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vienas pavyzdėlis. „Naujienose“ 
JAV PLB Tarybos suvažiavimo 
skaitome: „Liūdna buvo žiūrėti 
mokslus baigusius vyrus, susė-

Nesantaika atsiliepia
Vartydamas lietuviškąją spaudą, randi 

puslapius, prirašytus apie Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, jos reikšmę, nuopelnus 
ir ateities perspektyvas. Viskas atrodo 
gražu — džiaugsmas ima galvojant, kad 
turime visus lietuvius apjungiančią orga
nizaciją, kuri išsilaikys, kol nors vienas 
žmogus pasaulyje dar kalbės lietuviškai. 
Atrodo, lietuviai gali didžiuotis turėdami 
Bendruomenę, į kurią visos partijos ir gru
pės sutelpa, visi lietuviškieji darbai susi
bėga. Tik dirbk ir norėk!

Bet ar taip iš tikrųjų yra? Toji pati už
jūrio lietuvių spauda mirgėte mirga gin
čais, nesantaikomis ir net asmeniškais už
gauliojimais, vykstančiais toje palaimin
goje PLB. Nuo paskutiniojo PLB' Seimo ik 
apygardų suvažiavimų bei posėdžių apra
šymų kratojasi vis tos pačios istorijos — 
frontininkai, vlikininkai, altininkai ir dar 
kitokį nenaudėliai vfs kaišioja strypus į 
PLB ratus, kurie jau ir taip atrodo nela
bai stiprūs.

Štai tik 
(Nr. 223) 
aprašyme 
į aukštus
dusins į tokį mažą partinį vežimėlį, rie
dantį dar mažesniais tekinėliais, besi
džiaugiančius partiniu muilo burbuliuku 
ir stačia galva riedančius į pakalnę, kur 
yra rimtas pavojus jiems patekti į kolcho
zą ir ten tapti tik kiaulių uodegų raišioto- 
jais“.

Tokių ir panašių „pagarbinimų“ galima 
užtikti ir kituose laikraščiuose, kai visais 
atžvilgiais padorūs vyrai vanoja kailį savo 
ideologiniams priešams, siekiantiems tų 
pačių tikslų dr dirbantiems toje pačioje 
PLB organizacijoje. -

Jau daug kartų niežtėjo liežuvis pradė
ti iš naujo diskutuoti šen bei ten vis dar 
pajudinamą D. Britanijos lietuvių visuoti
nio apsijungimo reikalą. Tas reikalas ke
letą kartų beveik buvo pasiekęs laimingą 
užbaigą, bet kažkaip vis užkliūva.

Kaip žinoma, negausi D. Britanijos lie
tuvių kolonija taip pat yra pasidalijusi į 
dvi nepolitines organizacijas — DBLS-gą 
ir DBLB-menę, kurios abi priklauso LPB- 
nei ir kuriose, iš tikrųjų, dirba beveik tie 
patys žmonės. Nors kartais vienur kitur 
tas darbas ir pasikartoja, bet abi šios or
ganizacijos rimtai tarp savęs nekariauja. 
Tačiau atsižvelgiant į mažą ir vis dar 
menkėjantį lietuvių skaičių, ir aklam, at
rodo, turėtų būti aišku, kad būtų geriau, 
jei visas lietuviškasis darbas koncentruo
tųsi viename centre. Rizikuodamas būti 
suniekintas ir nedorėliu apšauktas, kartais 
vienybės vardan norėdavau siūlyti atsisa
kyti visiems labai mielo ir brangaus DBLS 
vardo, kad, įsiliejus į viso pasaulio lietu
vių bendruomenę, mūų bendrasis darbas 
būtų našesnis ir lietuviškumas ilgiau išsi
laikytų. Matome, kad viso pasaulio išeivi
jos likimas neaplenkia ir D. Britanijos lie
tuvių: vyresnioji karta išmiršta, o jaunoji 
nutausta. Į vieningą krūvelę susijungę, 
būtume veiklesni in galėtume ilgiau išsi
laikyti.

Bet... PLB mums neparodo gražaus pa
vyzdžio. Pasirodo, kad į šią, iš esmės pri
imtiną, Bendruomenę suėjusios ideologinės 
grupės nebeišsitenka, kovoja ir net plūsta
si. O jeigu taip, tai gal geriau dirbti sky
rium ir taikoje gyventi. Juk vis tiek —- 
kaip vienas juokdarys išsireiškė — per 
pusšimtį metų visos bendruomenės ir są
jungos susijungs aname pasaulyje, o šičia 
per tą laiką mūsų ir vardas bus užmirš
tas... Drįstu manyti, kad net tiek ilgai ne
bereikės laukti. O gal vis dėlto verta pra
dėti iš naujo?

J. Vikis

BRANDTO PLANAS
Buvęs Vokietijos kancleris Willy Brandt 

paskelbė naują planą Europos Bendruome
nei pertvarkyti. Tam jo planui pritariąs ir 
dabartinis kancleris Schmidt. W. Brandt 
siūlo Bendruomenę padalyti į dvi dalis: 
„riebiąją“ ir „liesąją“. Pirmai grupei pri
klausytų Vokietija, Prancūzija, Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgas, šios ekono
miškai stiprios valstybės sudarytų vienin
gą ekonominį 
kurio vėliau 
kraštai — D.
Airija.

Prancūzija
Nepritaria ir daugelis rimtų Europos poli
tikų, nes mano, kad toks padalijimas reikš
tų Bendruomenės subyrėjimo pradžią.

ir politinį branduolį, prie 
galėtų jungtis ir „liesieji“ 
Britanija, Italija, Danija ir

tokiam planui nepritaria.

R. BURTON PUOLA CHURCHILĮ

Simui Kudirkai su šeima atvykus į JAV, 
lietuviškoji spauda pakartotinai skelbia jo 
buvusio teismo aprašymą, kurio ištraukas 
čia pateikiame.

S. Kudirkos teismas

Garsusis aktorius Ričard Burton vaidi
na Churchilį jo gyvenimo dramoje, kuri 
rodoma per JAV televiziją. Ta proga jis 
išspausdino „New York Times“ dienrašty
je pilną neapykantos straipsnį. „Aš neken
čiu Churchilio ir į jį panašių“, rašo Bur
ton. „Churchilis turėjo savo rankose val
džią,. kokios nebuvo turėjęs joks anglas 
nuo Cromwelio laikų. Ačiū Dievui, kad tas 
viduramžių banditų karalius ta valdžia 
galėjo naudotis tik trumpą laiką“.

R. Burton sakosi negalįs suprasti, kaip 
Churchilis galėjęs viešai grasyti sunaikin
siąs pirma japonų, paskui vokiečių tautas. 
Jo genocido idėjos pralenkusios visus iki 
tol buvusius didžiuosius karo vadus. Kal
bėdamas apie Hitlerį, kaip apie baisų su
tvėrimą, žiaurumo genijų ir kriminalizmo 
įsikūnijimą, jis galėjęs tą patį prisitaikyti 
ir sau. Kitaip, esą, nebūtų galima išaiškin
ti beprotiško Drezdeno miesto nušlavimo 
nuo žemės paviršiaus.

Tuo tarpu pasikalbėjime per BBC tele
viziją su M. Parkinsonu R. Burtorias ne
pasakė nei vieno pikto žodžio apie Chur
chilį.

„The Daily Telegraph“ (lapkr. 25 d.), at
pasakojęs R. Burtono išpuolį, neprideda 
jokių savo komentarų.

MIRĖ J. BRAZAITIE IR J. SMETONA
Ką tik gauta per A. B. žinia, kad New 

Yorke po kelių širdies atakų mirė buvęs 
laikinosios vyriausybės švietimo ministe
ris, laikinai ėjęs min. pirm, pareigas pro
fesorius, rašytojas, visuomenininkas ir 
žurnalistas Juozas Brazaitis-Ambrazevi- 
čius (70 m.). (Plačiau apie J. Brazaitį ki
tame numeryje),

Iš tų pačių šaltinių patirta, kad Cleve- 
lande numirė vos 61 m. sulaukęs advoka
tas, visuomenininkas ir žurnalistas Julius 
Smetona, buv. Lietuvos prezidento A. Sme
tonos sūnus.

D. BRITANIJA 1980 METAIS
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Hudsono Institutas, kuris iš (kruopščiai 
surinktos medžiagos daro išvadas apie 
valstybių ekonomines perspektyvas, 
skelbė raportą apie D. Britaniją, ir 
ateitį. Penki žmonės per 8 mėnesius 
rankiojo iki šiol neskelbtus duomenis,
rėdami patirti, kas jaukia D. Britanijos šio 
amžiaus gale. Jų paskelbtieji rezultatai 
britų nedžiugina. Šimtmečio pradžioje bu
vusi viena turtingiausių ir galingiausių 
valstybių pasaulyje, jo pabaigoje bus nu
smukusi į patį eilės galą. Jau 1980 m. vi
dutinis britas nebebus turtingesnis už vi
dutinį ispaną. Nežiūrint, ar D. Britanija 
pasiliks E. Bendruomenėje ar ne, ji vistiek 
pasidarysianti Europos neturtėliu.

Daugelio skelbiamos pranašystės, kad D. 
Britanija praturtėsianti iš Šiaurės jūros 
naftos, esančios tuščios viltys. Toji nafta 
jau dabar yra užstatyta tarptautinėms fir
moms, kurios ją turi išgauti iš po jūros 
dugno. Būtų kita kalba, jei kraštas būtų, 
pakankamai tortingas savais kaštais naf
tą eksploatuoti.

Garsiosios Londono biržos sistema esan
ti pasenusi ir jau pradedanti nustoti savo 
turėtos pasaulinės įtakos. Pinigų susitelki
mo centrai pradeda kraustytis kitur.

Mokyklų reforma esanti pavėluota ir at
silikusi. Britų mokyklos neparuošiančios 
aukštos kvalifikacijos specialistų moder
niškai technologijai.

Gyvenimo lygis esąs jau dabar žemesnis, 
negu daugelyje kitų kraštų. Sveikatos, hi
gienos ir vaikų priežiūros institucijos 
esančios atsilikusios.

Socialinė nelygybė toli gražu ne panai
kinta. Daugiau kaip 90% viso krašto gė
rybių priklauso pusei gyventojų. Antroji 
pusė tenkinasi tik likusiais trupiniais.

Britų biznio ir pramonės ekspertai aiš
kina, kad Hudsono Instituto pranašystės 
yra perdėtos.

IIENRY JACKSONO NUOLAIDOS
Kaip žinoma, senatorius H. Jacksonas, 

kandidatas į JAV prezidentus, yra pasiža
dėjęs daryti prekybos nuolaidas sovietams 
už 60.000 žydų, norinčių emigruoti iš Sov. 
Sąjungos. Ta proga „Times“ (lapkr. 21) 
išsispausdino J. Pikelio laišką, kuriame 
jis klausia, kas atsitiks, jei Sovietų vyriau
sybė paskelbs, kad nebėra žydų, norinčių 
išvažiuoti. Įvesti suvaržymus iš naujo bū
tų neįmanoma.

Toliau jis rašo, kad emigracija vien tik 
į Izraelį negali visų patenkinti. Dalis žydų 
nepajėgia prisitaikyti prie naujo klimato 
ir sąlygų. Tada jie pasijunta esą ne sava
noriai išeiviai, o priverstini egzilai. Pagal 
Solženicyną, prievartinė emigracija be tei
sės grįžti, neišsprendžianti Rusijos tauty
bių problemos. Egzilai ilgisi savojo krašto 
ir nori vieną dieną į Jį sugrįžti. Todėl JAV 
vyriausybė turėtų reikalauti, kad visi Sov. 
Sąjungos piliečiai turėtų teisę kur ir kada 
norėdami emigruoti ir laisvai sugrįžti.

Pasakos apie kišimąsi į Rusijos vidaus 
reikalus esanti nesąmonė. O kaip jie 1940 
m. pareikalavo pakeisti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vyriausybes, o pagaliau tuos 
kraštus visiškai okupavo. Arba — kas at
sitiko 1968 m. Čekoslovakijoje?

„Pasiūlymas tų pačių vaistų Rusijai, ku
riais ji gydo kitus, gal būt, išeitų į naudą 
ne tik jai, bet ir visam pasauliui“, baigia 
J. Pikelis.

Teismo pradžia
Simo Kudirkos teismas įvyko 1971 me

tais nuo gegužės 17 iki 20 dienos „tarybų“ 
Lietuvos aukščiausiame teisme Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Čia ryškėja dar viena 
sovietinė taktika — teismą taię surežisuo
ti, kad atrodytų, jog lietuviai savo rankor 
mis pražudė savo patriotą Simą Kudirką. 
Teismo pirmininku paskirtas tūlas Nisiū- 
nas, prokuroru Petrauskas, o kaltinama
jam ginti Gavvronskis, kurio tačiau Ku
dirka atsisakė ir paklaustas, dėl ko atsisa
kė, jis teismui atsakė:

„Jei Gavronskis yra sąžiningas žmogus 
ir mane gins pagal savo sąžinę, tatai gali 
jam pačiam pakenkti. Bet jei jj£ yra nesą
žiningas ir vaidins antro prokuroro rolę, 
kaip dažnai atsitinka politiniuose teismuo
se Lietuvoje, dėl to aš manau, kad mano 
byla yra jau ganėtinai surežisuota ir jai 
vieno prokuroro užtenka“'.

Į teismo klausimą, ar jaučiasi kaltas, 
kaltinamasis atsakė:

„Aš nesijaučiu kaltu, kadangi aš neišda
viau savo tėvynės Lietuvos. Rusijos, kuri 
šiandien vadinasi Sovietų Sąjunga, aš ne
skaitau savo tėvyne".

KURIE GUDRESNI?
Kai britų pakviesti devyni čekų parla

mentarai ruošėsi važiuoti į Londoną, čekų 
partijos organas „Rude Pravo“ rašė, kad 
delegacija vietoje turės galimybes ištirti 
visus būdus ir priemones, kaip lengviau 
įveikti kapitalistinę ideologiją.

