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po 17 dienų streiko Gdanske, darbi
ninkų tarpgamyklinis streiko komite
tas pasirašė istorinį susitarimą su Len
kijos vyriausybe. Darbininkai išsiderė
jo įvairių ne tik ūkinių, bet ir politinių 
nuolaidų, kad būtų paleisti politiniai 
kaliniai, sušvelninta cenzūra. Pats 
reikšmingiausias laimėjimas buvo pri
pažinimas teisės steigti nepriklausomą 
profesinę sąjungą. Gdansko susitari
muose iš viso buvo 21 punktas. Šian
dien iš jų pasiliko tik vienas — katali
kų pamaldų radijo transliacijos sek
madieniais.

Vyriausybė susitarimus vykdyti del
sė, vieną po kito atšaukė. Vis dėlto 
8O-jų lapkričio mėnesį nepriklausoma 
profesinių sąjungų organizacija buvo 
įteisinta. Tik kitais metais gruodžio 
mėnesį gen. Jaruzelskis paskelbė karo 
stovį ir suspendavo visų profesinių są
jungų veikimą. 82-trais spalio mėnesį 
buvo išleistas naujas profsąjungų įsta
tymas, Solidarumas uždraustas, įsteig
ta nauja oficialiai patvirtinta profsą
junga.

Kas pasiliko iš Solidarumo?
Pirmiausia jo patirtis, kad darbi

ninkai gali bendromis jėgomis apginti 
savo reikalus ir priversti valdžią pa
daryti nuolaidų, abiem pusėm nenau
dojant smurto. Solidarumo sąjūdis įro
dė, kad darbininkai be aukštojo moks
lo gerai supranta savo krašto reikalus, 
drauge su inteligentais gali derėtis su 
valdžia. Solidarumo veiklos laikotar
pis parodė, jog kraštas ilgisi žodžio 
laisvės ir demokratijos, turi pakanka
mai dorovinių ir dvasinių jėgų, kad 
kitomis sąlygomis, be tarybinio įsikiši
mo, galėtų atkurti visišką nepriklau
somybę ir suverenumą.

Nors dabar Solidarumas už įstaty
mo ribų, jis gyvuoja ir veikliai reiškia
si. Renkamas nario mokestis, leidžia
ma apie 500 įvairių periodinių pogrin
džio leidinių, globojamos suimtųjų 
veikėjų šeimos. Solidarumo pogrindy
je veikia keli tūkstančiai žmonių. Lai
kinasis koordinacinis Solidarumo ko
mitetas reguliariai posėdžiauja, skel
bia pareiškimus, Solidarumo nusista
tymą svarbiausiais klausimais. Drau
džiamasis Solidarumas turi šimtus 
tūkstančių veiklių narių ir rėmėjų. 
Valdžios vadinamoji normalizavimo 
politika iš tikrųjų tėra grįžimas prie 
griežtos totalistinės sistemos, kuri re
miasi smarkiai praplėstomis policinio 
aparato galiomis. Tai nebuvo joks at
sitiktinumas, kad pernai spalio mėne
sį Vidaus reikalų ministerijos karinin
kai žiauriai nužudė kunigą Ježį Popie- 
lušką. Kad vykdydami nusikaltimą jie 
patys įkliuvo — štai kur atsitiktinu
mas.

Po valymo milicija ir saugumo or
ganai vėl tęsia savo ankstesnę prakti
ką ir turi ministro pirmininko pasiti
kėjimą.

Išvesti kraštą iš ūkio krizės ir skolų 
— didžiausias vyriausybės uždavinys, 
bet jai labiausiai rūpi išlaikyti savo ran 
koše valdžią ir susilpninti opoziciją.

Šiandien Lenkija, kaip niekada, 
pasidalijusi į dvi stovyklas: vienoje — 
kariuomenė,vidaus reikalų ministerija, 
valstybės ir vyriausybės žinybininkai; 
kitoje — valdomieji, beveik 10 mili
jonų Solidarumo narių, kitos opozici
nės jėgos, Katalikų Bažnyčia, privatūs 
ūkininkai.

Abi stovyklas skiria praraja. Palai
komi menki ryšiai. Nevyksta juos su
stiprinti, užmegzti pokalbį. Solidaru
mo vadovas Lechas Valensa periodiš
kai pakartoja, kad jis pasirengęs vesti 
dialogą, derėtis, bet valdžia galvoja, 
kad jai to nereikia, kol viską galima 
tvarkyti jėga. Nors šiandieninis Soli
darumas nepanašus į tą, koks buvo 
prieš penkerius metus, jis nesirengia 
pasiduoti. Jį remia jaunoji karta: dvi- 
idašimtmečiai-trisdešimtmeSiai. Soli
darumas Lenkijoje sukėlė perdaug

DEMONSTRACIJA LONDONE
Rugpjūčio 31 dieną Londone Lenkijos 

„Solidarumo” įsteigimo 5 metų sukaktis 
buvo paminėta net dvejose vietose: Bat
tersea parke Londono m. tarybos pirmi
ninkas Livingstone pasodino paminklinį 
ąžuolą, o Hyde parke įvyko didesnė de
monstracija.

Nei lietus nesutrukdė protesto demon
stracijos. Susirinko per 800 žmonių, dau
gumoj jaunimas, anglai, lenkai ir kiti Ry
tų europiečiai. Tarp jų — grupė afganis
taniečių. Susirinkimą atidarė „Solidaru
mo“ atstovas W. Moszczynski ir pakvietė 
kitus kalbėtojus, tarp kurių buvo Britani
jos politinių partijų atstovai. Konserva
torių partijos vardu kalbą pasakė lordas 
Nicholas Bethell, Europos parlamento na
rys. Socialdemokratų partijos vardu kal
bėjo Sue Slipman, Darbo partijos vardu
— Thomas Clarke. „Solidarumo“ organi
zacijų vardu kalbėjo Marek Garztecki ir 
Giles Hart, Čekoslovakų Chartos 77 vardu
— ■ dr. Ales Machacek, Afganistano parti
zanų vardu — dr. Amanyar. Be to, kalbė
jo Lenkų susivienijimo Britanijoje pirm. 
A. Rynkiewicz ir East European Liaison 
Group vardu — lietuvių atstovas A. Ku- 
liukas.

Algis Kuliukas pasakė, kad Rytų Euro
pos tautos gerai supranta priežastis, ko
dėl Lenkijos darbo žmonės prieš 5 metus 
susitelkė į „Solidarumą“. Labai gerai tai 
supranta ir jis pats, nors yra gimęs ir au
gęs Anglijoje. Jo tėvas buvo priverstas 
palikti savo tėvynę, Sov. Sąjungai užpuo
lus ir pavergus Lietuvą. Motina, dar bū
dama 18 metų mergina, buvo išvežta dar
bams 'į Rusijos anglies kasyklas, kur vos 
neprarado gyvybę. Suaugęs ir supratęs jo 
tėvų žemei daromas skriaudas, jis pasiry
žo prisidėti prie veiklos, kuri vestų prie 
Lietuvos ir kitų kraštų laisvės. Išvardijęs 
dešimt tautų, kurių atstovai Londone 
dirba ELG grupėje, A. Kuliukas pasakė, 
kad visi minėti kraštai šiuo metu pergy
vena tą pačią ligą, kurios simptomai yra 
sovietinėje santvarkoje. Visuose minėtuo
se kraštuose žmonės neturi laisvės, visur 
trūksta reikalingiausių prekių, visur už
darytos sienos. Laisvo pasaulio žmonėms 
pirmiausiai reikia suprasti tų blogybių 
priežastis, kad galėtų apsisaugoti nuo 
jiems patiems gresiančių pavojų.

Pasibaigus kalboms, demonstrantai su 
vėliavomis ir daugybe plakatų nužygiavo 
prie Sovietų ambasados, kur bandė įteikti 
protesto raštą. Atstovai nebuvo įsileisti, 
todėl protestas pasiųstas paštu.

TECHNOLOGIJOS VOGIMAS
Anglijoje leidžiamas periodinis biule

tenis „Counterpoint“ savo liepos mėn. nu
mery atkreipia skaitytojų dėmesį 'į Sovie
tų Sąjungos pastangas visokiais būdais 
įtikinti Vakarų pramonininkus ir ekspor- 
tininkus, kad JAV-jų eksporto kontrolės 
koordinacinio komiteto nuostatai, siekią 
sustabdyti Vakarų pirmaujančios strate
ginės technikos plaukimą į Sov. Sąjungą, 
yra beprasmiai.

Sovietų informacinės agentūros skelbia, 
jog sovietų ginklavimosi pramonei Vaka
rų technologija visiškai nereikalinga. JA 
V-jos nori tik kliudyti savo sąjunginin
kams vystyti ekonomiką ir nori paraližuo- 
ti Vakarų-Rytų prekybą.

Prancūzų dienraštis „Le Monde“ ir te
levizija paskelbė KGB dokumentus, ku
riuose nurodoma, kad, pvz., Sovietų avia
cijos ministerija sutaupė 48,6 milijonus 
rublių, pasinaudodama vogtomis Vakarų 
technikos paslaptimis. Vogti planai pagel
bėjo sovietams pagreitinti naikintuvų 
Mig29 ir SU27 gamybą, o taip pat įsisavin
ti lėktuvnešio lėktuvų pakilimo ir nusilei
dimo techniką, kurios Raudonasis karo 
laivynas iki šiol nežinojo. Duoda ir dau
giau panašių pavyzdžių.

„Counterpoint“ nurodo, kad Sov. Sąjun
goje oficialiai buvo paskelbta, jog 1982 
metais sovietai sutaupė 406 milijonus ru
blių dėka „skolintos“ Vakarų technologi
jos, kuri pagelbėjo „greičiau ir pigiau“ iš
rišti įvairias gamybos problemas.

svajonių ir vilčių. Kova už Solidaru
mo idealus eina toliau, nes komunis
tinė sistema negali nieko panašaus 
žmonėms pasiūlyti.

(LER)

SUOMIJA IR PABALTIJYS
Pabaltiečių taikos ir laisvės ryžto žygis 

Skandinavijoje sužadino didesnį suomių 
Spaudos susidomėjimą savo kaimynais. 
Suomijos sostinėje Helsinkyje išeinantis 
švedų kalba dienraštis „Hufvudstadsbla- 
det“ praeitą savaitę paskelbė straipsnį 
„Suomija ir Pabaltijys“. Jame rašoma:

Suomijos nusistatymą Pabaltijo šalių 
atžvilgiu reikia suprasti pagal varginan
ti kelią, kurį mes patys turėjome nueiti, 
kad 'įvykdytume savo dabartinę užsienio 
politiką.

Suomių laikraštis pabrėžia, kad jie yra 
tvirtai nusistatę priimti dabartines Suo
mijos sienas, tačiau tai nereiškia, kad dėl 
to iš suomių atminties būtų ištrinta pra
rastoji Karelija. Tai atsispindi ir mūsų

Vietoj vodkos — vandenėlis
Gorbačiovo pradėta kampanija prieš 

girtuokliavimą Tarybų Sąjungoje jau pra
deda atsiliepti šalies ekonomikai. Alkoho
lio pardavimo valandos yra sutrumpintos, 
tad susidariusios ilgos eilės prie svaigi
namųjų gėrimų parduotuvių atbaido ne
mažai pirkėjų ir tokiu būdu valstybė pra
randa dalį turėto pelno iš degtinės par
davimo. Mėlynosiai suka galvas ką čia 
padarius su tais keliais atliekamais rub
liais kišenėje — vodką sunkų gauti, o 
kitų prekių pasirinkimas irgi gan ribo
tas. Kai kurie Tarybų Sąjungoje skun
džiasi, kad jeigu jau valstybė nutarė su
varžyti alkoholio pardavimą, tai nors tu
rėjo parūpinti pirkėjams geresnių prekių, 
kurioms būtų galima išleisti turimas pi
nigines santaupas. Kalbama, kad siek
dama padengti susidariusius nuostolius 
dėl suvaržyto degtinės pardavimo, valdžia 
ketina pakelti plataus vartojimo prekių 
kainas, o taip pat gal net ir maisto pro
duktų kainas; pakol kas tarybiniai pilie
čiai oficialiai raginami gerti daugiau vais
vandenių, sulčių ir kitų bealkoholinių gė
rimų.

Antialkoholinė kampanija palietė ir 
tarybinį teatrą. Dabar partiečiai ir par- 
tietės atidžiai seka, kad Maskvos Didžiojo 
(Bolšoi) teatro aktoriai pakiltų 'į sceną 
„neužmynę ant kamščio, o scenos reži
sierius savo darbo vieta atsako už tai, 
kad vaidinimo metu taurėje nebūtų nė la
šelio vodkos ar šampano — tik tyras van
denėlis.

