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G alima—negalima
Kai kalbos iškyla apie kultūrinį bendra

darbiavimą, pirmoje eilėje visada turima 
galvoje spauda. Kraštą ir žmones, jei ne
galima jų aplankyti, lengviausia yra pa
žinti per spaudą. Tuo labiau spauda pade- 
da tos pačias tautos vaikams, kuriems 
lemta gyventi skirtingose kalno pusėse.

Kas dedasi Lietuvoje, mes lengvai suži
nome, nes galime gauti iš ten kiek tik no
rime laikraščių ir knygų. Viską — prade
dant „šluota“, baigiant „Sovietskaja Lit- 
va*Esama poros laikraščių — Nemuno 
Kraštas ir Gimtasis Kraštas, — kurie ir 
neprašant siuntinėjami. Pastarasis įsivedė 
net specialų puslapį anglų kalba, kuriame 
senukas Motiejus Šumauskas ir A. Laurin- 
čiukas informuoja apie Lietuvą tuos, ku
rie jau lietuviškai nebesupranta. Ką gi, 
lėšų šitokiems reikalams, kaip matosi, ne
trūksta, tad, Dieve, jiems padėk.

Bet kaip apie antrąją pusę? Kaip per
mesti bent nekalčiausią knygą ar laikraš
tį į antrąją kalno pusę, jei neturi tam rei
kalui^ palaiminimo iš Maskvos? Kiek eili
nių žmonių Lietuvoje gauna nors pavar
tyti, sakysime, „Europos Lietuvį“, Nidos 
Klubo leidinius ar kitokią išeivijos spau
dą? Nei vienas. Net garsiojo J. Mikuckio 
■poezijos rinktinė nepasiekia adresatų. Tik 
tam tikros įstaigos pareigūnai naudojasi 
privilegija skaityti išeivijos spaudą ir su 
ja pasiginčyti, šiaipjau „bendradarbiauja
ma“ tiktai viena kryptimi.

Jeigu bendradarbiauti, tai bendradar
biauti padoriai. Niekas Vakaruose dar ne
gavo širdies atakos, beskaitydamas Gimtą
jį Kraštą ar bevartydami Mažąją Lietu
viškąją Tarybinę Enciklopediją, tai kodėl 
turėtų ištikti koks negandas išeivių gimi
nes Lietuvoje, jeigu jiems būtų užsakytas 
emigrantų leidžiamas lietuviškas laikraš
tis, knyga ar enciklopedija? Atrodo neįti
kėtina, kad ten būtų bijoma apsikrėsti de
mokratinėmis bacilomis. Nejaugi idėjinis 
marksizmo ledas ir po 30 metų dar vis toks 
plonutis, kad, užmetus išeivišką laikraštį 
ar knygą, jis ims ir tuoj subyrės?

Atvirai kalbant, tuos ledus labiau laužia 
iš „badaujančių“ Vakarų gaunamieji pa
likimai, Žiguliai, konservų bei šokolado 
dėžės ir, „Tiesos“ žodžiais betariant, įvai
rūs skudurai (made in England), iš kurių 
mielai siūdinasi eilutes ir gerokai politinė
mis kopėčiomis palipėję tautiečiai. Tada 
jau ir būtų galima pradėti kalbą apie pa
dorų bendradarbiavimą, jeigu į tas visas 
materialines gėrybes būtų įmaišoma nors 
šiek tiek ir lietuviškojo spausdinto žodžio. 
Tuo labiau, kad už tai nei kumpių, nei ski
landžių nebūtų mainais reikalaujama. Te
gu eina skradžiais žemę visos tos vakarie
tiškos demokratijos, jei jos nemoka tvar
kytis ir pritrūksta cukraus ar druskos. 
Svarbu, kad tik siųstų pinigus ir Žigu
lius...

Dar blogiau, kad lietuviškosios spaudos 
negali gauti ir pačioje Sovietų Sąjungoje 
gyveną tautiečiai, štai ateina žinios, kad 
Baltarusijos lietuviai nebegali nei už pini
gus užsiprenumeruoti Gimtojo Krašto, ku
ris į Vakarus meste metamas. Kodėl? To
kia didelė meilė rodoma Baltarusijos res
publikai, ruošiamos nesibaigiančios varžy
bos, suartėjimo ir meno šventės, o tuo tar
pu toje respublikoje gyvenąs lietuvis ne
begali lietuviško laikraščio užsisakyti. Tai 
tau ir pagalba išeiviams!

Išeivių spaudoje rašoma, kad Gimtaja
me Krašte aprašomieji Lietuvos laimėji
mai galį sukelti Baltarusijos lietuvių ne
pasitenkinimą. Kiti vėl sako, kad Baltaru
sijos lietuviai, matydami, kad tiek daug 
dėmesio skiriama Vakaruose gyvenan
tiems, gali pasipiktinti, nes jais visiškai 
nesirūpinama. Abejotina, ar tie spėliojimai 
yra teisingi. Į Vakarus siunčiamoji lietu
viška spauda nesiekia niekam padėti. Ji 
tik nori įrodyti, kad laimingiausi žmonės 
pasaulyje yra sovietiniai piliečiai arba ru
siškąja kalba ir kultūra persiėmę visų res
publikų gyventojai. Baltarusijos lietuviai 
tokiais piliečiais jei dar ir nėra, tai greitai 
bus padaryti. Tad jiems lietuviškoji spau
da niekam nebereikalinga.

Lucanus

ŽYDAI VAKARŲ BERLYNE
Ilgokai slėptoji paslaptis paaiškėjo — 

Vakarų Berlyne šiuo metu yra daugiau 
kaip 500 iš Sov. Sąjungos emigravusių žy
dų. Iš jų tik apie 20% yra sustoję pakeliui, 
o visi kiti yra grįžę iš Izraelio.

V. Vokietijos vyriausybė yra susirūpinu
si, nes žydų buvimas Berlyne nepatinka 
nei sovietams, nei arabams. Iš kitos pusės, 
vokiečiai dar vis jaučiasi nusikaltę prieš 
žydus ir nenori su jais žiauriai elgtis. Tuo 
tarpu arabai jau davė suprasti, kad nuo 
žydų klausimo išsprendimo Berlyne gali 
priklausyti naftos tiekimas Vokietijai.

Padėtį sunkina Vakarų Vokietijos įsta
tymai, leidžią apsigyventi ir net gauti dar
bą Vokietijoje visiems tiems, kurių prose
neliai yra iš Vokietijos kilę. Dauguma at
vykusių žydų esą iš Pabaltijo valstybių ir 
Leningrado rajono. Jų proseneliai turėjo 
stiprius giminystės rašius su Vokietija ir 
net vartojo tarminę vokiečių kalbą. Iki 
šiol 160 žydų jau gavo nuolatinį leidimą 
apsigyventi. Kas 'bus su kitais neaišku.

LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAM!)

Štai beliko tik kelios savaitės — laikro
dis, kaip paprastai, praskambins dvylika 
ir uždanga atsiskleis 1975 metų veiksmui. 
Mes, tarsi teatre, sėdėsime ir lauksime 
kažko nežinomo, nes atspausdintų progra
mų nebus; bet visvien lauksime kažko įdo
maus, jaudinančio, o gal net kažko juokin
go?!. Ak, ne, juoktis, pasaulio įvykius ste
bėdami, jau atpratome ir net pamiršome.

Iš sustatytų dekoracijų galima būtų 
spręsti, kad bus vaidinama drama. Busi
mųjų įvykių aplinka jau surežisuota. Dra
mos personažai jau surikiuoti. Vyriausias 
jų tarpe — mūsų senas pažįstamas draugas 
Brežnevas; tik šį kartą jis ne vienas, bet 
su savo rūpestingai išprusintu auklėtiniu 
Jasser Arafatu. Pažvelkime tad į 1975 me
tų veikalui sustatytas dekoracijas ir sure
žisuotą aplinką.

»»«
Pagrindinis 1975 mėtų įvykių motyvas, 

atrodo, bus ekonominis — vieni ekonomi
niais negalavimais sirgs, nuo jų kentės, ki
ti tuos negalavimus išnaudos, jais džiaug
sis ir kals iš to „marksizmo pergalės kapi- 
talą“.

Juk nei viena iš Vakarų valstybių vis 
dar nežino, kaip apsiginti nuo infliacijos, 
bet užtat daug kas žino, kaip infliaciją pa
skatinti, ir nesivaržo dėl priemonių tai pa
siekti. Iš tokių priešingumų sankirdos seks 
streikai, masinis nedarbas, socialiniais 
motyvais pagrįsti neramumai, nesukontro
liuojama netvarka, o kai kur ir kai kada 
net tyčia išprovokuotas chaosas arba pa
nika. Maždaug tokioj padėty jau yra Ita
lija, o nuo jos netoli atsilieka Prancūzija 
ir D. Britanija.

Tuo tarpu Prancūzijos prezidentas _įr jo 
vyriausybė drąsiai mėgina priešintis dar
bininkų unijų nuolat provokuojamiems 
streikams savame krašte ir ieško kelio 
(nesakau kelių nes po daugelio įvairių 
bandymų, berods, tik vienas ir beliko) jau 
gerokai iškrikusiai Vakarų Europos Ben
druomenei sukonsoliduoti. Prancūzijos 
prezidentas ruošiasi sukviesti Europos 
valstybių galvų pasitarimą. Deja, tos „gal
vos“ nelabai entuziastiškos, nes kiekvie
nos jų negalavimai tokie sudėtingi ir ak
tualūs, kad ne tik sutarti, bet net vie
nai kitą suprasti būtų sunku.