Britų parlamente kilus pasipriešinimui 
dėl nedemokratiškų svečių pakvietimo, 
vienas Britų Interparlamentarinės unijos 
narys pareiškė: „Geriausia strategija yra 
pakviesti čekoslovakus pas mus, kad jie 
pamatytų, jog gyvenimas Vakaruose yra 
žymiai geresnis“. Kuri iš tų dviejų nuo
monių yra teisingiausia?

Skelbiame spaudos platinimo vajų!
Gruodžio mėnuo yra geriausias laikas atnaujinti „Europos Lietuvio“ prenu
meratą, o kas dar neskaito — užsisakyti.

Kviečiame visus geros valios lietuvius į talką. Tegu nelieka nei vieno lietuvio 
be savosios spaudos. Užsisakykite patys ir paraginkite draugus.

„E. Lietuvio“ kaina £5.50; pensininkams £4.00. Kituose kraštuose kainos taip 
pat nepasikeitusios.

Kaltinimo aktas Sovietų Rusijai
Kudirkos kalba, pasakyta okupantų 

riguojamame Lietuvos Aukščiausiame 
Teisme truko daugiau kaip 4 valandas.

Atsakydamas į klausimą, kodėl norėjo 
pabėgti, Kudirka faktais ir datomis nupa
sakojo visa, ką Lietuvos žmonės nukentė
jo nuo pačios pirmosios dienos, Raudona
jai Armijai okupavus Lietuvą 1940 metų 
birželio mėnesį. Baigdamas aštuntą mo
kyklos skyrių, jis pasirinkęs jūrininkystę. 
Jis teismui pareiškė:,

„Aš maniau, kad jūroje galėsiu užmiršti 
savo tautos tragediją. Aš norėjau pabėgti 
nuo tos keistos scenos: nes nė savaitės ne
praeidavo, kad įvairiuose Lietuvos mies
teliuose nebūtų turgaus aikštėse parodai 
išstatyti sužaloti lietuvių partizanų 'kūnai. 
Aš norėjau pabėgti nuo bado, kurs tuo 
metu siautė kolektyvinėse fermose (kol
chozuose), visiško teisių nebuvimo...

di-

Bandymas „išplauti smegenis“
Gegužės 19 dieną prokuroras pasakė 

vo paskutinę kalbą, reikalaudamas Kudir
ką nubausti 15 metų sunkaus režimo dar-

Segios DIENOS
— Lapkričio 21 d. Anglijos ir Vali jos 

. katalikai buvo raginami pasninkauti, o 
, maistui skirtus pinigus paaukoti badau- 
. jantiems kraštams.

— Jugoslavijoje teisiami 16 kroatų, jų 
. tarpe 3 profesoriai ir 5 studentai, kurie 
. norėję atskirti Kroatiją nuo Jugoslavijos.

— Nežiūrint pirmosios Jumbo jet kata
strofos Nairobi aerodrome, ekspertai tęi- 

, gia, kad tai yra vis tiek pats saugiausias 
■ lėktuvų tipas pasaulyje.
; — Danijoje pagrobtas Bulgarijos politi

nis pabėgėlis, socialdemokratas Boris 
Ilieff.

— JAV ir Sovietų šaltiniai patvirtina, 
kad Vladivostoke Fordo-Brežnevo pasita
rimuose buvo padaryta gera pažanga ir ap
tarti naujos ginklų apribojimo sutarties 
pagrindai.

— Kingsley (prie pat L. Sodybos) rasta 
ant kelio automobilyje nuskendusi mote
ris. Automobilis buvo apsemtas iki pat vir
šaus.

— Britų užs. reik, ministeris Callaghan 
paprašė Vokietijos kanclerį Schmidt ne
priminti E. Bendruomenės reikalų per bri
tų darbiečių konferenciją, nes tai sukeltų 
kairiojo sparno demonstracijas. ,

— šiais metais iki lapkričio 21 d. Angli
joje teroristai išsprogdino 19 bombų.

— Sąryšyje su bombų teroru, Anglijoje 
vis garsiau reikalaujama grąžinti mirties 
bausmę ir uždaryti IRA organizaciją.

— Spaudos žiniomis, popiežius atleido 
amerikietį Vatikano banko direktorių, nes 
bankas veikęs su nuostoliais. Jo pavardė 
neskelbiama.

— Japonai nepatenkinti, kad Brežnevas 
ir Fordas susitiko Vladivostoke. Tas mies
tas yra tik 40 mylių nuo Kinijos sienos, 
pastatytas buvusioje Kinijos teritorijoje, 
kuri kinų žemėlapiuose vadinama Hai Šen 
Wei.

— Galutinis Birmingham© bombų aukų 
skaičius yra 19 užmuštų ir 184 sužeista.

— Pravda įsidėjo straipsnį, kritikuojan
tį Pašto ir Telekomunikacijos ministerijos 
darbą.

— Vatikano dienraštis „Osservatore Ro
mano“ Birminghamo teroro bombas pava- ' 
dino žvėriško instinkto skerdynėmis.

— G. Čester, paleidęs plytą į Airijos am- i 
basados langą Londone, nubaustas sąlygi- 1

s a-

nai vieniems metams.
— Etiopijoj sušaudyta 60 buvusių aukš

tų pareigūnų, įskaitant imperatoriaus Hai
le Selassie vaikaitį ir du buvusius min. 
pirmininkus.

— Skandinavų spauda Bąltijos jūrą va
dina „ftusijos ežeru“, nes čia pilna sovie
tų karo ir žvejybos laivų. Bandydami nau
jas elektronines žvejybos priemones, so
vietai baigia išvalyti visą žuvį iš Baltijos. 
Ypačiai nepatenkinti norvegai.

— Birminghame buvo atlaikytos trum
pos pamaldos prie Mulberry Bush baro, 
kuriame teroristų bombos užmušė ir su
žeidė daug žmonių. Pamaldos už žuvusius 
buvo laikomos ir visose R. katalikų bažny
čiose.

— Prezidentas Ford pakvietė Japonijos 
imperatorių Hirohito apsilankyti Ameri
koje. Banketo metu imperatorius savo kal
boje apgailestavo, kad Japonija prieš 33 
metus paskelbė karą Amerikai.

— Palestiniečių teroristų vadas Salah 
Khalef prisipažino bandęs nužudyti Jorda
no karalių. Jis manąs, kad kitą kartą jam 
pasiseks tai padaryti.

— Kinijos naftos produkcija iki 1980 m. 
padidės iki 400 mil. tonų per metus. Tokiu 
būdu ji galės aprūpinti ir Japoniją, kuri 
dabar nori pirkti rusų naftą.

— Lapkričio mėnesį suėjo šimtas metų 
nuo dviejų valstybės vyrų W. Churchilio 
ir Ch. Weizmano gimimo.

— JAV smarkiai padidėjo automobilių 
importas iš užsienio. Gerą rinką turi britų 
Austins, Jaguars, MGs, Triumps, Rovers ir 
Rolls-Royce.

— Europos kraštai ir JAV pradėjo in
tensyviai tirti galimybes panaudoti saulės 
energiją šildymui ir šviesai.

NAUJAS VADOVAS
Diplomatas Jacob D. Beam, buvęs am

basadoriumi Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir 
Sovietų Sąjungoje, buvo išrinktas Radio 
Free Europe pirmininku. Jis šias pareigas 
perims iš generolo Lucius Clay, kuris liks 
šio radijo taryboje. Gen. Clay vadovavo 
radijo stočiai nuo jos įsteigimo 1949 me
tais.

Radio Free Europe teigia, kad apie 20 
milijonų žmonių už Geležinės uždangos 
klausosi jos transliacijų iš Muencheno.

po-
at-

bo stovykloje ir sukonfiskuoti visus jo as
meninius daiktus.

Save gindamas, Kudirka pasakė:
„Tarptautinės teisės požiūriu aš nesu 

kriminalistas. Mano apsisprendimas išvyk
ti svetur neprieštaraują Jungtinių-Tautų 
deklaracijai dėl žmogaus teisių, net Sovie
tų Sąjungos konstitucijai. Dėl to aš skaitau 
save visiškai nekaltu. Tačiau aš žinau, kad 
mano likimas jau yra saugumo organų nu
spręstas...“

Kudirka nupasakojo, kaip slaptosios 
licijos pareigūnai, kai kurie specialiai
vykę iš Maskvos, stengėsi jį perauklėti 
jam esant kalėjime. Jam buvo įkalbinėja
ma pasmerkti „buržuazinį nacionalizmą“ 
Lietuvoje 'ir svetur, kas esą ideologiniai 
paruošė jo išdavystę; jam buvo prižadama 
lengvesnė bausmė, jei bendradarbiaus. Bet 
Kudirka pareiškė, kad jis dėl Lietuvos la
bo išsižada savo asmeninės laisvės, šešis 
mėnesius užrakintas vienutėje jis turėjo 
užtenkamai laiko apsigalvoti.

Kudirka tęsė: „Pamenu, kai aš Vilniuje 
mokiausi, tai vietoje vokiečių laikais bu
vusių dviejų kalėjimų, dabar Sovietų val
džioje buvo septyni ir juose buvo apie 
20,000 kalinių. Tie kalėjimai buvo perpil
dyti iki 1955 metų. Dar 1950 metais lietu
vių žmonos su savo vaikais keliavo į kon
centracijas stovyklas... Stalino 
gelbėjo mano tautą nuo fizinio 
mo. Tačiau tos politikos esmė 
pati.

Paskutinis žodis

mirtis iš- 
išnaikini- 

tebėra ta

20 dienąPrieš pat nuteisiant gegužės
Kudirka pareiškė:

„Aš nieko daugiau neturiu pridėti prie 
to, ką jau pasakiau, tik vieną norą, speci
fiškai reikalavimą kaip aukščiausiam teis
mui, taip Sovietų Sąjungos vyriausybei: 
aš prašau jūsų, grąžinkite mano tėvynei 
Lietuvai nepriklausomybę“.

Pirmininkas: Kaip pats įsivaizduoji ne
priklausomą Lietuvą?

Kudirka: Nepriklausoma Lietuva, mano 
nuomone, turi suvereninę valdžią ir nėra 
jokios armijos okupuota. Valdžia turi tau
tinę administraciją, nuosavą sistemą ir 
laisvą demokratinę rinkimų sistemą.

Kitų kraštų. įstatymai tai valdžiai nėra 
privalomi, kaip dabar čia yra privalomi 
Rusijos įstatymai. Nepriklausoma Lietuva 
nebūtų dominuojama rusų kalbos, kaip 
šiandien yra.

Aš noriu, kad tokių teismų, kaip mano, 
Lietuvoje nebebūtų“.

Po trumpo pasitarimo pirmininkas pa
skelbė sprendimą: „Dešimtį metų griežto 
režimo stovykloje, konfiskuojant visą pri
vačią nuosavybę“.
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Vincas Kudirka — aktualiausias rašytojas
Jo 75 m. mirties sukaktį minint

Jeigu šiandien Vincas Kudirka gyventų 
rusų komunistų pavergtoje Lietuvoje, jis 
negalėtų leisti ir redaguoti „Varpo“, nes ir 
Prūsija yra rusų okupuota, jis negalėtų 
rašytu tokių raštų, kokius jis parašė XIX 
amž. pabaigoje, nors ir tada caro valdžia 
persekiojo ne tik -’^įudirką, bet ir kiekvie
ną lietuvį, kuris kovojo dėl spaudos ir tau
tos laisvės. Šiandien toks rašytojas, kaip 
V. Kudirka, arba sėdėtų kalėjime, arba 
būtų ištremtas į Rusijos gilumą, arba būtų 
uždarytas į beprotnamį... Jei lietuvis ra
šytojas taip rašytų, kaip A. Solženicynas, 
jo niekas lėktuvu neatvežtų į Frankfurtą, 
bet etapu išvarytų į Sibirą...

Vincas Kudirka gyveno, brendo ir veikė 
tokiame laikotarpyje (1858. XII. 31 — 
1899. XI. 16), kada Lietuva po nenusiseku
sių kelių sukilimų buvo labiausiai rusų 
caro valdžios persekiojama. Caro bukapro
čiai „viršininkai“ gaudė ne tik lietuviškus 
raštus, bet ir visokius popiergalius, perse
kiojo lietuvių kalbą. Tačiau, nežiūrint 
sunkiausių sąlygų, Kudirka suorganizavo 
„Varpą“ ir skelbė savo idėjas plačiai mū
sų tautoje. Jis, iš prigimties grynas lietu
viukas, lietuvių ūkininkų vaikas, patekęs 
į Marijampolės gimnaziją, kur skverbėsi 
lenkų įtaka, buvo kurį laiką aplenkėjęs, 
bet nesulenkėjęs. Jis, nepakęsdamas rusų 
despotizmo, nuvykęs studijuoti į Varšuvą, 
ten pamatė lenkų imperialistines užmačias 
ir nuo lenkų visam amžiui atsitraukė. Kas 
Kudirką Lietuvai grąžino — J. Jablonskis, 
ar „Aušra“, mums tąsią pats, svarbu, kad 
Kudirka laiku pamatė savo klaidą ir išdrį
so viešai išpažinti su dideliu atvirumu ir 
nuoširdumu. Perskaitęs „Aušros“ 1 nr., jis 
be kitko rašė: „Girdėjau Lietuvos balsą 
sykiu apkaltinantį, sykiu ir atleidžiantį: 
o tu, paklydėli, kur iki šiol buvai? Paskui 
pasidarė man taip graudu, kad apsikniau
bęs ant stalo apsiverikau... Gėda, kad taip 
ilgai buvau apgailėtinu pagedėliu...“ Ta
čiau atsivertęs, jis pasijuto didžiu, galin
gu, susižiedavo su Lietuva ir lietuvių lite
ratūra ir liko iki mirties ištikimas.

