors jie matė mažą 
žaizdą ir patinimą. Kai sveikatos stovis 
nuolat blogėjo, buvo pakviesti apnuodiji- 
mo specialistai. Tada buvo jau per vėlu.

Policija bando surasti taksistą, nes už
puolikas, sužeidęs Markovą lietsargiu, 
greit sėdo į taksį ir pasišalino. Jis 'buvęs 
vidutinio ūgio, tamsaus veido ir kalbėjęs 
svetimšalio akcentu.

Britų ir emigrantų tarpe spėliojama 
pirežastiis, kodėl Markovas tapo užpuoliko 
auka. Jo transliacijos per BBC radiją į 
Bulgariją daugiausia lietė literatūrą, to
dėl buvo ntettralaus pobūdžio. Tačiau Lais
vosios Europos radijas iš Muencheno 
transliavo jo pranešimus, kuriuose jis kal
bėjo apie bulgarų komunistinės valdžios 
žmones, kuriuos jis pažinojo asmeniškai. 
Tomis transliacijomis Bulgarijoje buvo 
nepaprastas susidomėjimas. Jų klausėsi 
jeigu ne milijonai, tai tikriausiai daug 
tūkstančių bulgarų.

Bet Laisvosios Europos radijo direkto
riaus J. Browno nuomone, sunku įsivaiz
duoti, kad Markovas buvo nužudytas dėl 
tų transliacijų. Jis sako, kad tose translia
cijose nebuvo nieko, kas galėjo užgauti 
bulgarų valdžios žmones. Markovas rašė 
taip paitit Vokietijos radijo svetimų kal
bų transliacijoms.

Vakarų valstybių žvalgyba gerai žino, 
kokiais būdais KGB ir komunistų agentai 
likviduoja politinius priešus, šiais laikais 
eSama nuodų, tarife nepalieka pėdsakų, ir 
mirtis atrodo visiškai natūrali. Tokias in
formacijas suteikė komunistų žvalgybos 
agentai, pasirinkę laisvę.

Kučino vietovėje, netoli Maskvos, yra 
speciali laboratorija ir dirbtuvės, kuriose 
gaminami nuodai ir specialūs revolveriai 
(portsigaro ar plunksnakočio formos). 
Specialiai išmokslinti žudikai dirba sovie
tų diplomatinėse pasiuntinybėse. Buvęs 
KGB Oleg Jalta, likęs Vakaruose 1971 m., 
pasakė, kad apmokytų žudikų esama ir D. 
Britanijoje. Kitais KGB agentas, Bogdan 
Stašynskis, prisipažino nužudęs Vak. Vo
kietijoje du ukrainiečių veikėjus.

G. Markovas prieš kurį laiką pasakojo 
savo knygos leidėjui keistą atsitikimą. Ne
pažįstamas jaunas bulgaras buvo atėjęs 
pas jį į butą, atnešęs rekomendaciją iš vie
no pažįstamo, gyvenančio Vokietijoje. Iš
gėrus po stikliuką, tas svečias jam pasakė: 
„Ar žinote, kad mane atsiuntė čia nužudy
ti Tamstą. Bet aiS to nepadarysiu. Pasiim
siu pinigus ir pabėgsiu“.

Markovo našlė ,36 m. amžiaus Annabe- 
lė, pasekė žurnalistams: „Aš nei kiek ne
abejoju, kad jiis buvo nužudytas, nes tam 
yra priežasčių. Nužudymo priežastis buvo 
jo darbas“.

Kitas bulgarų pabėgėlis V. Kostov, .gy
venąs Paryžiuje, pasakoja, kad jis panašiu 
būdu buvęs sužeistas Paryžiuje. Turėjo 
žaizdą ir aukštą temperatūrą, 'bet pavyko 
pasveikti. V. Kostovas taip pat dirba BBC 
ir Vak. Vokietijos radijo korespondlentu.
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Tomui Vidugiriui 85 metai
D. Britanijos lietuviams gerai žinomas 

ir visų gerbiamas pik. Tomas Vidugiris 
rugsėjo 20 d. švenčia savo amžiaus 85 m. 
sukaktį.

Gėimęs 1893 m. rugsėjo 20 d. ir augęs d> 
džiiųjų knygnešių paunksnėje, Palaukių k., 
Subačiaus vis., Panevėžio aps., tokioje šei
moje ,kuri davė Lietuvai du pasižymėju
sius kovotojus dėl nepriklausomybės, jau
nasis Tomukas pradėjo mokytis Panevė
žyje ir išlaikė to miesto realinėje gimna
zijoje 5 klasių egzaminus. Kilus karui, 
1914 m. jis buvo mobilizuotas į rusų ka
riuomenę ir nusiųstas į turkų frontą Kau
kaze.

Grįžęs į Lietuvą 1918 m. ir sužinojęs 
apie Vilniuje paskelbtą Lietuvos nepri
klausomybę ,tuoj pat pradėjo savo apylin
kėje organizuoti partizanų būrius kovai 
prieš įsiveržusius bolševikus. 1919 m. ko
vo 28 d. 'stojo į Lietuvos kariuomenės Pa
nevėžio Atskirą 'batalioną, kuris, neatsi
žvelgiant į ginklų, ^amunicijos, aprangos ir 
maisto trūkumus, narsiai kovojo Aukštai
tijoje, kol išvijo įsibrovėlius iš Lietuvos 
teritorijos. Pasižymėjęs gabumais ir drą
sa, Tomas Vidugiris 1920 m. buvo pakel
tas i karininkus.

Ilgą laiką tarnavo 4 pėst. pūke. 1932-35 
m. 'buvo 9 pėst. pulko bataliono valdu. 
1935-40 m. — 4 pėst. pulko vado padėjėju.

1944 m. Iliepos mėn. Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė buvo paskyrusi pik. T. Vidur 
girį Panevėžio apskr. viršininku. 1944 m. 
tarnavo Vietinėje Rinktinėje, buvo Pane
vėžio 'aps. komendantu ir nuo 1944. IV. 27 
buvo paskirtas Kauno pulko vadu. Vietinę 
Rinktinę tų pat metų gegužės 15 d. likvi
davus, 'buvo vokiečių suimtas ir kalintas 
Salaspilio kacete Latvijoje. Paleistas i’šva- 
žiiavo į Vokietiją ir 1948 m. atvyko į Ang
liją.

Visuomeninę veiklą T. Vidugiris pradė
jo dar I-mojo pasaulinio karo metu Kau
kaze. Kartu su prof. Vincu Krėve-Micke- 
vičium ir kitais 'tautiečiais Baku mieste 
1916 m. įsteigė lietuvių draugiją ir 'buvo

Nepasiduoti pagundai,
BET IR NENUMOTI RANKA

(Polemika su entuziastais ir skeptikais)

A. ŠTROMAS

Tarptautinėje teisėje -atitinkamos nor
mos buvo taikytinos 'atvejams, 'kur kas la
biau abejotiniems nei mūsų svarstomasis. 
Prisiminkime -kad ir Benešo (skirtingai 
nuo Smetonas atsistatydinusio savo paties 
neabejotinai pasirašytu, tačiau vėliau at
šauktu 'aktu) -pripažinimą, naciams okupa
vus Čekoslovakiją, tos respublikos prezi
dentu, teisėtu jos pilno suverenumo nešio
toju tremtyje.

Iš to, kas pasakyta, seka dvi išvados:
1. Prezidento Smetonos aktas, skiriantis 

naują Lietuvos ministerį pirmininką ir tuo 
pačiu savo įpėdinį, sutinkamai -su vis dar 
veikiančios (ir vienintelės, į kurią Lietu
vos valstybingumas gali būti atremtas, ne
žiūrint į tai, patinka mums ar ne) 1938 m. 
konstitucijos nuostatais, yra teisėtas ak
tas nepriklausomai nuo to, kada ir kur jis 
buvo dekretuotas.

2. Bet kuri Lietuvos -teritorijoje ar sve
tur sudaryta mūsų šalies vyriausybė (ta
me tarpe ir 1941 m. „sukiliminė“ vyriau
sybė) negali būti pripažinta teisėta, jeigu 
ji, A. Smetonai esant gyvam, nebuvo jo pa
tvirtinta, o juo labiau, jei ji aplamai igno
ruotų Smetoną, kaip teisėtą mūsų valsty
bės galvą. Po A. Smetonos mirties ta pati 
tezė taikytina jojo paskirtam ir 'todėl pa
gal 1938 m. konstitucijos 72 str. vieninte- 
li-aim teisėtam jo įpėdiniui Stasiui Lozorai
čiui.

Taigi, kol Stasys Lozoraitis gyvais, gyva 
jo -aismenyje ir teisėta mūsų nepriklauso
mo valstybingumo tąsa tremtyje. Kad to
ji tąsa nenutrūktų, būtina, jog St. Lozorai
tis -savo -aktu -suspėtų paskirti konkretų -as
menį Lietuvos ministerio pirmininko pa
reigoms eiti. Manyčiau, kad nuo tokio St. 
Lozoraičio, veikiančio valstybės galvos 
pareigose, -akto ir reikėtų pradėti veiklą, 

tos draugijos sekretorium. Atvykęs į Ang
liją, įsijungė į DBLS veiklą. Per 25 mietus 
buvo DBLS Centrinio Skyriaus pirminin
ku. Tais Skyrius 1955 m. turėjo 234 narius, 
ruošė koncertus, minėjimus, turėjo ligonių 
lankymo sekciją, rėmė Tautos Fondą ir at
liko 'šimtus kitų darbų. Lygiai prieš 26 me
tus T. Vidugiris pradėjo tva-rkyti Centr. 
skyriaus biblioteką, kurioje tuo laiku bu
vo 372 liet, knygos. Šiandien ta biblioteka 
turi per 2.000 knygų. Knygų skaitytojai 
gyvena visoje D. Britanijoje, tad knygyno 
vedėjas jas siuntinėja paštu. Dabar biblio
teka turi patogų kambarį, knygos gerai 
užlaikomos ir rūpestingai saugomos.

1957-60 m. T. Vidugiris buvo Lietuvių 
Namų iakc. b-vės direktorius ir visą DBLS 
veiklos laiką — nuolatinis suvažiavimų 
atstovas. Ankstyvesniais metais buvo D. 
Britanijoje veikusios Liet. Rezistencinės 
Santarvės vadovybės narys, dabar — Lie
tuvių karių veteranų „Ramovės“ narys, 
Vienybės ir Pirmadienio klubo aktyvus 
narys, paskaitininkais ir meškeriotojas.

Neipirilklauscimoje Lietuvoje 'bendradar
biavo „Karo Archyve“, o išeivijoje — 
„Santarvėje“, kur plačiai aprašė nepri
klausomybės kovais 1918-20 m. Rašinėja 
„Europos Lietuvyje“. Parašė Kupiškio 
operacija“ (Karo Archyvas, VI tomais, 
1935 m.).

Pik. Tomas Vidugiris savo jautriu žmo
niškumu .nuoširdumu ir atviru būdu pa
traukia kiekvieną, kam tenka su juo susi
durti. Įvertindamas jo nuopelnus Lietuvai 
ir D. Britanijos Lietuvių Sąjungai DBLS 
suvažiavimas, įvykęs š. m. balandžio mėn., 
išrinko pik. T. Vidugirį S-gos garbės na
riu.

Sveikindami Tomą Vidugirį jo garbingo 
amžiaus sukakties proga, linkime jam 
ąžuolinės Sveikatos. Stovėk, pulkininke, 
kaip Stelmužės ąžuolais Lietuvos sargybo
je, kol mūsų Tėvynės padangėje pasirodys 
laisvės aušra!

KLEMENSO JŪROS ŠEIMOS
PASIREIŠKIMAI

Po karo Brazilijoje apsigyvenęs rašyto
jas ir laikraštininkas Klemensas Jūraitis- 
Jūra baigia rengti naują eilėraščių knygą 
„Paberti žodžiai“.

Jo sūnus Rimgaudas profesoriauja vals
tybiniame Londrinos universitete. O duk
tė Živilė studijuoja universitete ir rašo 
tezę iš Brazilijos lietuvių 'imigracijos isto
rijos!