Vakarų Europos Bendruomenės vežimas 
taip pat 1975 metais vis dar dardės pakal
nėn. Tuo smarkiai susirūpino net buvęs 
V. Vokietijos kancleris Willy Brandt. Jis 
atvyko į Paryžių ir ten pasakė reikšmingą 
kalbą; jis maldaujančiai šaukėsi susiprati
mo, supratimo ir draugiško Vakarų valsty
bių vyrų bendradarbiavimo. Nors jis ir 
kalbėjo Paryžiuje, bet, atrodo, kad Pran
cūzija jo visai negirdėjo, o kitos valstybės 
išgirdo tik tai, kas joms tiko.

««•
Vyriausias 1975 metų įvykių dalyvis ir 

vaidintojas draugas Brežnevas, atrodo, 
turi pilną pagrindą visu tuo tik džiaugtis. 
Juk kapitalistinių firmų bankrotai, nedar
bas. streikai, riaušės — visa tai taip pui
kiai atitinka Markaįo-Leninp pranašystes 
ir jo paties planą. Be to, panikiškai ieško
damos naujų rinkų, Vakarų valstybės me
tėsi rungtyniauti Sovietų ūkio atstatyme. 
To naujo vajaus pradininkas, gerai prisi
mename, buvo V. Vokietijos kancleris W. 
Brandt, prieš tris metus išgarsėjęs savo 
nauja Rytų politika. Vėliau į ją įsijungė 
JAV, Italija ir, kiek atsilikdamos, Prancū
zija ir D. Britanija.

Buvo mainyta, kad naujas V. Vokietijos 
kancleris H. Schmidt neseks W. Brandto 
ekonominės nuostolingos Rytų politikos. 
Bet štai prieš kelias savaites kancleris H. 
Schmidt beveik triumfališkai grįžo iš Mas
kvos su nauja sutartimi. Pagal ją V. Vo
kietija įsipareigoja pastatyti pasaulyje di
džiausią atominę elektros jėgainę Kalinin
grade (Karaliaučiuje) Vokietijai. Ji kai
nuos 300 milijonų dolerių, bet Sovietams 
— nieko! Sovietai pažada leisti V. Vokie
tijai naudotis elektros srove iš tos pačios 

I stoties vėliau. Kur gi tas H. Schmidto 
triumfas?! O gi tai, kad po labai ilgų ir at
kaklių derybų Kremlius pagaliau sutiko 
leisti šios jėgainės elektra naudotis ir V. 
Berlynui.

Ties šia „triumfaline“ sutartimi kažkaip 
norėtųsi trupučiuką stabtelėti ir kanclerį 
H. Schmidtą paklausti — kas gali užtikrin
ti, kad V. Vokietija ir V. Berlynas gaus iš 
tos stoties elektros, kiek jiems reikės ir 
kada panorės. Juk įjungimo, o svarbiausia, 
išjungimo mygtukas bus Kremliuje, bet ne 
V. Vokietijos sostinėje!

Štai į kokias „triumfalines“ sutartis jau 
treti metai veržte veržiasi JAV ir Vakarai 
už Brežnevo šypseną, ar tai būtų V. Berly
ne, Vietname, Egipte, Sirijoj, ar bet kur 
kitur. Atstatydami sovietus, stiprindami 
juos ekonomiškai, Vakarai nemato, kad 
tuo pačiu jie tampa vis daugiau priklauso
mi nuo sovietų ekonomiškai ir politiškai. 
Mat „pelnų“ apskaičiavimai irgi apakina 
žmogų.

Štai Rytai jau pradėjo eksportuoti kai

kurias prekes į Vakarus juokingai žemo
mis kainomis; dėl to Vakarų fabrikai pra
dėjo nustoti rinkų. Ekonominis Rytų ka
ras prieš Vakarus jau pradeda bręsti pa
čių Vakarų pagamintomis priemonėmis. 
Vakaruose tokia padėtis išdidžiai vadina
ma „detente“ (įtampos atpalaidavimas), 
bet Kremliuje, reikia manyti, iš to tik juo
kiamasi.

1975 metų vaidinama drama tad turės 
irgi juokingų momentų, tik, deja, ne vi
siems. Daug priklausys nuo to, kas kurioj 
scenos pusėje sėdės.

Žiūrint į mūsų gyvenamojo laiko ir pa
saulio įvykius iš politinio taško, vaizdas 
susidaro nedaug ką geresnis.

Štai trumpam Fordo-Brežnevo susitiki
mui Vladivostoke pasibaigus, visas pasau
lis išgirdo, kad susitarimo galimybės apri
boti abiejų valstybių tolesnį ginklavimąsi 
pasidarė geresnės. Abejoju, ar šis klausi
mas aplamai yra įdomus arba net aktua
lus. Sovietai ir JAV turi prisigaminę tiek 
daug ginklų, kad be jokių sunkumų galėtų 
sunaikinti save ir visą pasaulį ne vieną, 
bet kelis kartus. Todėl bet kuris tolesnis 
ginklavimasis pasaulio taikos atžvilgiu sa
vaime darosi pamažu absurdiškas. Nuogas 
faktas yra štai koks — iš anksto suplanuo
tas karas tarp didžiųjų valstybių yra savo 
amžių atgyvenusi galimybė. Net dar taip 
neseniai Kremliuje svarstytas preyentyvi- 
nio karo prieš Kiniją reikalas yra nebeak
tualus, nes jau pavėluotas — Kinija jau 
turi pakankamai atominių ginklų sugriau
ti Maskvą. Atominė bomba laiko didžiąsias 
valstybes nors ir neapykantoje, bet krūvo
je. Todėl jeigu G. Fordas garsiai giriasi 
savo diplomatijos laimėjimu ginklavimosi 
klausimais, tai pasauliui būtų žymiai įdo
miau sužinoti, kokia kaina tai pasiekta? O 
kaina, neabejotinai, buvo, nes Kremlius 
veltui nieko nedaro. Atsakymas į klausimą 
gal pamažu ir išryškės 1975 metų įvykių 
raidoje.

Jeigu iš anksto planuoto karo galimybės 
tarp didžiųjų valstybių pasidarė lygios nu
liui, tai galimybės karui „per klaidą“, ar 
dėl nelaukto, kad ir labai menko įvykio, 
pamažu darosi neribotos. 1975-76 metai bus 
pritvindyti tokiais įvykiais.

Aukščiausios įtampos zona pasaulyje 
buvo ir liks Izraelis ir arabų kraštai. Jas
ser Arafat, visų arabų neseniai oficialiai 
pripažintas palestiniečių vadu, teroru ir 
bombomis prasiskynęs sau kelią į J. Tautų 
rūmus, dar gabiau padėtį sukomplikavo. 
Jeigu iki šiol santykiai prie Sueso buvo ru- 
sų-amerikiečių pusėtinoj kontrolėje, tai 
1975 metais, santykių įtampai padidėjus, 
Izraelis gali lengvai atsidurti desperatiš
kame apmaudo akligatvyje. Tuomet spro
gimas pasidarys neišvengiamas, o jo pa
sekmės šį kartą bus gaivališkai žiaurios, 
neapskaičiuojamos, ar dar geriau — neži
nomos.

Deja, tokių nežinomų įvykių su nežino
momis pasekmėmis 1975-76 metais ne tik 
kad bus daug, bet jų skaičius, laikui bė
gant, didės. Kas žino, kada arabų šeikai 
apsispręs savo miliardinės pinigų sumas 
išimti iš stambiųjų Europos bankų ir tuo 
būdu suardyti Vakarų piniginę santvarką? 
Kas žino, kaip pasibaigs Kremliaus su
šauktoji, antrus metus besitęsianti, Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo konfe-' 
rencija ir kokie bus jos rezultatai laisvam 
pasauliui? Kas žino, kada kuri nors tero
ristų grupė apsispręs susprogdinti parla
mento rūmus Londone arba pagrobti ko
kios nors labai svarbios tarptautinės kon
ferencijos dalyvius? Kas žino, kieno įsa
kymu ir kada bus užsuktas tekančio į Eu
ropą ir JAV žibalo versmių čiaupas?

Atsakymo į šiuos klausimus nėra. Jo nė
ra todėl, kad šių laikų įvykių ir galimybių 
maišaties vidury stovi metai iš metų mo
rališkai nykstantis, maištaujantis žmogus; 
jis tvarko įvykius, jis planuoja galimybes.

Stebėdami 1975 metų įvykius, būkime 
tad pasiruošę bet kuriom staigmenom.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

Brangūs lietuviai, sveikinu visus ir siun
čiu savo geriausius linkėjimus Švenčių ir 
Naujųjų Metų proga. Laikykitės!

GULAGO SALYNAS — 300 RUBLIŲ
Maskvoje Solženicyno „Gulago salynas“ 

juodoje rinkoje parduodamas net po 300 
rublių. Tik „Samizdato“ gamintosios esan
čios kiek pigesnės — 200 rublių. Turintieji 
rekordavimo aparatus, įsirašo Liberty ra
dijo reguliariai duodamą knygos turinį j 
juostas, o paskui perrašo ir padaugina. Ži
noma, pagautieji smarkiai baudžiami.

Iš L.K.B. Kronikos Nr. 11
REPRESIJOS PRIEŠ Ą 

KRAŠTOTYRININKUS

Po Šarūno Žukausko ir jo draugų teismo 
saugumas nutarė susidoroti su laisvėje li
kusiais aktyvesniais kraštotyrininkais ir 
kitais asmenimis.

Iš Politechnikos instituto buvo išmestas 
aspirantas Jucevičius, dirbęs cheminės 
technologijos fakultete, iš Statybos san
technikos fakulteto — studentas Albinas 
Jonkus, iš Medicinos instituto — V-jo 'kur
so studentė Levija Mozerytė ir Chirurginės 
stomotologijos katedros asistentas Remigi
jus Morkūnas.