Kudirka per trumpą laikotarpį sukūrė 
, daugiau raštų, negu kiti rašytojai per ilgą 

amžių. Atsiminkime, kad jis buvo džiovi
ninkas, kurio sveikatą pakirto nenorma
lios gyvenimo sąlygos ir nuolatinė baimė, 
kad rusų žandarai nenutrauktų jo slaptos 
kovos prieš okupantus. Kaip gydytojas jis 
būtų galėjęs ramiai dirbti ir išgyventi sa
vo amžių. Bet jis atsisakė nuo gydytojo 
„gardaus valgio šaukšto“ ir pasirinko po
litinio kovotojo pavojingą jo gyvybei ke
lią. Tačiau ir per 10 ligonio metų jis dau
giau padarė, negu kiti lietuviai, kurie iš
gyveno ilgą amžių. Jis paliko 6 tomus savo 
raštų. Jis įėjo į mūsų literatūrą kaip poe
tas, publicistas, satyrikas, kritikas ir ver
tėjas. f

Jeigu V. Kudirka būtų teparašęs tik 
„Lietuvišką giesmę“, kuri greit virto Lie
tuvos himnu, ir tai jis būtų mūsų tautos 
brangiausias poetas. Tačiau jis parašė dar 
keliolika poezijos kūrinių, iš kurių keletas 
yra didžiai vertingi. Jau vien himno idėjos 
Kudirką iškelia į svarbiausius mūsų tau
tos poetus. Niekas nesugebėjo taip giliai

R. Lankauskas

■ NAMUOSE"
(Ištrauka iš romano

„Netikėtų išsipildymų valanda")

Senelė klausosi, pakreipusi galvą it višta, ir 
gaudyte gaudo kiekvieną Mongirdienės žodį, nors 
tikriausiai jau ne pirmą kartą tai girdi iš Mongirdie
nės lūpų. Bet vis tiek jai baisiai įdomu, gal net pavy
das ją ima.

— Tai ir tu gerai pagyvenai pas sūnų?
— Kur nepagyvensi. Jei čia anūkų neturėčiau, 

visam laikui pas jį išvažiuočiau. Manau, kad valdžia 
išleistų-

— Klausyk, gerbiamoji, — sakau Mongirdie- 
nei, — o jūsų sūnus ar perka lietuviškas knygas?

— Nežinau. Tiesa, prisimenu, pasakojo, kad tų 
knygų leidimui penkiasdešimt dolerių paaukojo.

— Oho, didelės sumos nepagailėjo.
Mongirdienė nepajunta mano ironijos.
— Jis, Dariau, patriotas.
— Reikėtų sudeginti tokio patrioto namą ir vi

lą ant vandenyno kranto. Gal tada jis ką nors 
suprastų.

Mongirdienė, netekus žado, išsprogdina kepa
mos žuvies akis, o senelė, sumosikavus liesomis ran
komis, pašoka nuo kėdutės; raktai šį kartą itin gar
siai žvangteli prijuostės kišenėje.

— Vaike, bene velnias tave apsėdo! Pagalvok, 
ką šneki.

— Jis hipis, — atgavus kvapą, suveblena Mon
girdienė. — Tenai pilna tokių valkatų. Pati savo 
akimis mačiau. Į žmones jie nepanašūs, baisu ir pa
žiūrėti.

— Kurgi ne, tuoj pat hipiai vaidenasi. Bet jie 
taikūs žmonės, o aš tikrai su malonumu supleškin
čiau jūsų sūnaus vilą.

Pastatau kraupioje tyloje ant palangės tuščią li
monado butelį ir maunu iš virtuvės.

išreikšti mūsų tautos ideologijos, kaip V. 
Kudirka himne. Čia išreiškiamas ir angliš
ko charakterio heroizmas (Carlyle), ir 
prancūziško pobūdžio romantizmas (V. 
Hugo), ir vakarietiškas pozityvizmas (A. 
Comte), ir humanizmas, ir patriotizmas. 
Šios gilios ir visiems lietuviams brangios 
idėjos dabartiniams Maskvos kvislingams 
nepatinka. Todėl jie dabar tokias nesąmo
nes skelbia, jog „lietuvių buržuazija pa
skelbė „Tautišką giesmę“ savo himnu, 
siekdama jame skelbiamais tėvynės mei
lės ir „tautinės vienybės“ šūkiais ati
traukti liaudies mases nuo klasių kovos...“ 
Žinoma, Lietuvos himnas nieko bendra ne
turi nei su klasių kova, nei su komunizmu,
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Stepas Vykintas
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todėl bolševikai jį draudžia Lietuvoje ir 
persekioja tuos, kurie jį viešai gieda. Bet, 
anot Maironio, nebeužtvenksi upės bėgi
mo...

Tikras dvasinis Testamentas yra V. Ku
dirkos „Maniesiems“. Čia poetas, nujaus
damas Lietuvos ateitį, visiems laikams pa
liko lietuviams įpareigojimą:

Lietuva mano! priešui ant tavęs įnirtus, 
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos

išdygsta.
Išliksi, tik į hydrą gyvumo pavirtus,
Nors priešas nestygsta! (Suprask: prie

šas nerimsta!)
Kudirka, kaip publicistas, labiausiai ko

vojo prieš du priešus: rusus ir lenkus. Ta
čiau jis kovojo su visomis ano meto mūsų 
tautos negerovėmis. Jo publicistika ir 
šiandien yra aktuali. Juk tie patys rusų 
„viršininkai“ Kruglodurovai, kurie Lietu
vą persekiojo Kudirkos laikais, dabar čiul
pia lietuvio prakaitą ir kraują kitokiais, 
dar žiauresniais būdais. Žinoma, Maskvos 
kvislingams nepatinka, kad V. Kudirka 
neapkentė rusų. O ar Kudirka privalėjo 
rusus mylėti dėl to, kad jie laikė Lietuvą 
pavergtą ir norėjo ją paversti rusų provin
cija, kalbančia ir tikinčia rusiškai ir pra
voslaviškai.

Labiausiai V. Kudirka iškilo kaip satyri
kas. Jo 4 sątyros: „Viršininkai“, „Lietuvos 
tilto atsiminimai“, „Cenzūros klaida“ ir 
„Vilkai“ ir šiandien nenustojo savo gyve
nimiškos svarbos. Jos bus tol svarbios, kol 
Lietuva bus svetimųjų pagrobta ir valdo
ma tokiais metodais, kaip valdė rusų ca
rai. Ir šiandien- biurokratizmas, girtavi
mas, vagystės yra dažnas reiškinys oku
puotoje Lietuvoje. Ar maža rusų kruglo- 
durovų prigūžėjo į Lietuvą 1940 m., ar ma
ža jų vėl grįžo 1944 m.? O ar maža dabar 
Lietuvoje tokių bavolskių, kurie apiplėši
nėja lietuvius, išvogdami iš laiškų dole
rius? Ne vieno lietuvio sunkiai uždirbtos 
santaupos eina ne į jo giminių, kuriuos 
engia bolševikai, kišenę, bet į bolševikų...

„Lietuvos tilto . atsiminimų“ Kopiejko- 
liubovai ir Nikčemnickiai ir šiandien Lie
tuvoje nėra išnykę. Jie pelnosi iš Lietuvos 
statybų, jie grobia iš Lietuvos žmonių su
kurtas vertybes ir kemša arba į savo, arba

j savo viršininkų kišenes, kad pelnytų 
Kruglodurovo nuopelnus... Bet Lietuvos 
tiltas visiems amžiams pasako neišdildo
mą tiesą okupantams: „Juk ir jūs patys ne 
amžini: nusmuksite bevažinėdami per savo 
darbo tiltus“.

Kudirka ką tik rašė, jis vis galvojo apie 
Lietuvos savarankumą, laisvę ir gerovę. 
Net jo vertimai buvo parenkami tokie, kur 
labiausiai buvo išreiškiamos kovos dėl 
laisvės. Jis nepasirinko Šilerio „Plėšikų“, 
bet „Vilių Telį“ ir „Orleano Mergelę", kur 
šveicarai ir prancūzai kovoja dėl savo tau
tų laisvės.

Kaip kritikas V. Kudirka iškėlė lietu
vius rašytojus: Donelaitį, Daukantą, Straz
dą. Žemaitę ir kt.

Nors dabartiniai bolševikiniai! literatū
ros kritikai V. Kudirkos svarbą nuvertina 
iki „buržuazinės ideologijos“ apribojimo, 
tačiau V. Kudirkos literatūrinis palikimas 
mūsų tautai šiandien ypatingai yra svar
bus ir brangus. Ir šiandien mūsų ausyse 
skamba „Kelkite, Kelkite, Kelkite, — iš 
priespaudos ir vergovės į laisvę ir valsty
binį savarankiškumą“. Drįskite gyventi ir 
kovoti dėl lietuvių gerovės, kaip V. Kudir
ka kovojo.

LIETUVIŲ FONDAS LAIKOSI
JAV lietuvių spaudoje buvo pasklidę ži

nių, kad Lietuvių Fondo kapitalas esąs ne
tinkamai investuotas, o jam vadovaują as
menys nesuteikią visuomenei tikslių infor
macijų. L. Fondo Tarybos pirm. dr. J. Va
laitis, Valdybos pirm. dr. A. Razma ir In
vestavimo komisijos pirm. P. Kilius pa
skelbė platų paaiškinimą, kuriame sako
ma, kad L. Fondo finansinis stovis yra ma
žiau paliestas infliacijos, negu panašių 
JAV veikiančių fondų finansai. L. Fondo 
pinigai nesą investuojami į spekuliatyvi
nes akcijas, tačiau dėl bendros pasaulinės 
krizės jų vertė esanti nukritusi. Tikimasi, 
kad artimoje ateityje padėtis pasitaisys, o 
L. Fondo metinė apyskaita neparodys 
nuostolių.

A. PETRIKONIO PARODA
Dail. Antanas Petrikonis (gerai pažįsta

mas londoniškiams) lapkričio 16-17 d. d. 
vėl buvo suruošęs savo kūrinių parodą 
Clevelande. Buvo išstatyta apie 100 pa
veikslų. Dail. A. Petrikonis yra vienas pro- 
duktingiausių dailininkų. Jo paveikslai 
puošia ir ne vieno Anglijos lietuvio, o taip 
pat ir L. Sodybos sienas.

LIETUVIŲ SPAUDA SVEIKINA 
KUDIRKĄ

JAV lietuvių spauda — savaitraščiai ir 
dienraščiai sveikina S. Kudirką ir jo šei
mą, laimingai atvykusius. į laisvės šalį — 
Ameriką. Plačiai aprašoma spaudos kon
ferencija. Joje dalyvavęs senatorius Buck- 
ley išvyko į Sov. Sąjungą ir išvežė laišką 
Kudirkos draugams, kuriame jis praneša 
apie savo atvykimą.

SPAUDA YRA TIKRIAUSIA PRIEMONĖ, 
PADEDANTI IŠLIKTI LIETUVIAIS.

AR SKAITOTE NORS VIENĄ 
LIETUVIŠKĄ LAIKRAŠTĮ?

— Dink greičiau iš akių! — šaukia įkandin se
nelė. — Gėdą man darai. O jūs, ponia, nekreipkit 
dėmesio į jo kalbas. Tokią biaurią madą turi. Kar
tais dar baisesnių dalykų prišneka. Nežinau, į ką jis 
toks atsigimė.

Ji nežino. Maža bėda- Užtat aš žinau.
Mongirdienė jau buvo išėjusi, kai motina grįžo 

iš kolektyvinio sodo. Keistas man tas pavadinimas 
— kolektyvinis sodas. Kas gi ten bendro, jei kiekvie
nas turi atskirą sklypą ir atskirą namelį? Grynas ne
susipratimas šitaip vadinti savo nuosavybę.

Ji pastatė automobilį šalia garažo ir paprašė, 
kad nuplaučiau. Nuploviau. Jos automobilis turi vi
sada blizgėti ir atrodyti gražiau, negu tėvo.

— Sode sutikau Filę, — tarė motina, apžiūri
nėdama, ar neliko kur dulkių ir purvo ant automo
bilio .— Labai daug gražių gėlių prisiaugino.

— Ne ji pati prisiaugino, o ta moteriškė, kurią 
nusisamdę.

— Koks skirtumas? Svarbu, kad didelį pinigą 
už tas gėles paima. Namą jau nusipirko, dabar, sa
ko,. Sauliui nupirks, kai institutą baigs. Geras na
mas, nors galutinai neįrengtas. Trisdešimt tūkstan
čių prašo- Manau, kad nusiderės kelis tūkstančius.

O dangau, galvojau, iš kur tokie pinigai tetos 
Filomenos, arba, kaip mes ją vadinam, Filės, ranko
se? Kaip iš kur? O gėlės? Teta Filė išspaustų pini
go net ir iš katino mėšlo, tad ko čia stebėtis, jeigu ji, 
būdama gėlių parduotuvės vedėja, taip šauniai ir su
maniai uždarbiauja. Būdas pirmas: sakysim, atvežė 
į parduotuvę iš šiltnamių šimtą gvazdikų; penkias
dešimt Filė parduoda kaip pridera, o likusieji ke
liauja į turgelį, kur juos, jau trigubai brangiau, par
davinėja tetos nusamdyta bobą, už tai gaudama tam 
tikrą procentą nuo bendros sumos. Būdas antras: 
pardavinėti šiltnamių krautuvėje gėles, užaugintas 
savame sklype, neįrašant jų į jokias sąskaitas. Pa
prasta ir patogu. Pinigą nenutrūkstama srovele teka 
į tetos Filės piniginę, nes gėlių žmonėms visada rei
kia: vienas gimė, kitas mirė, trečias tuokiasi, ketvir
tas švenčia jubiliejų, penktas eina į pasimatymą ir 
taip toliau... Gėlių visada reikia, o tetai Filei belie
ka tik mikliai suktis. Ji ir sukasi. Rezultatai, kaip 
matote, gražūs.
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Sii ėdamais 
^PASAULYJE-
R. VARANAVIČIŪTĖS POEZIJA ŽUVO EISMO NELAIMĖJE

Bradforde gimusi, bet vėliau su tėvais į 
Kanadą išemigravusi, Regina Varanavičiū- 
tė gilina savo studijas Škotijoje. Iš Edin- 
burgho ji siuntinėja savo eilėraščių spau
dai. Čia perspausdinamas vienas jos su
kurtas eilėraštis.