ELEGIJA
Šypsosi už lango baltos vyšnios žiedas, 
Šypsosi už lango obelų žiedai.
Čia mana jaunystė su žiedais prabėgo, 
Čia žieduos paskendo ateities planai.

Čia prie vyšnių sodo motina rymojo, 
Žvelgdama į kelią: ar sugrįš sūnai? 
Čia Į didį kelią vyšnios žiedas mojo, 
O sugrįžus lenkės obelų žiedai.

(Eilėraštis, gautas ils Lietuvos) 

nukreiptą į Lietuvos valstybingumo pilna
ties -atstatymą tremtyje.

Yra žinoma, kad Baltijos valstybių in
korporavimas į Sovietų Sąjungą nėra de 
jure pripažintas nė vienos nuo Sov. Sąjun
gos šiuo įmetu nepriklausomos ir 1940 m. 
j-au egzistavusios valstybės. Tuo pagrindu 
nurodytos valstybės pripažįsta ir tas Bal
tijos valstybių institucijas, kurios tęsia sa
vo egzistenciją nuo nepriklausomybės lai
kų, pavyzdžiui, jų pasiuntinybes, kurios 
1940 im. įvykusios Okupacijos faktu nebu
vo ir negalėjo būti panaikintos.

Šiuo atžvilgiu Lietuva niekuo nesiskiria 
nuo Latvijos ir Estijos. Tačiau -ils itų trijų 
respublikų Lietuva yra vienintelė, kuri dėl 
'aukščiau minėtų priežasčių taip pat turi 
teisiškai nepriekaištingą pagrindą -atkurti 
tremtyje lir savo vyriausybę kaip konsti
tucija pagrįstą 1940 m. egzistavusios ne
priklausomos Lietuvos vyriausybės tąsą. 
Pats Lietuvos inkorporavimo į Sov. Sąjun
gą nepripažinimas teisiškai įpareigoja to 
fakto nepripažįstančias valstybes be sąly
gų ir išlygų tokią Lietuvos egzilinę vyriau
sybę pripažinti lygiai tais pačiais pagrin
dais, kuriais jos pripažįsta teisėtomis Lie
tuvos ir kitų Baltijos valstybių veikiančias 
savo 'kraštuose pasiuntinybes.

Šis teiginys išreiškia, tarp kitko, ne tik 
paskiro teisininko nuomonę, bet ir vienin
gą -išvadą, prie kurios -priėjo visa eilė 
stambiausių pasaulio autoritetų tarptauti 
nės teisės 'bei politinių mokslų srityse, sv 
kuriais 1977 m. lapkričio mėnesį San Fran- 
ciske tarptautinės mokslų vienybės konfe
rencijos metu šių eilučių -autoriui teko ga
na detaliai apsvarstyti Lietuvos valstybin
gumo problemas. **) Nebuvo šių svarsty 
bų dalyvių tarpe ir didesnių nuomonių 
Skirtumų dėl to, kad šiuometinė padėti? 
Rytų-Vakarų santykiuose yra visiškai pa
lanki tam, kad teisiškai nepriekaištingai 
pagrindais sudaryta egzilinė Lietuvos vy

Naujienos senuose laikraščio puslapiuose
(„Lietuvos Žinių“ 1938. IX. 17 numeris)

Vienais bičiulis atnešė mūsų laikraščio 
redakcijom (parudus), sunešiotą, dėl to ap
spurusį 1938 m. rugsėjo 17 d. „Lietuvos Ži
nau“ numerį. Jau 40 metų, kai tas laikraš
čio numeris pasirodė, dėl to įdomu, kas 
tuomet dėjosi Lietuvoje ir pasaulyje.

Pradėkime nuo Lietuvos, nes to nume
rio 9 puslapyje atspausdintas toks lyg ir 
šiandien aktualius reportažas: „Gerulai
tis — Lietuvos teniso meisteris“. Ne, ne 
apie dabar svetur išgarsėjusį Vitą rašoma, 
o apie jo tėvą Vytautą.

O jeigu jau pasukome į kronikos 'pusla
pius, tai juose ir da'irykimės. Tąkart, va- 
karyklščiui universiteto salėje buvo prasi
dėjęs Lietuvos geografų kongresas, kurio 
garbės prezidiume sėdėjo universiteto rek
torius prof. M. Roemeris, direktoriai Vafj- 
tekūnas ir Soblys, prof. Z. Žemaitis, pik. 
Krikščiūnas pranešimus ir paskaitas skai
tė grupė universiteto personalo žmonių. 
Dviems dienoms geografai ruošėsi važiuo
ti į pietinę Lietuvą.

Kitos naujienos: baigusios Vaikelio 
Jėzaus draugijos mergaičių amatų-rudšos 
mokyklą mergaitės varomos lauk, nors jos 
neturi kur pasidėti; vidurnaktį Laisvės 
alėjoje susimušė naktibaldos, ir vienas 
buvo peiliais apibadytas; teisių fakultetan 
dirbti paskintas prof. Zengeris; Gediminas 
Lapenas gavo išimtinę teisę Lietuvoje pha>- 
tinti Šančiuose gaminsimus miltelius auto
mobilių 'padangoms apibarstyti, kad būtų 
patvaresnės; kažkoks jokios pilietybės ne
turįs Broi'tmanas suklastota garantija ga
vo iš banko 8 tūkst. litų ir dingo; „Techino- 
ijmportas“ skelbėsi gavęs naują siuntą 
SSSR lengvųjų automobilių ir sunkveži
mių; Žaliakalnyje mergina peršovė savo 
meilužį; leista steigti 100 naujų grietinės 
nugriebimo punktų; buvęs saugumo de
partamento valdininkas Povilas Lašas- 
Spiriidoinovas Savanorių prospekte Kaune 
atidarė „Pavasario“ restoraną; „Vyriausy
bės žinios“ paskelbė, kad saugumo depar
tamento valdininkai Valteris ir Jurgis Ko- 
chai ir H. Reichertias pakeitė pavardes pir
mieji į Kovus, o pastarasis į Rimvydą, o 
prokuroro padėjėjas Krygeris į Krigelį: 
darbo -inspekcijos atstovai ‘tikrino „Šilko“ 
fabriką Vilijampolėje ir išsiaiškino, kad 
darbininkams nemokamos nustatytos atly
ginimo normos, neišduodamos atsiskaity
mo knygelės, pačiam fabrike nešvaru, o ir 
Sragavičiaus baldų fabrike rasta panašių 
trūkumų.

Kronikoje iš Šiaulių rašoma apie namų 
savininkus, kurie norėjo pasisavinti pirkė
jo 15.000 litų, bet ir apylinkės ir -apygar
dos teismas pripažino, kad pinigai grąžin
tini net su 'procentais, ir dar priteista 2.000 
litų teismo 'Išlaidų.

Vidaus reikalų ministerija turėjo pa
ruošusi trijų įstatymų projektus. Vienas 
jų — suprastintas pilietybės įstatymo 
projektas. Pagal naująjį pasų įstatymo 
projektą numatyta, ikad miestuose juos iš
davinės burmistrai, o valsčiuose viršaičiai 
(tuo metu vietoje pasų -būdavo išduodami 
-asmens liudijimai, o pasus numatyta keis
ti visiems krašto gyventojams). Trečiasis 

riausybė gautų pilną tarptautinį pripaži 
nirną.

Manyčiau, kad šie samprotavimai duo
da mūsų veiksniams ir pirmoje eilėje Di
plomatinei Tarnybai -pakankamą pagrindą 
nedelsiant pradėti derybas su užsienio 
valstybių atstovais dėl sąlygų bei galimy
bių egzilinei Lietuvos vyriausybei iš jų 
pusės pripažinti. Šios derybos, mano -nuo
mone, turėtų-būti vedamos daugiau iš kie- 
tai-reilklių nei iš prašančiai-nuolainkių po
zicijų. Pralošti šiose derybose mes neturi
me ko, laimėti gi galime daug, net tuo -at
veju, jei ir neatsieksime iš karto savo pa
grindinio tikslo. Pradėti tokias derybas ir 
jas be atvangos vesti, įtraukiant į jų eigą 
simpatizuojančius mūsų ‘bylai politinius 
bei visuomeninius veikėjus, mokslininkus 
bei kultūrininkus, o taip pat ir neutralias 
teisines įstaigas, — ir yra vienas iš svar
biausių paruošiamųjų veiksmų mūsų vals
tybingumo pilnačiai tremtyje atstatyti.

Užsienio valstybių nereikėtų statyti 
prie® įvykusį faktą ir reikalauti jau post 
factum jo pripažinimo. Daug geriau būtų 
jas tam faktui -iš anksto paruošti ir per tai 
numatyti jų galimas reakcijas, o sutinka
mai su jomis numatyti ir tolimesnės veik
los kelius.

Kiltas irgi labai svarbus uždavinys yra 
nuodugniai paruošti organizacinę bazę, 
konkretų planą egzilinei Lietuvos vyriau
sybei sudaryti. Tas planas turėtų būti 
toks, kad jo įgyvendinimas būtų įmanomas 
bet kuriuo metu. Čia, žinoma, pagrindinė 
funkcija atitektų asmeniui, einančiam 
valstybės galvos pareigas, kuris turėtų 
veikti iš vien su visais mūsų pagrindiniais 
veiksniais, pirmoje eilėje su VLIKu.

Nėra paslaptis, jog sudaryti tinkamas 
sąlygas tokiam vieningam mūsų veiksnių 
darbui nurodyta linkme reikėtų nemažai 
pastangų. Nepaskutinį vaidmenį čia turė
tų suvaidinti ir mūsų dšeiviškosdos visuo
menės spaudimas į veiksnius, -ir ypač mū
sų -spauda, nenuilstamai propaguodama 
Lietuvos valstybingumo tęstinumo užtik
rinimo -bei jo pilnaties atkūrimo tremty
je -reikalą.

Tik po to, kai -derybos su -pagrindinėmis 
Vakarų -pasaulio valstybėmis duos bent 
tam tikrų teigiamų rezultatų ir kai visi 

projektas — vietovardžių atlietuvinamo, 
ištaisymo, keitimo, naujų vietovardžių da
vimo.

Rašoma, kad spalio 8 d. Rygoje kviečia
ma Baltijos valstybių turizmo atstovų kon
ferencija.

Dar rugsėjo mėn. turėjo į Kauną atvyk
ti Turkijos altstova-s Berlyne tartis dėl pre
kybos.

Numatyta egzaminuoti revizorius.
Skyriuje iš teismo salės rašoma apie 

žmogžudžius, kurių vienas gavo 10, o kitas 
4 m. kalėjimo, 'apie Kybartų pilietį D. EHer- 
šteiną, kuris vekseliuose padirbinėjo pa
rašus, už tai -gavo pusantrų metų -sunkiųjų 
darbų kalėjimo, aipie už vagis neteisingai 
liudijusį laleksotiškį T. Rezniką, kuris nu
baustas metams kalėti, ir apie reoidivistę 
vagilę J. Kalinauskaitę-Tišlkienę, kuriai 
paskirta pusantrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo bausmė.

(bus -daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

MIRĖ TEIS. J. KRYGERIS

1978. VII. 1 d. Clevelando ligoninėje, 
JAV, vėžio liga mirė teis. Juozas Krygeris. 
Gimęs 1899 m. gruodžio 20 d. Kelmanonių 
km., Marijampolės apškr., 1920 m. baigė 
Marijampolės realinę gimnaziją ir 1930 m. 
VDU teisių fakultetą: 1939 m. buvo paskir
tas Kauno apygardos teismo teisėju ir tas 
pareigas ėjo iki bolševikų okupacijos. Iš 
Vokietijos emigravo į Ameriką, kur kal
bos -nemokėdamas dirbo fizinį darbą. Kol 
sveikata leido, J. Krygeris dirbo įvairiose 
liet. organizacijose ir bendradarbiavo 
spaudoje.

ALTOS SUVAŽIAVIMAS
Metinis Amerikos Lietuvių Tarybos su

važiavimas Čikagoje įvyks spalio 21 d. Su
važiavime bus aptarta 1979 m. šauksimo 
lietuvių kongreso reikalai ir bus renkama 
nauja ALTos vaidyba.
TRYS SENOS LIETUVIŠKOS BIBLIJOS 

VENEZUELOJE

Jūratė Statkutė de Rosales „Dirvoje“ ra
šo apie tris senus biblijos lietuviškus lei
dimus Venezueloje.