Griežtu papeikimu už „elgesį“, nesude
rinamą su tarybinio gydytojo etika, nu
bausta Medicinos instituto VI-jo kurso stu
dentė Nijolė Muraškaitė. Svarstant rekto
rate, jai buvo inkriminuojamas tikėjimas 
ir bažnyčios lankymas. Analoginius griež
tus papeikimus gavo VI-jo kurso studen
tai: Virginijus Skabuiskas ir Kazimieras 
Preikšą. Savo darbovietėse apsvarstyti:

Jūratė Eitniravičiūtė (Pramprojektas), 
Eligijus Morkūnas (Liaudies buities mu
ziejus), M. Sakalauskienė (Kauno Krašto
tyros draugijos atsakingoji sekretorė),

JĖZUITŲ KONGREGACIJA
Įtakingiausias katalikų vienuolių ordi

nas, kurio generolas yra vadinamas „juo
duoju popiežium“, susirenka į nepaprastą 
kongregaciją Romoje. Jie turi apsvarstyti 
du pagrindinius klausimus: jėzuitų vaid
menį supasaulėjusiame bažnytiniame gy
venime ir ordino vidaus gyvenimo regulas, 
kurios liečia ir santykius su popiežium. 
Kadangi jėzuitų įtaka švietimo ir politikos 
srity (prezidento Nixono kalbas rašydavo 
jėzuitas) yra labai didelė, tai jų nepapras
tąją kongregaciją su dideliu dėmesiu seka 
ne tik katalikai, bet ir visas pasaulis.

KREIPIASI Į SOVIETŲ VALDŽIĄ
„The Times“ (lapkričio 25 d.) išspausdi

no dviejų puslapių viešą atsišaukimą (ap
mokėtą) į Sovietų Sąjungos vyriausybę, 
kuriame prašoma paleisti žydus, persekio
jamus dėl sąžinės laisvės, daugiausia dėl 
pageidavimo emigruoti į Izraelį. Atsišau
kimą — prašymą pasirašė šimtai žmonių, 
kurių pavardės, o kai kurių ir paveikslai, 
išspausdinta abiejuose „The Times“ pusla
piuose. Neįmanoma visus pasirašiusius su
minėti. Vien tik parlamento atstovų yra 
daugiau kaip 300 parašų. Atsišaukime yra 
atstovaujamos šios institucijos: prekyba 
ir pramonė, rašytojai ir žurnalistai, kara
liškoji draugija, britų akademija, privatūs 
akademikai, dvasiškija, televizija, radijas 
ir dramos teatras, kariuomenė. įvairių 
profesijų ir visuomenės atstovai.

Laisvųjų žydų, suorganizavusių šį atsi
šaukimą, iniciatyvą galima tik sveikinti ir 
linkėti kalinamiesiems laisvės. Eūtų dar 
geriau, kad šita proga būtų buvę prisimin
ti ir kitų tautų žmonės, kalinami dėl tokių 
pat ar panašių priežasčių Sov. Sąjungos 
kalėjimuose ir vergų stovyklose.

AMNESTIJA VISIEMS
Pasaulinio garso smuikininkas Yehudi 

Menuhin „The Times“ (lapkr. 27 d.) dien
raštyje klausia, kodėl visuomenė taip im
pulsyviai reagavo į kalinamųjų Sovietų 
stovyklose žydų išlaisvinimą, visai užmirš
dama kitų tautybių ir tikybų žmones. Jis 
siūlo šiam reikalui panaudoti JAV ir Sov. 
Sąjungos ekonomines derybas ir 1980 m. 
numatytą olimipadą Maskvoje. Sovieų Są
jungos vyriausybė privalanti įsipareigoti 
leisti norintiems emigruoti ir nepersekio
ti jų artimųjų.

SUGRĮŽO ŠNIPAS
„Tiesa“ aprašo, kaip Čekoslovakijos šni

pas E. Marakas penkerius metus bendra
darbiavo su emigracijos veikėjais, „Lais
vosios Europos“, „Liberty“ ir „Deutsche 
Welle" radijo stočių bendradarbiais. Iš jų 
patirtas žinias jis atsivežė užrašytas juos
tose ir dabar perduoda per Čekoslovakijos 
radiją. Minimi paskirų veikėjų vardai ir 
jų pasisakymai. Vadinasi, Mikuckių nie
kur netrūksta...

IR VĖL KATYNAS
Londono diecezijos konsistoriniame teis

me, kuriame svarstomas leidimas pastatyti 
Katyno paminklą Šv. Luko bažnyčios šven
toriuje, iškilo paminklo įrašo klausimas. 
Paminkle yra nurodyta, kad 4.500 lenkų 
karininkų buvo nužudyta 1940 m. Tuo lai
ku Katynas buvo rusų žinioje ir jiems ne

Audronė Pieseckaitė (Čiurlionio Dailės 
muziejus), Vilius Semaška (Radijo gamyk
la), Lukas Mackevičius (Endrokininių pre
paratų gamykla), Regimantas Kurklietis 
(t. p.).

Margarita Sakalauskienė buvo atleista 
iš darbo, o likusieji šaukinėjami į Saugu
mo komitetą ir įkalbinėjami pasirašyti pa
sižadėjimus, jog daugiau nedalyvausią an
titarybinėje veikloje. Minėti žmonės buvo 
svarstomi darbovietės, remiantis iš Parti
jos komiteto gautais raštais.

Pramprojekto darbuotojai — kraštoty!- 
rininkai, pasipiktinę minėtomis represijo
mis, surinko dr-jos narių pažymėjimus ir 
atidavė Kauno miesto tarybai, pareikšda- 
mi, kad iš draugijos išstoja.

Į Vilniaus Saugumo komitetą buvo 'kvie
čiami ir verčiami pasirašyti įspėjimus šie 
kraštotyrininkai:

Alfonsas Juška, Birutė Burauskaitė, Jo
nas Trinkūnas, Rimas Matulis, Kazys Mi- 
sius.

Pastarąjį dar kaltino, kam jis siuntęs į 
užsienį lietuviškų kryžių nuotraukas. Pa
sak tardytojų, kryžių nuotraukas galima 
rinkti, tik nevalia jų platinti.

tiesioginiai metama kaltė. Tikroji data iki 
šiol nebuvo tiksliai įrodyta. Jei rusų tei
gimas, kad lenkai buvo nužudyti 1941 m. 
pasirodytų tikras, tada kaltė kristų vokie
čiams. Tuo tarpu siūlomas kompromisinis 
įrašas — „in the early days of the war" 
(pirmomis karo dienomis). Tuo tarpu nei 
dėl vietos, nei dėl įrašo dar nieko galuti
nai nenutarta.

DIDŽIAUSIAS BIZNIS PASAULYJE
JAV, Sovietų Sąjunga ir Japonija susi

tarė dėl Jakutsko srityje (Sibire) esančių 
natūralių dujų eksploatacijos. Sovietų 
prekybos ministerio pavaduotojas N. Ossi- 
pov šią 400 mil. dolerių sutartį pavadino 
didžiausiu bizniu pasaulyje. Per 25 metus 
JAV ir Japonija išsiveš po 20.000 mil. ku
binių metrų dujų kasmet. Dėl eksploata
cijos smulkmenų dar galutinai nesusitar
ta. Galutinę sutartį dar turės patvirtinti 
JAV Kongresas.

ŠRI LANKA KVIEČIA
Kai viso pasaulio spalvotieji nori nusi

kratyti baltaisiais Įsibrovėliais, Šri Lan
kos (anksčiau Ceylono) trockistas finansų 
ministeris kviečia juos apsigyventi salvo 
pasakiškoje Pacifiko saloje. Naujieji imi
grantai privalo turėti ne mažiau kaip 
1.200 svarų per metus pajamų, neprašyti 
darbo ir neįsivelti į salos politinį gyveni
mą. Vos tik paskelbus šį kvietimą, jau at
sirado apie 150 turtingų Europos kandida
tų persikelti į gražią, bet neturtingą salą.

BIDYA DANDARON
Įtakingas Sov. Sąjungos budistų moksli

ninkas ir dvasinis vadas Bidya Dandaron 
(60 m.) mirė Vydrino darbo stovykloje Si
bire. Tuoj po revoliucijos Buriat — mon
golų autonominėje respublikoje iš Mon
golijos atkilęs budizmas buvo toleruoja
mas, ir turėjo apie 100 vienuolynų. Tačiau 
1930 m. prasidėjo persekiojimas, vienuoly
nai buvo sugriauti, o jų vadas B'. Danda
ron su pertraukomis darbo stovyklose pra
leido daugiau kaip 22 metus. Žinias apie 
Dandaron ir budistų persekiojimą perda
vė A. Piatigorskis, prieš keletą mėnesių at
vykęs į Londoną.
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Musu literatūros istorija „TIESA“ APIE RELIGIJĄ SU LIETUVIAIS PASAULYJE

J. Kuzmickis
Lietuvoje 1957-1968 m. išleistas „Lietu

vių literatūros istorijos“ penkių dalių vei
kalas į mūsų turiningą ir įdomią literatū
rą pažiūrėjo pro rausvus marksizmo aki
nius, ieškodamas „buržuazinių-nacionalis- 
tinių koncepcijų“ baubo ir surasdamas ko
munizmo atšešėlių netgi K. Donelaičio 
„Metuose“.