RUDENS KAPINĖS
Rudenio lapai nudažė stogą,
Auksiniais ir žaliais spinduliais, 
Ant plaukų nuo sniego pabalusių.

Žemėje balti sniego žiedai kvėpuoja, 
Mes vaikštom tarp gėlių ir antkapių, 
Mūs niekas neužgauna.

Už sienos mašinos skuba,
Bet neįstengia sudrumsti tylos, 
Mirties slėgimą saulė pakeičia
Į spalvotą ir šiltą ramybę.

t

PRADINGO LITHUANIA
Paskutinėje Encyclopedia Britannica ne

beminimas žodis Lithuania. K. Meškausko 
paruoštame straipsnyje ji vadinama „Li
thuanian Soviet Socialist Republic“. Raši
nio turinys propagandinis, pagrįstas vien 
tik statistika. Nieko apie Lietuvos istoriją, 
kalbą, kultūrą, tautosaką, literatūrą, me
ną. Šiek tiek istoninų žinių pateikiama 
skyriuje „History of Baltic States, apie 
kalbą straipsnyje „Baltic Languages“, o 
apie literatūrą rašinyje „Literature“. Lie
tuvių mokslininkų nuomone, K. Meškaus
ko pateiktoji medžiaga daugiau tinkanti 
propagandinei brošiūrai.

KAPINIŲ PARODA
Čikagoje įvyko visos Amerikos katalikiš

kų kapinių administratorių suvažiavimas 
ir savotiška paroda, kurioje kiekviena ku
rija parodė originaliausias savo kapines.

Čikagos kurija negalėjo surasti bei pa
rodyti ką nors dar naujesnio ir originales
nio, kaip šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Iš anksto Čikagos arkivyskupijos katalikiš 
kų kapinių viršininkas prel. McEggliott ir 
administratorius Philbin specialiu raštu 
kreipėsi į skulpt. R. Mozoliauską, prašyda
mi jį paruošti suvažiavimui specialų sto
vą, kur būtų matyti ryškieji paminklai Šv. 
Kazimiero kapinėse. Esą, tos kapinės esan
čios vienos įdomiausių ir originaliausių ne 
tik Čikagos arkivyskupijoje, bet ir visame 
krašte. Tuo būdu, suvažiavimo metu di
džiulei Čikagos arkivyskupijai atstovavo 
tik vienas išskirtinis stovas — liet. Šv. Ka
zimiero kapinių. Puikiai meniškai paruoš
tas jis pralenkė visų kitų Amerikos kata
likų kapinių stovus ir ties juo visą laiką 
būrėsi suvažiavimo dalyviai, gėrėdamiesi 
lietuvių skulptorių kūrybingumu.

Netrukus parvažiavo ir tėvas. Ištraukęs iš auto
mobilio didelį suvyniotą kilimą, prakaituodamas 
tempė jį į rūsį lyg nusikamavusi skruzdė kokį sunkų 
šapą. Net gaila buvo į jį žiūrėti.

— Kam gi tas kilimas? — paklausiau neišken
tęs, kai tėvas suplukęs išlindo iš rūsio. — Jau du tu
rime-

— Pravers ir šitas, — atsakė jis, patenkintas sa
vo laimikiu. — Nieko tu nesupranti. Kilimas — ne 
arklys, pašaro neprašo. Gali sau gulėti. O parduoti 
bet kada suspėsiu. Tik parodyk. Mokėjau du šimtus, 
bet tris lengvai gaučiau. Dabar tokio be talono ne
nupirksi. šiandien man pasisekė: suradau skylę, kur 
gausiu atsarginių dalių „Volgai“. Jau kokie penki 
žmonės manęs jų užsiprašė. Dar reikėtų kur nors 
skardos sukombinuoti.

Nejaugi jis iš tikrųjų kvaištelėjo, bemedžioda
mas visokiausius daiktus? Pasidarė liūdna ir koktu, 
prisiminus vieną epizodą: žiemą, grįžęs namo, radau 
tėvą keliais einantį po kambarį ir ieškantį auksinio 
rankogalių segtuko- Taip jis ieškojo kelias valandas, 
kažką murmėdamas panosėje, paskui atsistojo, ap
siverkė ir tarė: „Matyt, pelės nusitempė. Reikės 
pirkti dar vieną katiną“. Jo žodžiai mane išgąsdino. 
Kiaurą naktį neužmigau, galvodamas, ar nepra
sidės dar blogesnės istorijos. O kokie buvo tragiko
miški reginiai, kai jie antrą Lartą skyrėsi! Tėvui ati
teko antras namo aukštas, motinai pirmas. Dėl to jie 
dar gana lengvai susitarė, bet tikras Žalgirio mūšis 
kilo dalijantis daiktus. Ypač juokingai jie tąsėsi dėl 
virdulio. Senelė ir Auksė palaikė motinos pusę, jos 
visada ją palaiko, ir tos kautynės būtų ilgai užsitę- 
susios, jeigu ne mano intervencija: stvėriau virdulį 
ir, išbėgęs į gatvę, trenkiau jį po sunkvežimio ratais; 
iš virdulio liko tik skardinis blynas. Užtat jie, staiga 
susivieniję, ėmė baisiausiai man priekaištauti; viskas 
baigėsi tuo, kad aš tą vakarą išėjau nakvoti pas Au
gį, nes namie ištverti nebegalėjau. Paskui jie vėl to
liau kivirčijosi. „Kad tavo smarvės daugiau čia ne
būtų!“ — rėkė motina tėvui, nebeleisdama jo į vir
tuvę. Vienu metu ji net buvo pradėjusi rakinti klo
zetą ir vonią.

(Bus daugiau)

Melbourne einantį gatve automobilis už
mušė visuomenės veikėją Albertą Šeikį. 
Taip pat 'sunkiai sužeistas Balčiūnas.

PABALTIEČIŲ PARODA BRAZILIJOJE
Liepos mėnesį Brazilijoje buvo suruošta 

IV-toji pabaltiečių paroda, kurioje apsi
lankė ne tik daugybė brazilų, bet taip pat 
užsienio diplomatų, žurnalistų, profesorių 
ir kt. Svečių knygoje palikti 1.005 įrašai, 
liudiją parodos įvertinimą. Pvz„ vienas 
vokietis parašė: „Sveikinu jus už jūsų bal
są ir jūsų sielą, kuriuos rodote pasauliui“. 
Kitas lankytojas pridėjo: „Kaip gaila, kad 
šie kraštai sovietų užimti“. „Paroda yra 
pavyzdys Brazilijos menui ir kultūrai“, 
įrašė vienas brazilas. O kitas pridėjo: 
„Mums garbė, kad mūsų tarpe yra šių 
tautų vaikai“.

Tačiau, kaip rašo „Mūsų Lietuva“, atsi
rado lietuvių, kuriems atrodė, kad paroda 
teršianti Lietuvos vardą.

„PASKUTINIS PIKNIKAS“
Rašytojas Algirdas Landsbergis parašė 

dramą „Paskutinis piknikas“. Ją suvaidi
no Los Angeles teatralai, o dabar Many- 
land Books leidykla ją išleidžia angliškai.

IKSekmadienio

ŠEIMA TREMTYJE
Lietuvių Sodyboje yra du įspūdingi me

džio raižiniai. Menininkas J. Vainauskas 
viename jų iš negyvo medžio pagimdo 
šiurpią realybę. Mes matome skubiai pri
krautą kaimišką vežimą, o jame susigūžu
sią moterį su kūdikėliu rankose. Pavargęs 
arklys, vedamas įsitempusio tėvo, velka 
graudulingą naštą. Netoli sprogsta sviedi
niai, griūva namas. Kelią darko griuvėsiai 
ir skeveldros. Susigūžusi motina, savo kū
nu dengdama kūdikį, baimingai žiūri į ap
link siaučiantį pragarą.

Nors tai medis, bet jautri ‘akis jame ma
to žairias liepsnas, ausis girdi gaudžius 
sprogimų garsus, baimingą širdies dundė
jimą. Tai lietuvių pabėgėlių istorija, įgy
vendinta medyje.

Priešais šitą paveikslą kabo kitas. Per 
smėlio dykumą klumpina asilėlis. Ant jo 
nugaros sėdi moteris. Ji susirūpinusi su 
meile žiūri į prie krūtinės priglaustą kūdi
kėlį. Vyras tempia pavargusį gyvulį. Jo 
rankose mažutis ryšulėlis. Gal tai Trijų 
Karalių dovanos — auksas, myra ir kody
lą? Jos daug vietos neužimtų. Atsigręžu- 
sios akys žiūri į motiną su kūdikiu ir 
sklando tolumas, ar neatsiveja pikti karei
viai. Tai šventosios šeimos bėgimas į 
Egiptą.

Negali žmogus nepastebėti aiškios para
lelės tarp šventosięs šeimos ir mūsų trem
tinių, kurie nešė krauju ir ašaromis per
sunktą likimo naštą Tas skausmas tada 
žmogų kilnino, davė drąsos ir pasiryžimo. 
Žinau daug šeimų, kurios, apsuptos karo 
nuožmybių, savo kūdikėlius globojo su di
džiausiu pasiaukojimu, nutraukė nuo savo 
burnos kąsnį ir, kas svarbiausia, diegė jų 
širdysna Dievo ir protėvių šalies meilę. Jie 
vežė tėvynės dalelę nuskurdusiuose trem
ties vežimuose. Bet kur yra dabar ta ma
žoji Lietuva, kuri buvo radusi prieglobstį 
sutrintose tremtinių širdyse? Gal ji pa
skendo tolimuose praeities akiračiuose ar
ba patogioje šių laikų kasdienybėje. Ne
galvoju, kad Šventoji Šeima tremtyje bū
tų kalbėjusi egiptietiškai, o daugeliui mū
sų tautos sūnų protėvių kalba yra sveti
ma, kaip nustojusi plakti širdis.

Skaitome, kaip Marija ir Juozapas vedė 
jauną bernelį Jėzų į tolimą Šventyklą. Pri
simename sekmadienius Lietuvoje, kartais 
darganotus ar apsunkintus, gilių pusnių 
baltais kalnais, kartais palaimintus pava
sario gėlių stebuklu ar auksiniais rudens 
saulės spinduliais — kas nebūtų, nei oro 
siautėjimai, nei atstumai netrukdė žmo
nėms atlikti savo šventą pareigą, kuri bu
vo įsąmoninta jų širdyse lietuviškos, šei
mos židinyje. Ar ilgi tremties metai pa
keitė mūsų sąžinę, įsitikinimus? Ar trin
dami pečius su „pažangiais Vakarais“, mes 
užmiršome ne tik, ką tėvas — motina mo
kė, bet ir tai, ką prieš šimtmečius mokė 
tas, kuris dėl mūsų tapo žmogumi ir gėrė 
vargo, tremties ir mirties taurę? Bažny
čios arti, susisiekimas patogus, bet Dievas, 
kuris iš tikrųjų yra kiekvieno asmens šir
dyje, kartais pasidaro taip tolimas, kaip 
ir praeities rūkuose paskendusios nepri
klausomybės dienos. Pasiliko gražūs žo
džiai, bet gyvo tikėjimo liepsna dažnai 
merdi, veikla miega.

Du liūdni paveikslai, bet nuoga gyveni
mo realybė gali būti dar liūdnesnė, tam
sesnė .

A. Geryba
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

NUTARIMAI IR PATARIMAI
Vienas žurnalistas dar prieškariniais lai

kais yra pasakęs, kad mes labai mėgstame 
visokius posėdžius ir konferencijas. Iš tik
rųjų, kai pasižvalgai lietuviškoje spaudo
je, pamatai, kiek daug vietos užima įvairių 
posėdžių, pasitarimų, seimų, konferencijų 
ir simpoziumų aprašymai. Visur tik kal
bama, planuojama, bet mažai kas bevei
kiama. Po kiekvienos konferencijos ar sei
mo priimamos ilgiausios rezoliucijos, ku
rios jau kitą dieną užmirštamos. O po to 
vėl prasideda ginčai ir visokeriopos veik
los pasiūlymai...,

Lietuvos laisvinimo darbo konferencijo
je, įvykusioje spalio 26-27 d. d. New Yorke 
buvo sudaryta speciali konferencijos išva
dų komisija, kuri prirašė tris lapus viso
kiausių išvadų, nutarimų ir patarimų, kaip 
tvarkyti Lietuvos laisvinimo darbus. Skai
tydamas juos stebiesi — nejaugi iki šiol 
nežinota kaip ir ką veikti, jeigu dabar 
skelbiama smulkiausių (darbų programa? 
Ir pagaliau nebesupranti, kam visa tai su
rašyta — visuomenei, ar patiems veiks
niams. Tose išvadose yra tiek daug bend
rybių ir pasikartojimų, kad jose paskęsta 
ir vienas kitas rimtesnio dėmesio vertas 
dalykėlis.

Spalio viduryje turėjome Anglijos lie
tuvių istorijoje dar negirdėtą įvykį — Lie
tuvių Katalikų Anglijoje Bendruomenės 
seimą Nottinghame. Nekantriai buvo lau
kiama tokio neeilinio įvykio — seimas, tai 
ne šiaip sau koks suvažiavimas! Manyta, 
kad per dvi (dienas jis apsvarstys visus 
šių dienų tikintiesiems rūpimus klausi
mus, kurių tiek daug yra iškilę po Vatika
no II-jo susirinkimo. Taip pat laukta išsa
maus pranešimo ir diskusijų apie religinę 
veiklą ir Katalikų Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje. Tuo tarpu, kaip iš plačiausių sei
mo aprašymų matyti, ten buvo pasimelsta, 
perskaitytas pripuolamai gautas privatiš- 
kas laiškas apie Šiluvos atlaidus, atlikta 
mišri menirlė programa ir priimtos bent 
septynios gana bendro pobūdžio trumpos 
rezoliucijos, kurios' paskelbtos visuomenei 
tik po keletas savaičių. Net ir iš anksto 
garsinta pagrindinė paskaita buvo ne apie 
katalikų problemas, o apie lietuvių įsikū
rimą Australijoje... Taip ir nuėjo į istori
ją pirmasis Anglijoje lietuvių seimas, ne- 
sukėlęs laukto bangavimo platesnėje vi
suomenėje.