Padaugėjo ir cenzoriams darbo — da
bar jie turi peržiūrėti operų libretus ir 
surasti išgėrimo scenas. Atrasta ir pirmo
ji auka — Violetos arija iš Verdžio ope
ros „La Traviata“ pirmojo akto — solis
tėms uždrausta dainuoti „Išgerkim už 
meilę!“ Senajam italų operos meistrui 
Verdžiui aplamai prasidėjo liūdnos die
nos tarybinėje scenoje — ketinama pa
keisti kai kurias vietas iš jo „Rigoleto“, 
„Falstafo“ ir „Otelo“ operų, mat įsaky
ta, kad reikia išvengti scenų, agituojan
čių išgėrimą.

SUIMTI JAUNUOLIAI
Latvijoje buvo areštuoti jaunuoliai už 

tai, kad Antrojo pasaulinio karo pabai
gos metinių proga padėjo gėlių puokštes 
prie Laisvės paminklo Rygoje, šveicarų 
dienraštis „Neue Zuercher Zeitung“ rašo, 
kad prie paminklo susirinkusius jaunuo
lius grubiai išvaikė skubiai prisistatę mi
licininkai, kai kuriuos vaikinus net sužei
dė. Buvo taip pat imtasi drausminių prie
monių prieš jaunimo mokytojus, o kai 
kurių jaunuolių tėvai atleisti iš darbo. 
Šveicarų dienraščio žiniomis, gegužės 
mėnesį Latvijoje milicijos buvo sulaikyti 
iš viso apie trys šimtai jaunuolių, apkal
tinti dalyvavimu „nacionalistinėse de
monstracijose“.

UŽSN. REIKALŲ MINISTRAS 
ŠEVARDNADZĖ

Naujasis Sov. Sąjungos Užsienio reika
lų ministras Ševardnadzė turi milicijos ge
nerolo leitenanto laipsnį, anksčiau yra 
buvęs Gruzijos Vidaus reikalų ministru 
(MVD) ir Užkaukazio karinės srities tary
bos nariu. Jis taip pat buvo aktyvus Afri- 
kos-Azijos Liaudies Solidarumo Organi
zacijoj (AAPSO), kuri remia vadinamuo
sius „tautinio išlaisvinimo“ ir kitokius są
jūdžius.

pažiūroje į kitų tautų padėtį.
Pabaltijo valstybės yra mūsų artimiau

si kaimynai, o iš jų dėl kalbos ir kultū
ros Estiją laikome broliška šalimi, rašo 
„Hufvudstadbladet“. Suomijoje mes nuo 
seno matėme tik vieną tinkamą kelią til
tams statyti į Pabaltijo tautas ten, kur 
jos tikrai gyvena, būtent jų gimtuosiuose 
kraštuose, ir skatinti kiek galima dides
nius mainus su jomis įvairiose srityse. 
Aišku, jog tai įmanoma tiktai susitaikius 
su dabartine trijų (Pabaltijo) šalių pa
dėtimi, baigia savo vedamąjį straipsn'į 
Suomijos švedų dienraštis „Hufvudstads- 
bladet“.

Šitą straipsnį be komentarų persispaus
dino ir Stockholmo dienraštis „Dagens 
Nyheter“. (LER)

Darbo lankos cenzoriams yra plačios — 
ypač dar daug reikia nuveikti dramos 
teatruose. Pradedant Čechovu ir baigiant 
Gorkiu bei kitais dramaturgais, vargu ar 
rasi kokią pjesę, kur nebūtų ištariamas 
■širdingas rusiškas „Na zdarovje“. O ką 
reikės daryti su užsienio klasikų kūri
niais, kaip, pvz., su scena Auerbacko rū
syje iš Gėtės „Fausto“? Ak vargšai cen
zoriai, jų darbas dar tik prasideda!

Rusai turi seną patarlę, kuri, laisvai 
išvertus, skambėtų taip: „Nuo vandens 
tik žolė auga, bet nuo vodkos — pašne
kesys“. Būtų tikrai gaila, kad dar tik tea
tro scenoje girdimas paskutinis laisves
nis žodis ir tas pranyktų.

V.M.

KVIETIMAS MANILON
Krikščionių Demokratų Internacionalas 

kviečia viso pasaulio krikščionių demo
kratų vadovus į Filipinų sostinę Manilą 
1986 m. vasario mėn. 3-4 d. Konferencijos 
tema: Demokratija, Pažanga ir Taika.

Pakvietime sakoma, kad įvairios tau
tos negali toliau toleruoti apgavysčių ir 
manipuliacijų, bet turi turėti vidinės jė
gos atsiekti harmoningą gyvenimą ir lais
vesnį, labiau dinamišką gerbūvį be revo
liucijų ir fanatizmų.

Krikščionių Demokratų Internacionalo 
konferencijų tikslas — demokratija visuo
se kontinentuose. Todėl konferencijos ir 
kviečiamos įvairiuose kontinentuose: 1983 
m. Santiago, Chile, 1984 m. Kampala, 
Uganda ir 1986 m. Manila, Philippine. Tuo 
norima atkreipti demes'! i besivystančių 
tautų atsiekimus ir sunkumus kituose kon 
tinentuose ir iškelti tuos pavojus, į ku
riuos veda komunistinė sistema. Patirtis 
rodo, kad pažanga trumpą laiką galima 
be demokratijos, deja, neužilgo arba pa
žanga sustos, arba demokratija turės bū
ti įgyvendinta.

Į konferenciją stebėtojais kviečiami 
kitų internacionalų, nekrikščionių politi- 
niai-religinių organizacijų, o taip pat 
įvairių Azijos ir viso pasaulio tautų ir 
tautinių bei tarptautinių judėjimų ats
tovai.

LKDS Centro Komitetas sekančiame sa
vo posėdyje svarstys galimybes dalyvau
ti šioje konferencijoje. Jei ne didelės iš
laidos, būtų gera pasiųsti bent dviejų-tri
jų žmonių delegaciją, šios rūšies konfe
rencijos su pasaulinio masto auditorija 
labai naudingos pavergtos Lietuvos bylai 
populiarinti. Diskutuojant pasaulines pro
blemas ir komunizmo pavojus, visada ga
lima iškelti Lietuvos pavyzdį ir jos liki
mą. Krikščionių Demokratų Internaciona
le egzilų KD partijos turi lygų balsą su 
viso pasaulio Krikščionių Demokratų par
tijomis.

(LKDSB)

Kunigo A. Putcės motinai mirus, 
jam ir giminėms gilią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi

Manchesterio Lietuvių 
Socialinio Klubo Valdyba 

ir nariai

LIETUVOJE
Prasidėjo mokslo metai

Rugsėjo 2 d. Lietuvoje prasidėjo 1985- 
86 mokslo metai.
Skatinama privati statyba

Valdžios potvarkiu, ateinančiais metais 
gyventojams bus parduodama daugiau 
statybinių medžiagų ir tuo būdu bus pa
šalinta didelė kliūtis privačiai statybai.

Ministrų taryba įsakė respublikų minis
terijoms trijų mėnesių laikotarpyje pa
ruošti planus ir sąlygas statybinių me
džiagų pardavimui ir pristatymui pagal 
gyventojų užsakymus. Numatyta stam
besnes medžiagas pristatinėti į statybos 
vietą tiesiai iš gamyklų, o smulkesnės me
džiagos bus parduodamos per prekybos 
įmonių bazes bei sandėlius. Įsigijamų sta
tybinių medžiagų pakrovimo, pervežimo 
ir iškrovimo išlaidas turės padengti pirkė
jai.

Valdžios nutarime numatytos ir kitos 
priemonės, kurios padės gerinti gyvento
jų aprūpinimą statybinėmis medžiagomis, 
gaminiais ir konstrukcijomis.
Ruošiasi žiemai

Turėdama praeitos žiemos liūdną paty
rimą, valdžia sukruto laiku pasiruošti at
einančiai žiemai. Tuo tikslu ministrų ta
ryba priėmė nutarimą „dėl liaudies ūkio 
ir gyventojų aprūpinimo kuru, elektra 
ir šilumine energija“.

Praeitą žiemą daugelyje vietų Lietuvo
je pritrūkdavo elektros energijos ir dėl to 
turėjo sustoti fabrikų elektros motorai. 
Sustojus dujų tiekimui, nustojo veikti 
centrinis šildymas, užšalo vamzdžiai ir 
susprogo radiatoriai. Dėl to kai kuriose 
vietose turėjo būti uždarytos mokyklos.

Todėl jau dabar valdžia įsakė „įgyven
dinti miestuose, gyvenvietėse ir kitose gy
venamosiose vietovėse kompleksą priemo
nių, kurios padės nesutrinkamai aprūpin
ti gyventojus kuru, paruošti reikiamą vie
tinių rūšių kuro kiekį ir skirti šiems tiks
lams transporto priemonių, technikos“.

Numatoma, kad žiemą vėl pritrūks 
gamtinių dujų, todėl vietos valdžios or
ganai privalo numatyti, kad smarkiai at
šalus orui, vietoj gamtinių dujų galėtų 
būti naudojamas „rezervinių rūšių kuras“.

Popiežiaus viltis
Sukakus vieneriems metams nuo to lai

ko, kai sovietų valdžia neleido jam nu
vykti į Lietuvą, popiežius* Jonas Paulius 
II prisiminė Lietuvos tikinčiuosius, besi
ruošiančius švęsti Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį.

Kaip praneša Londono lenkų dienraštis 
DZIENNIK POLSKI (VIII.27), savo va
saros rezidencijoje Castelgondolfo au
diencijos maldininkams metu, popiežius 
priminė Lietuvos krikštą 1387 metais ir 
pasakė: „Kartu su perėjimu į krikščiony
bę, kas yra laikoma Lietuvos krikštu, ši 
kilni tauta papildė Europos krikščioniš
kųjų tautų šeimą ir praturtino ją amžių 
bėgyje savo tvirtu tikėjimu ir pasiauko
jimu“.

Popiežius priminė maldininkams praei
tų metų šv. Kazimiero, Lietuvos patrono, 
500 metų sukakties iškilmes ir jo sveiki
nimą Lietuvai.

Praeitais metais buvo sužinota iš Vati
kano sluoksnių, jog sovietų valdžia nelei
do nei popiežiui, nei kardinolui Agostino 
Casaroliui nuvykti tos sukakties iškil
mėms į Vilnių. Po to popiežius keliomis 
progomis kartojo, kad jis turi vilties atei
tyje vis tiek aplankyti Vilnių, nors ven
gia pasakyti, jog jo kelionė ‘įvyksianti 
1987 metais, kai bus švenčiama Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktis.

Neatsižvelgiant į sovietų valdžios ap
ribojimus katalikų Bažnyčios veiklai — 
laikraštis pažymi — Kauno vyskupas Liu
das Povilonis praeitų metų rugsėjo mė
nesį buvo atvykęs į Romą ir buvo popie
žiaus priimtas. Netrukus po to jis buvo 
pakeltas į arkivyskupus.

Vysk. Julijonas Steponavičius, kuris 
oficialiai yra pripažintas kaip Lietuvos 
katalikų Bažnyčios galva, dėl sovietų val
džios intervencijos ir spaudimo, negali 
eiti savo pareigų. Tačiau žmonėse nuolat 
kalbama, kad jis 1979 metais buvo popie
žiaus pakeltas į kardinolus in pectore.

1
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SU PAVASARIU
EUROPON Hypatia Yčaitė Petkus

Šiais metais pavasarėjant pasiryžau ke
lionėn i ten, kur širdis nuolat traukia, o 
tenka būti taip retai. Reikia gi iš Kali
fornijos tūkstančius mylių nugalėti, kad 
pasiekti Europą. Tiesa, iš Los Angeles 
aerodromo pasiekiamas visas platusis pa
saulis, bet kaip sunku 'į svajonių erdves 
pakilti! Kasdieniniai reikalai žiauriai 
mus laiko prirakinę prie žemės, lyg būtu
me vabzdžiai, įstrigę į purvyną, užmiršę 
jog ir jie sparnus turi. Iš savo 1983 m. 
patyrimo žinojau, kad mano kelionei ge
riausiai tinka kovo-balandžio-gegužės mė
nesiai. Prasiskleidžiantis pavasaris Euro
poje gali būti taip gražus. Iš Los Angeles 
skridau tiesiai Londonan ir tuo pačiu ke
liu grįžau.

Labai nemėgstu keliauti lėktuvais, kaip 
ir nemėgstu ilgų važiavimų automašino
mis. Geriausia patinka traukiniai, laivai, 
ir (jei galima rasti) arkliai. Neturiu nie
ko prieš ir savo dviem kojom pakeliauti, 
taip sakant „per pedes apostolorum“. Iš 
to matote, kad aš niekur neskubu. Pra
leidau tris savaites Anglijoje ir Škotijoje. 
Tai kraštai, kuriuos labai mėgstu, ir bu
vau anksčiau ten buvusi, bet trūko laiko 
arčiau susipažinti. Lygiai tiek pat laiko 
pabuvau Ispanijoje ir Portugalijoje, su 
kuriomis rišosi seni iš 1941 metų prisi
minimai. Buvau ten tolimoje jaunystėje, 
kai dar ne vieno žilo plauko galvoje ne
buvo, ir iki šiol ten turiu pažinčių. Tai 
buvo tikra prasme sentimentali kelionė. 
Radau ten daugiau džiaugsmo negu aša
rų — bet apie tai bus vėliau.