1865 m. Berlyne „iszpaustas prie Trowii- 
tzsch ir -sūnūs“ leidimą ji pati turi. O du 
kitus, 1861 ir 1866 m., Arcaya bibliotekoje 
surado, net kaitialogan neįtrauktus, nes, 
matyt, darbuotojams nebuvo aišku, kuria 
kalba tos 'knygos yra. Ir tie abu leidimai 
atspausti Berlyne „prie Trowitzsch ir sū
nūs“.

Tik vertimai skirtingi, ir J. Statkutė de 
Rosales -spėja, Ikad 1861 m. leidimia-s buvo 
skirtas Didžiajai Lietuvai, o 1866 m. Ma
žajai. Pirmajame, pavyzdžiui; rašoma: 
„Jozdui gimime Jekoniošiius ir jo brolei, čė- 
se Bialbyloniško apkalimo“, o antrajame 
tas -pats sakinys: „O Joziozsus pawaise Je- 
chon'ioszą ir brolus jo; kaip -buwo nuwesti 
Babilonain“.

pagrind'iniiiai mūsų veiksniai susitars dar
niai veikti Lietuvos valstybingumo pilna
ties atstatymo kryptimi, — Lietuvos egzi- 
linės vyriausybės sudarymo galimybė taps 
realiu, praktiškai sprendžtamu politiniu 
'klausimu. Ir netgi šiose sąlygose reikėtų 
dar pasvarstyti, kiek yra tikslinga tekią 
vyriausybę atitinkamu momentu praktiš
kai jau sudaryti. Žinoma, jei pavyktų i® 
anksto užtikrinti išeivijos visuomenės bei 
jos -pagrindinių veiksnių teigiamą nusista
tymą tuo klausimu, tad egzilinės vyriausy
bės sudarymą galima būtų laikyti jau ab
soliučiai pribrendusiu ir neatidėliotinu 
reikalu, kurį tuoj pat būtina pradėti prak
tiškai vykdyti.

Tačiau, kad tokia padėtis bent -perspek
tyvoje galėtų tapti realia, reikėtų baigti 
bevaises diskusijas tarp entuziastų ir 
skeptikų ir j-au betarpiškai imtis konkre
taus bei sistemingo paruošiamojo darbo 
šiame straipsnyje -nurodytomis kryptimis. 
Imtis žygių sudaryti egzilinę vyriausybę, 
iš anksto neatlikus tokio paruošiamojo 
darbo, būtų tiek pat pragaištinga, kiek ir 
aplamai atsisakyti nuo Lietuvos valstybin
gumo pilnaties atkūrimo tokios vyriausy
bės asmenyje. Kas žino, gal sėkmė, suda
rant tarptautinėje plotmėje pripažintą 
Lietuvos egzilinę vyriausybę, atidarys ke
lius ir Latvijos bei Estijos tarptautiškai 
pripažintų vyriausybių sudarymui, o taip 
pat ir įvairioms kitoms mūsų bylai teigia
moms politinėms perspektyvoms!

*) Tas pats taikytina ir Latvijai, kurios 
prezidentas Karolis Ulmanis „prezidenta
vo“ iki pat Latvijos paslkelbimo sovietine. 
— Negalima nepažymėti, kad yra duome
nų, 'jog Paetso atsistatydinimo 'aktas bu
vęs suklastota-s, jog jis pats jo niekada ne
buvo pasirašęs. Tačiau oficialiai šis -aktas 
buvo išleistas Paetso vardu ir anuo metu 
to akto neužprotestavo nei Estijos minis
terial ,nei diipiomiateii (pats Paetsas buvo 
tuoj pat po to suimtas ir išgabentas į Ru
siją).

**) Tokia autoritetingos ekspertų gru
pės vieninga nuomonė šiuo klausimu galė
tų būti gana efektingai panaudota, prak
tiškai isprendžiant Lietuvos valstybingu
mo pilnaties aitstatymo tremtyje uždavinį.

PLB KONTROLĖS KOMISIJA

Penktajame Pasaulio Lieliuvių Bendruo
menės Seime, kuris įvyko 1978 m. birželio 
30-liepcis 4 dienomis Toronte, Kanadoje, 
buvo išrinkta nauja PLB Kontrolės Komi
sija.

1978 m. rugsėjo 1 d. Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros Centre, Southfielde, Mi- 
chigaine PLB Kontrolės Komisija turėjo 
pirmą posėdį, kuriame pareigomis pasi
skirstė sekančiai:

pirmininkas — Vyta-utias Kutkus, sekre
torius — Jonas Urbonas, nariai — dr. 
Adolfas Darnusis, dr. Kęstutis Keblys ir 
Jurgis Mikaila.

PLB Kontrolės Komisijos adresas: 6940 
Hartwell, Dearborn, MI 48126.

SUVENYRINIS LEIDINYS APIE PLB

Esame skaitę laikraščiuose PLB Seimo 
aprašymus ir iš jų susidarėme šiokį tokį 
vaizdą, kas ten buvo kalbėta, svarstyta, 
nutarta, kas išrinkta. Bet pasirodo, kad to 
'Penktojo PLB Seimo Toronte proga buvo 
išleistas ir suvenyrinis leidinys. Iliustruo
tas tas leidinys, tai iš jeime 'sudėtų nuo
traukų imia-tyti, kas tanpseimiiniais metais 
vadovavo kuriai .lietuviško darbo sričiai, 
kokie žymesni įvykiai paliko pėdsakus fo
tografijoje.

O ralštu PLB vadavai aptaria kiekvienas 
savo darbo -sritį, kas joje nuveikta. Žino
ma, kai kuriems kraštams gal -ir nesmagu 
bus apie save skaityti, kad, pavyzdžiui, lie
tuviško švietimo reikalu prieita iki akla
gatvio. V-a, Vokietijoje, kurioje lietuvių 
vis dėlto nemlaža, tėra tik viena pradinė 
lituanistinė mokykla su 6 mokiniais. Didž. 
Britanijoje, deja, nė vienos mokyklos ne
bėra. Tuo tarpu ne tik Australijoje, JAV 
ir Kanadoje, bet ir Pietų Amerikos kraš
tuose -mokyklos tebeveikia, ten kai kur šia 
jaunimo lietuviško švietimo prasme prasi
deda net tam tikrais -atgimimas (pvz., lei
džiami tiems kraštams pritaikyti vadovė
liai, žodynai).

Įvairių kraštų bendruomenių -praneši
mai sudaro apytikrį vaizdą, kas darosi 
svetur lietuviškame pasaulyje. Apie Brita
nijos lietuvius leidinyje atspausdinti net 
du pranešimai — vienas pateiktas DBLB 
pirm. S. Kasparo, antras DBLS sekr. A. 
Vilčinsko.

Leidinys pavadintas šitaip: „V-sis PLB 
Seim'as 1978 birželio 30-liepos 4, Toronto, 
Ont.“

MOTERYS, KURIOS VERŽIASI 
Į MOKSLŲ PLATUMAS

Toronte (Kanadoje) gyvenanti Aušra 
Gylytė-Kiarkienė buvo bakalaurės laipsniu 
baigusi gamtos mokslus ir dirbo universi
tete tyrimų asistente.

O dabar magistrės laipsniu ji baigė lite
ratūrą, parašydama darbą apie socializmą 
anglų XIX -amžiaus literatūroje.

JAV Pardue universitete bakalaurės 
laipsniu biologijos mokslus baigė Birutė 
Vilutienė ir buvo priimta Hrimmonde į li
goninę medicinos technologijos studijoms 
tęsti, kaip baigusi aukščiausiu pažymėji
mu.

Ji studijas pradėjo jau išauginusi du sū
nus.

MOKYTOJŲ UŽTENKA, TIK NORINČIŲ 
MOKYTIS REIKIA

PLB buvęs pirmininkas inž. Br. Nainys 
siuntė į Pietų Ameriką Danguolę Tamuno- 
nytę, -kad Argentinoje, Brazilijoje ir Uru
gvajuje pravestų kursus tiems, kurie su
tiktų dirbti lituanistinėse mokyklose.

Bet „Argentinos Lietuvių Balso“ bendra 
darbe Ona Pasvalietė rašo:

„Argentinoje, Brazilijoje ir Urugvajuje, 
kas norėjo išmokti lietuvių kalbos, galėjo 
labai lengvai, be jokio vargo. Čia rasime 
gerą pedagogę, buv. gimnazijas mokytoją 
Eleną Vilčjnskaitę Ryselienę, diplomuotą 
mokytoją Sofiją Oželytę Nalivaikienę, An
taniną Dzikaitę Mikelionienę, o ir „Laiko“ 
redaktorė Ona Lukšytė Kairelienė galėtų 
pravesti kursus.

„Brazilijoje yra daug daugiau pedagogų, 
kurių čia pavardžių neminėsiu. Ten iš N. 
Lietuvos buvo prisiųsti net keli mokytojai, 
kurių dėka Brazilijoje jaunimas, gal būt, 
daugiausia iš visų Pietų Amerikos valsty
bių kalba lietuviškai“.

KITAIP DAUGINAMAS „IŠEIVIŲ 
DRAUGAS“

Škotijoje leidžiamasis „Išeivių D,rau
gas“ rugsėjo mėn. -išėjo spausdintas rota
torium (2 puslapiai).

Paantraštėje jis vadinsimas Škotijos lie
tuvių biuleteniu.

Atsiusta paminėti
Baltic News, Nr. 3 ir 4, 1978 m. June- 

September. Gražiai leidžiamas iliustruotas 
biuletenis anglų kalba. Susipažinimui 
siunčiamas nemokamai. Adresas: Baltic 
News, H. E. L. L. P., Post Office Box 272, 
Sandy Bay, Tasmania, 7005, AUSTRALIA. 
LIA.

šaltinis. Nr. 4. 1978 m. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas, išeina kas antras 
mėnuo. Notitinghamias, D. Britanija.

Lituanus, Nr. 2, 1978. Lietuvių meno ir 
mokslo žurnalais anglų kalba. 80 psl. Lei
dėjų adresas: 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 
60629, USA.

Skautų Aidas, 1978 m. gegužis. Oficia
lus Lietuvių Skautų S-gos organas, Čika
ga.
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Laiškas iš Amerikos (6)
„SOVIETŲ POGRINDIS“ MŪSŲ TARPE...

Kelios mano pastabos apie lietuvių su
siskaldymą Amerikoje rodytų, jog čia tu
rėjo būti nerimo, įtampos, audrų ir, žino
ma, ginčų t e galo. Taip, tiesa — būta ir te
bėra. Aš tik norėjau užregistruoti tos rai
dos šaknis, pradžią, aplinkybes ir priežas
tis, ii!š kurių labiau aiškėja dabartis.

Politinio ir visuomeninio gyvenimo ver
petai ir drumzlės, mat, visada daugiau ma
žiau veikia bei nuspalvina kultūrinius ir 
dvasinius tos visuomenės sektorius, apie 
kuriuos jūsų reporteriui būtų netgi įdo
miau dar suregzti vieną kitą laiškelį. Jau 
nebe pirmi metai ir jam kai kada pasi
šiaušdavo žūstantys plaukai, lietuviškiatme 
gyvenime ir spaudoje regint tokias naujas 
spalvas .ir klausantis tokių drastiškai' žiau- 
rėjančių gaidų, kokių pokaryje dar nebū
ta. Gal ko panašaus būta nebent prieš Pir
mąjį pasaulin! ikarą, kai čia įvykdavo žūt
būtinės katalikų ir šliuptamių kautynės.