Autoriaus tikslas
Literatūra yra tautos gyvastingumo, jos 

siekimų, kultūrinių laimėjimų ir svetimų
jų prievartos liudininkė. Ji gaivina žmonių 
dvasią, rodydama buities tikrovę ir tolu
moje spygsintį laimės žiburį, o priespaudo
je kursto gimtosios žemės meilę, skelbda
ma kovos šūkius ir keldama ryžtą aukotis 
dėl laisvės idealo. Dėl to ir mūsų literatū
rą yra kovojusios, besikūrusios, atgimusios 
ir vėl pavergtos Lietuvos atvaizdas, kurį 
turi saugoti nuo melo ir iškraipymų tvai
ko laisvėje gyveną istorikai, ieškodami is
torinių praeities įvykių prielaidose naujo 
prisikėlimo prošvaisčių ir laisvės atgimi
mo argumentuotų išvadų.

Pr. Naujokaitis — kelių romanų, poezi
jos rinkinių autorius, o taipgi literatūros 
istorikas ir kritikas — pasišovė atitaisyti 
tendencingus tvirtinimus ir „apimti visus 
literatūros reiškinius laisvajame pasauly
je ir okupuotoje Lietuvoje“.

Vienas ėmęsis tokio didžiulio darbo, vi
są mūsų literatūros istoriją suskirstė į sep
tynias dalis: 606 psl. pirmasis tomas įglau- 
dė tris šios istorijos dalis, nagrinėjančias 
pačią pradinę mūsų literatūrą (religines 
knygas), priešaušrį ir 20 metų tautinio at
gimimo laikętarpį, užbaigdamas mūsų at
gimimo dainiumi J. Maironiu-Mačiuliu. Li
kusiose keturiose dalyse autorius pažadė
jo panagrinėti estetinės-individualistinės 
krypties (1907-1944 m.), išeivijoje kurian
čių mūsų rašytojų ir Lietuvoje rašančių 
autorių kūrybą.

Veikalo apimtis
Nagrinėdamas aiškinu laikotarpių mū

sų literatūrą, Pr. Naujokaitis duoda ir is
torinį bei kultūrinį foną, sąlygojusį rašy
tojų pastangas ir darbus.

Pradžioje aptaręs XVI ir XVII a. nuo
taikas bei Prūsijos lietuvininkų kultūrinę 
veiklą, turėjusias savo ištakas Karaliau
čiaus universitete, plačiau supažindina su 
M. Mažvydu, pirmosios lietuvių kalba kny
gos „Catechizmusa Prasty Szadei“ (1547 
m.) autoriumi, jo talkininkais, o taipgi su 
pirmaisiais religiniais ir kalbiniais raš
tais D. Lietuvoje.

Perėjęs į XVIII amžių, iškelia pasaulie
tinės literatūros pradžią ir jos puoselėto
jus (P. Ruigį, K. G. Milkę, A. F. Šimelpe- 
nigį ir kt.), jau žymiai ilgiau sustodamas 
prie K. Donelaičio gyvenimo, „Metų“ kla
siškos poemos bei pasakėčių, atremdamas 
tendencingus marksistinių istorikų tvirti
nimus 'bei išvadas.

Antrojoje dalyje autorius supažindina 
su XIX a. idėjomis bei įvykiais Mažojoje 
ir Didž. Lietuvoje, tautosakos rinkėjais, 
kalbininkais, Vilniaus universiteto veikla, 
sukilimais ir spaudos uždraudimu.

Atidžiai išnagrinėjęs Priešaušrio rašyto
jus, sumini visą eilę autorių, jų tarpe D. 
Pošką, S. Valiūną, S. Stanevičių, spalvin
gąjį A. Strazdą, J. A. Pabrėžą, romantiš
kąjį S. Daukantą, puikų stilistą M. Valan
čių, A. Tatarę, L. Ivinskį, „Anykščių šile
lio“ įkvėptą poetą A. Baranauską, jautrųjį 

R. Lankauskas

NAMUOSE
(Ištrauka iš romano 

„Netikėtų išsipildymų valanda“)

Vakarieniavome valgomajame, pravėrę langus, 
nes vis dar buvo karšta ir tvanku, nors saulė jau be
veik nusileido. Tiesiog idiliška šeimynėlė — imk ir 
fotografuok. Motina pasigyrė užtikusi puikią audi
nės apikaklę rudeniniam paltui. Rytoj nusipirks. 
Jau sutarta.

— Jonai, jnano mašina nauja, o tavo pavažinė
ta.

— Na ir kas? — neramiai sukluso tėvas.
— O tas, kad savo seną šlamštą galėtum lauke 

laikyti, kol garažą pasistatysiu. Nieko jai neatsitiks.
— Vadinasi, mano mašinai vietos garaže ne

bėra? Norėtum į lauką išgrūsti, bet neišdegs. Ir ne
sitikėk.

— Sąžinės tu nė gramo neturi.
— Tai tu jos neturi.
— Gėdytumeis taip kalbėti-
— Geriau į save pasižiūrėk.
— Žinai, ką aš tau pasakysiu: chamas buvai, 

chamas ir likai.
— Kam tekėjai už tokio?
— Durna buvau. Leisi man pastatyti garaže 

mašiną, ar ne?
— Neleisiu-
— Aha, vėl nori vaidus kelti!
— Ne aš juos pradėjau.
— Tu visada nekaltas, visada moki pasiteisinti. 

Senas avingalvis.
— Baikit! — surikau aš. Man ūmai pradėjo 

skaudėti galvą, ir skruoste vėl pajutau nervinį tiką.

lyriką A. Vienažindį, brolius Juškas ir iš
tisą virtinę kitų.

Trečiojoje dalyje Pr. Naujokaitis siste- 
matingai nagrinėja Lietuvių tautinio atgi
mimo (1883-1907 m.) laikotarpį. Plačiai 
aprašęs kovas dėl spaudos laisvės ir jos 
laimėjimą, iškelia tautinę sąmonę kėlusių 
laikraščių (Aušros, Varpo, Apžvalgos, Tė
vynės sargo) reikšmę, „Aušros“ poetų kū
rybą, publicistų pastangas sąmoninti lie
tuvius ir suteikti jiems daugiau mokslo ži
nių.

Aptaręs lietuvių teatro pradžią, drama
turgus ir eilę profesionalų beletristų, au
torius plačiau sustoja prie gyvenimo, as
mens charakteristikos ir kūrybos žymiųjų 
rašytojų V. Kudirkos, Pr. Vaičaičio, V. 
Pietario, J. Biliūno, Žemaitės,. G. Petkevi
čaitės-Bitės, užbaigdamas pirmąjį tomą 
mūsų atgimimo dainiumi J. Maironiu-Ma
čiuliu.

Išvados
Šalia 1936 m. išleisto V. Mykolaičio-Pu

tino „Naujosios lietuvių literatūros“ I-jo 
tomo, ši Pr. Naujokaičio „Lietuvių litera
tūros istorija“ yra pats solidžiausias mū
sų literatūros nagrinėjimo veikalas.

Supažindinęs su atitinkamų laikotarpių 
istorija bei idėjomis, susistematinęs mūsų 
literatūrą pagal atitinkamas kryptis ir ge
neracijas, autorius pasirinko įprastą bio
grafinį bei bibliografinį metodą, labai su
glaustai paanalizavęs kūrinių stilistiką. 
Savo tvirtinimus stengiasi paremti ne tik 
žinomų mūsų literatūros istorijos autori
tetų (V. Mykolaičio, M. ir V. Biržiškų, J. 
Brazaičio, J Griniaus, A. Vaičiulaičio ir 
kt.) studijomis, bet ir tarybinių literatū
ros istorikų (B. Pranskaus, J. Žėkaitės, M. 
Lukšienės, K. Umbraso, I. Kostkevičiūtės, 
V. Zaborskaitės ir kt.) raštais, kai kur vie
ną kitą jų (plg. L. Gineičio tvirtinimus 
apie K. Donelaitį) marksistinį teiginį 
karštai atakuodamas.

Šį monumentalų veikalą išleido JAV LB 
Kultūros Fondas, o puikiu šriftu atspaus
dino Pranciškonų spaustuvė Brooklyne. 
Tiražas, palyginti, nedidelis — vos. 1.000 
egz., o tačiau šią knygą turėtų įsigyti kiek
vienas literatūros mėgėjas, nes be jos ne
bus galima išsiversti nė vienam kultūri
ninkui.

Pranas Naujokaitis, LIETUVIŲ LITE
RATŪROS ISTORIJA, I tomas, 606 psl. Iš
leido JAV LB Kultūros Fondas 1973 m. 
Kaina 10 dol.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Dom. Girdžius Tos pačios moti
nos sūnus. Tai yra literatūriniai aprašy
mai (essai) apie Kristijoną Donelaitį, An
taną Strazdą ir Adomą Mickevičių. Kiek
vienas, kuris mėgsta žodinę meno kūrybą, 
turėtų šią knygą perskaityti.

Spausdinta „Draugo“ spaustuvėje, Chi
cago, 1974 m., 170 psl. Kaina 4.00 dol.

Benediktas Rutkūnas — Žirgeliai žven
gia. šeštoji lyrikos knyga, išleista 1971 m. 
Visi eilėraščiai dedikuoti, o korektūros iš
taisytos ranka. Tokiu būdu rinkinys pasi
daro savotiška retenybė.

Spaudė Immaculata Press, Putnam. Vir
šelis ir aplankas K. Kutkutės. Kaina nepa
žymėta.

Žinodamas, jog jie vargiai liausis, dar grėsmingiau 
pridūriau: — Jeigu ne, aš paleisiu lėkštę į sietyną.

Abu nebepratarė nė žodžio. Ypač išsigando 
motina: krištolinis sietynas buvo jos pirktas; už jį 
sumokėjo tūkstantį du šimtus rublių.

— Iš jo visko galima laukti, — sugergždė sene
lė it senas neteptas tekinis. — Kol gyva būsiu, neuž
miršiu, kaip jis visai naują virdulį po sunkvežimiu 
metė.