Dievui padedant ir kojoms gerai vei
kiant, kelionė visur sekėsi puikiai. Pavy
ko ne tik mielus žmones lankyti ir pagy
venti senų dienų sentimentais, bet ir pa
studijuoti istorines ir menines įdomybes. 
Mano kelionės receptas nebus visiems pri
imtinas: nesusidėjau su jokiomis ekskur
sijomis ir neleidau kelionių vadovams ir 
griežtiems tvarkaraščiams varžyti mano 
laisvės. Keliavau savo jėgomis , „Eurail“ 
ir „Britrail“ bilietų pagalba, ir džiaugiau

si, kad laikas tik man vienai priklauso. 
Aišku, toks keliavimo būdas reikalauja 
tam tikros drąsos ir savim pasitikėjimo. 
Taip pat reikalinga turėti ir galvą, kuri 
dar šiaip taip veikia. Mano „kopūstas“ 
veikė pakankamai, kad iš anksto pasirū
pinau reikalingomis informacijomis. 
Svarbu žinoti, kur paskirtu laiku būsi, o 
žinias surinkti nėra sunku, jei moki skai
tyti ir rašyti, na, žinoma ir kalbėti. To
kių sugebėjimų man niekada netrūko. Ke
lionių biurai (kaip mano mėgiamas Tho
mas Cook) arba bibliotekos buvo man 
geriausi šaltiniai. Daug ką sužinojau taip 
pat ir besikalbant su pažįstamais, senais 
ir naujais. Toks apsišvietimas iš anksto 
užtikrino, kad galėsiu pataupyti savo ko
jas (o kiek aš mylių vaikščiojau — būtų 
sunku pasakyti). Yra senas ir geras po
sakis: „Jei galva neveikia — kojos daž
nai nukenčia“. Tai aš dar Lietuvoje gir
dėjau.

Nei Anglija, nei jos sostine Londonu 
nenusivyliau. Toks žavus, nors ir be galo 
didelis miestas! Tai toks svarbus kultū
rinio ir ekonominio gyvenimo centras, 
kad, rodos, jam lygaus pasaulyje neat
rastom. Tikrai sakant, didmiesčių ne
mėgstu, bet jeigu būtų lemta, manau be 
jokių sunkumų Londone apsigyventi ga
lėčiau. Tiek daug ten vyksta dalykų, ku
rie mane domina.

Pamačiau Londone ir apylinkėse pasi
ilgtą pavasarį. Ypač patiko sprogstantieji 
žilvičiai, nulinkę į Thames upės vandenis; 
balti, lyg sniegu pasipuošę, vyšnių sodai; 
pievos, kur avys knibinėjo žolę ir ėriukai 
linksmai šokinėjo; aikščių ir parkų lysvė
se lendantieji narcizai ir tulpės. Nuosta
būs tie Londono parkai, ir maži ir dideli 
— rodos, iš viso jų yra apie 40 (mūsų 
Amerikos didmiesčiai, ypač tuo atžvilgiu 
skurdus Los Angeles, gali iš gėdos pasi
slėpti!). Neilgai teko Londone būti, nes 
rūpėjo vykti į pietų kraštus ir ieškoti 
saulės.

Nemanykite, kad išsigandau lietaus ir 
blogo oro. Lijo ten labai nedaug, tik dan
gaus būdavo dažniausia apsiniaukęs. Iš
mokau sakyti, kaip kad anglai daro, kad 
oras yra geras, jei lietaus nėra. Stebėtina, 
kad net ir „geram orui“ esant, daug kas 
gatvėse nešioja lietsargį, (tą anglišką 
„ginklą“, apie kurį Kalifornijoje jau 
baigiame užmiršti), žodžiu, pasiilgau 
saulės, ir ją tikrai suradau Ispanijoje ir 
Portugalijoje. Ten radau ir daug ko kito. 
Mačiau kai kur tikrų panašumų į „antrą
ją tėvynę“ Kaliforniją. Visur su manim 
keliavo Lietuvos prisiminimai. Per tas 
šalis vedė mūsų pabėgėlių žingsniai, dau
giau kaip 40 metų, šeima keliavo per Ma
dridą į Lisaboną, iš kur laivas mus išve
žė į Naująjį Pasaulį. Nežinojau tada, kad 
į tėviškę nebebus lemta grįžti. Gyvenusi 
Lietuvoje tiktai Nepriklausomybės laikais 
— laisvės ir žydėjimo metais, aš paverg
to krato nenoriu matyti. Į tokią Lietuvą 
keliauti ir neketinu. Tegu tas mylimas 
kraštas lieka tolimas ir gražus, kaip jau
nystės sapnas.

Pakliūti Ispanijon man buvo tik vienas 
kelias — per Paryžių laivu ir traukiniu. 
Pirmą kartą gyvenime šį labai išliaupsin- 
tą miestą regėjau. Nejutau Paryžiui ypa
tingų sentimentų, gal per trumpai ten bu
vau, o, be to, ten nepaprastai šalta buvo. 
Jau metų metais niekur taip nešalau, kaip 
ten. Einant Seine upės krantais, pūtė toks 
žvarbus vėjas, kad neužteko lietpalčio su 
šiltu pamušalu, vilnonių pirštinių ir ke
purės. Norėdama geriau išnaudoti tas 
trumpas valandas, maniau pasiekti prie
plauką ir laivus, kurie mane pavežiotų po 
tą upę. Jos krantai nusėti meniškų tiltų 
daugybe, nuostabiais rūmais ir bokštais. 
Jei būčiau žinojusi, kad taip toli iš „Ga
re Austerlitz“ stoties iki „lie de la Cite“, 
nebūčiau pėsčiom ėjus. Bet kaip gražu iš 
tolo pamatyti pro rūkus kylančią Notre 
Dame Katedrą.

(Bus daugiau)

NAUJAS POGRINDŽIO LEIDINYS
Neseniai Vakarus pasiekė naujas Lie

tuvos pogrindžio leidinys, pavadintas lo
tynišku vardu „Juventus Academica“ 
(Akademinis jaunimas). Leidinys yra ne
datuotas ir be viršelių, apima 26 pusla
pius. Spėjama, kad tai jau antras nume
ris, nes tekste yra cituojamas pirmas nu
meris. Iš teksto sužinome, kad Lietuvoje 
yra įsisteigusi Lietuvos Jaunimo Sąjunga. 
Turinyje pirmiausia yra Lietuvos Jauni
mo Sąjungos pranešimas. Cituojama Są
jungos valdybos posėdžio dienotvarkė. 
Rašoma apie Jung. Tautų Organizacijos 
paskelbtus tarptautinius Jaunimo Metus. 
Pagerbiamas ukrainietis žmogaus teisių 
gynėjas Valerijus Marčenko. Sveikinamas 
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Žygis ir 
pabaltiečių Tribunolas Kopenhagoje. Siū
loma remti Helsinkio susitarimus. Dėko
jama Australijos lietuvių jaunimui už 
VI-jo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošą. Svarstomos jaunimo karinės tarny
bos problemos, propagandinė psichologija 
ir įvairūs einamieji reikalai.

35 M. SUKAKTIS
Režisierė Elena Dauguvietytė-Kudabie- 

nė, kartu su visais „Aukuro“ aktoriais, 
minės 35 m. sukaktį. Jai parinko K. In- 
čiūros „Eglė žalčių karalienė“. Premjera 
įvyks spalio mėn. pabaigoje.

Kaip aktorė ji vis dažniau pasirodo Ka
nados televizijoje.

LAF KONGRESAS
Rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 dienomis 

Chicagoje įvyko jubiliejinis Lietuvių Atei
tininkų Federacijos kongresas, kuriuo at
žymėta šios organizacijos įsisteigimo 75- 
erių metų sukaktis. Kongresas apžvelgė 
atliktus darbus, apsvarstė dabarties ir 
ateities uždavinius.

Ateitininkijos svarbiausias uždavinys— 
padėti tautai išlikti gyvai, o išeivijoje ug
dyti patriotinį sąmoningumą. Ta kryp
timi Ateitininkija veikia nuo pat savo or
ganizacijos atgaivinimo užsienyje pokario 
metais. Patriotiniam sąmoningumui Atei
tininkija siekia suteikti brandų turinį. 
Šio tikslo yra siekiama veikiant trimis 
pagrindinėmis kryptimis — socialine, kul
tūrine ir religine.

Atsiusta paminėti
Samizdat Nr. 20. šveicarų Kuratorium 

Geistige Freiheit leidinys vokiečių kalba. 
Šiame numeryje, be kitų įdomių straips
nių, apie 40 puslapių skirta ištraukoms 
iš lietuvių pogrindžio leidinių: „Lietuvos 
Ateitis“ Nr. 7, „Aušra" Nr. 31 ir 32, L.K. 
B. Kronika Nr. 61 iki 64. Taip pat iš
spausdinti keli pranešimai iš latvių disi
dentų veiklos. Knygelėje 104 psl. Iš
leido: Šveicarų komitetas rašytojams ir 
kitiems intelektualams totalitarinėse val
stybėse remti, KGF, Posfach 227, 3601 
Thun Switzerland. Atskiro numerio kai
na 13.50 šv. frankų.

ABN Correspondence, Nr. 3/4, 1985 m. 
Mau-August. Antibolševikinio bloko žurna 
las anglų kalba. Šiame numeryje 96 psl. 
Didžioji dalis straipsnių apie padėtį Uk
rainoje ir kituose komunistų valdomuose 
kraštuose. Taip pat yra dr. J.J. Stuko, 
VLIKo vicepirmininko, kalba pasakyta 
ABN kongrese, New Yorke, 1985 m. gegu
žės 19 d., ir ištrauka iš L.K.B. Kronikos 
Nr. 63, viso apie 10 psl. Žurnalą galima 
gauti iš ABN-Corr., Zeppelinstrasse 67/0, 
8000 MUenchen 80, W. Germany.

„LIETUVIŲ DIENOS“
„Lietuvių Dienų“ žurnalo rugsėjo mė

nesio numeris jau išsiuntinėtas prenu
meratoriams ir platintojams.

„Lietuvių Dienų“ žurnalo rugsėjo mė
nesio numeryje rašoma:

Kol šaltinis gyvas. Vytauto Pluko — 
Daktaras Albertas Gerutis. V. Bac. — 
Juozas Stempužis — visuomenininkas. Po
vilo Gaučio — Naujausioji Katalonų poe
zija. Iš Katalonų poezijos — vertė P. Gau- 
čys. A. Drilingos — Linksma ne tik šią 
naktį. Lietuvių teisų gynybos fronte. V. 
Volerto — Lietuvių išeivijos kultūros 
klausimais. V. Bacevičiaus — Klevelando 
lietuvių veikla (foto montažas).

Anglų kalbos skyriuje: dr. C.K. Bobe
lio — Lietuva atmeta Sovietų pretenzi
jas. Jono Skiriaus — Jurgis Šapkus. Dr. 
Jono Balio laiškas redaktoriui.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotrau
komis. Viršelyje dr. Alberto Geručio, Lie
tuvos atstovo Šveicarijoje, nuotrauka.

„L.D.“ prenumerata 20 dol. metams, Ka
nadoje — 25 dol. Prenumeratas siųsti: 
„L.D.“ redakcijai, 4364 Sunset Blvd., L.A., 
Ca. 90029.

PIRMASIS SNIEGAS
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS
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Pone karaliau, kas tada jam atsiti

ko! Jis nepastebėjo, kaip vienu metu 
jį apsupo du vyrai su tinklais. Baigta! 
Jokio išsigelbėjimo iš virvių raizgy
mų, ir beginklis Pūkas atsidūrė šun
gaudžio vežime, kur tokio pat nelai
mingo likimo šeši draugai jau draskė
si ir sienom laipiojo iš nusiminimo.

— O jūs viso miesto apdainuoti 
policininkai ir kiti gerieji žmonės, ko
dėl jūs iki šiol neišnaikinote šungau
džių veislės ir neuždarėt į jų pačių ka
lėjimą ant ratų. Galingiausias prezi
dente, kuris tu čia pat už tvoros ir 
tvarkai visą šalį, tark tik žodį, ir mes 
būsime laimingiausi pasauly šunys. 
Pasigailėjimo, pasigailėjimo!

Gal kas atsimena, kad kitoj gatvės 
pusėj nuo prezidentūros buvo kiti bal
ti rūmai, dar didesni, ir ten mokėsi 
daug gražių mergaičių. Jos tada per
traukos metu stoviniavo, Slampinėjo 
savo kieme, šaligatviais ir matė tą 
tragišką atsitikimą. Mergaitės buvo 
dorų tėvų dukros, ruošėsi būti gerom 
motinom ir mokytojom, tai joms labai 
suskaudo jaunos širdys. Kelios jų at
siskyrė nuo visų, pribėgo prie šungau
džių ir šaukė:

— Tenai, tenai kieme, už to mūro 
slepiasi net trys šunys. Skubėkite!