Pavyzdžiu būtų galima paimti „Naujie
nų“ dienraščio vedamuosius bei kitus sla
pyvardžiais ar tikrom pavardėm pasirašy
tus straipsnius. Po ilgamečio redaktoriaus 
P. Grigaičio mirties socialdemokratinės ir 
liberalinės „Naujienos“ netrukus visiškai 
pasikeitė. Jos pasiskelbė „visų lietuvių 
.laikraščiu“ ir kasdien ėmė dėstyti, ko 
Amerikos lietuviams ir Lietuvai reiklia ir 
ko nereikia. Ta kilnia dingstimi buvo už
imta pati griežčiausia, Ikon servą tyviiaiusiia, 
maždaug voldemarininkišlka linija: ko an- 
tikomunistiškiausia, ko „altiškiausiia“, ko 
patriotiškiausia, ko tautiškiausia, ko krikš
čioniškiausia. ko moraliausia, ko kovin- 
giiausia — nieko ne mažiau, kaip tik su
per!.. Kad net aš, palyginti ramus ir pri- 
silpęs žygiuose kareivis, savo paskutinėje 
knygoje nebeiškenčiau paklausti: — kaip 
čia dabar 'atsitiko, kad į vieną vietą bro
liškai susitelkė dvejopi šovinistai? Vadi
nasi, tie, kurie labai gerbė A. Voldemarą 
ir ligšiol gynė jo idėjas, ir tie, kurie ka
daise į Voldemarą iš revolverio šovė?..

Niekas labai neginčys, kad stoti už pa
triotiškiausias ir moraliausias idėjas, pul
ti 'tautinio darbo kenkėjus, Skelbti nenuo
laidžiausią kovą komunizmui ir Lietuvos 
okupantams yra visai neblogi užmojai. 
Tam daugelis, jei ne visi, galėtų įtik pritar
ti. Deja, tokio visuotinio pritarimo „Nau
jienoms“ dar čia nepastebėta. Gal dėl to, 
kad daugelį ima gąsdinti laikraščio veda
mųjų bei kitų straipsnių ligšiol neregėtas 
griežtumas, drąsumas, visko žinojimas, ge
nialus išmanymas ir toks atšiaurus 'kiapo- 
jiimas, kaip kirviu.

Ir kertama vis vienodai: kas taip negal
voja, kaip laikraščio rašytojai, tas nieko 
neišmano. Altos didingo darbo griovikai 
ir Bendruomenės veikėjai yra tik Obsku- 
rantai ir okupanto talkininkai. Ypač nie
ko apie politiką neišmano S. Barzdukas ir 
kiti Liet. Bendruomenei vadovaujantys as
menys. Nes jie gi — tik frontininkai (kas 
jiau savaime yra neišmanymo ir kenks
mingumo sinonimas). Taip pat nieko apie 
politiką neišmano „Draugo“ redaktoriai 
kun. P. Garšva ir Br. Kviklys, o redakto
rius ir poetas Kazys Bradūn'as nieko ne

Kur išgeriama daugiau ?
32-me Antialkoholio ir lantinarkotikų 

konferencijoje, kuri neseni jai pasibaigė 
Varšuvoje, dalyvavo 800 delegatų, suva
žiavusių iš 50 valstybių. Visus delegatus 
nustebino Lenkijos mokslų akademijos 
narys ir žinomas sociologas dr. Wierzbic- 
ki, pasakęs, kad alkoholizmui plėstis pa
lankią dirvą sukūrė komunistinė santvar
ka.

Dr. Wierzbicki pradėjo savo paskaitą ci
tuodamas Suomijoje 1972 m. surinktus 
statistinius duomenis, kurie rodo, kad ko
munistiniai kraštai sunaudoja alkoholio 
daugiausiai. Tais metais daugiausia alko
holio sunaudojo Lenkija, Sovietų Rusija 
ir Vengrija, užimdamos pirmą, .antrą ir 
trečią vietą pasaulyje. Užsienio korespon
dentai pastebėjo, kad lenkų mokslininkas, 
kalbėdamas apie 'sovietus nenaudojo žo
džio tarybų, bet sakė sovietų Rusija, kas 
yna Lenkijoje neįprasta..

Nagrinėdamas masinio alkoholio naudo
jimo komunistų valdomuose kraštuose 
priežastis, dr. Wierzbicki įrodinėjo, kad 
jos įkyla iš centralizuoto krašto ūkio pla
navimo. Lenkijoje, pavyzdžiui, atitinkama 
ministerija turi išpildyti savo planą kas
met parduodant vis daugiau degtinės. Jis 
nurodė mažą vietovę, kur užtektų 6 deg
tinės parduotuvių, o ten jų esama 25.

Antialkoholinis sąjūdis įvairiuose ko
munistiniuose kraštuose yrą nepageidau
jamas. Jam yra daromos įvairios kliūtys, 
nors V. I. Leninas reikalavo iš savo pase
kėjų visiškos abstinencijos. Konferencijos 
išvakarėse, 'tiesa, Lenkijos spaudoje pasi
rodė antialkoholinių straipsnių banga, bet 
kalbėtojas abejojo, ar tai nebuvo padary
ta tik geram įspūdžiui sudaryti suvažiuo
jantiems į Varšuvą specialistams bei žino
vams.

Dr. Wierzbickiui baigus kalbėti, iš savo 
vietos pakilo partijos atstovas, kuris ap
kaltino kalbėtoją simplifikacija. Kilus sa
lėje triukšmui, konferencijos pirm. John 
Nobel, amerikonas, pertraukė iposėdį karš
čiui atslūgti.

Po pertraukos kalbėjo kitas Lenkijos at- 
į stovais, I. Wald, kuris pasakė, kad negali

išmano apie literatūrą. „Aidų“ žurnalo re
daktorius J. Girnius „nepažįsta sovietų 
gyvenimo". Dr. A. Štromas apskritai labai 
įtartinas ir, žinoma, nieko neišmano apie 
užsienio lietuvių problemas. Ir aš iš „Nau
jienų“ redaktoriaus nekartą gavau atesta
tą: nei dalbar, nei anksčiau nieko neišma
niau apie politiką, gal tik šiek tiek pasi
žymėjau... stilistikoje (bet ir tas pripaži
nimas silpnėja, čr man visvien artėja vi
suotinio neišmanymo fazė).

Tai taip mes dabar Amerikoje ir disku
tuojam lietuviškąrias problemas. Kaip' 
aniedu išdidūs senukai, visiškai įkurti, ry
tą parke per pasivaikščiojimą susitikę. 
„Laibas! Tai ką, ar išėjai pasivaikščiot?“ 
— klausia pirmasis. „Ne, visai ne! Einu 
pasivaikščiot“, — atsiliepia antrasis. „O, 
atsiprašau“, linkčioja vėl pirmasis, — „o 
aš maniau, kad išėjai pasivaikščiot“...

Štai vieno „Naujienų“ vedamojo (Nr. 86, 
1978. IV. 11), vardu „Sovietinis pogrindis“, 
kelios pagrindinės mintys apie mūsų kul
tūrinių sopulių visumą. Girdi, „sovietinis 
pogrindis Amerikos lietuvių tarpe veikia“. 
Ir jau kiekvienoje lietuvių grupuotėje, bet 
labiausiai tai lietuvių katalikų tarpe. At
eitininkai išleido pornografinį rašytojo žy
do Ic. Mero romaną „Striptizą“, kurį ap
gaulės būdu išpardavė. Sovietinis pogrin
dis jau veikia ir Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyboje, nes jos pirmininkas kun. 
L. Apdriekus įteikė Merui Lietuvių Fondo 
parūpintą 1.000 dolerių premiją...

Ta sovietinių pogrindininkų apgaulė 
siautėja visur. Jaunimui rodomi sovieti
niai filmai, organizuojami koncertai sovie
tiniams dainininkams, Giedrei Kaukaitei 
dargi buvęs įkištas kelių šimtų dolerių ho
noraras už sentimentalias daineles, gi ra
dijo valandėlėse pilna sovietinių sirenų 
(atrodo, galvoje turima estradinės muzi
kos iš Vilniaus plokštelių grojimai?)...

Tai tik kelios kirvio ašmenų informaci
jos Iš vieno vedamojo — o jų jau būta šim
tai, kaip ir šiaip kitur panašių straipsnių. 
Kelis metus be perstojo truko akcija prieš 
vadovėlį pradžios mokykloms „Tėvų na
meliai brangūs“, kur šalia B. Brazdžionio 
eilėraščių buvo rasta baisiausios komunis
tinės propagandos ir neprilkl. Lietuvos gy
venimo niekinimo. Lietuvių katalikų vie
nuolijos — marijonai, pranciškonai ir 
ypač jėzuitai — nuolat „imamos ataskaii- 
ton“ už bendradarbiavimą su okupantu ir 
už kenksmingus žygius benaikinant krikš
čionybę.

Iš laikraščių didžiausioje nemalonėje tai 
„Draugo“ dienraštis, kurio redaktoriai, 
kaip minėta, nieko neišmano nei apie po
litiką, in'ei apie kultūrą dr literatūrą. Vie
nas iš įrodymų — kaid pernai premijavo 
jauno rašytojo Kazio Almeno detektyvinį 
romaną „Saują skatikų“. Mat, tas roma
nas taip palt pornogirafiškias ir su vienu sa
vo personažu neabejotinai prosovietinis.

Taigi išeina, kad sovietinis pogrindis jau 
plačiai sužydėjo ir mūsų kultūros kiemuo
se. Nežinau, svyruoju, — bet gal vertėtų 
apie tai kiek šnektelti Europos lietuviams, 
kaip atrodo, dar gyvenantiems ramesnėse 
užuovėjose?

Bronys Raila

ma tvirtinti, jog santvarkos pakeitimas tu
ri įtakos į žmogaus elgesį. Blogų papročių 
galima pastebėti kiekvienoje santvarkoje. 
Jis patiekė 1977 m. statistikos duomenis, 
pagal kuriuos alkoholio sunaudojime Len
kija stovi’ vis dar pirmoje vietoje, bet po 
to seka Kanada ir Liuksemburgas. Kiti 
kalbėtojai nurodė, kad eilė valstybių, su 
Sov. Sąjunga priešakyje, nesuteikia jokių 
duomenų 'apie alkoholio sunaudojimą. 
Lenkijos sovehozų darbininkai išgeria žy
miai daugiau degtinės, negu privatūs ūki
ninkai.

„ŠARŪNAS“ VILNIAUS UNIVERSITETO 
TEATRE

Vilniaus universitete atgaivinta sena 
vaidinimų tradicija. Kaip „Pergalėje“ ra
šo J. Lankutis, „Universiteto kiemuose bei 
salėse dabar skamba 'šiuolaikinių lietuvių 
bei kitų TSRS tautų dramaturgų kūriniai, 
mūsų nacionalinės dramaturgijos klasi
ka“. Teatrui vadovaują V. Limentas, o 
vaidina ir studentai ir dažnai taip pat pro
fesionalai — akademinio teatro aktoriau’ 
K. Kymantaitė ir H. Kurauskas.

Paskutinis reikšmingas pastatymas bu
vęs V .Krėvės „Šarūnas“. R. Samulevičius 
parengęs inscenizaciją, kurioje „■sukoncen
truojamas dėmesys į patvariausius huma
nistinės kūrinio idėjos momentus“. Visą 
„Šarūną“, kaip jis parašytas, neįmanoma 
vaidinit — jis scenai netinka dėl savo di
dumo.

SAVOS IR BROLIŠKOS SKULPTŪROS 
MAŽVYDO PARKE

Klaipėdos miesto Martyno Mažvydo par
ke buvo pastatyta šešiolika plastinių 
Skulptūrų.

Skulptūros buvusios sukurtas tradicinė
je vasaros kūrybinėje stovykloje Smilty
nėje. Stovykloje su Lietuvos dailininkais 
dalyvavo ir skulptūras gamino taip pat 
„kolegos iš broliškų respublikų“.

EUROPOS LIETUVIS

Vokiečiu domėjimasis Baltijos 
valstybėmis

„Draugo" vedamajame b-kv. apžvelgia 
vokiečių domėjimąsi Baltijos valstybėmis. 
Jis raišo:

Mus pasiekia vis daugiau žinių, kad kai 
kurie Europos kraštai vis labiau domisi so
vietinių rusų pavergtomis Pabaltijo vals
tybėmis ir domisi dažniausiai savo inicia
tyva, dažniausiai be pačių pabaltiečių išei
vijos pastangų. Nereti būna atvejai, kai 
mokslo įstaigos domisi Estijos, Latvijos, 
Lietuvos praeitimi, jų pasiektais laimėji
mais, politinėmis problemomis ir gyveni
mu okupacijos metais. Domisi, renka me
džiagą ,leidžia studijas, nereikalaudamos 
kokios nors finansinės pagalbos iš paverg
tųjų. Atvirkščiai, stengiasi pabaltiečiams 
padėti.