Jei LAKB savo suvažiavimą pavadino 
seimu, tai Sodyboje vykęs DBLS Tarybos 
ir organizacijų atstovų suvažiavimas jau 
galėtų būti pavadintas senato ar lordų rū
mų posėdžiu. Juk jį šaukė Taryba, pataria
masis ir priežiūros DBLS organas, taigi 
lyg ir aukščiausia institucija mūsų organi
zacinėje hierarchijoje. Programa buvo su
rašyta bent dviejuose lapuose, posėdžiai 
vyko dvi dienas, įskaitant nemokamą pa
sisvečiavimą Sodyboje.

Ir kas čia buvo nutarta? Kuris klausi
mas iš pagrindų pakedentas? Griebta vis
ko po truputį, bet nieko nepagauta. Grau
dingoj paskaitoj gražiai kalbėta apie jau
nimą ir ateities veiklos planus, bet kokie 
tie planai turėtų būti, taip ir nepasakyta. 
Iki įkyrėjimo akcentuotas vienybės reika
las, nors gal būtų buvę geriau pasinaudoti 
L. Rekašiaus Šviesos-Santaros suvažiavi
me siūlytu patarimu — „Nekalbėkite apie 
tą prakeiktą vienybę, apie ją visur ir vi
sada šaukiama, bet mes, ją belinksniuoda- 
mi, sunkiau ir sunkiau besusikalbam“...

Pagaliau ir čia buvo papiltas maišas re
zoliucijų ir išsiskirstyta.

Aną dieną V. Andruškevičius parašė „E.

Nepaprastas radinys
Lietuviškas įrašas

Mokslininkai teigia, kad lietuvių kalba 
yra pati seniausioji kalbamoji kalba ir kad 
ji yra raktas į visas senovės mirusias kal
bas. Aišku, dabar lietuvių kalba yra žy
miai pagerėjusi, apsivaliusi nuo svetimy
bių ir išsivysčiusi. Ji dabar yra kitokia, 
negu buvo prieš keletą šimtų metų, bet 
naudoja tas pačias žodžių šaknis.

Su nemaža pagarba sužinojome, kad ati
dengė savo paslaptis iki šiol neperskaity
toji „The Phraistros (Phaestos) Disc“. Tai 
storokas, apie 7 colių skersmens skritulys, 
su įspaustais iš abiejų pusių minkštame 
molyje ženklais.

Tas skritulys buvo rastas Kretos saloje, 
Phaestos vietovėje 1908 m. liepos 3 d. Įra
šas, tariamai, buvo padarytas apie 1700 
metus prieš Kristų, indoeuropiečių kalba, 
visai skirtingai nuo dabartinių Kretos 
žmonių kalbos. leroglifiniai ženklai yra 
įspausti molyje, ir kurie kartojasi, tie yra 
tos pačios priemonės — spaudo padaryti.

Atskiri žodžiai ar sakiniai yra atidalinti 
skersinėmis linijomis. Viena įrašo pusė tu
ri 241 ženklą, o antroji — 123. Kol kas nė
ra surasta daugiau tų molio skritulių, bet 
greičiausiai buvo jų daroma daugiau, keli 
nuorašai su tais pačiais spaudais. Jei buvo 
taip, tai turime pirmąją žinomą spaustu
vę molyje.

Prie to įrašo ilgą laiką sėdėjo Aleksand
ras GRANT, B. S., buvusis iki 1973 m. spa
lio mėnesio progimnazijos (High School) 
vyriausias fizikos mokytojas Craigie High 
School, Dundee, kol visai apako. Norėda
mas bent kiek būti žmonėms naudingas, 
pasiėmė iššifruoti Phaestos įrašą, ^o sėk- 

Lietuvyje“, kad jau esą matomi tos didžio
sios konferencijos rezultatai. Ką gi, su juo 
nesiginčysime — gal ten Stoke-on-Trent 
kas nors ir matosi; kitur, atrodo, viskas 
vyksta po senovei.

Mano galva, mūsiškiai seimai ir suvažia
vimai yra tik maloni proga pabendrauti, 
bet problemų jie neišsprendžia. Paprastai 
darbas vyksta ten, kur atsiranda dirban
čiųjų. O jeigu tie, kurie dar kruta, darbų 
naštas nuo savo pečių nusimes, tai jokie 
seimai ir konferencijos nieko nebepadės. 
Atidžiai apsidairę pamatysime, kad šito
kiam teigimui patvirtinti pavyzdžių turime 
pakankamai. Gal iš tikrųjų mes per daug 
griaudžiame, o per mažai žaibuojame.

B. Šarūnas

Ten, kur Nemunas banguoja
(Dr. J. Šliūpo 30 m. mirties sukaktį 

prisimenant)
Tai mylimiausios dr. J. Šliūpo dainos žo

džiai, kuriais tinka prisiminti jo mirties 
30 metų sukaktį. Jonas Šliūpas buvo vie
nas didžiausių mūsų tautinio atgimimo 
veikėjų — aušrininkas, visuomenininkas, 
rašytojas ir diplomatas. Iš pat jaunystės 
įsijungė į politinę veiklą ir pradėjo kovoti 
dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. 
Ir, kaip yra pareiškęs mūsų šviesusis Vaiž
gantas, ar kam patinka, ar nepatinka, dr. 
J .Šliūpas lietuvių tautos kovų už laisvę 
istorijoje yra milžinas. Kai 1917 m. Stock- 
hijimo konferencijoje Vaižgantas pirmą 
kartą asmeniškai susitiko su J. Šliūpu, tai 
kunigas ir laisvamanis puolė vienas ant
ram į glėbį ir pasisveikino su brolišku 
nuoširdumu. Tai yra žmoniškumo, krikš
čionybės ir pakantos gražus pavyzdys, su
jungtas su karšta tėvynės meile.

Amerikoj J. Šliūpui teko dirbti neįpras
tus darbus. Bet jis dėl to nenusiminė, mo
kėsi anglų kalbos ir siekė aukštojo mokslo. 
Steigė ir redagavo Įvairius lietuviškus 
laikraščius ir rašė knygas. Stengėsi šviesti 
ir tautiškai sąmoninti lietuvius ir parodyti 
jiems, kad jie nėra lenkai. Parsikvietė iš 
Lietuvos susipratusių lietuvių kunigų, 
pradėjo steigti lietuviškas parapijas ir 
bažnyčias. Jam pavyko įsąmoninti lietu
vius ir juos atskirti nuo lenkų. Tokia jo 
veikla buvo labai nepatenkinti lenkų ku
nigai, jie apšaukė jį bedieviu, anarchistu 
ir skundė Amerikos vyriausybei. Atsirado 
ir nesusipratusių lietuvių, kurie kartu su 
lenkais pradėjo jį šmeižti. Nebus apsirikta 
tariant, kad tik J. Šliūpo veiklos dėka 
Amerikos lietuviai prieš pirmąjį pasauli
nį karą jau buvo visiškai apsisprendę ir 
susiorganizavę. Stebint politinę padėtį ir 
lyginant praeitį- su dabartimi, kartais pa
galvoji, kad ir šiandien dar Šliūpas būtų 
mums labai reikalingas.

Šiuo kartu noriu paliesti dr. J. Šliūpo 
veiksmus, susijusius su Lietuvos kariuo
mene.

Amerikai įstojus į karą, į Europoj esan
čius jos sandėlius privežė daug karo reik
menų, drabužių ir maisto produktų. Pasi
baigus karui, Ameriko Kongresas nutarė 
tas medžiagas išparduoti Europoje. Tam 
reikalui buvo sudaryta likvidacinė komi
sija. Su ta komisija sudarė sutartį ir Lie
tuva, pateikdama vyriausybės garantijas, 
kad perkanti prekių už apie 5 milijonus 
dolerių. Sudarius sutartį, atrodė, kad vis
kas yra tvarkoje ir tik lieka prekes iš san
dėlių atsiimti. Bet prie lietuvių delegaci- 

mingos 1974 m. operacijos akys pagerėjo 
ir jis dirba toliau.

Ką sako įrašas?
A. Grant vadina Phaestos įrašo kalbą 

t e v a n u. Pirmoji įrašo pusė turinti se
kančius žodžius:
„KOKE PSĮALUATI SUVADINĄ KORU- 
ŽŪMO PSIENESŪ TAI ATLAIKE UŽ 
NIEKĄ ŽEMELIE TAI. KITI ŽEMENIE 
PSIAURU MANE TI ATLUANA KOVNA- 
SALUA SU MEDUAMA — NA — EDA 
ATLANTA UGNIE!..
KOKI SIELUITI SUVADINA ŠIENO KA- 
RŪZIMA — TAI ATLAIKE — UŽ — NIE
KĄ ŽEMELE TAI — KITI ŽMONIJA 
PSIAURU MANO KAD ATLUANA KO- 
VUJ A — ŠALIS NUSIDŪMĖ — UGNIS 
SU — EDA ATLANIJA“...

Jei garsiai skaitytume, girdėtume lietu
viškų žodžių sąskambį, bet turinį sunkiai 
suprastume. Reikia paaiškinimo.

Man atrodo, kad įrašą galima paaiškin
ti šitaip: ’
„Kokį pasalūnaitį suvaidino kariai pasie
niečiai. Tai (puolimą) atlaikė. Už nieką 
(buvo) žemelei tai. Kiti Žymieji pasiuntė 
mane ten Atluana kovojo. Salas su me
džiais suėdė Atlaną ugnis... Koki (kuri) 
salutė suvadino (sušaukė) sienų sargus, 
kariūnus karius, tai atlaikė. Už nieką že
melei tai. Kita žmonija. Psiaru mano, kad 
Atluana kovoja. Šalis nusidūmė (dūmais 
nuėjo) Ugnis suėdė Atlaniją.“ (A. Grant 
Atlaniją vadina Atlantis. Red.), šis įrašas 
padarytas 1,700 m. prieš Kr. ir jį perskai
tė lietuvis Al. Grant. Lietuviams nepa
prastas radinys.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC

PROF. ZENONO IVINSKIO PALIKIMAS 
PERVEŽTAS

Prof. Zenonas Ivinskis, žymusis mūsų is
torikas, mirė Bonnoj, Vokietijoj, palikda
mas labai didelį mokslinį archyvą, kur bu
vo sutelkta daugybė dokumentinės me
džiagos, filmų iš Vatikano archyvų. Buvo 
įvairiausių rankraščių ir nemaža bibliote
ka.

Kad rinkinys neišsibarstytų ir nedingtų, 
buvo jis visas nupirktas iš velionies naš
lės. Čia atsirado mecenatų — prof. dr. Ka
zys Alminas ir p. N. N. Jų dėka visą šį 
mokslinį prof. Zenono Ivinskio palikimą 
įsigijo Liet. Kat. Mokslo Akademija.

Tos akademijos centras yra Romoje. Ten 
redaguojami ir leidžiami ir prof. Zenono 
Ivinskio istoriniai raštai. Ten ir pervežtas 
minėtas archyvas ir įkurdintas Akademi
jos būstinėje, Via Antanėlio da Massina 
36, 00147 Roma.

jos prisistatė neaiškus vertelga Rubinov, 
pareikšdamas, kad jis esąs Bostono operos 
direktorius. Grasinančiai įspėjo, kad dele
gacija daiktų negaus, jeigu nesumokės 
5% komiso — apie 250.000 dolerių. Mūsų 
delegacija nesutiko Rubinovui tokios su
mos pinigų mokėti. Po to delegacija gavo 
komisijos raštą, kad susitarimas atšaukia
mas. Pasirodė, kad norėdamas prekes 
pirkti, pirmiausia turi sumokėti tarpinin
kui.

Tuo laiku į Paryžių buvo suvažiavusių 
daug Amerikos delegatų su žmonomis. Jos 
ten ruošdavo arbatėles ir kitokias pramo
gas. Į Paryžių iš Amerikos atvyko ir dr. J. 
Šliūpas. Lietuvos delegacija jam apibūdi
no susidariusią sunkią padėtį ir prašė gel
bėti. Dr. J. Šliūpas turėjo daug pažinčių 
su amerikiečiais. Kartą arbatėlės metu jis 
viešai papasakojo Rubinovo sukčiavimų is
toriją ir pareiškė, kad tokie valdininkai 
tik gadina Europoje gerą amerikiečių var
dą. Jam, kaip amerikiečiui, esą gėda, ma
tant tokius Amerikos valdininkų veiksmus. 
Priminė, kad jis asmeniškai kreipsis į 
Amerikos prezidentą ir prašys, kad tos 
suktybės būtų atšauktos. Tai išgirdę, ame
rikiečiai labai nustebo ir pasiryžo greitai 
veikti. Tuoj buvo susisiekta su prezidentu 
W. Wilsonu ir jam viskas išaiškinta. Greit 
buvo pranešta, kad Lietuva be jokių su
trukdymų galės pirkti sutartas prekes. 
Tuomet dr. J. Šliūpas kartu su kitais da
lyvavo tų prekių perdavime ir Lietuva 
gavo, kas buvo susitarta. Tos medžiagos ir 
maisto produktai buvo ne tik didelė para
ma mūsų kariuomenei, bet iš dalies jomis 
buvo mokamos ir valstybės tarnautojams 
algos.

Prasidėjus nepriklausomybės kovoms, 
kariuomenei labai trūko vaistų ir tvarsto
mos medžiagos. Koks buvo sužeistų sava
norių džiaugsmas, kai J. Šliūpas parvežė į 
Lietuvą Amerikos lietuvių supirktus vais
tus.

Pradėjus kurti Lietuvos Šaulių Sąjungą, 
vienas žymiausių jos rėmėjų buvo taip pat 
dr. J. Šliūpas. Jis iš savo asmeniškų su- 
taupų šauliams paaukojo tūkstantį dole
rių. Už tuos pinigus šauliai nusipirko pir
muosius ginklus.