Šungaudžiai žinojo savo amatą ir 
jų nereikėjo dukart šaukti. Sugriebė 
savo baisius įrankius ir, lyg sparnus 
įgavę, nuskriejo.

To tik ir reikėjo: kai šunų nepriete
liai dingo už mokyklos vartų, mergai
tės greit prišoko prie vežimo, atidarė 
šunų kalėjimo dureles, o tie žinojo, 
kas reikia daryti. Greičiau negu skrie
ja kulkos, septyni šunys išlakstė į vi
sas aštuonias miesto puses. Laiminges
nės minutės visame šunų gyvenime tur 
būt nebuvo. Džiaugėsi tuo ir gimnazis
tės, galbūt ir visas miestas. Nesidžiau
gė tik tie du niekadėjai šungaudžiai ir, 
jei būtų galėję, būtų sugaudę ir užda
rę į savo vežimą visas miesto mergai
tes.
Taip gyvenimas slinko Pūkui nuo ne

atmenamų laikų, nuo pasaulio sutvė
rimo dienos, ir greičiausiai, turėjo tęs
tis iki pabaigos, o gal ir niekad nesi

baigti, jeigu butų neatsitikę, ko mūsų 
šundlis nei nesapnavo.

♦ ♦
Buvo labai saulėta vasaros diena. 

Tą rytą Daugirdo gatvės kieme rinko
si berniukai gražiau pasipuošę ir greit 
išsiskirstė, nebuvo kada žaisti, baigėsi 
mokslo metai, kiemas liko tuščias, ir 
taip turėjo būti visą vasarą. Buvo la
bai tylu.

Į vakarą viskas pasikeitė. Pūką iš
gąsdino nepaprastas triukšmas, tarš
kėjimas lyg būtų pradėję šaudyti visi 
miesto kareiviai. Netrukus pro Rotu
šės aikštę į tilto pusę pasuko labai di
deli geležiniai vežimai. Jie slinko, va
žiavo miesto gatvėm, o iš jų kilo ki
birkštys. Vežimų buvo daug, be skai
čiaus.

Pūkas žinojo savo pareigas ir ban
dė lojimu įsibrovėlius nugąsdinti, pa
stoti kelią, bet iš vežimo pakilo nema
tyta, nepažįstama galva ir į jį, šunelį, 
atsisuko ilgas patrankėlės vamzdis, 
Pūkas išsigelbėjo tik sprukęs į batsiu
vio Rutiko kiemą.

Kai taip tęsėsi ilgą laiką, šunelis iš
drįso išlįsti ir stebėjo tuos vežimus, 
nepažįstamus geležinius vežimus. Nuo 
jų triukšmo drebėjo ne tik langai ir 
mūrai, bet ir gatvės grindinys. Nieko 
daugiau gatvėj nematė, tik vieną poli
cininką prie katedros. Tas aukštas, ge
rasis vyras, kuris žinojo šunelio vardą 
it maloniai pašvilpdavo, stovėjo nusi
sukęs į šalį ir nosine šluostės akis.

Policininkas verkė!
Turėjo būti kas nors basiau negu 

baisu, jei gatvėj, viešoj vietoj, eidamas 
savo pareigas, verkė policininkas. Pū
kui labai pagailo to gero žmogaus ir 
jis prisiartinęs kelis kartus bakstelėjo 
nosimi, bet policininkas tą valandą jo 
matyti negalėjo. Pūkas, jeigu būtų ga
lėjęs, būtų irgi verkęs.

Paskui buvo ilga vasara. Ji buvo 
rūsti ir gąsdinanti, kitokia nei visos 
anksčiau buvusios.
Bet tai ilga ir nuobodi istorija, kurios 

neverta pasakoti.
Kai atėjo ruduo, vieną lietingą sek

madienį Pūkui vos neplyšo širdis.
Tą rytą Lukui išdėsčius savo pre

kes, į katedros kiemą įpuolė keli uni

formuoti ir neuniformuoti vyrai ir pra
dėjo vartyti, ieškoti, raustis, mėtyti Lu
ko šventųjų paveikslus, maldaknyges, 
o paskui koja paspyrė stalelį, ir visi 
medalikėliai, žvakės nuvirto ant patiš- 
kusios žemės. Kai vienas tų vyrų ir 
savo čebatą bandė pastatyti ant nu
mestų kryželių, Pūkui buvo perdaug. 
Nors tai buvo ir šventorius, kur jis tu
rėjo būti kaip šventas ir nepykti, bet 
tada šoko kaip ant žvėries ir gal pir
mą kartą savo gyvenime dantis įleido 
į piktadario blauzdą.

Staiga Pūkui viskas aptemo. Kaip 
toliau dėjosi, jis neatmena, tik atmer
kęs akis pamatė, kad jo gerasis šeimi
ninkas buvo pasilenkęs ties juo ir valė 
kraujuotą koją ir šoną. Kažkokia mo
teriškė rinko nuo žemės ir gelbėjo nuo 
lietaus permirkusias maldaknyges ir 
šventųjų paveikslus. Luko kakta taip 
pat kraujavo. Piktųjų žmonių nebuvo.

Į namus Pūkas grįžo Luko vežimėly. 
Po dviejų savaičių jau galėjo po kiemą 
strikinėti trimis kojomis, o dar po tri
jų žemę lietė ir ketvirtąja.

Lukas, užgydęs savo žaizdas, su ve
žimėliu vėl pradėjo važinėti prie ka
tedros, tik Pūkui liepdavo pasilikti na
mie, juos saugoti, nesimaišyti tarp 
žmonių.

Blogiau, blogiausia, visų blogiausia 
atsitiko, kai buvo prasidėjusi žiema. 
Vieną rytą, su vežimėliu išvažiavęs, 
Lukas negrįžo iki vakaro, negrįžo jis 
nei iki kito ryto. Pūkui nusibodo jo 
laukti. Jis buvo alkanas, draskėsi, ne
rimo.

Aušo rytas, o Lukas negrįžo. Vietoj 
jo atvyko tokie pat vyrai, kaip aną 
kartą šventoriuje, nepaisydami Pūko 
protestų, išlaužė duris. O kad šunelis 
jiems netrukdytų, uždarė jį į tamsią 
kamarą. Išvertė, išieškojo visą namą, 
išnešė kad ir mažiausią popierėlį.

Išaušo diena, o Pūko kaukimo kai
mynai negalėjo pakęsti, kaskas atida
rė kamarą, šunelį išleido. Pūkas žino
jo, kas daryti, ir nuskubėjo į šventorių, 
apieškojo aplink katedrą, Rotušės 
aikštę. Luko nerado, tik jo uoslė ne
melavo, užtiko, atpažino to paties pra
kaituoto čebato kvapą, kuris buvo 
peržengęs ir jų namų slenkstį. Susekė 
ir kur tie čebatai vedė, į kurią miesto 
pusę.

Taip, jis neklydo. Besišvaistydamas 
gatvėmis, prie Nemuno užtiko tą patį 
nemalonų kvapą. Pėdsakai atvedė prie 
didelių vartų, kurie buvo uždaryti, ir 

ten stovėjo ginkluoti sargybiniai.
Dabar šunelis žinojo, jo uoslė ir nu

jautimas nemelavo, kad tenai už tų 
vartų yra ir jo šeimininkas. Ilgai Pū
kas aplink slampinėjo, sėlino, šalo, 
kaukė, bet sargybiniai savo pareigas 
ėjo labai stropiai, į vidų ir žvirblis ne
būtų galėjęs patekti. Savo skundą Pū
kas iškalbėjo visokiais, kokiais tik mo
kėjo garsais, už tai į jo šoną atsimušė 
keli plytų gabalai ir prie kojų sužai
bavo kulka.

Vėl praėjo naktis diena ir dar kita, 
o Pūkas aplink gal šimtą kartų trepsi- 
nėjo, sunkiai vilko savo puošnią uo
degą.

Gretimose gatvėse gyveno geri žmo
nės, suprato, kodėl tas šunelis nelai
mingas, pro langus mėtė kas kaulą, 
kas duonos plutelę. Tik sargybiniai 
jį keikė ir taikė akmenimis.

Į vakarą pradėjo kristi pirmasis 
sniegas. Ramios vietos net gatvėje ne
buvo, tai Pūkas pasitraukė kiek ato
kiau į Nemuno pusiasalį ties tais gel
tonais namais. Pro Karmelitų bažny
čią pasiekė smėlėtą, krūmais apaugusį 
plotą, kur vasaromis tūkstančiai mies
tiečių šildosi saulėje. Dabar ten buvo 
tuščia, labai tuščia ir ramu.

Krūmus ir geltonuosius rūmus sky
rė plati ir gili vandens juosta, dar ne
spėjusi užšalti įlanka. Tenai žiemai bu
vo pastatyti laivai. Iš po krūmų Pū
kas galėjo stebėti kiek tik nori nelai
mingus rūmus, kur už aukštų, užkal
tų langų buvo geriausias pasauly žmo
gus.

Alkis, šaltis ir draugo netekimas jį 
kamavo, kankino, ir Pūkas savo ne
laimę pačiam Dangui norėjo išpasako
ti dideliu, galingu balsu.

Jo kaukimas tačiau įkyrėjo anų rū
mų sargybiniams, ir vos tik ėmė švis
ti, į krūmus iš anapus vandens pasipy
lė kulkų, o netrukus du tokie pat me
džiotojai pasirodė ir netoli jo, šmikš- 
tinėjo ir ieškojo aukos, šuniška gudry
bė išgelbėjo, ir Pūkas iš paskutiniųjų 
jėgų šoko, įlėkė į netoliese stovintį ap
leistą laivą ir tarp apdangalų pasislė
pė.

Medžiotojai, nieko neradę, išsidan
gino. Tada Pūkas vėl nulindo į krū
mus ir nekliudomas galėjo tęsti savo 
raudą, kad ir ne tokiu dideliu balsu. 
Niekas nekliudė.

* *
Rytas buvo saulėtas, ir du berniu

kai vaikščiojo prie Nemuno vasarą 

pamėgtais takais. Slampinėjo tarp krū
mų, prisiminė, pasakojo, kaip jie čia 
maudydavos, kalbėjo apie ateinančios 
vasaros malonumus.

— Žiūrėk, kas ten?
— šuo. Negyvas. Vargšas!
— Koks gražus, juodas, tik lopinė

lis pakaklėj baltas. Galvą pasidėjęs 
ant priekinių kojų, akys atmerktos. 
Atrodo, lyg gyvas ir žiūri kažkur į to
lį, į kalėjimo mūrus.

— Mokykloj pasakojo, kad šunys, 
kaip ir žmonės, gali mirti iš širdies 
skausmo. Kažin, ar tai gali būti teisy
bė?

— Žinoma. Tokių atsitikimų buvo 
ir dar bus daug.

Česlovas Grincevičius VIDUDIENIO 
VARPAI. Pasakojimai ir pasakos. 119 psl. 
Išleido Lietuviškos knygos klubas, 1985. 
Spausdino „Draugo“ spaustuvė, 4545 W. 
63rd St., Chicago, IL 60629.

ČESLOVAS GRINCEVIČIUS yra vienas 
iš tų rašytojų mūsų tarpe, kuris labai im
lus visoms meniško reiškimosi sritims. Jis 
yra ne tik rašytojas, bet ir žmogus, turįs 
labai didelį dėmesį muzikai ir tapybai. 
Nors šiose srityse jis nekuria, tačiau šių 
sričių kūryba labai giliai registruojasi jo 
dvasioje. Dėl to ir jo novelės turtingos 
įvairiais žmogaus dvasios virpėjimais. Iš 
‘o seka ir kita jo kūrybos pasėka, būtent, 
kad jo novelės turi labai išbaigtą, galima 
sakyti simfoninę kompoziciją ir tiesiog 
tapybinį aplinkos vaizdavimą, šalia to 
reikia pridurti, kad žmogus, vaizduoja
mas Česlovo novelėse, yra labai jautriai 
išgyventas.Visas gyvenimas, kurį Česlovui 
teko išgyventi nuo nepriklausomos Lietu
vos gyvavimo pradžios ligi jos okupacijos, 
tiesiog jaudinančiai atsispindi šio rinkinio 
kūriniuose. Pirmojo pavyzdžiu bus jo no
velė „Našlės skatikai“ ir antrojo „Tyrlau
kių rožė“. Grincevičius yra išleidęs „Vi
durnakčio vargonus“ 1953. Tai yra apysa
kų, novelių ir legendų rinkinys. Jo roma
nas „Geroji vasara“ buvo išleistas 1970 
metais ir jaunimui „Vyskupo katinas“ 
1974. Visuose Grincevičiaus raštuose jun
giasi dramatiškumas su žaismingumu.