Atrodo, kad pabaltiečiais ir jų kraštų 
nelaimingu likimu daugiausia domisi ir 
juos remia vokiečiai. Birželio 5 d. rašiny
je, 'šioje vietoje, mes kai kuriais skaičiais 
pavaizdavome, kiek daug vokiečiai pade
da lietuviams, subsidijuodami mūsų Vasa
rio 16 gimnaziją. Vakarų Vokietijoje gyve
nantieji latviai turi panašią gimnaziją 
Muensterio mieste su daug didesniu moki
nių skaičiumi. Vokiečių pagalba šiai latvių 
mokslo įstaigai yra dar didesnė, efektyves
nė.

Yra ir daugiau panašių institucijų. Ilgą 
laiką Vakarų Vokietijoje veikė du Pabalti
jo tyrimo institutai: vienas jų — „Bal- 
tisches Forschungsinstitut (FBI) e. V.“ Jis 
buvo įsteigtas 1952 metais Bonnoje. I'š lie
tuvių pusės institute lietuviams ilgą laiką 
sumaniai atstovavo šviesios atminties a, a. 
prof, dr. Zenonas Ivinskis. 1954 metais bu
vo išteistas instituto mokslo darbų — 
„Comimentationes Balticae“ I tomas. Per 
keliolika metų buvo išleista keliolika met
raščio tomų. Juose paskelbta daug įdomios 
medžiagos, liečiančios Pabaltijo kraštus, 
taigi ir Lietuvą.

Labai gaila, kad šio instituto darbas bu
vo prieš keletą metų nutrauktais. Institu

„Holocaust“ Britanijos televizijoje
SU APCENZCRUOTAIS KALTINIMAIS LIETUVIAMS

Pasiskaitę Amerikos žemyno lietuviškos 
spaudos, Britanijos lietuviai galėjo laukti 
lyg 'kažkokio bombos sprogimo, kai buvo 
pradėta skelbti, kad BBC 'televizija rodys 
10 valandų užtrunkantį filmą „Holocaust“, 
žiaurybių filmuose visi yra matę visokiau
sių, o jei laukimas šito apie žydų Skerdy
nes kėlė nesmagi! jausmą, tail daugiausia 
dėl to, kad jiamie metamas kaltinimas ir 
dar ne vienas lietuviams — lietiuviškii SS 
daliniai siautėję, nors Lietuvoje tokie ne
buvo sudaryti, ir taip toliau.

Iš tikrųjų BBC televizija tą filmą paro
dė jau apipjaustytą — tik 7 valandų ilgu
mo. Jokių kalbų 'aįpie lietuviškus SS jame 
nebelikę. Lietuviai, tiesai, dar (buvo minimi 
du kantus: vieną kartą tada, 'kai naciai nu
sprendė, kad jiems rytuose padės su žydais 
susitvarkyti baltai ir ukrainiečiai, o kitą 
— kai į Varšuvos getą 'grįžo iš Vilniaus pa
siuntinys ir pranešė, kad ten lietuvių poli
cija iš geto žiauriai išgaudė ir sušaudė net 
60.000 žydų (likę tik 20.000).

Jau prieš filmą rodant jį mačiusieji bri
tų spaudos bendradarbiai1 pradėjo kritiš
kai pasisakyti ir ne dėl to, kad nereikėtų 
kelti tokių masinių nusikaltimų. „The Sun
day Times“ dirbąs Lenkijos žydas Reuben 
Ainsztein, pats išgyvenęs savo krašte sker
dynių metą, iškėlė nemaža rimtų nukrypi
mų nuo tiesos. „The Guardian“ kritikas 
Peter Fliddick aptarė :tą filmą, 'kaip Holly
wood© „šrr.ialcą“, kuriam, girdi, visada bū
na nebloga rinka. Jis labai vertina doku
mentinius filmus ta tema, kaip pavyzdį 
suminėdamas britų ITV pagamintą seriją 
„The World at War“, kurią žiūrėdamas ne 
jis vienas verkęs (tiesa, baigus rodyti „Ho
locaust“, Britanijoje viena žydė nusižudė, 
palikdama raštelį, kuriame buvo įrašiusi 
to filmo pavadinimą).

Baigus rodyti, BBC televizija „Tonight“ 
programoje aptarė filmą. Nemaža buvo pa
daryta priekaištų, ir ne visus juos įveikė 
atremti filmo statytojas, kuris apskritai 
vien tik liaupsino savo darbo rezultatą. 
Vienas labai rimtas priekaištas buvo tas, 
kad filmo gamintojų tikslas bus buvęs pri
sirinkti 'ko daugiausia dolerių (sakyta, kad 
filmą pamatys apie pusė milijardo žmo
nių). Istorikas pabrėžtinai priekaištavo, 
kad vis dėlto buvo pastatytas pigus daly
kas — „soap opera“, kaip anglai tokiais 
atvejais mėgsta sakyti, viskas buvę pana
šu j pyragaitį, 'kuris taip apibarstytas cuk
rum, kad pyragaičio jau nebematyti.

Kadangi Vakarų Vokietija nutarė „Ho
locaust“ rodyti ne populiariam žiūrovui 
Skintame televizijos kanale, bet tokiame, 
kurio programas mažuma težiūri, tai po
kalbyje dalyvavusi vokietė turėjo atsakyti, 
kodėl taip ipadlaryta. Ji pareiškė, kad Vo
kietijoje jau tūkstančius kantų buvo rodo
mi dokumentiniai filmai apie nacių nusi
kaltimus, ir šitoks subeletristintas, susal- 
dytas trikdytų jaunimą.

Niekas nė nebandė rimčiau atsakyti į 
vieną klausimą, kuris filmo žiūrovui kyla, 
'būtent, kodėl gi žydai ne tik tūkstančiais, 
bet tiesiog milijonais klusniai ėjo mirti? 
Tarytum tie egzotiški žvėreliai, kurie net 
niekieno nevaromi masiškai bėga skandin
tis. Filme ne kartą parodoma, kaip išreng

tas nustojo veikti valdžios įsakymu, kai 
Vokietija įsipainiojo (tiksliau pasakius, 
buvo kitų įpainiota) į detantės su Sovie
tais pinkles, kai buvo priversta vesti So
vietams palankią Rytų politiką (Ost-Poli- 
tik) ir pripažinti dviejų Vokietijų egzis
tenciją. Vis dėlto šio instituto 'atlikti dar
bai labai dideli ir turės nemažos reikšmės 
Pabaltijo kraštų ateičiai.

1960 metais Koenigsteino mieste buvo 
įkuria nauja mokslo įstaiga — „Institutum 
Bailticum“. 1962 metais ji išleido savo met
raščio iltomą — „Acta Baltica., Liber An- 
nalis Instituti Baltici“, skirtą 1960 metų 
mokslo darbams Skelbti. I'š lietuvių pirma
sis dr .Jonas Grinius pateikė šiam tomui 
gerai paruoštą mokslinę studiją apie jau
nimo auklėjimą sovietinėje Lietuvoje (Er- 
ziehung der Jugend in Sowjetlitauen).

Prieš porą savaičių mus pasiekė ‘šio in
stituto darbų jau XVI tomas (už 1976 me
tus), 290 psl.

Reikia pasidžiaugti, kad pradedant XVI 
tomu „Actia Baltica“ pradėjo spausdinti! 
„Liet, Katalikų Bažnyčios kronikos“ verti
mus vokiečių kalbia, pradedant Nr. 7. Kai 
kuriuos kronikos vertimus išleido ir atski
rais atspaudais. Iš viso Lietuvos reika
lams institutas ir ‘jo metraštis skiria daug 
vietos. Ir skiria nesavanaudiškais sumeti
mais, nereikalaudamas kurio nors mate
rialinio atlyginimo. Lietuviams, latviams 
ir estams nereikia organizuoti čia Ameri
koje įprastų fundacijų. įturtintų užrašų ar 
materialinių dovanų. Institutui reikalin
gas lėšas parūpima pačios vokiečių įstai
gos, nereikalaudamos jų grąžinti. Ką vo
kiečiai duoda — įduoda be jokių įpareigo
jimų, ne taip, kaip kai kurie mūsų pačių 
mecenatai daro, „laikydami dovanų čekį 
už kampučio“.

Toliau straipsnio autorius dar nurodo 
keletą pavyzdžių, ką yra padarę vokiečiai 
gera Lietuvai ir lietuviams, taip pat pri
mena vieną kitą palankumo žestą, parody
tą prancūzų ir britų.

ti žydai vora ateina iš tolėliau ir visi išsi
rikiuoja prie duobės ir laukia, kol šaudy
tojai pradės savo kruviną darbą. Rodos, 
argi ne vertesnis būtų žmogus, jei priešin
tųsi, net ir žinodamas, kad vis 'tiek neilšsii- 
gelbės nuo mirties.

Tiesa, filme parodytas būrelis žydų par
tizanų, kuris veikia kažkur prie Babi Jar. 
Pagaliau1 ir Varšuvos gete prasideda 'šioks 
toks sujudimas — būrelis supirkinėja 
ginklus ir ruošiasi priešintis. Kai to pasi
priešinimo vadai pradeda aiškintis, kiek 
jų eilėse yra žmonių, tai paaiškėja, kad 
400 (turi ginklus, 200 jiems simpatizuoja, o 
50.000 kratosi minties sukilti. Kai filme 
rodomasis būrelis mato, kad nebegalima 
priešintis, tai kiemais vorele giedodami 
praeina ir (išlenda pasiduoti vokiečiams, 
kurie juos čia pat sustato prie sienos dr 
sušaudo.

Kaip iš atsiliepimų spaudoje matyti, bri
tai neparodė filmui enuitziazmo. „The 
Guardian“ televizijos kritikė Nancy 
Banks-Smith, 'kuri žiūrėjusi tik iš parei
gos, parašė 'šditaip: „Holocaustas yra tokia 
nepaskaitoma knyga, kuri buvo paversta 
į nežiūrėtiną filmą. Buvo sakoma, kad Hit
leris žydus perdirbęs į muilą, o „Holocaus
tas“ pavertė juos į muiliną operą“.

Kad Britanijoje filmas buvo rodomas 
išcenzūruotas, tur būt, reikia dėkoti tiems, 
kurie reiškė protestą JAV. žinoma, lietu
viui dar gali užkliūti tas Vilniaus getas, 
kuriame kažin ar iš tikro buvo 80.000 žy
dų ir ar ten vokiečiai pasivadavo lietuvių 
policija. Tokios užuominos rodytų filmo 
statytojų antilietuvišką 'tendenciją (nors 
taip pat parodyta, kaip tuose mirtininkų 
lageriuose žydai žydus varė į dujų kame
ras).

NAUJAS VAIDMUO RED RUM ARKLIUI
Red Rum buvo garsus lenktynių arklys, 

tris kartus laimėjęs Grand National lenk
tynes. Šįmet prieš tas lenktynes apstulbo ir 
buvo išleistas į atsargą. Praeitais metais 
japonas biznierius siūlė už jį milijoną do
lerių ir būtų naudojęs jį jau nebe lenkty
nėms, o parke pasijodinėjimams, bet savi
ninkas nepardavė — tegu, sako, naudojasi 
gyvulys užsitarnautu poilsiu.

O dabar tas arklys bus naudoj amas kaip 
filmų žvaigždė. Jorkšyro televizija statė 
kažkokį nuotykių dalyką ir į vieną epizo
dą aktorium įjungė Red Rūmą. Dabar pra
dėtas su juo sukti kitas filmas. Thames te
levizija nori su juo pastatyti seriją vai
kams, BBC ir kelios užsieninės bendrovės 
linkusios apie tą arklį pagaminti doku
mentinį filmą.

KIRGIZŲ KNYGOS PARODA VILNIUJE

Rugpjūčio mėn. pabaigoje Vilniaus res
publikinėje bibliotekoje buvo surengta kir
gizų knygos ir knyginės grafikos paroda.