Švenčių progomis jis dažnai sveikinda
vo mūsų kariuomenę ir ja didžiavosi. O 
kariuomenės vadovybė, įvertindama dr. J. 
Šliūpo veiklą ir atsidėkodama už karinę 
paramą, jį išrinko Savanorių sąjungos gar
bės nariu.

Londone dr. J. Šliūpas 1919 m. pradėjo 
organizuoti Lietuvos atstovybę ir buvo 
pirmasis dar nepripažintos Lietuvos atsto
vas Anglijoje. Vėliau buvo Lietuvos atsto
vu Latvijai ir Estijai.

Dr. J. Šliūpas mirė 1944 m. lapkričio 6 
d. Berlyne, „Alexandra“ viešbutyje. Lai
dojo Lietuvių Sąjunga, kurios sudarytam 
komitetui vadovavo V. Sidzikauskas. Mū
sų didžiojo kovotojo ir veikėjo palaikai 
buvo sudeginti lapkričio 11d. Wilmersdor- 
fo krematoriume. Solistė J. Augaitytė dai
navo jo mylimiausią dainą „Ten, kur Ne
munas banguoja“ (A. Kačanausko), o dr. 
K. Grinius apibūdino velionies nuopelnus 
lietuvių tautai.

V. Vytenietis

PABIROS
MIRĖ VYNO KUBILE

Veronoje (Italija) keturi žmonės užtroš
ko vyno kubile nuo dujų, kurios atsirado 
vynui rūgstant. Septynių metų berniukas 
įmetė ten sviedinį ir šoko išsiimti. Jo gel
bėti šoko tėvas, motina ir teta. Visi keturi 
užtroško.

FIZIKŲ SURIS
Prancūzai pagrįstai didžiuojasi savo sū

riais. Pagal senųjų meistrų receptus pa
gaminti sūriai garsūs visame pasaulyje. 
Bet, pasirodo, sūrį galima padaryti dar 
skanesnį ir maistingesnį.

Fizikai pasiūlė savo metodą: šviežią pie
ną ne raugina, o perleidžia pro specialius 
membraninius filtrus, kurie sulaiko visus 
baltymus.

Po to į gautą sausą produktą dedami fer
mentai. Naujas sūris daug pranašesnis: jis 
greičiau subręsta, yra vienodesnis, švel
nesnis ir maistingesnis. Filtravimas visiš
kai nesuardo baltymų. Nauja technologija 
turi dar vieną pranašumą — taip galima 
gauti 25 procentais sūrio daugiau, negu ga
minant įprastu būdu.

■____KitiItašolS
‘ ■

„Nepriklausomoje Lietuvoje“ (Nr. 42) 
Jonas Karka šitaip pasisako apie lietuviš
kos spaudos darbininkus.

„Sunkiausias darbas spaudos žmogui bū
ti emigrantų laikraščio redaktoriumi. Pir
miausia, kad skaitytojai yra įvairiausių 
pažiūrų, visokio išsilavinimo, mokslo, skir
tingų supratimų apie tautos rėmimą, įsi
pareigojimus, politinę būklę ir kt.

Antras dalykas — kolonijos gyventojų 
skaičius, ekonominis pajėgumas, bendra
darbių lygis, skaitytojų skaičius, dosnu
mas ir pan. Dažnai ir redaktoriai ne tam 
darbui yra pasiruošę. Kartais ir geras ra
šytojas ar poetas ir net žurnalistas nėra 
geras redaktorius. Laikraščių leidėjai 
dažnai leidžia laikraštį ne dėl pelno, bet 
bet dėl lietuvybės stiprinimo ir religijos 
populiarinimo, ugdymo, kurios nors idėjos 
palaikymo ir pan.“

„...Dabartinių lietuviškų laikraščių re
daktoriai labai mažai atlyginami, o daugu
mas korespondentų rašo tėvynės labui, ne
prašydami jokio atlyginimo... Nežiūrin to, 
skaitytojai iš laikraščių redaktorių daug 
išreikalauja, mažai atsilygindami. Nežiū
rint to viso nedatekliaus, lietuviško laik
raščio redaktorius turi susirasti bendra
darbius, juos patraukti, kad jie rašytų vel
tui. Tas pats yra ir su skaitytojais. Redak
torius turi būti kaip burtininkas, turi at
spėti, kas yra jo laikraščio skaitytojai, ką 
jie mėgsta ir ko ne. Taip pat turi jausti, 
kokių norų ir ambicijų jo bendradarbiai. 
Kai redaktorius dėl vienų ar kitų aplinky
bių nustoja bendradarbių, priseina jam 
pačiam laikraštį prirašyti. Toks laikraštis 
pasidaro neįdomus, konspektinis. Arba 
priseina dėti straipsnius, kurie tik vietą 
užima.“

„Draugas“ (Nr. 228) savo b. kv. pasira
šytame straipsnyje pateikia kai kurių ne 
visai optimistiškai nuteikiančių davinių 
apie mūsų kaimyninę latvių tautą, kurios 

Nespausdinta įžanga
Anglų rašytojas G. Orwell išgarsėjo pa

rašęs dvi prieškomunistinio turinio saty
ras: „Gyvulių ūkis“ ir „1984 metai'1.

Parašyti „Gyvulių ūkį“ G. Orwellį pa
skatino 1937-38 m. Sovietų Sąjungoje Je- 
žovo vykdytas pasibaisėtinas teroras, da
vatkiškas Stalino vardo ir jo portretų gar
binimas, melo ir veidmainystės išbujoji- 
mas.

Šią satyrą G. Orwell baigė rašyti 1944 
m., kada Sovietų Sąjunga jau buvo anglų 
talkininkė ir daugelis vakariečių buvo lin
kę atleisti sovietams, užmiršti ir nematy
ti Stalino piktų darbų.

Kelios knygų leidyklos atsisakė satyrą 
spausdinti. Tada G. Orwell savo knygą nu
siuntė „Faber et Faber“ leidyklai, kurios 
vyriausiu redaktorium buvo garsusis poe
tas ir literatūros kritikas T. S. Eliot. Eliot 
niekada nebuvo komunistuojančiu, bet ir 
jis „Gyvulių ūkį“ atsisakė spausdinti. Jis 
taip rašė G. OrwelTiui: „Mes čia visi su
tinkame, kad tamstos apysaka — žymus 
literatūrinis veikalas, kad siužetas puikiai 
apdorotas, kad apysaka laiko skaitytoją 
įtampoje -ir neleidžia jam užmiršti, jog tai 
yra satyra. Bet mes abejojame, ar teisinga 
pasirinktoji pažiūra į politinės padėties 
kritiką dabartiniu metu.“

Pagaliau G. Orwell surado knygos lei
dėją. Tai knygai jis buvo parašęs ir įžan
gą, kurios leidėjas nespausdino. Todėl pir
mieji knygos puslapiai buvo palikti tušti. 
(Toji įžanga dabar saugoma Londono uni
versiteto bibliotekoje).

Pagrindinė įžangos mintis yra tai, kad 
spaudos lasvė negali būti varžoma vieno
kio ar kitokio politinio momento „reikala
vimais“. „Dabartiniu momentu“, rašo Or
well, „reikalaujama nekritiškai gėrėtis So
vietų Sąjunga. Visi tai žino ir visi „tokios 
taisyklės“ laikosi.

Charakteringą tokios savanoriškos cen
zūros pavyzdį G. Orwell nurodo 1943 m. 
BBC radijo programą, skirtą 25-ių metų 
Raudonosios Armijos sukakčiai paminėti 
Toje programoje nebuvo nei vieno žodžio 
apie Trockį. Orwell kandžiai pastebi, kad 
tai yra tas pats, jeigu programoje apie 
Trafalgaro mūšį nebūtų paminėtas Nelso
nas. Dėl tokios anglų inteligentijos laiky
senos G. Orwell rašo: „Jeigu Anglijoj dar 
būtų buvusi radikali inteligentija, ji būtų 
atidengusi tokį istorijos klastojimą, ji 
šauktų apie tai visuose literatūros laik
raščiuose ir žurnaluose. Deja, nebuvo gir
dėti jokio protesto. Toks palankumas aiš
kiam melui darosi pavojingesnis, negu da
bar madingas nekritiškas žavėjimasis vis
kuo, kas „sovietiška“.

G. Orwell klausia: „Jeigu žmogus laikosi 
nuomonės, kuri prieštarauja kitų nuomo
nei, tai ar turinis teisę tą savo nuomonę 
pareikšti viešai, nors ji būtų ir nepopulia
ri ar kvaila? Pateikite tokį klausimą kiek
vienam Anglijos inteligentui, ir jūs gausi
te atsakymą — taip, žinoma, kiekvienas 
turi teisę! Bet konkrečiai paklausus, ar tu
ri žmogus teisę kritikuoti Staliną, komu
nistų partiją, Sovietų Sąjungą, neretai 
gausite atsakymą — Ne!“

Toliau G. Orwell taip rašo: „Štai jau be
veik 10 metų, kaip aš įsitikinau, kad So
vietų Sąjungos režimas iš esmės yra pik

likimas yra panašus į mūsiškį.
„Vakarų Vokietijoje einąs „Latvijos“ 

savaitraštis neseniai paskelbė įdomios an
ketos duomenis. Okupuotoje Latvijoje bu
vo tam tikru būdu padaryta anketinė ap
klausa. Nepalietė ji dėl žinomų motyvų 
plačios visuomenės, tačiau vis dėlto ne 
taip jau mažą įvairių profesijų žmonių 
skaičių miestuose, miesteliuose, kaimuose 
ir kolchozuose.

Pirmasis anketos klausimas buvo: latvių 
tautos ateitis. Ar latvių tauta išliks kietos 
okupacijos sąlygose? Kokia latvių ateitis? 
Ką apie tai galvoja patys Latvijos latviai?

Atsakymas buvo liūdnas. Tie, kurie į ap
klausą atsakė, teigė, kad lietuviai tikrai iš
liks gyvi, estai gal taip, gal ne, o latviai, 
kaip atskira tauta, neišsilaikysianti.

„Latvija“, komentuodama atsakymus, iš
kelia ir kai kuriuos teigimo motyvus: silp
nas latvių tautinis ir moralinis nugarkau
lis, o tuo pačiu menkas priešinimasis So
vietų okupacijai. Žinoma, rašo „Latvija“, 
toli gražu ne visi latviai yra okupantų ir 
jų atneštų negerovių palaužti, bet nemaža 
tautos dalis aktyviai jiems nesipriešinan
ti.

— Kokiu būdu gali laisvajame pasaulyje 
gyvenantieji latviai padėti savo tėvynėje 
gyvenantiems tautiečiams? — Toks buvo 
antrasis ne viešos anketos klausimas. — 
Nepavargti kalbėti laisvajam pasauliui 
apie dabartinį Latvijos gyvenimą ir oku
pantų daromas skriaudas — toks buvo at
sakymas. Atskiri į anketą atsakę Latvijos 
kultūrininkai nurodė, kad reikia visomis 
išgalėmis stiprinti užsienio radijo laidas. 
Ypač iškeliamas anglų BBC radijo laidos 
rusų kalba. Latviai taip pat vertina „Ame
rikos Balso“ pranešimus, tačiau, kaip ir 
lietuviai, nusiskundžia dėl neįsijautimo į 
specialias latvių tautines problemas.

Užsienio radijo atgarsiai ir teigiąmi ko
mentarai priduoda latviams noro gyventi. 
Klausytojai prašo išplėsti programas lat
vių kalba.“ 

to skleidėjas (jis tai rašė 1944 m.), ir to
dėl aš reikalauju teisės skelbti savo įsiti
kinimus, nežiūrint, kad Sovietų Sąjunga 
yra mūsų sąjungininkė kare, kurį, aš ti
kiu, mes laimėsime.“

Praslinko jau 30 metų nuo G. Orwell 
mesto anglų intelektualams kaltinimo dėl 
nekritiško garbinimo visko, kas sovietiška, 
dėl tylos sąmokslo ir dėl Sovietų Sąjungos 
daromų blogybių. Ar anglų intelektualų 
laikysena šiandien yra pasikeitusi?

T. V.

LIETUVOJE
DIRBTINIS EŽERAS

Lazdininkų kolūkyje (netoli Palangos) 
karvidžių fermos užtvenkiamas Darbos 
upelis. Iš to tvenkinio pasidarys 110 ha 
ploto ežeras. Prie jo būsią įruoštos kol
ūkiečiams poilsiavietės, paplūdimiai ir 
valčių prieplaukos. Be to, dirbtinis ežeras 
drėkins apie 360 ha pievų. Nepriklausomy
bės laikais Lazdininkai buvo skaitomas di
džiausias kaimas Žemaitijoje.

LIAUDIES MEISTRŲ PARODA
Panevėžio parodų rūmuose atidaryta zo

nos liaudies meistrų darbų paroda. Ekspo
zicijoje — daugiau kaip 300 tekstilės, me
talo, medžio ir gintaro kūrinių, kuriuos 
pirstatė 75 autoriai.

Lankytojų dėmesį patraukia „Ekrano“ 
gamyklos inžinieriaus S. Kinčiaus gintaro 
papuošalai. Šio liaudies meistro darbai bu
vo eksponuojami daugelyje šalies ir tarp
tautinių parodų, su jo kūriniais tu
rėjo progos susipažinti neseniai Danijoje 
vykusios Sov. Sąjungos prekybos ir pramo
nės parodos lankytojai.

Originalumu ir meistriškumu pasižymi 
anykštėno liaudies meistro I. Kazlausko 
medžio skulptūrų ciklas „Duona“, panevė
žiečių metalistų V. Petrausko, R. Urvinio 
ir daugelio kitų darbai.