Grincevičius yra gimęs 1913 sausio 17 
d. Vilkijoje, bet užaugęs Josvainiuose 
prie Šušvės upės. Gimnaziją išėjo Kėdai
niuose ir Kaune. Vytauto Didžiojo uni
versitete studijavo humanistinius moks
lus: literatūrą, pedagogiką ir teatro moks
lą.

Liet. Knygos Klubas
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SVARBIAUSIOJI POZICIJA
Svetimųjų okupacija lietuvių tautai 

primetė primityvią, lėkštą ir siaurą 
ideologiją, savotišką valstybinę religi
ją, labai atitinkančią šiandieninės im
perialistinės Rusijos kėslus ir metodus, 
bet visiškai svetimą ir nepriimtiną mū
sų tautai.

Ši svetima ideologija negailestingai 
smogė j dvasinį tautos gyvenimą ir ėmė 
triuškinti amžiais kurtas ir puoselėtas 
vertybes. Ji tapo priemone palaužti ir 
valdyti pavergtą tautą, paruošti ją ga
lutinei okupacijai. Juk galutinai tau
ta pavergta tuomet, kai pavergiama pa
ti tautos dvasia, kai dingsta noras prie
šintis, kai esama padėtis laikoma nor
malia. Tai paskutinė ir galutinė okupa
cijos fazė.

Nuo to, kaįp lietuvių tautai pasise
ks šiai pavergėjų ideologijai atsispirti, 
labiausiai priklausys visas tolesnis jos 
likimas.

Istorija pateikia pavyzdžių, kaip su 
atnešta ideologija, su nauja religija 
keitėsi ir etninė gyventojų sąmonė, 
pvz., su arabų pirštuoju islamu didžiu
liuose šiaurės Afrikos ir Azijos plo
tuose išplito ir arabizmas.

Rusų carinės imperijos valdžia sa
vo rusifikacinei politikai stengėsi pa
naudoti stačiatikybę.

Materialistinis komunizmas šiandie
ninėje bolševikinės Rusijos imperijo
je yra irgi savotiškas religinis suroga
tas, pretenduojąs patenkinti visus dva
sinius žmogaus poreikius. Jis jau gero
kai yra deformavęs pačią rusų tautą, 
dvasiškai degradavęs daug „senųjų“, 
t.y. nuo pat revoliucijos laikų šioj im
perijoj gyvenančių piliečių, ir kaip 
įrankis naudojamas „perauklėti“ nau
jai pavergtoms tautoms. Įbrukę šią 
ideologiją, jas savotiškai niveliuoja, 
artina prie suformuoto „tarybinio žmo
gaus“ ir šitaip paruošia galutinę asi
miliaciją rusų masėje. Tad gintis nuo 
materialistinės komunizmo ideologijos 
— tuo pačiu gintis ir nuo nutautėjimo.

Nors okupantų ideologija galinga 
banga užliejo visą tautą, bet ji čia ne
rado to dvasinio vakuumo, į kurį be 
pasipriešinimo galėtų sutekėti ir susi
gerti. Priešingai, iš karto sutiko aiškų 
ir tvirtą pasipriešinimą — rado kitą, 
giliai įsišaknijusią ir tvirtą ideologiją, 
pagrįstą amžinomis ir nekintamomis 
vertybėmis. Rado krikščionybę, kata
likų tikėjimą, gerai susitvarkiusią ir 
tautos branginamą Bažnyčią. Į šį pyli
mą atsimušė ir gerokai subliūško visa 
purvino ateizmo banga.

Bažnyčia — vienintelė institucija, 
nė kiek neprisidėjusi prie naujosios 
okupanto religijos skleidimo, jos die
gimo pavergtai tautai. Bažnyčia da
bartinėmis sąlygomis — svarbiausia 
tautos savitumo, tautinės gyvybės, są
moningumo gynėja. Kaip XIX a. kal
bos gynimas buvo svarbiausias mo
mentas ginant lietuvių tautos gyvybę, 
taip dabar juo tapo religijos gynimas. 
Žūtbūtinėje tautos kovoje dėl savo 
egzistencijos svarbiausias frontas per
simetė į religijos sritį. Kaip anksčiau 
daugeliu atvejų gimtosios kalbos pra
radimas reiškė išsiiskyrimą iš savo tau
tos, taip dabar priėmimas naujos, ma
terialistinės religijos reiškia perėjimą

KNYGŲ RŪMAI

Lietuvos Knygų rūmai yra spausdinto 
žodžio saugykla įsteigta prieš 40 metų 
Vilniuje. Šiuo metu ten yra sukaupta pus
penkto milijono knygų, laikraščių, žurna
lų ir kitokių spaudinių. Visi jie spausdin
ti lietuviškai, arba kitomis kalbomis, jei
gu savo turiniu liečia Lietuvą. Saugoja
mos ir tokios knygos, prie kurių niekas 
negali prieiti.

Knygų rūmus įsteigus 1945 m. kovo 29 
d., juose dirbo 15 žmonių. Šiandien perso
nalo skaičius pasiekė 120 žmonių. Tai bi
bliografai, istorikai, filologai. Jie tiria 
lietuviškus spaudinius, išleistus per 400 
metų, pradedant 1600 metais išleista Mi
kalojaus Rejaus „Postilės“ ir baigiant 
praeitos savaitės „Europos Lietuviu".

Kasmet Knygų rūmai gauna apie 76 
tūkstančius leidinių. Saugomi ne tik Lie
tuvoje išėję leidiniai, bet ir knygos kito
mis kalbomis, kurios savo turiniu ir au
toryste susijusios su Lietuva. Visi leidi
niai saugojami ateičiai.

Knygų rūmai nuo 1957 m. leidžia „Spau 
dos metraštį“, kuriame suregistruota visa 
Lietuvoje leidžiama spauda. Katalogo kar
totekoje surašyta daugiau kaip 4 milijonai 
kortelių.

Knygų rūmų leidiniai siunčiami į daug 
kraštų. Vakarų pasaulyje tuos leidinius 
gauna svarbiausios bibliotekos Indijoje, 
Anglijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje ir 
JAV. 

į kitą ideologinės barikados pusę, ku
rioje stovi mūsų pavergėjai. Tiesa, toks 
žmogus dar gali laikyti save tvirtu ir 
sąmoningu lietuviu, net nemėgti rusų, 
bet jis jau yra svetimos, priešo ideolo
gijos atstovas. Dar gerai, jei jis vien 
pakeitė pasaulėžiūrą ir liko sąmoningu 
lietuviu. Bet jei šią pasaulėžiūrą ima 
brukti kitiems, ima griauti kitų įsitiki
nimus? Ar nevirs jis aktyvus pavergė
jo talkininkas? O kur nueis kiti, jo at
versti naujos religijos išpažinėjai? Gal 
jie su komunistinės pažiūros meile ims 
mylėti ir okupantą ir nekęsti kitaip 
galvojančių savo brolių?

O kiek jau dabar matome savo tau
tiečių, kurie be jokių ceremonijų brau- 
jasi į svetimą sąžinę, puola kitų įsiti
kinimus, įžeidinėja švenčiausius tikin
čiųjų jausmus. Ar jie ne okupanto 
talkininkai, ne aktyvūs jo padėjėjai? 
Kaip galima pavadinti tuos mokytojus, 
kurie, paėmę į savo rankas jaunimą, 
tą gležną tautos ateitį, deda visas pa
stangas apnuodyti ateizmo nuodais? 
Ar jie nėra panašūs į tuos anų laikų 
parsidavėlius, kurie iš savo tautiečių 
stengėsi išplėšti gimtąją kalbą, kurie 
dangstėsi svetimomis plunksnomis ir 
niekino visa, kas sava ir lietuviška?

Prarasti tikėjimą, pasidaryti ateistu 
galima visais laikais ir visur. Tai są
žinės, vidaus dalykas. Į tai niekas ne
turi teisės kištis... tol, kol pats ateistas 
nesikiša į kitaip manančių sąžinę, ne
įsijungia į prievartautojų armiją. Bet 
jei jis tampa „kovinguoju ateistu“, 
brukte bruka savo pažiūras visiems, 
jo kitaip nepavadinsi šiandien, kaip 
tik okupanto bernu, aktyviu talkinin
ku dvasinių tautos pavergėjų.

Ką ateizmas davė lietuvių tautai? 
Kokią baisią moralinę žalą jis padarė 
ir daro, šiandien dar sunku įvertinti. 
Jo skaudžias pasekmes jausime gal dar 
daugelį dešimtmečių. (Dieve, saugok, 
kad iš viso nevirstame moraliniais 
griuvėsiais!). Šio juodo darbo talki
ninkai turėtų įsidėmėti, kad tautos gy
venime būna sprendžiamų momentų, 
lemtingų kovų, gyvybinių pozicijų, 
nuo kurių priklauso tolimesnis tau

VASARNAMIAI KRYME
D. Britanijos laikraštyje „The 

Guardian“ pasirodė straipsnis, kuria
me rašoma kur ir kaip tarybiniai va
dovai praleidžia savo atostogas. Patei
kiame kiek sutrumpintą straipsnio ver
timą.

• *
Kai neseniai Gorbačiovas trumpam 

pertraukė savo atostogas tam, kad ga
lėtų atidaryti Jaunimo festivalį Mask
voje, ištaigingų valstybinių vilų per
sonalas, kaip visada būna panašiais at
vejais, pradėjo ir šį kartą spėlioti kur 
partijos generalinis sekretorius pra
leis likusį atostogų laiką. Panašiai 
kaip Jungtinių Valstijų prezidentas 
Reaganas, kuris turi rančas Kalifor
nijoje ir Kemp Deivide arba kaip D. 
Britanijos karalienė,kuri paprastai pra 
leidžia atostogas Balmorale ar San- 
drinhame, taip ir Tarybų Sąjungos 
vadovas gali pasirinkti norimą poilsia
vietę. Tikriausiai, Gorbačiovas pasi
rinks Krasnyje Kamni kurortą Kauka
ze, nes ši vietovė įeina į Stavropolio 
sritį, kurioje jis pradėjo karjeros ke
lią, atvedusį jį į aukščiausią partinį 
postą.Be to,per pastaruosius dvidešimt 
metų du kiti žinomi politikai Suslovas 
ir Andropovas taip pat atostogaudavo 
Krasnyje Kamni ir, be abejo, Gorba
čiovui dar būnant Stavropolio srities 
pirmuoju partijos sekretoriumi, ne 
kartą tekdavo su jais susitikti. Sunku 
.pasakyti kokia forma praeidavo šie 
susitikimai, bet galima manyti, kad jie 
padėjo Gorbačiovui tapti tuo, kuo jis 
dabar yra. Tarybų Sąjungoje atosto
gos irgi politika. Pvz., tai, kad buvęs 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo pirmininkas Kosyginas be
veik kiekvieną vasarą atostogaudavo 
netoli Rygos esančiame Jūrmalos pa
plūdimyje, užtikrino dosnias sumas iš 
valstybinio iždo Rygos miesto restau
racijai ir gerų plentų statymui.

Vien tik pavarčius Kryme esančio 
taip vadinamo „Paukščių lizdo“ ku
rorto svečių knygos puslapius, ti
kriausiai, būtų galima parašyti neblo
gą studiją apie Tarybų Sąjungos Gin
kluotųjų Pajėgų politiką. „Paukščių 
lizde“ iš pradžių buvo įrengti poilsio 
namai karo veteranams, dabar ši po
ilsiavietė tapo vyriausių armijos kari
ninkų vasaros štabu. Dar aštuntojo 
dešimtmečio pradžioje buvęs Tarybų 
Sąjungos gynybos ministras maršalas 

tos likimas. O viena tokia gyvybinė 
pozicija šiuo metu kaip tik ir yra tau
tos religija. Ne veltui ir priešas ją vi
sų įnirtingiausiai puola. Ar sugebėsi
me ją apginti taip, kaįp prieš šimtą me
tų mūsų tėvai apgynė gimtosios kal
bos pozicijas?! Ar išsaugosime tas 
dvasines ir moralines vertybes, tą 
dvasinį skydą, kuris mus saugo ir gi
na nuo galutinio įsiliejimo į rusišką 
tautų lydymo katilą ir ištirpimo betei- 
siškoje Kremliaus vergų masėje — „ta
rybinėje liaudyje“? šis pasaulėžiūros 
barjeras, ideologinė barikada šian
dien atlieka tą pat — vaidmenį, kokį 
prieš šimtą metų atliko lietuvių kalba. 
Tik toks skirtumas, kad tuomet gim
tosios kalbos praradimas reikšdavo 
ryšio su savo tauta praradimo galuti
nę fazę, nutautėjimo pabaigą, o dabar 
priešo ideologijos priėmimas reiškia 
nutautėjimo pradžią.