Ta proga rašoma, kad kirgizai esą gar
sūs savo tūkstantmete kultūra, nors ta 
tauta ilki sovietinės revoliucijos neturėju
si nei savo spaudos, nei rašytinės literatū
ros. Dabar turinti tris leidyklas.
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LIETUVOJE
ŽINUTĖ BROLIŠKAI PAGALBAI 

IŠKELTI

Nežinia, kaip iš tikro Ligi šiol Kaune 
sekdavosi kepti pyragus ir duoną, 'bet da
bar „Tiesa" atsispausdino iš to miesto ži
nutę, kurioje ypač 'iškeliama „broliškų res
publikų“ (technologinė pagalba:

„Aštuoniolikos rūšių pyrago, septynių 
pavadinimų duonos gaminius, daugelį ska
nėstų kasdien gamina duonos kepimo įmo
nių gamybinis susivienijimas. Gerinti pro
dukcijos kokybę ir kelti darbo našumą pa
deda broliškųjų respublikų konstruktorių 
sukurti įrengimai.

„Ukrainiečių specialistų (pasiūlytu mai
šytuvu tešla sumaišoma maždaug tris kar
tus greičiau. Panaudojus estišką tešlos su 
emulsija paruošimo technologija, pagerėjo 
produkcijos kokybė, skonis, operacija at
liekama sparčiau“.

LIETUVIŠKAS STACHANOVIETIS

Viename pranešime iš Kauno rašoma:
„Didelę pagarbą radijo gamyklos kolek

tyve pelnė Lenino komjaunimo premijos 
laureatas, radijo aparatūros reguliuotojas 
Romualdas PaSkauskas. Iki V. Lenino gi
mimo 110-ųjų metinių pasiryžęs įvykdyti 
dviejų penkmečių asmenines užduotis, jau
nais komunistas šiuo metu jau įpusėjo vie
nuoliktą penkmetį“.

NUSISKUNDIMAS TAIS, KURIE 
NESILAIKO KONSTITUCIJOS...

Nusipelnęs pramonės darbuotojas J. 
Gurskis parašė „Tiesai“ laišką, kuriame 
štai kaip Skundžiasi:

„TSRS Konstitucija reikalauja iš kiek
vieno piliečio tausoti gamtą ir jos turtus. 
Labai gera ,kad mylėti medį, gėlę, paukš
ti, suteikti paramą badaujančiam žvėreliui 
žiemos metu mokomi valkai pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose. Tačiau, mūsų gėdai, 
dar pasitaiko ir tokių žmonių, 'kurie gro
žiui labai abejingi. Vis dar pasitaiko „tu
ristų“, 'kurie, apleisdami poilsiavietes, ten 
palieka šiukšlyną. Išgirstam apie visokius 
obuoliiaiuitojus, agurkauitojus, žimiauitojus. 
Štai ir šiemet liepos 30 d. automobilistų 
buvo (ištisai puolamos obelys, augančios 
prie Kauno-Prienų plento. 29-to kilometro 
paplentėje purtė obelaites „Žiguli1! ekipos, 
kurių valstybiniai numeriai -42-51 LLK, 
74-66 LLS, 68-56 LLB.

„Labai keista, kad žmonėms užteko lė
šų nusipirkti mašinas, o pritrūko keliems 
kilogramams Obuolių. Trypia veją, laužo 
Saikas, purto dar visiškai nesuaugusius ir 
kol kas nevalgomus vaisius.

„Kai mėginome šiuos obuoliautojus su
drausti, mums įteko išgirsti įvairių atsikal
binėjimų. Vienas sakė, kad 'grįžta iš pietų, 
o ten pakelėse purtė vaismedžius ir niekias 
nieko nesakė... „Žiguli“, kurio valst. Nr. 
70-43 LLV vairuotojas su savo bendrake
leiviais, užuot susigėdęs, elgėsi labai ne
taktiškai dr įžūliai“.

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

Prašau permesti mane į antrus patieka
lus, nes pirmuose laš susimaišiau su sriu
bomis, o antruose jaučiuosi gerai.
(I'š pareiškimo valgyklos administracijai)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

PRAŠOME PASAKYTI TEISYBĘ

Skaitėme šių metų skautų ir jaunimo 
„Baltija“ stovyklos labai detalų aprašymą. 
Labai puiku, kad visiems duodama žinoti, 
kas stovykloje vyko. Bet užkliuvome ties 
„Šeštadienis, 78. VII. 29“. Ten parašyta 
taip: „Atvyko keli jaunuoliai, bet, apžiū
rėję stovyklą, tvarką ir programą, nutarė 
atostogauti Sodyboje“. Čia pajuntame, kad 
kažkas slepiama ir vyniojama į vatą.

Tuo metu Sodyboje buvo gausus būrys 
lietuvių ne vien iš Londono, bet ir kitų 
valstybių, ir jie žino, kad ne taip buvo, 
kaip rašoma, nes stovyklavęs jaunimas ir 
stovyklon nepriimtieji jaunuoliai pasako
jo apie nevykusį nesusipratimą su stovyk
los vadovybe. Rodos, stovyklas vadovybė 
turėjo net 'posėdžius tuo reikalu, nepriim
tieji jaunuoliai buvo verčiami atsiprašyti 
stovyklos vadovybę, o stovyklaujantis jau
nimas labai pageidavo, kad tie jaunuoliai 
būtų priimti. ,

Kodėl visa tai nutylima aprašyme? Tė
vai ir skautus remiančiojii visuomenė no
ri žinoti teisybę. Mielasis stovyklos virši
ninke E. Šova, prašome pasakyti tiesą. To 
reikalauja skautiškosios ideologijos pa
grindiniai dėsniai. Laukiame!

Stasys Kasparas

KAS SKAITYS KNYGAS?
Mieli knygų leidėjai, „E. L.“ skelbia, kadi 

bus išleista dar viena 'knygutė. Siūloma iš 
anksto užsisakyti.

Aš esu ilgametis „E. L.“ skaitytojas ir 
„Nidos“ 'knygų klubo narys. Prieš porą 
metų buvo renkama prenumerata „Brita
nijos lietuvių istorijai“ išleisti. Ją užsisai- 
kiau. o kur 'knyga? Vienos neišledidote, o 
jau renkami pinigai kitai. Kiek ilgai įteks 
laukti jos?

Mirusieji knygų neskaito.
P. Bajorūnas, Vokietija
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Lietuvių Kroniką
D. Britanija

PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Rugsėjo 30 d. 17 vai. — Šv. Kazimiero 
klube; Londone, organizacijų atstovų pa
sitarimas P. L. J. kongreso reikalu.

Spalio 13 d. — Pabaltiečių koncertas 
Londone, Chelsea Old Town Hail.

Spalio 14 d. — N. Linkevičiūtės ir B. 
Prapuolenio koncertas Bradforde.

Spalio 21 d. — N. Linkevičiūtės ir B. 
Prapuolenio koncertas ir Sakių vakaras 
Nottinhgame.

Spalio 21 d. — D-ainaviečių jubiliejinis 
balius Lietuvių Namuose, Londone.

Spalio 21 d. 19 vai. — Šv. Onos draugi
jos • rudens balius Londone, Sporto iir Soc. 
klube.

Lapkričio 4 d. — DBLS Tarybos posėdis 
Derbyje, dalyvauja organizacijų atstovai.

Lapkričio 25-26 d. d. — Baitiečių baza- 
ras Latvių Namuose, Londone.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

Tautietis iš Birminghamo — 14 svarų, 
A. Lapinskas — 5 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

PASITARIMAS IV PL JAUNIMO 
KONGRESO REIKALU

Ketvirtasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresais (PLJK) vyks Europoje 1979 m. 
liepos mėn. Pirmoji dalis, t. y. „stovykla“ 
ir atidarymas' bus D. Britanijoje. „Stovyk
la“ bus St. Mary's College, Strawberry 
Hill, Surrey, 1979 m. liepos 11-18 d. d. Iš
kilmingas koncertas, balius ir pamaldos 
buis Londone, liepos 14-15 d>. d. Tuo metu 
Londone lankysis iapie 400 liet, jaunimo ir 
daugybė turistų.

PLJ Kongresą rengia Ruošos Komite
tas,, kurio centras randasi V. Vokietijoje. 
Parengimo darbai taip pat vyksta D. Bri
tanijoje, Kanadoje,. Amerikoje ir kituose 
kraštuose. Didžiąją darbo dalį atlieka ir 
toliau atliks pats jaunimas. Tačiau į talką 
yra kviečiami ir vyresnės kartos žmonės. 
Pasikalbėti, kaip vyresnioji karta gali pri
sidėti prie Kongreso, yra kviečiamas po
sėdis 1978 m. rugsėjo 30 d., 17.00-20.00 vai., 
Šv. Kazimiero Klubo būstinėje, 21 The 
Oval, Hackney Road, London E2.

Tarp diskusinių temų bus sekančios:
1) IV PLJK finansai, 2) Pietų Amerikos 

jaunimo globa, 3) Iškilmingos pamaldos,
4) Programa turistams ir turistų globa,
5) Organizaciniai reikalai, 6) Kiti reika
lai.

Tikimasi, 'kad per posėdį bus sudarytas 
IV PLJK DB Pagalbinis Komitetas.

A. Vilčinskas

LONDONAS

PABALTIECIŲ KONCERTAS

Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 60 metų sukaktims 
paminėti Baltų Taryba ruošia iškilmingą 
koncertą Chelsea Old Town salėje, Kings 
Road, London SW3, penktadienį, spalio 13 
dieną 19.30 vai.

Koncerte dalyvaus iš Čikagos atvykę so
listai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis, jiems akompanuos Vincentas 
O' Brien. Taip pat pasirodys tautinių šo
kių grupė „Lietuva“, Londono Latvių cho
ras ‘(dirigentai Lilija Zobena ir Ziedon-is 
Aboliriš), sopranas Lilija Zobems su Les
ley’East (fortepionas), Estų tautinių šo
kių bei artistų grupės.

Veiks baras ir bufetas. Įėjimas suaugu
siems £1, vaikams iki 14 m. veltui.

„DAINAVOS“ 21 METŲ SUKAKTIS

1957 m. rugsėjo 21 d. būrelis Londono 
lietuvių moterų įsteigė kultūros ir šalpos 
sambūrį „Dainavą“. Nors ir negausi narių 
skaičiumi, ši moterų organizacija per 21 
metus įmynė gana gilius pėdsakus Angli
jos lietuvių' gyvenime. Neužilgo platesniu 
straipsniu „Europos Lietuvyje“ bus ap
žvelgti sambūrio darbai lietuviškuose šai
pas ir kultūros dirvonuose.

Atšvęsti šią sukaktį, dain-avietės kvie
čia visus tautiečius atsilankyti į ruošiamą
jį jubiliejinį rudens balių, kuris įvyks spa
lio 21 d. Lietuvių Namuose Londone.

Programa bus paskelbta vėliau.

; LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI

Londone lankėsi inž. Algimantas P. Taš- 
kūnas, Tasmanijos universiteto darbuoto
jas, kuris dalyvavo IV Pasaulinėje Aukš
tųjų mokyklų konferencijoje, kuri vyko 
'Laajeaster u-te, D. Britanijoje. Konferen- 
-cijojędalyvavo apie 200 delegatų, (atvyku
sių, iš. viso .pasaulio. Iš Rytų Europos da
lyvavo po vieną latstovą tik iš Bulgarijos 
ir Lenkijos.

Inž. A. P, Taškūnas konferencijoje skai
tė paskaitą apie universitetų planus atei
nančiam dėšimtmečiui.

Juoze Lapšienė ir Irena Naivazelskienė 
iš Bostono, atskridusios į Londoną, apsi
stojo Liet. Namuose, apžiūrėjo mijestą ir 
apylinkes.

Ponia J. Lapšienė nusipirko daug „Ni
dos“ leidinių.

SĄSKRYDŽIO NUOTRAUKOS
V. Motuzos nuotraukas, padarytas Wol- 

verhamptono sąskrydyje, galima gauti Lie
tuvių Namuose. Vienos nuotraukos kaina 
— 15 penų. Persiuntimas — 7 penai už vi
są užsakymą. Komplekte yra 20 nuotrau
kų.

RUDENS ŠOKIAI
šeštadienį, spalio 21 d. Londono liet, 

sporto ir socialinio klubo būstinėje, 345A, 
Victoria Park Rd., E9, ruošiamas rudens 
balius.