„UŽATLANTĖS LAIŠKAI“
Spauda praneša, kad praėjusią vasarą 

po JAV važinėjęs žinomas Lietuvos poetas 
Vacys Reimeris išleidžia tos kelionės pri
siminimus, pavadintus „Užatlantės laiš
kai“. „Literatūra ir menas“ spausdinasi 
busimosios knygos ištraukas. Iš jų matyti, 
kad V. Reimeriui su poezija geriau sekasi. 
Prozoje, kaip anglai pasakytų, jam trūks
ta vaizduotės, todėl tie Čikagos DP išeina 
tokie „bekraujai“, tik privalomom „liau
dies priešų" frazėm tepagražinti. Gal kny
goje bus ir įdomesnių akimirkų.

DAILĖS PARODA
Maskvoje suruošta TSRS dailės akade

mijos jubiliejinė paroda, kurioje, anot 
„Tiesos“, „atsispindėjo įžymūs mūsų Tė
vynės istorijos įvykiai“. Daugiausia pa
veikslų ir skulptūrų, be abejo, skirta Le
ninui.

Ilgame dailininkų sąraše pavyko užtikti 
tik dvi lietuviškas L. Kerbelio ir G. Jokū- * 
bonio pavardes. Gal jų yra ir daugiau?

Parodą aplankiusieji partijos pareigūnai 
gyrė, kad dailininkai yra „ištikimi lenini
niams partiškumo ir liaudiškumo princi
pams“.
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Lietuvių Kronika
DBLS CENTRINIO SKYRIAUS

rinkimai
Centr. Skyriaus valdybos ir revizijos ko

misijos, o taip pat atstoyų į visuotinį su
važiavimą rinkimai vyks 1975 m. sausio 
■mėn. korespondenciniu būdu. Visi Centr. 
Skyriaus nariai maloniai prašomi siūlyti 
kandidatus į skyriaus valdybą, revizijos 
komisiją ir atstovus į visuotinį suvažiavi
mą.

Kandidatų sąrašus siųsti c. sk. valdybai 
iki 1975 m. sausio mėn. 6 d. antrašu: DBLS 
Centr .Skyrius, 1, Ladbroke Gdns, London 
W. 11.

Centrinio Skyriaus Valdyba

V. STRIMO AUKA
VI,. Strimas vietoje kalėdinių sveikini

mų paaukojo po 5.00svarus Tautos Fon
dui, DBLS politinei veiklai ir DBLS spau
dos reikalams. Ačiū.

GRĮŽTA SKILTIS „SEKMADIENIO 
RIMČIAI“

Neturint nuolatinių bendradarbių, „Sek
madienio rimčiai“ skiltis ilgesnį laiką ne
bepasirodė. Malonu pranešti skaitytoj ams, 
kad, sveikatai pagerėjus, pagrindinis tos 
skilties bendradarbis A. J. S. pasižadėjo 
ją vėl atnaujinti ir tęsti. Jam į pagalbą 
atėjo kun. A. Geryba, kurio rašiniu šią at
naujintą skiltį ir pradedame.

PENSININKAS REMIA SPAUDĄ
Jonas Sasnys iš Rochdales, atsilyginda

mas už „E. Lietuvį“ ir kalendorių, rašo:
„Aš esu pensininkas 'ir moku pilnai: už 

„E. Lietuvį“ £5.50, už kalendorių £1.00 ir 
dar pridedu £3.50 padengimui jūsų sko
lų“. Spaudos rėmėjui J. Sasniui širdingas 
ačiū.

LANKĖSI M. LANDAS
Lietuvių Namuose lankėsi medicinos 

studentas Mečys Landas. Jis studijuoja 
Muencheno universitete ir kartu dalyvau
ja lietuviškoje veikloje.

„TIMES“ PAMINĖJO BAZARĄ
„The Times“ (lapkr. 27 d.) įsidėjo žinu

tę apie pabaltiečių moterų bazarą, kurį 
atidarė Lady Birdwood.

Teko nugirsti, kad bazaras buvęs labai 
sėkmingas.

SVEIKINIMAS LIETUVIAMS
Lapkričio 27-30 d. d. Londone posėdžia

vusi Britų Darbo metinė konferencija pra
šė visų partijų — Socialistų Internaciona
lo narių — delegatus, dalyvaujančius kon
ferencijoje, perduoti savo partijoms ir jų 
atstovaujantiems kraštams broliškus svei
kinimus.

Tarp 27 broliškų partijų delegatų konfe
rencijoje dalyvavo ir Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Užsienio Delegatūros at
stovas.

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
Kalėdinės atvirutės Lietuvoje buvo at

gyvenęs paprotys. Švenčių proga sveikino 
vienas kitą paspausdami ranką, aplanky
dami, pasiųsdami vizitinę kortelę ar laiš
ką. Vakaruose kalėdinės kortelės yra biz
nis. Milijonai gaminama, siunčiama ir... 
sunaikinama. Būtų gražu, jei mes grįžtume 
prie senųjų papročių, o atvirutėms skirtus 
pinigus ar bent jų dalį paaukotume lietu
viškai spaudai paremti. „E. Lietuvis“ mie
lai skelbs tokių rėmėjų pavardes.

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 23 d. naujoje Vyčio klubo sa
lėje susirinko gausus būrys vietos ir apy
linkių lietuvių paminėti mūsų laisvės lai
kų kariuomenę.

Minėjimą įkvėpta kalba pradėjo DBLS 
skyriaus valdybos pirm. J. Adamonis, pa
kvietęs paskaitai savanorį Jurgį Reinį. 
Prelegentas, atvėręs Lietuvos meile degan
čią širdį, peržvelgė mūsų praeities dides
nius įvykius ir pažėrė įdomių atsiminimų. 
Paklusdamas mūsų vyriausybės šauksmui, 
palikęs Marijampolės gimnaziją, 1919 m. 
sausio mėn. stojo savanoriu ir, gerų kari
ninkų apmokytas, su ginklu rankoje daly
vavo atkakliuose mūšiuose dėl gimtosios 
žemės laisvės. Paties išgyventi žygiai ir 
akivaizdūs įspūdžiai naujom spalvom atkū
rė lietuvių tautos ryžtą laisvai tvarkytis 
atkūrė lietuvių tauos ryžą laisvai vaikytis 
ir nesigailėti aukų dėl įgimtos laisvės idė
jos. Žuvę savanoriai ir partizanai — mūsų 
veiklos ir ryžto įkvėpėjai — pagerbti atsi
stojant ir susitelkiant. Pabaigoje garbus 
savanoris ragino dar gausiau dalyvauti 
svarbiuose mūsų tautinių švenčių minėji
muose.

Tartum papildydamas. paskaitininką, 
svečias dr. St. Kuzminskas išryškino lietu
vių veiklos prasmę, priartinant Lietuvos 
išlaisvinimą. Įvykiai atneša vergijos pan
čius, bet ir laisvės džiaugsmą, šiam laiko
tarpiui būdingas moraliai kritęs žmogus: 
ir elgsenoje, ir politiniuose manevruose 
būta ribų. Šiandien atsakingi žmonės tei
sina Čekoslovakijos kryžiavimą, laužo tau

tų apsisprendimo teisę, pripažindami jėga 
pavergtas valstybes okupantams. Artėja 
naujas laikotarpis, kada žmogus vėl mo
raliai sušvis, atitaisydamas neteisingumo 
paklaidas, — ir išauš nauja laisvės aušra. 
Mūsų pareiga — laimėti vakariečių opini
ją, burtis, vieningai dirbti, atkreipiant pa
saulio dėmesį į pavergtą Lietuvą, kad pri
sikėlusi būtų dar didesnė, skaitlingesnė, 
ekonomiškai stipresnė, apėmusi Vilniaus, 
Klaipėdos ir Karaliaučiaus sritis.

Oficialioji dalis užbaigta griausmingu 
Tautos Himnu.

Meninėje dalyje gražiai pasirodė vyrų 
kvartetas (J. Adamonis, St. Budrys, J. Bu- 
belis, Pr. Vasys, akomponuojant lietuvišku 
akordeonu P. Viržintui), patriotinių dainų 
pyne atkūręs Lietuvos praeitį ir poetiniais 
vaizdais pavaizdavęs kovas, troškimą lais
vai gyventi, žuvusius partizanus bei karius 
ir tebesitęsiančią kovą dėl laisvės.

Pirmą kartą minėjimą paįvairino jaunu
tės lietuvaitės: Alma Traškaitė puikiai pa
skambinusi įspūdingus muzikos kūrinius 
■— viena ir su Monika Budryte bei Melani
ja Zundaite. Visiems ypatingai patiko Mo- 
nikutės, apsirengusios lietuviškomis spal
vomis papuošta balta suknele, plastiškas 
stepavimas.

Po minėjimo visi apžiūrėjo anglų k. kny
gų, liečiančių Lietuvą ir jos rašytojus, pa
rodą, surengtą nenuilstamo V. Ignaičio. Ir 
svetainėj, ir prie vaišių stalo, parengto T. 
Groblienės, gerai nusiteikę dalyviai karš
tai diskutavo paskaitininkų iškeltas idė
jas.

Daugiau tokių turiningų minėjimų ir 
dar daugiau aktyvių dalyvių!

J. K.

ŠVENČIŲ PROGRAMA VVTiES KLUBE 
Bendros kūčios ir pamaldos

Kalėdų išvakarėse, gruodžio 24 d., ruo
šiama bendros kūčios ■*- vakarienė. Norin
tieji dalyvauti prašomi užsirašyti iki gruo
džio 22 d. Registruoja J, Paulauskas. Va
karienės pradžia 9 vai. vak.

Kun. J. Kuzmickis sutiko kalėdines vi
durnakčio pamaldas (po kūčių vakarienės) 
atlaikyti taip pat klubo salėje.

Šokiai
Antros Kalėdų dienos vakare ir Naujų

jų Metų išvakarėse bus šokiai. Naujus Me
tus sutinkant, klubo valdyba parūpins ne
mokamą tostą.

Kalėdų eglutė ir dovanos
Kaip kasmet, bus puošni eglutė. Daly

vaujantiems vaikučiams numatyta dovana.
Visiems klubo nariams, rėmėjams ir sve

čiams taip pat numatyta tradicinė dovana 
—■ bilietukai, kuriais galės pasinaudoti 
pirmą ir antrą Kalėdų d. d.

Pensininkų pagerbimas
Sausio 11 d. ruošiama vakarienė vyr. 

amžiaus klubo nariams pagerbti. Vakarie
nėje kviečiami dalyvauti visi nariai, drau
gai ir prieteliai. Dalyvius registruoja S. 
Grybas. Užsirašyti iki sausio 5 d.

Vyties klubo valdyba

LEIQH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka
lėdų eglutę ir vaišes, kurios įvyks gruodžio 
14 d. 6 vai. p. p. Bryn Britania Inn Hotel, 
361 Wigan Rd. nr. Wigan. Motinos ir šei
mininkės pavaišins vaikučius arbatėle ir 
užkandžiais. Kalėdų senelis apdovanos do
vanėlėmis. Bus loterija. Po to .bus tėvų su
buvimas su užkandžiais ir dar kai kuo. 
Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Evangelikų liuteronų kunigų ir Bažny
čios darbuotojų suvažiavimas šiemet vyko 
nuo spalio 14 ligi 16 d. Heersume, prie Hil- 
desheimo. Heersumas yra nedidelis kaimu
kas, turįs 600 gyventojų. Parapijos sklype 
pastyti du namai, talpinantieji tik 35-40 
žmonių. Todėl šiais metais ir mūsų daly
vių skaičius buvo ribotas. Dalyvavo tik 5 
lietuviai, 14 latvių, 6 estai ir 5 vengrai, iš 
viso 30 žmonių. Lenkų liuteronų Bažny
čios atstovų šiais metais iš viso nebuvo. 
Kitais metais į tokius suvažiavimus susi
rinkdavo 45 asmenys.

Lietuvių grupę sudarė kunigai: senjoras 
A. Keleris iš Bremeno, garbės senjoras A. 
Gelžinius iš Braunschweig©, Mikas Klum
bys iš Barntrup, diakonas Fr. Skėrys iš 
Mannheimo ir mūsų Bažnyčios reikalų 
vedėjas bei buhalteris Fr. Šlenteris iš Bre
meno.

Suvažiavimui ir šiais metais vadovavo 
ilgametis Liuteronų pasaulinės tarnybos 
vokiečių vyr. komiteto įgaliotinis, Bažny
čios tarėjas kunigas dr. Ernst Eberhard iš 
Stuttgarto, kuris jau daugiau kaip 15 me
tų rūpinasi liuteronų Bažnyčiomis išeivi
joje. Suvažiavimas atidarytas iškilmin
gom pamaldom ir Šventa Vakariene, ku
rias laikė vyr. Bažnyčios tarėjas kunigas 
G. Klapper iš Hannoverio ir suvažiavimo 
vedėjas kunigas dr. Ernst Eberhard. Po 
vakarienės visi susirinko konferencijos sa
lėje. Kunigas dr. Eberhard atidarė šuva-'

žiavimą sveikinimu. Jis apgailestavo, kad 
šį kartą dalyvių skaičius 'kiek mažesnis 
dėl susirgimų ir patalpų stokos. Buvusi tų 
namų valdytoja kunige Schewens papasa
kojo trumpai tų namų istoriją ir sunku
mus, susijusius su jų išlaikymu, Dabar 
namams vadovauja ponia Euler. Suvažia
vimo vedėjas pristatė naują estų propstą 
kunigą Poeld iš Bielefeldo, kuris paskir
tas vietoje į pensiją išėjusio propsto Va
her iš Geislingeno. Kun. Ellinger yra da
bar dr. E. Eberhardo pavaduotojas. Vika
re Pone (latvė) iš Wuerzburgo šiais me
tais įšventinta kunige, diakonas Soosaar 
(estas) iš Muencheno kunigu, mokytojas 
Fr. Skėrys iš Mannheimo — kunigu diako
nu. Pastebėta, kad šie metai buvo ordina- 
cijos metai.