SIMANO DAUKANTO GIMINAITIS
Turbūt mažai kas žino, kad Kaliforni

joje, Santa Monikoje, gyvena pirmojo 
Lietuvos istoriko Simano Daukanto gimi
naitis — Antanas Daukantas.

Simanas Daukantas buvo Antano Dau
kanto senelio brolis. Turbūt iš savo pro
senelio ir paveldėjo nepaprastą meilę Lie
tuvai, nes kaip savo ak'į saugo mums lie
tuviams brangią ir istoriniai vertingą kny
gą, Simano Daukanto „Lietuvos Istorija 
nuo Seniausių Gadynių iki Gediminui 
DLK“.

Perspausdinta 1893 m. Plymouth, Pen- 
sylvanijoj. (Originalas parašytas ir išleis
tas 1850 metais).

Antanas Daukantas gimė Amerikoje, 
dar kūdikiu būdamas tėvų buvo nuvežtas 
į Lietuvą prieš I-jį pasaulinį karą. Lietu
voje augo ir baigė mokslus. 1930 m. kar
tu su tėvais grįžo 'į JAV. Tėvas grįždamas 
parsivežė kas jam buvo brangiausia: lie
tuviškų knygų ir senų lietuviškų paveiks
lų, kuriuos paliko savo sūnui Antanui. Vi
sas šias lietuviškas relikvijas Daukantai 
saugoja ir tikisi, kad jos eis iš kartos į 
kartą ir taip pat bus saugojamos ir bran
ginamos.

Grečka čia pradėjo susitikinėti su sa
vo draugužiais — dabartiniu gynybos 
ministru maršalu Sokolovu ir Varšu
vos pakto karinių pajėgų vyriausiuoju 
vadu maršalu Kulikovu. Reikia pažy
mėti, kad neseniai iš vyriausio kari
nio štabo vado pareigų atleisto inteli
gentiškos ir asketiškos išvaizdos mar
šalo Ogarkovo figūros nesimatydavo 
paplūdimyje netoli „Paukščių lizdo“ 
Apie tai papasakojo ten dažnai besi
lankęs, o dabar į JAV-jas išemigravęs 
vieno tarybinio generolo žentas. Jis 
sakė, kad „Paukščių lizde“ dažnai bū
davo rengiamos išgertuvių orgijos, ku
rių metu būdavo švaistomasi stipriais 
vyriškais žodžiais. Pvz., jis girdėjęs 
apie Ogarkovą sakant, kad pastarasis 
esąs „šiaudadvasis karys“ ir, kad nuo 
karo laikų išlikusio minų lauko valy
mo operacijos metu jis pražudęs visą 
kuopą išminuotojų.

Iš to, kur poilsiauja Tarybų Sąjun
gos vadovai, galima spręsti apie jų 
skonį ir stilių. Pvz., Chruščiovui pati
ko netoli Turkijos sienos esanti Pi
cunda, kur greitai išdygo Folitbiuro 
vasarnamių kaimelis. Bet Chruščio
vas tuo nepasitenkino, jis pagalvojo, 
kad būtų gaila Picundą atiduoti vien 
tik Politbiurui, tad nutarė ten įkurti 
poilsiavietę ir plačiosioms masėms. Da 
bar nuvykus į Picundą, lankytoją pa
sitinką nuobodūs, daugiaaukščių na
mų blokai.

Brežnevas, kuris laikė save tikru 
vyru, buvo įsirengęs medžiotojo būs
tinę apie 160 km nuo Maskvos esan
čiame Zavidove. Jo sūnus Jurijus pa
veldėjo iš tėvo irgi panašią aistrą — 
jis yra vienas iš nedaugelio tarybinių 
oficialių asmenų, kurie važinėja safa
ri medžioklėn į Afriką.

Nors ir teigiama, kad Tarybų Są
jungoje esanti priveligijuota valdan
čioji klasė, bet vilos vis vien lieka ne 
vadovų, bet valstybės nuosavybė. Pvz., 
buvusioje Kosygino viloje Jūrmaloje 
dabar įrengti poilsio namai aukštiems 
svečiams. Kalbama, kad atleidus Ro
manovą iš Politinio biuro narių, 
jam buvo leista apsigyventi buvusioje 
Chruščiovo viloje Picundoje. Nauja
sis Tarybų Sąjungos vadovas Gorba
čiovas, panašiai kaip ir jo pirmtakas 
Andropovas, mieliausiai atostogauja 
Krymo kurorte Krasnyje Kamni.

Visgirdą 

Komunistinė pasaulėžiūra šiandienyra 
viena svarbiausių priemonių pavergti 
tautą, pakirsti jos savarankišką mąsty
seną, pasikasti po pačiais giliausiais 
tautinės sąmonės pamatais. Sunivelia
vus tautą dvasiškai, nesunku bus ją lik
viduoti ir istoriškai. (Neužmirštame, 
kad ir mūsų kalba puolama: vis la
biau grūdama rusų kalba, siaurinama 
lietuvių kalbos vartojimo sritys, per
šamas dvikalbiškumas, visos kultūri
nio gyvenimo sritys pajungtos Maskvos 
kontrolei ir t.t.).

Tauta, kaip ir žmogus, yra gyvas 
organizmas su fiziniu ir dvasiniu pra
du. Kaip žmogų, taip ir tautą galima 
suluošinti fiziškai ir dvasiškai. Ypač 
pavojingas dvasinis tautos suluošini
mas. Fizinė tautos degeneracija pa
prastai prasideda po dvasinės degene
racijos. O į dvasinę degeneraciją veda 
daug kelių — beteisiškumas, sumate
rialėjimas, svetimųjų priespauda, ta

VOKIETIJOS POLITINIAI KALINIAI
Kaip pi’aneša Berlyno „Rugpjūčio 13- 

tos dienos Darbo Bendrija“ (Arbeitsge- 
meinschaft 13, August), per pastaruosius 
dvejus metus VDR-os politinių kalinių 
skaičius pašokęs nuo 5.000 iki 9.000, o 
įkalinimo trukmė sumažėjusi perpus. 24- 
tų Berlyno sienos pastatymo metinių pro
ga surengtoje spaudos konferencijoje mi
nėta organizacija patvirtino pabėgusių į 
Vakarus Rytų Vokietijos karių pareiški
mus, kad VDR pasienyje įrengti šaudymo 
automatai SM-70 ir NS-50 dabar esą de
montuoti. Per politinio pasiruošimo už- 
siėminus Rytų Vokietijos kariams sako
ma, kad tai buvo padaryta, siekiant pa
demonstruoti pasaulio viešajai nuomonei, 
jog VDR įgyvendina Helsinkio konferen
cijoje priimtus susitarimus. Pabėgę Rytų 
Vokietijos kareiviai teigia, kad vietoje 
šaudymo automatų dabar įrengta pasienio 
apsaugos sistema GSSC-80 esanti dar to
bulesnė už buvusią, nes vos tik spėjus 
įžengti 'į pasienio ruožą, ji tuoj skelbian
ti aliarmą. Be to, priešingai negu buvo 
manoma Vakaruose, Rytų Vokietija ne
atsisakė šaudomojo ginklo vartojimo 
prieš savo piliečius, mėginančius pabėgti 
į Vakarus — VDR pasieniečiams kaip ir 
anksčiau įsakoma „surasti, suimti arba 
sunaikinti sienos pažeidėjus“.

Aplink Vakarų Berlyną esančią 165 km 
ilgio sieną pereitais metais VDR valdžia 
dar labiau sutvirtino: buvo įrengti pože
miniai bunkeriai, aptverti ruožai sargi
niams vilkšuniams, pastatytos signalinės 
užtvaros bei trigubos vielos tvora. Nuo 
šių metų sausio pirmos dienos iki liepos 
31-os dienos 1.676 asmenims pavyko pas-

A. MICEVVSKIO STRAIPSNIS

Katalikų Bažnyčia niekada nesutiks, 
kad jos veikla būtų apribojama vien tik 
kulto propagavimu. Ji nesiliaus kėlusi sa
vo balsą esminiais socialiniais ir tauti
niais klausimais, tačiau vengdama politi
nės veiklos. Tai pažymėjo vienas iš Len
kijos primo kardinolo Glempo patarėjų— 
Andrzej Micewski, straipsnyje, kurį pas
kutiniame savo numeryje paskelbė nepri
klausomas lenkų katalikų laikraštis „Ty- 
godnik Powszechen“.
Atsakymas tiems, kurie tvirtina, kad ka

talikai turėtų vien tik melstis, Micewski 
primena, kad Bažnyčios mokslas remiasi 
rūpesčiu žmogumi ir jo teisėmis, kurių 
tarpe yra taip pat ir teisė kritikuoti tai, 
kas nesiderina su Kristaus Evangelija. 
Katalikų Bažnyčios vadovybė, pažymi 
straipsnio autorius, nuosekliai laiko savo 
pareiga išreikšti nuomonę visais sociali
niais ir moraliniais klausimais, kurie są
lygoja žmogaus gerovę ir pažangą. Baž
nyčia betgi visada budės, kad jos pasisa
kymai ir veikla nebūtų išnaudojami po
litiniams tikslams.

VYSKUPO PAREIŠKIMAS

Wroclawo arkivyskupas kardinolas Gul- 
binowicz, susitikime su žurnalistais Ro
moje pareiškė abejonę, kad Lenkijos val
džia imsis represinių priemonių, kaip 
grasinusi prieš kai kuriuos aktyvesnius 
kunigus, kurie esą nusistatę prieš komu
nistinę santvarką. Represijų prieš kuni
gus vykdymas, pažymėjo kardinolas, su
keltų krašte krizę, kurios valdžia nebūtų 
pajėgi sukontroliuoti. Paklaustas apie Po
piežiaus kelionę į Lenkiją, kardinolas 
Gulbinowicz atsakė, kad Popiežius turi 
teisę bet kada aplankyti savo tėvynę. At
sakydamas 'į klausimą, kokios yra gali
mybės atstatyti Lenkijoje tautinę santar
vę, Wroclawo arkivyskupas pažymėjo, kad 
tam tikslui įgyvendinti dar yra įvairių 
kliūčių, pabrėždamas, kad Lenkijos Baž
nyčia gyvuoja jau tūkstantį metų, kai 
tuo tarpu komunistinis režimas įsigalėjo 
vos prieš 40 metų.

(Kipa) 

čiau svarbiausia—religijos praradimas. 
Kuo labiau nudvasinta tauta (visiškai 
netikinčių tautų nėra), tuo palankesnės 
sąlygos joje plisti kitoms dvasinėms 
ir moralinėms blogybėms. Nureligėji- 
mo nešamas pavojus dar labiau padidė
ja, kai tauta svetimųjų pavergta, kai 
jai reikia sunkiai kovoti dėl savo egzis
tencijos, kai reikia neprarasti vilties, 
net kaupti jėgas, ruoštis kovai dėl sa
vo teisių, laisvės ir savarankiškumo.

Prieš mus du keliai. Vienu ragina, 
verčia mus eiti rusiškasis pavergėjas, 
kitu — skatina žengti Lietuvos Kata
likų Bažnyčia. Pirmuoju eidami tapsi
me beteisiais Rusų imperijos vergais, 
prieisime tautinę mirtį: antrasis kelias 
veda į dvasinio savarankiškumo, žmo
giško orumo išlaikymą, į tautinį gyvy
bingumą ir prisikėlimą laisvam gyveni
mui!

P. Savėnas 
(„Aušra“, Nr. 43)

prukti iš Ryti) Vokietijos, 67 iš jų pabė
go tiesiai per sieną į Vakarų Berlyną ar 
V. Vokietiją. Per septynis šių metų mė
nesius Vokietijos Federacinės Respubli
kos vyriausybė išpirko 1.234 politinius 
Rytų Vokietijos kalinius, per tą patį lai
kotarpį pernai buvo išpirkta tik 500.

Padidėjo ir legaliai į Vakarus išvažiuo
jančių VDR piliečių skaičius, pernai net 
43.982 Rytų vokiečiai išvyko į Vakarus. 
Šiais metais leidimu apsigyventi V. Vo
kietijoje ir kitose Vakarų šalyse pasi
naudojo 8.448 VDR piliečiai.

V.M.

KALINIŲ MALDOS AKCIJA
Apie 25 kaliniai Jessup Marylando ka

lėjime pasirašė po pareiškimu, pažadėda
mi kasdien melstis už persekiojamuosius 
krikščionis okupuotoj Lietuvoj ir kitur.

Šie kalimai, kurie sukūrė specialią per
sekiojamųjų maldą, gavo akstiną šiai mal
dos akcijai iš kalėjimo kapeliono, kun. 
Wes Lamb, O.S.T. Jis pasakė pamokslą 
per vienas šv. Mišias kalėjime apie perse
kiojamuosius už savo įsitikinimus.

Kun. Lamb, trinitorių kunigas, susipa
žino su Lietuvos katalikų būkle per Lie
tuvių Katalikų Religinę šalpą, kuri jo 
vienuolynui parūpino LKB Kronikos są
siuvinius anglų kalba. Jessup kalėjimo 
kaliniai, perskaitę vėliausias Kronikas, 
pasiryžo užvesti maldos akciją.