— Tegu visi neužmiršta, — tariau aš.
— Jis yra baisus žmogus, — pareiškė mano 

brangioji sesutė, šerdama pudelį servilatu, kurį šis 
nenorom ėdė; tokios dešros retai krautuvėje gausi; 
matyt, motinai ją ištraukė iš po prekystalio pažįsta
ma pardavėja-

— Baisus žmogus padarys baisų dalyką.
Visi sužiuro į mane taip, lyg aš ketinčiau su

sprogdinti bombą.
— Jis nebestudijuos ekonomikos.
— Ar pasiutai? — išsižiojo motina. — Tu rim

tai kalbi?
— Taip, visiškai rimtai.
— Šito tik ir betrūko! — susierzino tėvas. — 

Didesnės kvailystės nebegalėjai sugalvoti.
— Ekonomika man nepatinka ir niekada nepa

tiko. Aišku? Jūs prikalbėjote mane stoti į tą fakul
tetą, nors jokio noro neturėjau ir paskui graužiaus. 
Bet man gana! Aš pats turiu teisę tvarkyti savo gy
venimą, užtat stosiu iš naujo į filologiją.

— Kokia nauda iš tos filologijos? Na, pasakyk, 
pasakyk, — vis labiau karščiavosi ir pyko mano mo
tina. — Penkerius metus mokysies, o paskui kapei
kas teuždirbsi- Štai ir viskas.

— Ne nauda man pirmiausia rūpi.
— Tai kas?
— Kam aiškinti? Nesupratot ir nesuprasit.
—- Bet tu vis dėlto pasakyk.
— Prašom, pasakysiu: aš noriu būti pats savi

mi, noriu turėti specialybę, kuri man būtų prie šir

Vis labiau plintant Katalikų Bažnyčios 
Kronikoms, kurias jau dažnai pamini ir 
didžioji Vakarų spauda, Lietuvos Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis Kazimieras Tu
mėnas nutarė taip pat pasakyti savo nuo
monę. Jis išspausdino „Tiesoje“ (lapkr. 22 
d.) straipsnį „Sąžinės laisvė ir tarybiniai 
įstatymai“, kuriame įrodinėja, kad religi
ja Lietuvoje ne tik nepersekiojama, bet 
dargi įstatymų saugoma. Rašinys, matyti, 
daugiau skirtas užsienio skaitytojams, nes 
Lietuvoje ir taip gerai žinoma religinė pa
dėtis. Apie bendrąją religijos būklę jis ra
šo:

„...Iš kitos pusės dar yra žmonių, kurie 
laikosi religinių pažiūrų, atlikinėja religi
nes apeigas, lanko maldos namus. Todėl 
tikinčiųjų religinių poreikių patenkinimui 
respublikoje veikia gausus bažnyčių, cerk
vių ir kitų maldos namų tinklas, kur tikin
tieji gali laisvai melstis ir atlikinėti religi
nes apeigas. Katalikų dvasininkams rengti 
veikia tarpdiecezinė kunigų seminarija 
Kaune. Jos mokymo planai atitinka Vaka
rų pasaulyje veikiančių šios srities moky
mo įstaigų programas. Kiekvienas dvasi
ninkas dirba toje religinėje bendruomenė
je, kurioje jis yra įregistruotas. Tačiau, 
reikalui esant, suderinus tai su vietiniais 
valdžios organais, jis gali atlikinėti religi
nes apeigas ir kitose religinėse bendruo
menėse.

Toliau K. Tumėnas išdėsto, ko negalima 
daryti.

„Dvasininkai ir religiniai susivienijimai 
gali užsiimti religine veikla, tenkinančia 
tikinčiųjų poreikius. Socialinis aprūpini
mas, sportas, švietimas ir kitos visuome
nės gyvenimo sferos negali įeiti į religinių 
susivienijimų veiklą. Todėl jiems nepri
klauso steigti savišalpos kasas, bibliotekas, 
mokyklas ar ratelius, rengti ekskursijas, 
užsiiminėti labdarybe. Tas pat yra su reli
ginėmis eisenomis ir apeigomis, jei jos 
vyksta ne maldos namuose, šventoriuje, 
kapinėse. Apskritai religinės apeigos nega
li pažeidinėti visuomeninės tvarkos ir 
žmonių pilietinių teisių.

Kadangi religija yra privatus piliečių 
reikalas, tai dvasininkai, maldos namai, 
religiniai centrai yra išlaikomi tikinčiųjų, 
jų savanoriškomis aukomis. Dvasininkai 
ar religinės bendruomenės atstovai negali 
nustatyti, privalomų mokesčių tikintie
siems, religinių patarnavimų kainos, kalė
doti. Savo ruožtu valstybinės įstaigos gali 
ir turi pasidomėti, ar religinėse bendruo
menėse surinktos lėšos nėra švaistomos, 
pasisavinamos, ar jos panaudojamos reli
giniams tikslams. Tai atitinka ir pačių ti
kinčiųjų interesus.“

Iš šitos citatos matyti, kad dvasininkai 
ir religiniai susivienijimai gali užsimti re
ligine veikla, tenkinančia tikinčiųjų po
reikius. Kas tie poreikiai — nieko nepasa
kyta. Tačiau aiškiai pasakyta, kad toks 
nekaltas dalykas, kaip labdarybė, j tų po
reikių sritį nebeįeina...

Tačiau nors įsakmiai pabrėžta, kad dva
sininkai ir religiniai centrai išlaikomi lais
vomis tikinčiųjų aukomis, vis dėlto vals
tybinės įstaigos įpareigojamos žiūrėti, ar 
surinktos lėšos nėra švaistomos ir pasisa
vinamos. Vadinasi, dvasininkas, gavęs sa
vanorišką auką, negali ja naudotis, nepra
nešęs apie tai valdžios įstaigoms. Dar dau

giau — K. Tumėnas pyksta, kad kalbantie
ji apie religijos persekiojimą, šitos būte- 
nybės nesupranta ir apie ją neužsimena:

„Tarybų valstybė yra už tai, kad patys 
tikintieji kuo demokratiškiau tvarkytų re
liginės bendruomenės reikalus. Reikia pa
stebėti, kad tie, kurie užsienyje šmeižia 
Tarybų šalį, rašo apie tariamą religijų 
persekiojimą mūsų šalyje, apie šią Tary
bų valstybės poziciją neužsimena. Taip 
jiems lengviau drumsti vandenį ir taria
mai ginti tikinčiųjų reikalus, o iš tikrųjų 
iškraipyti tarybinius įstatymus, šmeižti 
mūsų tikrovę.“

Religijos centrai Lietuvoje esą tinkamai 
sutvarkyti ir palaiko normalius ryšius su 
Vatikanu.

„Lietuvoje veikią religiniai centrai, kaip 
katalikų vyskupijų kurijos, rusų stačiati
kių vyskupija, sentikių taryba, liuteronų 
konsistorija turi normalias sąlygas >savo 
veiklai — patalpas, ryšius, transportą ir 
kt. Lietuvos katalikų bažnyčios vadovybė 
palaiko ryšius su Vatikanu, dalyvauja 
bažnyčios susirinkimuose ir kituose rengi
niuose. Šiais metais Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojas vys
kupas J. Labukas Vatikane atstovavo Lie
tuvos katalikų dvasininkams vyskupų si
node.

Tarybiniams įstatymams dėl religijų vi
siškai pritaria ir dauguma tikinčiųjų. Įsta
tymų laikosi didžioji dvasininkijos dalis. 
Tačiau dar pasitaiko tokių kulto tarnų ar
ba tikinčiųjų, kurie laužo tarybinius įsta
tymus religijų klausimu, bando kiršinti ti
kinčiuosius. Vis daugiau dvasininkų atsi
riboja nuo tokio plauko veikėjų ir savo 
laiškuose vyskupijų valdytojams smerkia 
jų veiklą.“

Atseit, Lietuvos katalikų hierarchija pa
laiko ryšius su Vatikanu, nors dar esama 
kulto tarnų, kurie laužo tarybinius įstaty
mus ir kiršina tikinčiuosius. Nieko nepa
sakyta, ar prie jų priskaityti ir tie vysku
pai, kuriems draudžiama ne tik eiti savo 
pareigas, bet ir koją iš namų iškelti?

Religijų reikalų tarybos įgaliotinis, įspė
jęs vietinius valdžios organus gilintis į 
įstatymų laikymąsi tikinčiųjų atžvilgiu, 
kartu nurodo, už ką numatomos bausmės.

„Antra vertus, prieš sąmoningus įstaty
mų pažeidėjus, ypač organizatorius, reikia 
sudaryti visuomeninio pasmerkimo atmos
ferą. Už sistemingą ir grubų įstatymų ne
silaikymą valstybė yra numačiusi admi
nistracinę ir baudžiamąją atsakomybę. Ji 
taikoma už vengimą registruoti bendruo
menes, už religinių ceremonijų ir eisenų 
rengimą, pažeidžiant nustatytas taisykles, 
bei mokyklų ir būrelių, susijusių su reli
gijos mokymu, steigimą.

Baudžiamoji atsakomybė numatyta ir už 
prievartinį mokesčių ir rinkliavų organi
zavimą, už dokumentų ir atsišaukimų, ra
ginančių nevykdyti tarybinių Įstatymų 
kultų klausimais, platinimą, apgaulingą 
fanatizmo kurstymą, apeigų, pažeidžiančių 
viešąją tvarką, organizavimą.“

Nekaltai skambantis grasinimas „už re
liginių ceremonijų ir eisenų rengimą... bei 
mokyklų ir būrelių, susijusių su religijos 
mokymu steigimą“, tur būt, yra pats skau
džiausias, nes jis praktiškai draudžia vie
šas pamaldas, katekizaciją ir apskritai re
ligijos mokymą.