įėjimas — 1 sv.

NOTTINGHAMAS
DAINININKŲ KONCERTAS

šeštadienį, spalio 21 d. į NcittinghEmą 
atvyksta Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis. Jų koncertas bus ukrainiečių 
klubo salėje, 30 Bentinck Rd. Pradžia 19.00 
vai. Po koncerto bus pasilinksminimais. 
Koncerto ir šokių pelnas skiriams IV-ajiam 
Jaunimo Kongresui .paremti.

WOLVERHAMPTONAS
PRIĖMIMAS PAS BURMISTRĘ

Penktadienį, rugsėjo 8 d. Wolverhamp- 
tono miesto burmistre ponia V. A. Fletcher 
buvo pakvietusi gruipę lietuvių į savo būs
tinę kavutei. Priėmime dalyvavo vyr. mies
to administratorius K. Williams ir kvies
tieji lietuviai: VI. Narbutas su- žmona, p. 
Markevičienė, p. Kaminskienė, A. Ivanaus
kas su žmona, p. Žaliukas su dukrele, J. 
Petkeviius su žmona, A. Bandonis su žmo
na, Geoff Price su žmona ir V. Keimistrai- 
ti's su žmona.

Burmistre pavaišino svečius užkandžiais 
ir kavute ir su visais pasikalbėjo. Mr. K. 
Williams domėjosi Lietuvos geografine pa
dėtimi, tautos praeitimi ir kalba. Svečiai 
paaiškino šeimininkams dir apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje ir tautos siekimus. Ponia 
V. A. Fletcher pasakė draugišką ir jaus
mingą kalbą, o V. Kelmistraitis padėkojo 
už gražų priėmimą. Jonas Petkevičius, jau 
Anglijoje gimęs britų pilietis, papildė pa
dėkos žodį, susižavėjęs ponios Fletcher 
energiškumu, draugiškumu lietuviams ir 
mūsų reikalų supratimu.

Pabaigai ponia Fletcher padeklamavo 
jautrų poezijos kūrinį, kuriame sakoma, 
kad jaunystė neskaičiuojama metais, bet 
energija ir pasiryžimu siekti gyvenimo 
tikslo. Tie žodžiai tiko pačiai šeimininkei, 
tiko ir svečiams, ypač VI. Narbutui, kuris 
jau pensininkas, bet vis dar dirba tėvynės 
labui.

Burmistre ketina pakviesti mūsų tauti
nių Šokių grupę specialiam parengimui. 
Kai ji kalbėjo, jos kaklą puošė Baltijos pa
jūrio gintaras, kuris jai nuolat primins tą 
saujelę lietuvių, išpūstų, kaip Baltijos 
smėlis, iš savo gimtinės, į kurią trokšta vėl 
sugrįžti.

Dalyvis

GLOUCĘSTERIS
LINKSMAVAKARIS

Rugsėjo 30 d. Gloucesterio-Stroudo 
DBLS skyrius rengia linksmavaikarį ukrai
niečių klube 37, Midland Rd1. Programoje 
šokiai dainos. Bus loterija, veiks baras Iki 
11.30 vai. su užkandžiais. Pradžia 6.30 v. v. 
Prašome nesivėluoti. Gros vietinė kapela.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
LIETUVIŲ IŠ VISOS VOKIETIJOS
KELIONĖ I KOELNO KATEDRĄ

Maldininkai visais laikais keliaudavo į 
žymesnes šventoves.

Organizacija Žmogaus teisėms ginti, Vo
kietijos lietuvių sielovada ir Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenė ruošia maldininkų 
kelionę į Kcelną, kur Švč. Marijos Rožinės 
šventėje, spalio 7 dieną lietuviai melsis

UŽ LIETUVOS BAŽNYČIĄ — UŽ PER
SEKIOJAMUS BROLIUS IR SESERIS 
LIETUVOJE, UŽ IŠTREMTUS I SIBIRĄ

IR UŽ IŠBLAŠKYTUS TREMTYJE.
Atvykstame į Koelną įvairiomis priemo

nėmis: vieni traukiniais, kiti autobusais, 
treti savo automašinomis, o bus ir tokių, 
kurie ateis pėsčiomis.

Programa
16.30 vai. PAMALDOS Katedroje, šv. 

Mišios, vadovaujant lietuvių ir vokiečių 
vyskupams, koncedebruojant kunigams.

19.00 vai. — Deutsche Jugend — HER- 
BERGE viešbutyje. Bendra- vakarienė ir 
folkloro vakaras. Kalbės dr. Czaja Her-

STOGASTULPIAI
— TAUTINĖS RELIGIJOS PAMINKLAI

Praeitų metų „E. L.“ 45 ir 46 numeriuo
se buvo keliamas klausimas, kas yra sto
gastulpiai, koplytstulpiai ir kiti mūsų se
novinės religijos paminklai. Suradęs rei
kalingos medžiagos, noriu į tą klausimą 
nors iš dalies atsakyti ir kai ką plačiau 
paryškinti. Rašydamas naudojausi dr. J. 
Basanavičiaus 1912 m. išleista studija 
„Lietuvos kryžiai archeologijos šviesoje“ 
ir K. čerbulėno periodikoje paskelbtu 
straipsniu „Mažosios Lietuvos antkapiniai 
paminklai“.

Senovės lietuviai visą laiką -aplink save 
jautė stiprią gamtos jėgą, tikėjo, kad ta 
jėga valdo pasaulį, ir garbino tas matomą
sias ir nematomąsias jėgas, kurios valdė. 
Šitas įtikėjimas taip buvo suaugęs su tau
tos gyvenimu, kad dar ilgai išsilaikė ir 
įvedus krikščionybę. Lietuviai su įtarimu 
sutiko naujojo tikėjimo skelbėjus, ir to
dėl taip ilgai ir narsiai gynė savo senąjį 
tautinį tikėjimą.

Akmens amžiaus periode lietuviai savo 
mirusius laidodavo užkąsdami žemėje. 
Pagal mirusiųjų kilmę supildavo atitinka
mo dydžio kapus. Laidota be karstų, duo
bėse, arba ant žemės paviršiaus paguldy
tus -apipildavo žemėmis. Seniausi karstai 
buvo iš Storo medžio padaryti loviai 
(Biaumsaerge). Kaip rašo Linden-smit 
(„Archiv fuer Antropologie“, 1898), Ang
lijoj tokiuose karstuose-loviuose mirusieji 
dar buvo laidojami X-XI amžiuje. Beveik 
panašūs ir -dabartiniai anglų karstai, tik 
jie jau sukalami iš lentų.

Lietuviai savo mirusius pradėjo deginti 
apie 2185 m. prieš Kristaus gimimą, ir tas 
paprotys išsilaikė, iki Lietuvoje buvo įves
ta krikščionybė. Tikėta, kad ugnis žmogų 
apvalo nuo visų blogybių, -todėl jis be 
kliūčių galės nukeliauti į dievų buveinę ir 
džiaugsmingai naudotis jos malonumais. 
Lietuviai gerbė mirusiųjų vėles ir su jo
mis bendravo, dėdavo joms įkapes. Lavo
nų deginimo vietas, vadinamuosius „šven
tus ragus-rogus“ (laužus), turėjo beveik 
kiekviena didesnė gyvenvietė. Pelenus, o 
kartais ir nesudegusius kaulus -supildavo į 
molines urnas ir užkasdavo žemėje. Ran
dama pelenų taip pat žalvarinėse ir sidab
rinėse urnose. Tai rodo senovės Lietuvą 
buvus aukštos kultūros ir turtingą. Tokių 
ūmų randama ne tik Rytprūsiuose, bet ir 
visur kitur, kur tiktai lietuviškų genčių 
gyventa. Ypač daug aukštų ir pilimais su
tvirtintų kapų rasta Gardino -rėdyboj, kur 
senovėje getvin-giai (getviai) gyveno. O 
Minsko rėdyfbpj, kur senovėje krivičiai gy
veno, tokių kapų priskaičiuota apie 60.000. 
Juose rasta palaidotų ir žemėmis -apipiltų 
skeletų dr sudegintų kūnų pelenų. Lietuvoj 

bent, MdB (Budestaigo -atstovas). Dainuos 
solistė Bronė Spies. Tautinius šokius šoks 
Vasario 16 gimnazijos moksleiviai ir 
Nordrhein-Westfalij-os grupė su deklama
cijomis.

DJH viešbučio adresas: Kcnrad-Aden- 
auer-Ufer 111, Koeln 1. (įvažiavimas iš El- 
sai-Brandstiroem-Str., netoli Zoo-Bruecke).

IŠ ANKSTO REIKIA REGISTRUOTIS, 
KAD KIEKVIENAS TVARKINGAI GAU
TŲ PATOGESNĘ VIETĄ!

Vyresnio -amžiaus žmonės gali pareikšti 
specialius pageidavimus dėl nakvynės ir 
kt. Pagal galimybes pageidavimai bus pa
tenkinami. Deutsche Jugend-Herberge-Vo- 
kiečių Jaunimo Namai yra 1,5 kim nuo ka
tedros. čia ketiname apsistoti. Nakvynei 
yra 180 lovų. Kambariuose po 8 ir daugiau 
lovų. Yra didelė salė (valgykla), kur telpa 
200 žmonių prie stalų, o specialiam paren
gimui galima paruošta iki 300 vietų. Čia 
bus mūsų visų bendra vakarienė ir pie
tūs. Kainos šioje vietoje: nakvynė — 4.00 
DM, pusryčiai — 2.50 DM arba 3.20 DM, 
pietūs — 4.70 DM, vakarienė — 4.70 DM.

Grupių vadovaii iš anksto užsako savo 
bendrakeleiviams vieta®, surenka pinigus 
už kelionę, nakvynę bei maistą ir paskiau 
atsiskaito. Už nakvynę -ir maistą sumoka 
iš anksto Mačiui Kiužauskui, Zenthof 
Strasse 46-a. 5000 KOELN 91, telef. 0221- 
891285.

Numatoma rankdarbių, tautodailės ir 
lietuviškų -knygų -bei plokštelių paroda. 
Bus pakviesti spaudos, ta-utodailės, radijo 
ir -televizijos žurnalistai.

NUO JAUNIMO NAMŲ IKI KATED
ROS EISIME PROCESIJOJE (1,5 km).

Organizatoriai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — -rugsėjo 24 d., 12.30 
vai., St. Chad's bažn.

HUDDERSFIELDE — rugsėjo 24 d., 1 vai. 
p. p., šv. Juozapo bažn. Pamaldų me
ta giedos svečias iš Škotijos Pranas 
Dzidolikas.

NOTTINGHAME — rugsėjo 24 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

KETTERINGE — rugsėjo 24 d., 14 vai., St. 
Edward's.

NORTHAMPTONE — rugsėjo 24 d., 16.30 
vai., St. John's Bridge Street.

NOTTINGHAME — spalio 1 d., 11.15 vai., 
Lietuvių Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — spalio 1 d., 14 
vai., St. Peter's.

COVENTRYJE — spalio 1 d„ 16 vai., St. 
Elizabeth's. 

tekius kapus vadino milžinkaipiai-s, Žemai
tijoje — kapmilžia-is, Latvijoje — m-ilzu 
kapt.

Pirmieji kapų paminklai buvo mediniai 
keturkampiai ar iš storos lentos padaryti 
įvairaus aukščio stiulpai-kapstulipi-aii. Vy
rams būdavo gaminami iš ąžuolo, o mote
rims — iš liepos a-r eglės. Pagal tuos Stul
pus buvo lengviau surasti s-avo palaidotus 
gimines. Vėliau ant moteriškų stulpų vir
šaus pradėjo įstrižai kalti dvi lentutes, ir 
taip susidarė dvišalis stogelis. Spėjama, 
kad -tie stogeliai būdavo gaminami nusi
žiūrėjus į moterų nešiojamos skarelės for
mą. Ilgainiui tokie stogeliais pagražinti 
stulpai jau pradėta statyti prie visų kapų. 
Prikalus lenteles iš keturių šonų, susida
rydavo keturkampiai stogeliia-i. O kai dar 
daugiau jų prikaldavo, tai susidarydavo 
jau -apskriti stogeliai. 1912 m. dr. J. Basa
navičius rašė, kad tokių stogastulpių daug 
yra išsilikę Žemaitijoje. Bet tokių stulpų 
su stogeliais kitur Europoje beveik neuž
tinkama. Tai spėjama, kad čia yra seno
vės lietuvių tautinis kapų paminklas.