(LIC)
PABĖGO SARGYBINIS

19-metis čekoslovakas pasienio sargy
binis, palikęs savo postą pabėgo į Vakarų 
Vokietiją. Vokietijos sargybinių sulaiky
tas, uniformuotas ir ginkluotas karys pa
siprašė politinio prieglobsčio V. Vokieti
joje.

PLAUČIAMS
Paukščių augintojas užeina į paten

tų įstaigą:
— Noriu užpatentuoti naują išradi

mą. Aš sukryžiavau karvelį su geniu!
— Na, ir kas iš to?
— Tas naujasis paukštis „Karge- 

nis“ ne tik nuneša laiškus, bet ir pasi
beldžia į duris!

Teisme vienas liudininkas atsakinė
jo į klausimus labai pamažu ir abejin
gai, vis pradėdamas žodžiais: „Aš gal
voju, aš manau...“

— Negalvok ir nemanyk, bet sa
kyk, ką žinai! — pertraukė jį advoka
tas.

— Aš nesu teisininkas ir negaliu 
kalbėti nepagalvojęs, — atsakė žmo
gelis.

♦ *
Tarnautojas, prašydmas algos pakė

limo, išdėstė visus savo sugebėjimus 
ir darbštumą, o pabaigoj dar pažymė
jo, kad net kelios kitos kompanijos 
nori jo.

■— Kokios kompanijos? — suneri
mo viršininkas.

— Elektros, dujų ir paskolų, — at
sakė jis.

Krautuvės savininkas išgirdo savo 
pardavėjo pasikalbėjimo su klientu 
paskutiniuosius žodžius: „Ne, pone, 
jau seniai mes neturėjome ir nemanau, 
kad greit turėsime...“

Greit priėjo prie kliento, atsiprašė 
ir tarė:

— O, taip, tikrai turėsime! Vakar 
užsakėme.

Tada nusivedė pardavėją į šalį ir 
užpipirino:

— Niekad, o niekad nesakyk klien
tams, jog mes tos, ar kitos prekės ne
turime! Visada pažadėk, kad bus ry
toj... — Ir baigęs barti, paklausė: O 
ko mes neturėjome?

— Lietaus, — atsakė išbartasis.
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D. Britanijos Lietuvių diena Bradforde
— rugsėjo 14 d.

Lietuvių kultūros instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — ati
daryti kovo 29 d. Visi kviečiami apsilan
kyti. Informacijas teikia Mrs. Jolanta 
Vaičaitytė-Goutt. Adresas: Baltic House, 
1 rue de la Prairie, 94500 Champigny-sur- 
Marne, France. Tel. 1-881-52-22.

Rudens kaukių balius — rugsėjo 28 d., 
šeštadienį, 8.30 vai. vak., Londono Sporto 
ir Socialinio klubo patalpose, 345A, Vic
toria Park Rd., E.9.

Boltono lietuvių metiniai šokiai — spa
lio 12 d., 7.30 vai. vak., Boltono Ukrainie
čių salėje, 99 Castle St., Bolton.

Nottinghamas
IŠVYKA Į BRADFORDĄ

Rugsėjo 14 d. vykstame į Bradfordą — 
Lietuvių dieną.

Autobusas išvažiuoja 11 vai. ryto iš 
Mount St. autobusų stoties.

Sustosime Bradfordo „Vyties“ klube.
Prašome skubiai užsirašyti pas Sky

riaus valdybos narius arba tel. 411119.
Sk. valdyba

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems, kurie dalyvavo 

mūsų mylimos močiutės Mildos Putcienės 
amžinybėn išlydėjime, ar asmeniškai, ar 
su užmaldomis, ar su užuojauta bei gėlė
mis.

Liūdintys sūnūs ir marti

BALTŲ TARYBOS VEIKLA
Baltų Tarybą dabar sudaro po tris at

stovus iš kiekvienos tautybės ir po du 
atstovus iš jaunimo organizacijų. Nese
niai įsikūrusi Pabaltijo Sąjunga (Baltic 
Association) irgi yra atstovaujama Bal
tų Taryboje. Lietuvių atstovais yra J. Al
kis, M. Bajorinas ir A. Vilčinskas. Jauni
mo Sąjungą atstovauja I. Petrauskaitė ir 
A. Kuliukas.

Baltų Tarybos pirmininkai keičiasi kas 
metai rotacine tvarka. Nauju primininku 
1985-86 metams buvo išrinkta estė, ponia 
N.V. Morley-Fletcher, M.B.E. Pasitraukęs 
pirmininkas M. Bajorinas paruošė savo 
pirmininkavimo veiklos apyskaitą, kuri 
buvo išsiuntinėta BT nariams ir tauti
nėms organizacijoms bei laikraščiams. 
Baltų Taryba metų bėgyje turėjo 11 posė
džių, kurie vyko iš eilės Estų, Latvių ir 
Lietuvių Namuose. Tarybos veiklą finan
siniai parėmė visos trys tautinės organi
zacijos : po 100 svarų kiekviena (iš lietu
vių pusės DBLS). Latvių Namai davė 
vietą laikyti BT dokumentacijai, kurią ap
siėmė prižiūrėti ponia M. Grunts, lat
vių bibliotekos vedėja.

Daug darbo Baltų Taryba įdėjo, sie
kiant pateikti Pabaltijo valstybių reika
lą Jungtinių Tautų Dekolonizacijos Ko
mitetui, remiantis dr. Otto von Habsbur- 
go Europos parlamente priimta rezoliuci
ja. Tuo reikalu BT atstovai matėsi su An
glijos parlamento užsienio reikalų komi
teto pirmininku, Sir Anthony Kershaw, 
kuris prižadėjo susisiekti su Užsienio 
reikalų ministru. Deja, ministerijos atsa
kymas buvo neigiamas, bet buvo įdomu 
sužinoti, kad ne vien D. Britanija, bet vi
sos dešimt Bendros Rinkos (Common 
Market) valstybės kartu svarstė mūsų rei
kalą ir tik nenoromis priėjo išvados, kad 
toks žygis neturės vilties pasisekti. Gali
ma prileisti, kad žinant dekolonizacijos 
komiteto sudėtį, nebuvo vilties sulaukti 
balsų daugumos mūsų naudai.

Sir Anthony Kershaw, Baltų Tarybos 
prašomas, taip pat pasiteiravo, kodėl nė
ra transliacijų į Pabaltijo valstybes jų 
kalbomis. BBC atsakė, kad dėl pinigų 
trūkumo jie turi koncentruotis pagrindi
nei kalbai — rusų, kuri susilaukia dau
giausia klausytojų.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Londonas
EKSKURSIJA I BRADFORDĄ

Rugsėjo 14 d., šeštadienį, iš Londono 
rengiama ekskursija į Lietuvių Dieną 
Bradforde — Tautos šventės minėjimą 
ir koncertą.

Autobusas nuo Lietuvių bažnyčios iš
vyksta 7.30 vai. ryto, nuo Lietuvių namų 
— 8 vai.

Kaina 9 svarai asmeniui.
Užsirašyti pas P. Mašalaitį (tel. 729- 

2527) ar pas S. Bosikį (tel. 727-2470).

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
ŠOKIAI

Rugsėjo 14 d., šeštadienį, 8 vai. vak., 
klubas rengia savo patalpose, 345A, Vic
toria Park Rd., London, E.9, šokių vakarą.

Šokiams gros „Private Circuit“ bandas, 
kurį sudaro klubo jaunesnieji nariai.

Įėjimas 1 sv., veiks bufetas. Pelnas ski
riamas klubo futbolo komandai apmokėti 
savo nario mokestį F.A.

Bilietai prie 'įėjimo.

Gloucesteris
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ

DBLS Gloucesterio skyrius rengia eks
kursiją į Lietuvių Dieną ir Tautos šven
tės minėjimą Bradforde.

Išvykstama rugsėjo 14 d., 8 vai. ryto 
nuo Gloucesterio Ukrainiečių klubo, o iš 
Stroudo miesto centro 8.30 vai. ryto.

Prašome nevėluoti.
Skyriaus valdyba

BBC Užsienio Tarnyba (External Ser
vices) kreipėsi 'į Baltų Tarybą, kad su
rastų tris rusiškai kalbančius Pabaltijo 
valstybių okupacijos liudininkus. Tai bu
vo padaryta, ir mums labai palanki pro
grama buvo transliuota liepos m.

Baltų Taryba daugiausia laiko praleido 
per posėdžius jaunimo Taikos ir Laisvės 
ekskursijai Baltijos jūra reikalu ir džiau
giasi, kad šis jaunimo suruoštas žygis bu
vo toks sėkmingas.

Artinantis konferencijai Kanados sos
tinėje Otavoje peržiūrėti Helsinkio Aktą, 
B.T. delegacija lankėsi Užsienio reikalų 
ministerijoje ir turėjo ilgą pasitarimą su 
Sovietų skyriaus vedėju ir jo padėjėju. 
Jiems buvo įteikta medžiaga apie žmogaus 
teisių pažeidimą Pabaltijo valstybėse ir 
paskutinės žinos apie disidentus.

Įtakingas laikraštis „The Times“ iš
spausdino du mums labai palankius 
straipsnius, rašytus Bernard Levin'o. B. 
T. pateikė medžiagą tiems straipsniams, 
o taip pat Balio Gajausko fotografiją, ku
ri buvo laikraštyje išspausdinta. B.T. na
riai, mūsų tautų diplomatiniai atstovai 
ir kiti kviesti svečiai susitiko su geru mū
sų tautų draugu dr. Otto von Habsburg, 
Baltų Tarybos surengtame priėmime Lat
vių Namuose, ir išklausė jo labai pa
drąsinančią kalbą.

Parlamente ELG surengtame seminare, 
paminėti Pabaltijo valstybių okupaciją 
1940 m. ir Yaltos konferenciją 1945 m., 
tarp kitų kalbėtojų buvo ir B.T. atstovas.

Išvežtųjų minėjimą ir šiais metais B.T. 
surengė St. Martin-in-the-Fields bažny
čioje, kur pamokslą pasakė bažnyčios kle
bonas ir pamaldas pravedė kartu su pen
kiais Pabaltijo valstybių kunigais (katali
kų, ortodoksų ir liuteronų).

Baltų Taryba turi sąrašą asmenų, ku
rie mums yra reikalingi, ar gali vienaip 
ar kitaip padėti. Tas sąrašas yra nuolat 
peržiūrimas, pataisomas ar papildomas.

Parlamento Rūmų veranda jau yra re
zervuota Baltų Tarybos kviestinių sve
čių priėmimui ateinančių metų liepos 18 
d. Sumokėjus depozitą 160 svarų už ve
randos rezervavimą, Baltų Taryba dabar 
turi savo kasoje 156 svarus.

AUKOS STOVYKLAI
Nottinghamo skautų tėvų komitetas 

per Antaną Važgauską skautu, stovyklai 
paskyrė 20 svarų ir Lietuvių Sodyboje 
vyr. sk. v. si. Vida Gasperienė įteikė sto
vyklos kasininkui s. A. Jakimavičiui.

Nottinghamo skautų tėvų komitetui 
reiškiame nuoširdų ir skautišką AČIŪ.

Skautų vadija

PATIKSLINIMAS
„E.L.“ Nr. 33 aprašyme apie skautų 

stovyklą „Skautai Sodybos kalnely“ pa
sitaikė keli netikslumai.

1. Sesių pastovyklės komendante buvo 
vyr. sk. Alma Traškaitė, o vėliau į talką 
atėjo vyr. sk. Daina Traškaitė.

2. Visiems išvykus, J. Alkis, Br. Zinkus, 
J. Maslauskas, D. Traškaitė, V. O'Brien 
ir Canty šeima džiovino palapines, tvar
kė stovyklavietę ir sunešė palapines į So
dybos skautų kampelį.

Skautiško turto prižiūrėtojas yra L. 
Galgauskas, o Petras Gugas daug darbo 
įdėjo stovyklos įrengime. Jiems skautiška 
padėka.

Stovyklos vadovybė

Manchesteris
UŽSAKYTAS AUTOBUSAS Į 

BRADFORDĄ
Užsakytas autobusas vykti į Bradfordą 

rugsėjo 14 d. — Lietuvių dieną.
Kas dar neužsirašė, prašom tai skubiai 

padaryti, dar yra keletas laisvų 
vietų. Autobusas bus Eccles 3.30 vai., klu
be 4 vai. p.p.

Užsirašyti pas p. S. Lauruvėną.