J. Kantautas

dies ir padėtų tapti pilnaverčiu žmogum, kad galė
čiau kažką prasmingo padaryti savo kraštui, nes nei 
jūs, nei panašūs į jus nieko gero jam nepadarys. Aš 
privalau išpirkti kitų kaltę.

— Puspročio svaičiojimai! — Motina taip tren
kė ant stalo šakutę, kad ji net pašoko ir nukrito ant 
grindų prie išsigandusio Kiko kojų. — Neklausyk 
tėvų, nesiskaityk su jais, bet žinok, kad mūsų pagal- 
gos tada nebesulauksi.

— Aš jos ir neprašysiu.
— Smarkus, kol sotus. Pažiūrėsim, ar ilgai 

purkštausi. Pažiūrėsim.
— Kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi, — tarė tė

vas, neslėpdamas savo nepasitenkinimo-
Aš pakilau iš užstalės ir išėjau į kiemą. Buvo 

labai šiltas, tvankus vidurvasario vakaras. Kažkur 
skambėjo juokas,pro langus veržėsi muzika. Blyškia 
neoninių žibintų šviesa užlieta gatve praūždavo dul
kinas autobusas, palikdamas slogų, ilgai tvyrantį 
benzino dūmų tvaiką. Nė vienas lapas sode nejudė
jo. Karštas oras dvelkė į sukaitusį veidą, kurio vie
na pusė vis dar trūkčiojo.

Po obelim stovėjo sudedamoji lovelė. Aš atsi
guliau ant jos, užsidegiau cigaretę ir, pūsdamas į 
viršų dūmus, stebėjau patekantį tirštai geltonos spal
vos mėnulį: labai didelis, labai apvalus, paslaptin
gas, jis pamažu kilo pilkšvai mėlynu dangumi ana
pus tamsių medžių ir aštrių namų stogų, žvaigždžių 
nebuvo matyti.

Staiga pasijutau pavargęs ir labai vienišas. O, 
kaip šitie namai man įkyrėjo, kaip viskas juose sve- \ 
tima. Aš turiu namus ir neturiu jų- Liūdna. Be ką 
galiu pakeisti? Nieko. Visi čia esam svetimi, nors 
gyvename po tuo pačiu stogu, nors esam viena šei
ma. Metai po metų tolome vienas nuo kito, kaip 
iširusio plausto rąstai, srovės nešami į skirtingas pu
ses, ir dabar jau beviltiška tikėtis, kad į šiuos namus 
grįš ramybė, džiaugsmas ir palaima, ko, galimas 
daiktas, niekada ir nebuvo.

„I LAISVĘ“ NR. 61
Šis paskutinis „Į Laisvę“ numeris pa

teikia du ypačiai vertingus straipsnius, 
kuriuos turėtų gerai išstudijuoti kiekvie
nas, besidomįs Lietuvos ir išeivijos klausi
mais. Pirmasis straipsnis yra dr. V. Var- 
džio „Brežnevo tautybių politika ir Lietu
va“. Pasiremdamas Lenino, Stalino, Chruš
čiovo, Brežnevo ir žinomų rusų mokslinin
kų išvedžiojimais, jis labai įtikinančiai 
įrodo, kad galutinis komunizmo tikslas yra 
ne tautų suartėjimas, bet asimiliacija, ga
lutinis susijungimas į vienalytį organą — 
sovietinę tautą, nors tas susijungimas už
truktų ir 300 metų. Kitais žodžiais tariant, 
Sovietų Sąjungos vadovų tikslas yra val
domųjų tautų surusinimas.

Slaviškųjų tautų (ukrainiečių, baltaru
sių) asimiliacija žymiai lengvesnė. Sun
kiau yra su Centr. Azijos mahometonų ir 
Baltijos erdvės (lietuvių, latvių, estų) tau
tomis. Tos tautos sunkiai asimiliuojasi, to
dėl jų rusinimui prisieina vartoti imigra
cijos — tautų perkraustymo metodą. Ypa
čiai sunkiai pasiduoda asimiliacijai lietu
viai, kurie iki šiol dar vis išlaiko didžiau
sią savo tautiečių procentą Lietuvoje.

Antrasis didelio dėmesio vertas yra prof. 
A. Maceinos straipsnis „Busimoji mūsų 
veikla“. Čia įžvalgusis mūsų filosofas, 
taikliai aptaręs tremties ir tremtinio są
vokas, nebijo mesti drąsų šūkį — tėvynėn 
negrįšime nė vienas! Padaręs tokią išvadą, 
jis -siūlo organizuoti ilgalaikės tremties 
veiklą, kurios pagrindas būtų lietuviško
sios kultūros puoselėjimas, kartu atsklei
džiant sovietinį melą, kaip dabarties isto
rijos priešingybę. Jis siūlo telkti ne mate
rialinius, bet kultūrinius fondus, ir suda
ryti geležinius veikliausių žmonių bran
duolius, kurie savo kūrybine veikla apsau
gotų lietuvybės židinius nuo galutinio iš
blėsimo. Tai būtų, anot profesoriaus Ma
ceinos, naujos vilties sąjūdis, padedąs ap
siginti nuo buržuazėjimo ir nutautimo.

ŠVENTŲJŲ METŲ KOMITETAS
Romoje sudarytas Šventųjų metų komi

tetas. Jam talkins penkios pagalbinės sek
cijos.

Į komitetą išrinkti: vysk. A. Deksnys — 
pirm., prel. L. Tulaba — vicepirm., nariais 
— A. Žemaitis, prel. V. Mincevičius, kun. 
V. Kazlauskas ir kun. V. Rimšelis.

P. MALDEIKIU1 70 M.
Žymusis pedagogas, rašytojas ir visuo

menininkas P. Maldeikis sulaukė 70 m. 
amžiaus. Lietuvoje jis vadovavo Aklųjų 
Institutui, mokytojavo Marijampolės mo
kytojų seminarijoje, Kauno IX vidurinėje 
mokykloje (buv. jėzuitų gimnazijoje), ka
ro metais suorganizavo Kauno mokytojų 
seminariją, pokaryje buvo Hanau lietuvių 
gimnazijos direktorium.

šiuo metu P. Maldeikis gyvena Phoenix, 
Arizonoje.

PASITRAUKĖ REDAKTORIUS
Po ketvertų metų darbo Australijos Lie

tuvių Bendruomenės laikraščio „Mūsų Pa
stogė“ redaktorius A. Mauragis pasitrau
kė iš redaktoriaus pareigų. Nedėkingas yra 
lietuviškųjų laikraščių redagavimo dar
bas, ką ir A. Mauragis savo atsisveikinimo 
žodyje net su nusivylimu pabrėžia:

„Labai dažnai būna liūdna, kai reikia at
sisveikinti su mielu draugu ar su įprastu 
darbu, kurį mylėjai ir kurį tebemyli. Ir 
man dabar liūdna, kai po sunkaus, bet 
mielo darbo sakau sudiev savo mieliems 
„M. P.“ bendradarbiams, skaitytojams ir 
visiems tiems, kurie man padėjo šį sunkų 
darbą dirbti. Dar labiau liūdna, kai neži
nau, kam palikti savo darbą, kai negaliu 
Jums, mieli skaittytojai, pristatyti naujo 
redaktoriaus ir todėl esu priverstas iki 
ALB Tarybos suvažiavimo šį darbą tęsti, 
kad nenuvilčiau „M. P." skaitytojų. Liūd
na, dar ir dėl to, kad nepajėgiau per ketu- 
rius metus užgesinti karštu degančių aist
rų ir destruktyvinio darbo, kurį veda įvai
rūs ekstremistai, jie trepsi kojomis ir ke
lia dulkes, nuo kurių jau sunku kvėpuoti 
ir akys ima ašaroti.“

Kas bus naujasis „Mūsų Pastogės“ re
daktorius — dar neaišku.

MIRĖ U. JANKUTĖ
Atvykusi iš Čikagos į Torontą aplankyti 

savo seserų, ten mirė Urtė Jankutė (68 
m.), Martyno Jankaus duktė. Kanadoje 
dar gyvena dvi M. Jankaus dukterys.

Salomėja Nėris
GYVENIMO GIESMĖ

Gyvenimas mano — vėjas palaidas!
Kaip sakalas skrieja per tyrus laukus.
Gyvenimas mano — pavasario aidas.
Gyvenimas mano — tai sapnas klaikus.

Aš myliu gyvenimą — jauną, ugningą, 
Kaip myli pavasarį lauko gėlė!
Aš myliu gyvenimo džiaugsmą aistringą, — 
Stipriai — kaip jaunystė temoka mylėt.

O žeme, o motina mano brangioji!
Mielai tu puošiesi žiedais ir krauju. — 
Jei burtus tavuosius pakeistų man rojum, 
Tai būtų ilgu man, ilgu man be jų!

Aš myliu tave, gaivalingas pasauli!
Gal būt, kaip žvėris tu mane sudraskysi?

Vis tiek — aš ir mirsiu šypsodamos saulei, 
Ir saulė degs mano akyse!
1927
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Prof. J. Brazaitį palaidojus Rytprusiu spaustuvės
Prof. Juozas Brazaitis (Ambrazevičius) 

buvo gimęs 1903 m. gruodžio 9 d. Taigi iš
keliavo amžinybėn beveik 71 metų sukak
ties išvakarėse. Jo asmenybė perdaug ša
kota, atliktieji darbai perdaug dideli, kad 
būtų galima šio laikraščio rėmuose plačiau 
apie tai pasakyti.

Pasiremdami jo kolegos ir vienminčio 
prof. Antano Maceinos straipsniu, parašy
tu J. Brazaičio 70 metų sukakties proga 
(Aidai, 1973 m., Nr. 10), pabandysime iš
kelti nors vieną kitą charakteringesnį a. 
a. prof. J. Brazaičio bruožą.