Vėliau -stogastulpių pastogės pradėtos 
puošti įvairiais ornamentais. Daryta stul
peliai, sienutės, atsirado koplytėlės, ir taip 
išsivystė vadinamieji koplytstulpiai- Kop
lytėles statydavo daugiausia iš vienos -stul
po pusės. Bet yra užsilikusių stulpų su 
koplytėlėmis iš dviejų -ar visų keturių pu
sių. Iš jų išsivystė atskiros koplytėlės, -pri
kalamos prie augančių medžių, o vėliau — 
prie krikščioniškų kryžių. Dažnai prie 
koplytėlių buvo kabinami varpeliai -ir vi
sokie žvangaliukai. Tikėta, kad, vėjui 
pučiant, jie paskleidžia įvairių muzikos 
tonų ir pagyvina liūdną kapų tylą. Kada 
tie paminkliniai stulpai ir koplytėlės atsi
rado, šiandien -sunku tiksliai pasakyti. Bet 
jie visa savo ornamentika primena giliąją 
Lietuvos senovę. Juos lietuviai statė kapi
nėse, pakelėse, -miškuose ir kitur.

Įvedus Lietuvoje krikščionybę ir už
draudus deginti lavonus, pradėta prie ka
pų statyti paminklai, vadinami krikštais, 
krikštuži-ais, krikšteliais. Jie buvo papli
tę Rytprūsiuose ir vakarinėje Lietuvoje. 
Jie taip pat buvo gaminami iš storos len
tos ar panašios -paplokščios -medžiagos. 
Statyta kapų kojūgalyje, nes tikėta, kad į 
jį įsikibusiam mirusia j aim bus lengviau at
sikelti. Juos išpiaustydavo įvairiomis gy
vulių, paukščių ir žmonių figūromis, šiuo
se paminkluose taip pat dar būdavo išli
kusi dalis motyvų iš gilios senovės, kai 
lietuviai garbino gamtą ir jos reiškinius. 
Todėl d-r. J. Basanavičius, remdlaimiasis 
Frelichu („Beitraege z. Volskkunde“, p. 
15), pataria visus tuos -senoviškus pamink
lus vadinti ne kapų kryžiais, bet kapų 
ženklais (Grabzeichen), nes jie mums tik 
primeną -senąją lietuvių tautinę tikybą.

Įsigalint krikščionybei, senieji pamink
lai pradėta derinti prie naujosios tikybos. 
Stogelių viršuje, kur matydavome saulę, 
mėnulį, žvaigždes ir kt., imta statyti krikš
čioniškus k,ryšelius. Tačiau paties pamink
lo ornamentika, kaip ir seniau, išliko ne
pakitėjusi. Juos darė tie patys kryždirbiai 
pa-gal senus pavyzdžius, prisilaikydami -se
novinių tautinių tradicijų. Nors jie iš da
lies tapo krikščioniškais, tačiau maža kuo 
skyrėsi nu-o tiek -ilgai išsilaikiusių lietuvių 
tautinės tikybos ženklų.

Vėliau į tai atkreipė dėmesį katalikų 
dvasiškąja. Vyskupai įsakė kunigams ne
leisti tokių kryžių -statyti, -pastatytus nu
versti, o jų dirbėjus nubausti. Bet lietuviai 
dar ilgai laikėsi savo tautinės tikybos tra
dicijų ir -jas saugojo. Negalėjo greitai pri
gyti tokia tikyba, kurią svetimieji platino 
kardu, ugnimi ir klasta. Lietuviai -aiškiai 
matė, kad atėjūnams rūpėjo ne Kristaus 
mokslo skelbimas, bet noras greičiau pa
vergti ir nutautinti Lietuvą.

Nors svetimieji ir -labai skriaudė lietu
vių tautą, bet -mūsų tautinės tikybos ir 
valstybės paminklų nepajėgė visiškai su
naikinti .Mūsų protėvių dėka -dalis jų išli
ko prisiglaudę kapuose ar pasislėpę miru
siųjų požemiuose.

Džiugu girdėti, kad -atsiranda -tautiečių, 
kurie nori -atgaivinti tuos senuosius mūsų 
tautinius paminklus. Ypač sveikintinas 
Australijoje gyvenančių G. ir V. Kazokų 
sumanymas lietuvišką stogastulpi pasista
tyti savo -sodyboje. Tokius ar panašius 
tautinius paminklus reikėtų pradėti staty
ti prie visų lietuviškų namų ir sodybų. To
kį paminklą labai -tiktų pastatyti ir Lietu
vių Sodyboje, minint Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungos 30 metų sukaktį.

V. Vytenictis

„Pasaulio Lietuvio“ rugsėjo mėn. -nume
rį, -skirtą LPB Seimo darbams -atžymėti, 
dabar redaguoja PLB Valdybos -sekreto
rius Antanas Juodvalkis (6620 So. Rock
well Str., Chicago, Il 60629). Nuo spalio 
mėnesio „Pasaulio Lietuvį“ tvarkys re
dakcinis kolektyvas: PLB Valdybos vice
pirmininkas Romas Sakadloiskis, buvęs 
PLB Valdybos vicepirmininkais Romas 
Kasparas ir elementas Dėdela. Vykdyda
ma PLB Seimo nutarimus, naujoji PLB 
Valdyba leis „Pasaulio Lietuvį“ kas mėne
sį.

Architektas Vytautas Germanas, JAV 
LB Tarybos narys, dažnai tarnybos reika
lais keliauja į užjūrio kraštus. PLB Val
dybos paprašytas,, jis sutiko jai atstovauti 
ir -aplankyti Europos lietuvius, juos pain
formuoti apie bendruomeninius darbus dr 
kitus lietuviškus reikalus.

VEIKSNIUOSE
VLIKO VEIKLA

Dr. BRONIUS NEMICKAS, VLIKo pir
mininko pavaduotojas, atstovaudamas Pa
vergtosioms Europos Tautoms, dalyvavo 
New Yorko mero įstaigoje 1978 -m. liepos 
17 d. Pavergtųjų Tautų Savaitės proga bu
vusiose iškilmėse, kuriose pasakė kalbą, 
iškeliančią Viktoro Petkaus ir kitų disi
dentų sovietinius -patyčių teismus.

. ANTANAS SABALIS, VLIKo valdybos 
narys jaunimo reikalams, būdamas Čika
goje, rugpiūčio 3 ir 9 dienomis tarėsi su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininku Vytautu Kamantų ir vykdo
muoju vicepirmininku Vaclovu Kleiza spa
lio mėnesį numatomos VLIKo ir PLB val
dybų konferencijos reikalais.

PABALTIECIŲ SANTALKA numato š. 
m. spalio 7-8 d. d. surengti Rockvlllėje 
(Maryland) esančiame Latvių Centre Pa- 
baltiečių Forumą. Iš lietuvių pusės į pro
gramos komisiją įeina Jurgis Valaitis, An
tanas Sabalis ir dr. Vytautas Vygantas, į 
organizacinę — Rūta Penikiūnienė.

Forume bus nagrinėjama pabaltiečių di
sidentų -sąjūdis, kultūrinis tarpusavio ben
dradarbiavimas, informacijos miaiinai ir 
kiti Pabaltijo kraštus liečlą klausimai.

OFELIJA BARŠKETYTĖ šią vasarą 
dirba VLIKe. Ji yra veikli ateitininkė ir 
skautė .Mokytojauja Lemonto Maironio li
tuanistikos -mokykloje. Studijuoja univer
sitete.

Jau -trečia vasara iš eilės VLIKe dirba 
po vieną studenitę/tą. Pirmasis Viktoras 
Nakas. Praeitų metų vasarą — Rima Ja- 
nulevičiūtė.

Kandidatus šiam darbui parenka Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Priima 
VLIKo valdyba. (ELTA)

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS V-SIS SEIMAS, įvykęs Toronte 1978 
m. liepos 1-4 dienomis, pasisakęs visa eile 
svarbių lietuvybę ir Lietuvos vadavimą 
liečiančių klausimų, tarė savo žodį ir laibai 
jautriu (ypač pastaruoju metu) lietuvių- 
žydų reikalu: „Seimais, kreipdamas dėme
sį į žydų ir lietuvių dialogą ryšium su 
Antrojo pasaulinio karo įvykiais, skatina 
visuomenę laikytis jame didžiausio objek
tyvumo, išjungti iš diskusijų jausmus ir 
pavienių -asmenų nusikalstamus veiksmus 
ven-gti priskirti tiek lietuvių, tiek žydų 
tautomis...“

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to Valdyba — pirmininkas d-r . Kęstutis 
Valiūnas, vicepirmininkai dr. Bronius Ne- 
mickias ir Jurgis Valaitis, sekretorius Bro
nius B-ieliukas ir valdybos narys jaunimo 
reikalams Antanas Sabalis — dalyvavo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės V-jame 
Seime ir jo darbuose. Pirmininkas dr. K. 
Valiūnas reprezentavo Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą, dalyvavo politinėse 
svarstybose, vicepirmininkas -dr. B. Ne- 
mickas dirbo nutarimų komisijoje.

PLB VEIKLA

Dr. Algis Paulius. PLB Valdybos vice
pirmininkas, pakviestas sudaryti IV-jo Pa-1 
šaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Finan
sų Komitetą ir jam pirmininkauti. Komi
tetas rūpinsis surinkti per 90.000 dol. jau
nimo ir kongreso reikalams iki kitų metų 
vasaros .IV PLJK Finansų Komiteto iždi
ninkais pakviesti PLB Valdybos iždininkas 
Mečys Šiikaitis ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos atistovas Šarūnas Valiulis.

PLB Valdybos pirmininkas Vytautas 
Kaniantas lankėsi St. Petersburge. Flori
doje, ir ten turėjo pasitarimus Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso ir kitais ben
druomenei rūpimais klausimais su JAV 
LB Kūrėju ir JAV LB Tarybos garbės pir
mininku prelatu Jonu B-alkūnu, LB Flori
dos -apygardos pirmininku Kaziu Gimžaus
ku ir kitais PLB veikėjais.

PLB Valdybos vicepirmininkas Vaclo
vas Kleiza gavo iš Vatikano valstybės sek
retoriaus Jean Cardinal Villoit padėkos -te
legramą už Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vardu pasiųstą užuojautą popiežiui 
Pauliui VI mirus. Naują popiežių išrinkus, 
V. Kleiza pasiuntė PLB vardu sveikinimą 
naujam popiežiui Jonui Pauliui I į Vati
kaną.

Milda Lenkauskienė, buvusi PLB Val
dybos vicepirmininkė, ir dr. Stepas Matas, 
buvęs JAV LB Tarybos prezidiumo vice
pirmininkas ,-abu iš Clevelando, sutiko tal
kinti PLB Valdybai ir jai atstovauti jų ke
lionėse j užsienio kraštus bei kitais būdais 
remti PLB darbus.

PLB Valdybos pirmininkas inž. Vytau
tas Kamantas kalbėjosi ir tarėsi su VLIKo 
Valdybos pirmininku dr. Kęstučiu Valiū
nu ir VLIKo Valdybos vicepirmininku 
Jurgiu Valaičiu apie PLB ir VLIKo valdy
bų bendro posėdžio datą, viettą ir darbo
tvarkę. Abiejų valdybų bendras darbo po
sėdis įvyks greitu laiku Chicagoje arba- 
Clevelande.

PLB Valdybos vykdomasis vicepirminin
kas Vaclovas Kleiza buvo susitikęs su Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninke Gabija Juozapavičiūte, Vokietijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininku 
Rainiu Valiūnu, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Komiteto nariu Kęstučiu 
Ivinskiu iš Vokietijos ir Argentinos Lietu- < 
vių Jaunimo Sąjungos atstove Maryte 
Barzdžiūte, su kuriais aptarė kitais metais 
ruošiamo Jaunimo Kongreso reikalus.
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