DRAUGIŠKAS SUSITIKIMAS
Rugpjūčio 31 d. M. lietuvių klube įvy

ko trijų lietuviškų kolonijų — Boltono, 
Bradfordo, Manchesterio — susitikimas. 
Jį surengė Boltono lietuviai, atsilyginda
mi Bradfordo lietuvių klubui „Vytis“ už 
jų pakvietimą į Bradfordą anksčiau. Jie 
susitarė, kad susitikimas įvyks M. lietu
vių klube. Iš Bradfordo atvyko 39 žmo
nės. Tą dieną klube buvo apie 80 žmonių, 
jų tarpe ir P. Dzidolikas iš Škotijos, kuris 
choro paruošimo Rugsėjo 8 minėjimo rei
kalais buvo atvykęs į Bradfordą.

Susitikimas ir pabendravimas įvyko 
klubo salėje prie puikiai boltoniškių šei
mininkių — M. Vaineikienės, O. Eidukie- 
nės, S. Keturakienės — paruoštų vaišių 
stalų, kuriuos palaimino kan. V. Kamai- 
tis.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 
A. Podvoiskis, kuris pasveikino atvyku
sius ir tarė žodį, kuriame išreiškė pasi
tenkinimą, kad susitikimas ir pabendra
vimas įvyko šiame klube. Po jo žodį ta
rė susitikimą rengęs DBLS Boltono skyr. 
pirm. H. Vaineikis, kuris padėkojo brad- 
fordiškiams už atvykimą ir M. lietuvių 
klubo valdybai už leidimą pasinaudoti 
klubo patalpomis ir visokią paramą, ren
giant susitikimą; apgailestavo, kad nedi
delė klubo salė negalėjo sutalpinti visų 
prie vaišių stalų. Žodį tarė ir atvykusius 
sveikino ramovėnų pirm. K. Murauskas, 
kan. V. Kamaitis, Bradfordo lietuvių klu
bo vardu A. Bučys ir Bradfordo klubo 
pirm. Roma Vaičekauskaitė, kuri šeimi
ninkėms įteikė po puokštę gėlių ir bučkį, 
o Boltono lietuviams padovanojo puikią 
lietuvišką trispalvę vėliavą ir bonką vis
kio. Dar žodį tarė P. Dzidolikas, kuris pa
lankiai vertino ryšio palaikymą tarp lie
tuviškų kolonijų ir užtikrino, kad Škoti
jos lietuvių klubas mielai priims visus no
rinčius atsilankyti, kaip priėmė ligi šiol.

Visų kalbėtojų pagrindinė mintis buvo 
ta, kad tarp lietuviškų kolonijų reikia pa
laikyti užmegztus ryšius ir bendradar
biauti.

H. Vaineikis padėkojo už dovanas ir 
angliškai apibūdino šio susitikimo -— pa
bendravimo naudą mums visiems.

Po kalbų pasigirdo šauni daina, kuriai 
pritarė visi. Bradfordiškiui smagiai gro
jant lietuviškus šokius akordeonu, norin
tieji smagiai pasišoko, tik gaila, kad vie
ta buvo ribota. Visi visų puikioje nuotai
koje pasižmonėjo ir linksmai praleido lai
ką, išsiskirstė artėjant vidurnakčiui.

Šis trijų kolonijų susitikimas ir paben
dravimas dar kartą parodė, kad, esant ge
riems norams, gali vykti gyvas tarpkolo- 
nijinis lietuvių bendradarbiavimas ir ras
ta kalba ir susitarimas visokiame reikale.

A. P-kis

VOKIETIJOS LIETUVIAI
Vokietijoje lietuviai atsirado įvairiais 

laikais, įvairiais keliais ir dėl įvairių prie
žasčių. Ankstesniais laikais daugumas lie
tuvių likdavo Vokietijoje tik laikinai. Vo
kietija buvo tik pereinamoji vieta keliau
ti į tolimesnius kraštus ar, užsidirbus pi
nigų ir sulaukus geresnių laikų, grįžti at
gal Lietuvon. Tik vienur kitur buvo susi
spiesta į didesnes apylinkes (pvz., Dort- 
munde po I-jo Pasaulinio karo dar buvo 
likę apie 2.000 lietuvių).

II-jo Pasaulinio karo eigoje Vakarų Vo
kietijoje vienokiu ar kitokiu keliu atsira
do apie 60,000 lietuvių. Susibūrę į stovy
klas, jie išvystė gana sudėtingą ir platų 
įpolitinį-visuomeninį-kultūrin'į gyvenimą 
su savo vaikų darželiais, mokyklomis, 
kursais, chorais, teatro ir tautinių šokių 
ansambliais, organizacijomis, politinėmis 
partijomis, spauda, sportu ir kt. Deja, 
daugumai lietuvių Vokietija vėl tebuvo 
pereinamoji stovykla. Karo nuniokotas 
kraštas neteikė vilčių pastoviam įsikūri
mui. Darbo jėgos ieškančios užjūrio val
stybės išviliojo ir lietuvius.

VLIKo apskaičiavimu, 1954 metais V. 
Vokietijoje gyveno dar 7.550 lietuvių. 
Daugumoje tokie, kurie dėl amžiaus ar 
sveikatos negalėjo emigruoti į kitus kraš
tus. Nors per 30 metų daug kas pasikeitė, 
Vokietijos lietuviškuose sluoksniuose vis 
dar galvojama, jog čia gyvena apie 
10.000 lietuvių. Kadangi jokios oficialios 
statistikos nėra, reikia tenkintis infor
muotu spėjimu, koks tas skaičius iš tikrų
jų yra.

Po trisdešimt metų dalis tų 7.550 mirė. 
Reikia spėti, kad gimimai neišlygino mi
rimų. Be to, dalis pirmosios išeivių kartos 
iš lietuviško gyvenimo pasitraukė, o dalis 
jaunimo — neįsijungė. Taigi senųjų išei
vių (įskaitant ir jų vaikus) skaičius tu
rėjo mažėti.

Nuo maždaug 1957 metų V. Vokietijoje 
'įsikuria Lietuvoje gyvenę Vokietijos pilie
čiai. Jų galėjo iki šiol būti apie 15.000. 
Dalis jų į lietuvišką gyvenimą visai ne

LABDAROS DRAUGIJA
Brangūs „Labdaros“ Draugijos narės, 

nariai ir rėmėjai
Prasidėjo nauji 1985-1986 mokslo me

tai. Plačiai atidarytos mokyklų durys pri
imti mokinius. Durys plačiai atidarytos 
ir Lietuvių vasario 16 Gimnazijos (Priva
tes Litauisches Gymnasium — Romuva, 
6840 Lampertheim-Huettenfeld, W. Deuts
chland. Tel. 06256-322).

Europos kraštų Lietuvių Bendruomenių 
ir Jaunimo Sąjungų pirmininkų suvažiavi
me rugpjūčio 10-11 dienomis Gimnaziįos 
direktorius A. Šmitas pranešė, kad praė
jusieji mokslo metai gimnazijai buvo ga
na sėkmingi, mokinių mokėsi 82, iš jų V. 
Vokietijos 56, iš JAV 20, kiti iš kitų toli
mų kraštų. Visi 7 abiturientai gerai iš
laikė egzaminus ir gavo atestatus, jų tar
pe kanadietė Marytė Balaišytė „Labdarai“ 
rašo: „Priėmė labai aukšto lygio Toronto 
universitetan. Studijuosiu Tarptautinę tei 
sę, gal mano planai ir norai tikrai išsi
pildys, kuomet baigsiu šias studijas galė
siu efektingai kovoti už mūsų mažosios 
tėvynės teises“.

Iš gimnazijos pranešė, kad šie nauji 
mokslo metai pradedami su mokinių skai
čium per 90.

PAMALDOS
Leedse — rugsėjo 15 d., 13 vai.
Huddcrsficlde — rugsėjo 22 d., 13 vai.
Manchesteryje — rugsėjo 29 d., 12.30 v.
Nottinghame — rugsėjo 15 d. 11.15 vai., 

Marijos Židinyje.
Derbyje — rugsėjo 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghame — rugsėjo 22 d., 11.15 v., 

Židinyje.
Stoke-on-Trente — rugsėjo 22 d., 14.30 

vai., šv. Vulstane.
Nottinghame — rugsėjo 29 d., 11.15 vai., 

Židinyje.

b' b b b b
b 
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LIETUVIŲ DIENA BRADFORDE
Rugsėjo 14 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Bradfordo Ukrainiečių 

salėje, 169 Legrams Lane, ivyks iškilmingas
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS — KONCERTAS.

Programoje dalyvaus Škotijos lietuvių šv. Cecilijos ir Notting
hamo „Gintaro“ chorai, jauni muzikai M. Zinkutė ir J. Sadula, 
dainininkės G. Aleknavičienė ir B. Bishop, tautinių šokių grupės 
iš Škotijos, Gloucesterio ir Londono „Lietuva“ ir Škotijos Jauni
mo (Canty šeimos) dūdų orkestras.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengia

DBLS ir Bradfordo „Vyties" Klubas

įsijungė, dalis, ypač jaunimo(!) per trum
piausią laiką visai nutautėjo (antra ver
tus, jie sudaro jau eilę metų didžiąją da
lį Vasario 16 gimnazijos mokinių). Todėl 
spėjimas, kad V. Vokietijoje yra apie 
10.000 aktyvesnių lietuvių, galėtų būti vi
sai tikroviškas — jis maždaug sutampa 
ir su abiejų konfesijų Bažnyčių spėjimu 
apie savo aptarnaujamų tikinčiųjų skai
čių. Jis betgi nieko nepasako apie lietuvių 
kilmės žmonių skaičių Vokietijoje apskri
tai.

Kilmės atžvilgiu V. Vokietijos lietuvius 
galime skirti į šiais pagrindines grupes 
(kitos grupės dėl mažo skaičiaus gali likti 
neminėtos):

(1) Senieji išeiviai — tai pabėgėliai ar 
tremtiniai V. Vokietijoje atsiradę II-jo 
Pasaulinio karo veiksmų pasekmėje, šią 
grupę reikėtų dar skirti į asmenis, kurie 
gimė ir subrendo Nepriklausomoje Lietu
voje, t.y. 1944 metais jau buvo 15 metų, 
ir asmenis, kurių socialinės, politinės ir 
apskritai kultūrinės patirties bei išgyve
nimo laikas jau yra pats išeivijos gyveni
mas, t.y. asmenys, kurie Lietuvą paliko 
dar neturėdami 15 metų amžiaus arba gi
mė jau išeivijoje.

(2) Nauji ateiviai — tai Vokietiją pa
siekę po 1957 metų asmenys, vokiečių pi
liečių išleidimo iš Sovietų Sąjungos pa
sekmėje.

Jeigu žmonėms kiekvienas laikas, kiek
viena gyvenimo aplinka uždeda savo ant
spaudus, padarydami plačiausia prasme 
panašiai galvojančių, jaučiančių ir vei
kiančių žmonių grupe, tai Vokietijos lie
tuvių negalime laikyti šia prasme viena
lyte grupe, nes jų tarpe turime asmenų 
subrendusių Nepriklausomoje Lietuvoje, 
sovietinėje Lietuvoje ir išeivijoje. Galime 
nujausti, kad tarp šių grupių gali atsi
rasti skirtumų jų galvosenoje bei nusista
tymuose, kurie bus didesni už normalius 
kartų skirtumus.

(Bus daugiau)

„Labdaros" Draugijai tiek pat rūpi Len
kijos lietuviai ir Suvalkų Trikampio lie
tuvių moksleivija. Lenkijos ekonominis 
gyvenimas vis dar neišbrenda iš krizės, 
tai „Labdarai“ tenka toliau, pagal išga
les, moksleivijai padėti, organizuojant rū' 
bų, mokslo priemonių ir knygų siuntinius. 
Reikia pastebėti, kad Lenkijos lietuviai, 
mažų ūkių šeimininkai sugeba rasti kiek 
laiko visuomeniniams reikalams, o jau
nimas, ypač moksleivija reiškiasi savivei
kloje, paruošiant įvairius kultūrinius pa
rengimus.

Draugija yra numačiusi atsiliepti ir į 
kitų išeivijos kraštų moksleivijos reika
lus. Svarbu, kad mūsų visuomenė pritar
tų „Labdaros“ veiklai ir padėtų jai plėsti 
veiklą.

Draugija nuoširdžiai dėkoja visiems rė
mėjams ir tikisi tolimesnės paramos.

„Labdaros“ Draugijos Valdybos vardu
J. Glemža

Pirmininkas

Adr.: J. Glemža, Conventrain 33, 7260 
Calw-Hirsau, Banko konto: Labdara e. V. 
Landesgirokasse Stuttgart Nr. 1185168 
BLZ 60050101.

Škotija
Škotijos lietuvių klubas mielai laukia 

svečių ir lankytojų iš viso pasaulio. Visi 
bus maloniai priimti ir pavaišinti. Norin
tieji gauti tolimesnės informacijos, kreip
kitės telefonais 0698 745354 arba 0698 
832357. Klubo adresas yra:
Scottish Lithuanian Cultural Recreational 

& Social Club, 
79 A, Calder Road,

Mossend Bellshill ML4 IPX 
Lanarkshire, Scotland.

Klubo valdyba
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