**•
Iki 1941 m. pradžios J. Brazaitis buvo 

žinomas kaip geras mokytojas, profeso
rius, vadovėlių autorius, ateitininkų veikė
jas, „XX Amžiaus“ redakcijos narys, o 
taip pat {vairių komisijų bendradarbis. 
1941 m. balandžio vidury Lietuvos Akty
vistų Fronto karinio štabo sudarytoje lai
kinojoje Lietuvos vyriausybėje jis buvo 
numatytas švietimo ministru. Tačiau ka
rui prasidėjus, ir Škirpai negalint iš Ber
lyno išvykti, J. Brazaičiui teko ir ministro 
pirmininko pareigos. Nuo to laiko jis įžen
gė i aktyvios politikos lauką. Dar daugiau, 
kaip aktyvus 1941 m. sukilimo organizato
rius, jis tuo pačiu įžengė ir į Lietuvos is
toriją. Koks sunkus ir nedėkingas buvo 
laik. vyriausybės darbas, kol vokiečių oku
pacinė valdžia jį galutinai nutraukė, nebė
ra reikalo ir kalbėti. J. Brazaitis stovėjo 
to darbo priekyje, jis laidojo kritusius su
kilėlius, organizavo bebandančios atsikur
ti Lietuvos ūkį, švietimą ir kultūrinį gyve
nimą. Laisvosios Lietuvos gyvybės siūlui 
nutrūkus, J. Brazaitis atsistojo Liet. Fron
to Bičiulių’ priešakyje ir toliau reiškėsi po
litiniame gyvenime. įsitraukdamas į Vilko 
darbą.

Kultūrininkas J. Brazaitis buvo iš pri
gimties. Jis buvo siela ir pradininkas visų 
sąjūdžių, kurie siekė aukštesnio Lietuvos 
kultūrinio lygio. Jis dalyvavo steigiant 
„XX Amžių“, ruošiant deklaraciją „Į or
ganinę valstybės kūrybą“, skaitė paskai
tas Studijų savaitėse, pats rašė ir kitus ra
gino rašyti apie Lietuvos kultūrininkus, 
laisvės kovotojus ir kankinius.

Lietuvos laisvinimo byloje J. Brazaitis 
taip pat daugiau reiškėsi kultūrinėje — 
žodinėje plotmėje. Jis stengėsi informuoti 
pasaulį, kas yra Lietuva ir kas su ja atsi
tiko. Tam reikalui jis parašė „In the Na
me of Lithuanian People“, „Living of Free
dom“, „Appeal to the United Nations on 
Genocide“, „Allein, ganz allein“ ir kt.

Jau minėta, kad J. Brazaitis reiškėsi ir 
kaip mokslininkas. Išvardinti visus jo 
mokslinius darbus šioje vietoje neįmano
ma. Paminėtina gal tik tai, kad jis parašė 
du stambius literatūrinius veikalus (apie 
Vaižgantą ir Lietuvos rašytojus), rengė 
pats vienas ir su kitais lietuvių literatūros 
vadovėlius ir paskelbė ilgą eilę studijų 
įvairiuose žurnaluose.*•«

Pasižymėjo J. Brazaitis ir kaip žurnalis
tas. Per 30 metų jis aktyviai savo rašiniais 
rėmė „Lietuvą“, „XX Amžių“, „Į Laisvę“, 
„Darbininką“ ir kt. Dėl nepaprasto temų 
aktualumo stiliaus vaizdingumo ir minties 
aiškumo jis buvo pripažintas vienu iš pa
čių geriausių žurnalistų ir apdovanotas 
kun. J. Prunskio 1972 m. įsteigta žurnalis
tikos premija.

Į žurnalistinį darbą jis žiūrėjo nepa
prastai rimtai, nes žurnalistų idėjos įtai
goja kasdieninį gyvenimą, leidžia skaity
tojams pajusti jo pulsą. Norėdamas vaiz
džiau žurnalisto darbą ir atsakomybę api
būdinti, jis išsireiškė, kad maldos prašymą

„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 45) vedamaja
me „Svetimi malūnai“ rašo apie sovietinę 
propagandą ir jos įtaką kai kuriems išei
viams. Be kita ko, ten sakoma:

„Nėra ko stebėtis, kai į sovietinį malūną 
patenka mažytės žuvelės — menkos orien
tacijos žmonės, bet reikia nustebti, kai jin 
patenka žvalios orientacijos asmenys. Nu
važiavę okupuoton Lietuvon, jie patiria 
daug dėmesio, paslaugumo ir, sentimento 
pagauti, ima giedoti ditirambus bei pilti 
vandenį ant sovietinės propagandos malū
no. Tai neapdairūs tautiečiai, kurie išeivi
jai garbės nedaro. Dėl to pagrįstai sako 
naujausias atbėgėlis iš okupuotos Lietu
vos Aloyzas Jurgutis, kad neapdairūs žmo
nės į Lietuvą neturėtų važiuoti. — Dar 
liūdnesni yra tie atvejai, kai neva kovoto
jai prieš sovietinę Lietuvos okupaciją pra
deda malti sovietinio malūno ritmu. Tai 
tie asmenys, kurie, prisidengę griežtu anti
komunizmu, ima niekinti žymiuosius išei
vijos veikėjus, kaltinti juos palankumu so
vietams bei komunistams. Tai senas sovie
tinės propagandos triukas, paremtas Vol- 
taire'o posakiu: „šmeižkite, šmeižkite, vis 
kas nors prilips“. Vienu metu išeivijos 
laikraščių redakcijoms buvo pradėti siun
tinėti laiškai, siekią sukompromituoti žy
mų veikėją. Jų šaltinis ir tikslas buvo la
bai aiškus, tačiau vienas laikraštis neiš
kentė ir paskleidė viešai. Tai buvo pasi- 
tamavimas svetimam malūnui. Yra biule
tenių, prisidengusių griežtu antikomuniz
mu ir kartu pasitarnaujančių sovietiniam 
malūnui. Jie skelbia pavardes išeivijos 
veikėjų, kurie, jų nuomone, yra palankūs

„kasdieninės duonos duok mums šian
dien“, galima būtų pakeisti prašymu: „są
žiningų žurnalistų duok mums šiandien“.

***
Paskutiniaisiais metais J. Brazaitis, li

gos knakinamas, vis labiau traukėsi iš vie
šojo gyvenimo. Pagaliau jis turėjo išgy
venti ir beveik neišvengiamą vienišumo 
jausmą, nes, anot prof. Maceinos, „visuo
menei žmogus yra įdomus tik tol, kol yra 
našus“. Tačiau, per daug nesiskųsdamas, 
jis tam pačiam draugui prof. Maceinai ra
šė: „...O mintim pabuvoju kiekvieną die
ną Lietuvoje, pabuvoju šviesiai, nes žinau, 
kad ten yra tokių, kurie apdairiai, ištver
mingai tęsia darbą, iš kurio mes turėjome 
trauktis“.

Šiandien, kai prof. J. Brazaitis jau yra 
galutinai pasitraukęs iš žemiškojo darbo, 
daugelis mūsų su rūpesčiu ir neviltim 
žvalgosi aplinkui, ieškodami, kas galės šį 
didįjį žmogų ir darbininką pavaduoti.

ji

VYSK. LABUKAS PAS POPIEŽIŲ
„Catholic Herald“ (lapkr. 22 d.) rašo, 

kad popiežius Paulius VI priėmė vyskupų 
sinode dalyvavusį Lietuvos vyskupą Ma
tulaitį — Labuką. Buvęs aptartas naujų 
vyskupų paskyrimo reikalas.

Ta pačia proga laikraštis platokai apra
šė Vaclovo Sevruko bado streiką, kurį jis 
paskelbė Lietuvių koplyčioje Vatikano ba
zilikoje, dalyvaujant apie 50 žmonių.

Pirmasis sekretorius prie Lietuvos išei
vių ambasados Stasys Lozoraitis (taip jį 
tituluoja laikraštis) pranešęs, kad vysku
pų sinodui ir kitoms tarptautinėms orga
nizacijoms pasiųstas penkių Lietuvoje tei
siamų kunigų memorandumas.

Kitas katalikų laikraštis „Church Ti
mes“ praneša, kad dr. Sacharovas įteikęs 
memorandumą vyskupų sinodui ir pasau
lio bažnyčių tarybai, prašydamas užtarti 
Lietuvoje teisiamus kunigus ir G. Vins, 
Ukrainos baptistų vadą. Ta proga laikraš
tis mini Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikas, kurių iki šiol KGB nepajėgė sustab
dyti.

LIETUVIO NAMAS BE SAVOS SPAUDOS 
ATRODO NEJAUKUS IR ŠALTAS.

AR SKAITOTE „E. LIETUVĮ“ IR NIDOS 
KLUBO KNYGAS?

komunistams. Tuo būdu juos bando kom
promituoti ir išjungti iš visuomeninės 
veiklos. Tikrovėj e betgi komunistams dau
giau pasitarnauja tokie biuleteniai, negu 
kas kitas.“

„Dirva“ (Nr. 76) išspausdino J. Gliaudos 
pasikalbėjimą su LB Kultūros Tarybos 
pirm. A. Kairiu. Įdomus yra A. Kairio nu
sakytas kultūrinės veiklos planas, kuris 
jau seniai turėjęs būti paruoštas. Paklaus
tas, kas yra kultūrinės veiklos svarbiau
sieji dalykai ir rūpesčiai, jis atsako:

„Moksliniai dalykai labiausiai mums rū
pi. Kokios kultūrinės sritys kultivuoja
mos? Kokiam darbui angažuotini asme
nys? Mano nuomone, tokie moksliniai ar 
meniniai projektai turi būti vykdomi, ku
rie turi tiesioginės reikšmės Lietuvių kul
tūrai ir jo kultūrinei pažangai. Pavyzdžiui: 
Lietuvos valstybės ir tautos istorija, Lietu
vių kalba ir jai giminingi dalykai, Lietu
vių literatūra savo ir svetimomis kalbo
mis. Lietuvių menas, muzika ir dainos, 
Lietuvių tautosaka ir tautiniai šokiai, Lie
tuvių reprezentaciniai leidiniai savo ir 
svetimomis kalbomis, Žymieji lietuviai: 
monografijos, biografijos ir atsiminimai, 
Teatras ir teatrologija ir kt.