Po sveikinimų ir pristatymų vyr. Baž
nyčios tarėjas kun. G. Klapper iš Hanove
rio skaitė paskaitą apie Ekumeninę vieny
bę ir kovą už krikščionišką teisybę ir pa
darė aktualų pranešimą apie Pasaulio liu
teronų sąjungos veiklą. Visi dalyviai la
bai apgailestavo, kad kun. Klapper tą patį 
vakarą turėjo grįžti atgal į Hannoverį, o 
kitą dieną išvykti į .Angliją. Todėl jokių 
diskusijų dėl tos paskaitos neįvyko.

Kitą rytą po pusryčių paskaitą skaitė 
vyr. Bažnyčios tarėjas kūn. prof. dr. Chr. 
Walter iš Hamburgo, Bundeswehrschule 
universiteto docentas, tema „Teisybės 
klausimas modernioj teologijoj“.

Vakare pranešimą ■apie problemas baž
nytiniame bendradarbiavime ir Pasaulinės 
tarnybos pasaulio liuteronų sąjungoje pa
darė pats suvažiavimo rengėjas.

Trečiadienį po pietų puikią paskaitą 
skaitė dr. med. Legatis iš Hannoverio „Se
natvė — kentėjimas — mirtis, žiūrint iš 
mediciniško taško". Tai buvo viena ge
riausių paskaitų žmogaus, kuris kasdien 
su šitom problemom susitinka. Iš priva
taus pasikalbėjimo su dr. Legačiu 'patirta, 
kad jo tėvai dar lietuviškai kalbėjo, nes 
gyveno Stalupėnuose, prie pat Lietuvos 
sienos.

Ketvirtadienį prieš pietus paskaitą 
skaitė vyr. Bažnyčios tarėjas dr. Reller iš 
Hannoverio, tema „Senatvė — kentėjimai 
— mirtis Apreiškime ir sielos aprūpini
me“. Bažnyčioje kasdien vyko rytinės ir 
vakarinės pamaldos, kurias pakaitomis 
laikė visų keturių tautybių kunigai.

Po pusryčių vyko Biblijos nagrinėjimas. 
Pirmą dieną jam vadovavo kunige Sche
wens iš Heersumo. Antrą dieną — kun. 
Ellinger iš Stuttgarto kalbėjo apie laišką 
galatiečiams 5, nuo 1-16 perskyrimo. Tre
čią dieną Biblijos seminarą pravedė kun. 
Paulis Urdzė iš Oldenburgo laisva tema iš 
Senojo Testamento.

Popiečiai iki kavos buvo laisvi. Tuo me
tu atskirų Bažnyčių atstovai tarėsi savo 
reikalais ir sudarė ateities gaires.

Du vakarus vyko dalyvaujančių Bažny
čių pranešimai. Mūsų senjoras kun. A. 
Keleris painformavo apie lietuvių evange
likų liuteronų veiklą Vakarų Vokietijoje 
ir užjūryje. Kunigas diakonas Fr. Skėrys 
parodė skaidrių iš savo ordinacijos iškil
mių š. m. birželio mėn. 9 d. Bremene, Kris
taus bažnyčioje.

Chicagoje leidžiamas ir Kanadoje spaus
dinamas evangelikų liuteronų laikraštis 
„Svečias“, 40-60 puslapių, pasirodo ketu
ris kartus į metus.

Pranešimą apie Europos Bažnyčių kon
ferenciją Engelberg — Šveicarijoje padarė 
mūsų garbės senjoras kunigas A. Gelžinius 
ir kunigas Rozitis jun.

Trečiadienio vakare atsilankiusi kunige 
Hahn iš Hameln, Baden-Wuerttembergo 
Švietimo ministerio Hahn sesuo, padarė 
platų ir jaudinanti pranešimą apie jos tė
velio nužudymą 1919 metais Taline. Tai 
pirmutinis krikščionių kankinys Pabaltijo 
kraštuose. Jos tėvelis buvo aukštas dvasiš
kis.

Ketvirtadienį prieš pietus įvyko suva
žiavimo uždarymas. Suvažiavimo vedėjas 
kun. dr. Eberhard pranešė, kad kitais me
tais toks pat renginys įvyks Pietų Vokieti-

joje krikščionių name Schoenblick, 
Schwaebisch Gmuend, netoli Stuttgarto. 
Atsisveikinimo pamaldas laikė kunige Po
ne (latvė) iš Wuerzburgo.

Po pietų visi dalyviai, atsisveikinę su 
namų vedėja ponia Euler ir jai padėkoję 
už malonų priėmimą bei vaišes, o taip pat 
ir kun. dr. Eberhard už suvažiavimo suor
ganizavimą bei pravedimą, išsiskirstė į 
namus.

Fr. Skėrys

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Schwetzingene ji buvo paminėta lapkri

čio 22 d. pamaldomis. Jas laikė kun. Br. 
Liubinas, kuris savo pamoksle priminė 
Lietuvos kariuomenės įkūrimą, jos veiklą 
ir prasmę.

Miesau LB apylinkė Lietuvos kariuome
nės šventę paminėjo lapkričio 23 d. Pir
miausia buvo susirinkta pamaldoms į 
Elschbacho bažnyčią. Kun. Br. Liubinas 
savo pamoksle pažymėjo Lietuvos kariuo
menės kilnius uždavinius. Po šv. Mišių bu
vo susirinkta Schoenenberge, Schmolze 
svetainėje ir išklausyta dr. St. Sereikos 
paskaitos, kurią jis laikė diskusine. Tad 
po jo žodį ėmė kiti dalyviai. Taip dar kal
bėjo J. Barasas ir amerikiečių armijos 
majoras Skučas. Minėjimui vadovavo Mie
sau LB apylinkės pirmininkas Juozas Ne- 
vulis.

BELGIJA
VILNIAUS „SUTARTINĖ“ LIEŽE

Spalio vidury Liežo periferijos mieste 
Serainge Kultūros Centro namuose su
skambėjo lietuviška daina, sumirgėjo tau
tiški rūbai linksmos „Kepurinės“ ritmuo
se. Pastebėtina, kad lietuviškieji ansamb
liai vis dažniau atvyksta į Vakarų Europą.

„Sutartinė“ yra instrumentinis mu
zikos ansamblis iš Vilniaus konservatori
jos. Po Belgiją važinėjo penketukas su bir
bynėmis ir viena kanklininkė. Šokėjai pri
klauso Vilniaus universiteto studentijai, o 
du solistai — viena konservatorijos moki
nė ir talentingas tenoras iš Vilniaus teat
ro.

Programa gyva, miela akiai ir ausiai. 
Tik vieną pastabą galėtume daryti savo 
tautiečiams, gastroliuojantiems užsieniuo
se — sudainuodami kokią „Kalinką“, nors 
ir mėgstamą Vakarų publikoje, jie sumai
šo vakariečių supratimą ir, norėdami iš
kelti lietuvių tautos meno lobius į priekį, 
juos nuskandina bendrame sovietų katile. 
O tada imk ir įtikink žiūrovą, kad čia ne 
rusų šokiai ir dainos...

Po koncerto būrelis lietuvių iš Liežo 
apylinkių susipažino su „Sutartinės“ daly
viais ir vadovais svetainėje, šalia salės. 
Vienas iš senųjų emigrantų pavaišino vi
sus vynu.

Iš pradžių nelengva surasti bendrą kal
bą: vienoje pusėje pagyvenę emigrantai, 
buvusieji angliakasiai, o kitoje — veržlus 
ir sveikas lietuvių 'tautos atžalynas. Ir ta
da, lyg stebukladario mostas, pasipila lie
tuviškieji žodžiai,® kurie užpildo visas 
spragas ir suvienija visus.

O kai jaunieji artistai sulipo į autobusą, 
kuris juos vežė į Briuselį ir kitus Belgijos 
miestus, pasilikome pilkoje Seraingo gat
vėje, lyg išlydėję ką nors labai artimą.

Ekskursija
Į DIDŽIĄSIAS IŠKILMES ROMOJE!
Jau nustatyta, kad Didžiosios Britanijos 

lietuvių bendra aštuonių dienų išvyka į 
Romą lėktuvu prasideda 1975 m. birželio 
27 dieną, 10 vai. ryte iš Luton aerodromo 
ir ten grįžta liepos 4 d., 15 valandą. Dabar 
kaina už kelionę, viešbutį (dviem vienam 
kambaryje) ir maistą pramatoma 79 sva
rai. Tai, palyginti, pigu. Atskiras kamba
rys 1 sv. 25 p. dienai daugiau.

Visus maloniai kviečiame tuojau užsira
šyti ir iki gruodžio 24 dienos atsiųsti 8 
svarų depozitą. Nepavėluokime! Visi pini
gai įmokami iki balandžio 2 dienos. Pasais 
rūpinkimės patys arba per mus.

Užsirašančių būrys gražiai auga.
Viršminėtomis dienomis daug lietuvių į 

Amžinąjį Miestą suplauks iš viso pasaulio. 
Šalia tik Romoje bei apylinkėse esamų 
grožybių ir Šv. Metų iškilmių, bus įvairios 
lietuviškos: lietuvių priėmimas pas Paulių 
VI, suvažiavimai, minėjimai ir t. t.

Visais reikalais kreiptis į išvykos vedė
ją kun. S. Matulį, MIC, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham NG2 6AH. 
Telefonas: 0602-865738.

A. STROMAS ANGLIJOJE
Iš Lietuvos emigravęs žydų tautybės ad

vokatas Aleksandras Štromas sustojo pas 
savo gimines Anglijoje. Pasirodo, jis yra 
geras kalbėtojas ir neatsisako dalyvauti 
visuomeninėj veikloj. Lankydamasis JAV, 
jis dalyvavo Santaros-Šviesos suvažiavime 
ir skaitė paskaitą. Ta proga A. Nakas 
„Drauge“ (Nr. 225) taip apie A. Štromą ir 
jo paskaitą rašė:

„Nė pertraukos nepadarius, sekė Alek
sandro Štromo paskaita „Visuomeninė opi
nija ir teisėtumo problema Tarybų Sąjun
goje“. Neabejoju, kad dienraščio skaityto
jams prelegento vardas labai naujas. Nau
jas jis ir man. Tai žydų tautybės vyras, 
Lietuvoje gimęs, augęs ir dirbęs, tik prieš 
vienerius metus į Angliją išemigravęs, po
rai mėnesių į Ameriką pasisvečiuoti atva
žiavęs. Iš profesijos advokatas. Truputį 
aptukęs, vidutinio ūgio, juodaplaukis, gra
žaus, taisyklingo veido. Nepaprastai aist
ringas rūkorius. Kalbėjo jis apie dabartinę 
sovietinę visuomenę, apie disidentus, apie 
minios nuotaikas Lietuvoje ir kitose sovie
tinėse respublikose (žodžio „sovietinis“ jis 
niekur nekartojo, o sakė „tarybinis“). 
Kalbėjo nepaprastai įdomiai, visiems lie
tuvių kalbą mokantiems suprantamai. 
Jam baigus, po ilgų plojimų sekė eilė klau
simų, į kuriuos prelegentas vėl labai įdo
miai atsakinėjo/'

Ar nevertėtų ir londoniškiams pabandy
ti pasikviesti A. Štromą, kad papasakotų 
apie gyvenimą ir žmones tėvynėje?

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Preš sudarant dovanų siuntinius savo giminėms Lie
tuvoje, nepamirškite pasiųsti žemiau išvardintų pre
kių, kurios ypatingai ten yra naudingos ir pageidau
jamos.

Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka 
moterų eilutėms arba suknelėms 1 jardas kainuoja

£2.50 
Lygi crimplene medžiaga suknelėms 1 jardas £2.50 
Crimplene medžiaga su blizgučiais 1 jardas £3.25 
(Crimplene medžiagos viename siuntinyje galima 
siųsti iki 8 jardų.)
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3 ir ket

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELDE — gruodžio 8 d., 1 v. 

P- P-
BRADFORDE — gruodžio 15 d., 12.30 v. 

(specialios pamaldos už Lietuvos lais
vę ir persekiojamą Bažnyčią Lietuvo
je gruodžio 9 d., 12.15 v.).

KEIGHLEY — gruodžio 23 d., 3 v. p. p.
KALĖDŲ PAMALDOS BRADFORDE — 

gruodžio 24 d., 12 v. nakties, po ben
drų Kūčių, Vyčio klube; gruodžio 25 
d., 12.30 v. — St. Ann's bažnyčioje.

ECCLES — gruodžio 8 d., 12.15 vai. Išpa
žintys prieš pamaldas.

LEIGH.— gruodžio 15 d., 5 vai., St Joseph's 
bažnyčioje, Chapel St.

MANCHESTER — Kalėdų I d., 11 vai., 
Notre Dame seselių vienuolyne, Big- 
nor St., M/c 8.

GLOUCESTER YJE — gruodžio 7 d., 13 
vai., St. Peteris, London Rd.

STROUDE — gruodžio 7 d., 17.30 vai., Im
maculate Conception, Beeches Green.

NOTTINGHAME — gruodžio 8 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — gruodžio 8 d., 15 
vai., naujoje vietoje: St. Wulstan, 
Church Lane, Wolstanton (Newcast
le).

NOTTINGHAME — gruodžio 15 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE — gruodžio 15 d., 13 vai., Brid
ge Gate.

NOTTINGHAME — gruodžio 22 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

KETTERINGE — gruodžio 22 d., 14 vai., 
St. Edward's.

virtis jardų £19.00
Labai gera eilutei angliška medžiaga 3 ir ketvirtis 
jardų £16.50
Moterų paltams storai vilnonė medžiaga 3 jardai

£12.00
Minko kailis moteriškam paltui £18.50
Nailono kailis moteriškam paltui 3 jardai £12 00 
Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai (Car
digan) £6.50
Vyriški nailono marškiniai £3.70
Sulankstom lietsargiai (labai geri) £3.50
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skarelės, 
su blizgučiais £3.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi
račių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pini
gus tokioms prekėms, kurių iš čia negalima pasiųsti. 
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudoji
mui „Olympia“ rašomąsias mašinėles su lietuvišku 
šriftu. Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pi
nigais į Lietuvą arba kitas šalis. Kiekvieno siuntinio 
pristatymas garantuotas. ’

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo 
pageidavimus.
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