Obejėktai, kurie neturi ryšio su mūsų 
kultūra, neturėtų būti finansuojami išeivi
jos sudėtais pinigais. Pvz. kompiuterių 
mokslas, skridimas į erdves, nors ir lietu
vių mokslininkų darbai, neįeitų į Kultūros 
tarybos rūpesčių skyrių. Mums rūpi dvasi
niai mūsų tautos lobiai. Tokiems darbams 
pirmenybė.“

Kai 1864 m. rusai uždraudė lietuviams 
spaudą, tai laikraščių ir knygų spausdini
mas buvo perkeltas į Mažąją Lietuvą. Ra
šoma, kad pirmasis į Rytprūsius kelią pa
rodė vysk. M. Valančius. Spaudos draudi
mo metais (1864-1904) ten buvo atspaus
dinta D. Lietuvai skirtų apie pusantro 
tūkstančio atskirais pavadinimais knygų 
ir laikraščių. Tie leidiniai buvo spausdina
mi Tilžėje, Ragainėje, Bitėnuose ir kt. O 
iš ten slaptai knygnešių gabenami į Lietu
vą. Tai spaudos sukakties proga susipažin
kime su tomis spaustuvėmis, kuriose buvo 
spausdinamas lietuviškas žodis.

Pirmieji mūsų tautinio atgimimo laik
raščiai buvo spausdinami Ragainėje, Alba
no ir Kibelkos spaustuvėje. Čia buvo pra
dėti spausdinti „Aušra“ ir „Varpas“. Vė
liau šie abudu laikraščiai buvo spausdina
mi Tilžėje.

Otto von Mauderode buvo viena seniau
sių spaustuvių Tilžėje. Joje labai daug at
spausdinta lietuviškų knygų.

Didelės reikšmės knygų spausdinime tu
rėjo Tilžės spaustuvė Lituania. Ji išsilaikė 
iki antrojo karo. Jos savininkas buvo E. 
Jagomastas, kurį vokiečiai sušaudė.

J. Reylanderio & Sohn spaustuvėje dau
giausia buvo spausdinamos lietuviškos 
maldų knygos. Čia visi darbai buvo atlie
kami, susitarus su Lietuvos kunigais.

Tilžėje Weyerio ir Arnoldo spaustuvė 
spausdino laikraštį „Šviesa“. Čia buvo at
spausdinta daug ir lietuviškų knygų.

Tilžėje veikė Jurgio Mikšo spaustuvė. 
Čia kurį laiką buvo spausdinama „Aušra“.

J. Šenkės (Schoenke) spaustuvėje Tilžė
je buvo spausdinamas „Varpas“ ir kiti lei
diniai.

J. Zabermaną už lietuviškų knygų spaus
dinimą ilgą laiką persekiojo vokiečių ir 
rusų policija.

Tilžėje nuosavą spaustuvę buvo įsigijęs 
ir M. Jankus, kurią vėliau perkėlė į Bitė
nus. Joje buvo daug spausdinama įvairių 
pakraipų laikraščių ir knygų. Spausdino 
pigia kaina, o kartais ir visai veltui, todėl 
M. Jankų dažnai slėgdavo spaustuvės sko
los.

Rusai į Tilžę siuntė savo šnipus, kad su
žinotų, kas spausdina, rašo, redaguoja ir 
finansuoja. O svarbiausia buvo sužinoti, 
kas neša per sieną ir platina Lietuvoje. 
Rusija reikalavo, kad Vokietijos vyriausy
bė uždraustų Tilžėje spausdinti lietuviškus 
(revoliucinius) laikraščius ir knygas. Tuo 
reikalu M. Jankus buvo iškviestas net į 
Berlyną. Jis ten gynė lietuvišką spauidą 
ir įrodė:

.Kad uždraudus spausdinti lietuviš
kus leidinius Prūsuose, šimtai Tilžės

Lietuva 1916 m.
1

LIETUVIŲ TAUTOS TARYBOS 
ATSIRADIMAS

1916 m. balandžio 16 d. „Išeivių Drau
gas“ rašė (kalba netaisyta): „Štai Rygos 
Garso pranešimas apie istorišką lietuvių 
suvažiavimą Petrograde, kurs nurodys Lie
tuvai kelius, kuriais turės žengti prie at
gimimo iš po gaisrų ir karės baisenybių. 
Centralinis Lietuvių Draugijos Komitetas 
23-25 vasario šaukė Petrapilin lietuvių or
ganizacijų, užsiimančių šelpimu nukentė
jusių dėl karės žmonių, o taip gi ir įžymes
nius asmenis, visuomenės veikėjus, kurie 
galėtų būti naudingi tame šalpos darbe.“

Be šalpos reikalų, suvažiavimas svarstė 
ir politinius reikalus. Apie tai „Išeivių 
Draugas“ taip rašo: „Toliaus skaitoma be
ne svarbiausioji suvažiavimo rezoliucija, 
tai apie įsteigimą Jungtinės Tarybos, kuri 
taip skamba: Renkamas organas sudary
mui nukentėjusių dėl karės lietuvių šelpi
mo darbo, paruošimui grąžinimo atgal tė
vynėn lietuvių pabėgėlių, medžiginiam ir 
moraliniam šelpimui užimtos (vokiečių 
okupuotos) Lietuvos. Renkamas organas 
tuo supratimu, kad vykinimas pažymėtųjų 
trijų vyriausiųjų tikslų ankštai surištas su 
plačiu informavimu visų kitų tautų apie 
Lietuvių Tautą ir prisidės prie teisingo iš
rišimo lietuvių Tautos klausimo karei pa
sibaigus. Norint pasiekti juo plačiausios 
lietuvių visuomenės atstovavimo, organui 
savo darbą plečiant, kviečiami atskiri 
žmonės, atskirų visuomenės srovių nuro
dymui. Kad galėtų toji Taryba, užtvirti
nus jos įstatus valdžiai, tuojaus pradėti 
veikti, reikia išrinkti jon įeinančius as
menis. Sulig įstatų ineina jon šių organi
zacijų atstovai: Centralinio Liet. Draugi
jos Komiteto 8 atstovai, Petrapilio ir Mas
kvos Komitetų pabėgėliams šelpti po 2 at
stovu, Rygos ir Odesos Komitetų — po vie
ną. Po to prirenkami dar devyni. Suvažia
vimas nurodė slaptu balsavimu visus mū
sų keturis Dūmos atstovus: Yčą, kun. Lau
kaitį, Januškevičių ir Keinį ir dar šiuos: 
kun. prof. Bučį, Pureną, Mašiotą, Grinių 
ir rašytoją Baltrušaitį.“

„Išeivių Draugas“ suvažiavimo aprašy
mą baigia šiais žodžiais: „Seimas, kurio 
aprašymą pateikė „Rygos Garso“ kores
pondentas, tarp kitų nusprendimų, padarė 
vieną labai svarbų: tai įsteigė Lietuvių 
Tautos Tarybą, kuri atstovautų politikoje 
lietuvių tautą. Užvadinta ta, tiesa, kitaip: 
Jungtinė Taryba, bet ne užvardijime svar
ba. Ant kiek tas galima bus Rusijoje, toji 
Taryba atstovaus Lietuvą. Jos įstatai kol 
kas mums nežinomi.“

T. V.
(b. d.) 

spaustuvių darbininkų netekusių darbo, ir 
spaustuvių savininkai, o kartu ir valdžia, 
nustosią gražaus pelno ir pajamų. Vokiš
koji valdžia buvo įtikinta. Lietuviška spau
da apginta dar nuo vieno uždraudimo“. 
(„Mūsų Pastogė“, 1954 m. Nr. 32).

Rytprūsiuose išspausdintas knygas žmo
nės slaptai nešė per sieną ir platino Lietu
voje. Todėl siena ir dar platus pasienio 
ruožas buvo stropiai rusų saugojamas. Kas 
50-100 metrų stovėjo sienos sargybos ir jo
dinėdavo raitųjų žvalgų būriai. Kareiviai 
turėjo mokytų šunų, kurie žmones pėdo
mis sekdavo. Pasienyje turėjo įsitaisę 
bokštus, iš kurių stebėdavo žmonių judė
jimą. Kiek toliau nuo sienos buvo eilės 
„Kordonų", kur tikrindavo praeinančius. 
Taip pat geležinkelių stotyse ir upių uos
tuose žmones tikrindavo pasienio dalinių 
kareiviai ir žandarai. Be šių, dar pasieny
je slampinėjo finansų ministerijos tarnau
tojai (šmekeriai) ir gaudė kontrabandinin
kus. Bet ir tokia didelė pasienio apsauga 
nepajėgė sulaikyti į Lietuvą nešamo 
spausdinto žodžio.

Knygnešių darbas buvo sunkus ir pavo
jingas. Už knygų nešimą ir platinimą nu
kentėjo daugiau kaip tūkstantis žmonių. 
Be to, dar buvo sužeistų ir žuvusių. Tad 
minėdami 70 m. spaudos atgavimo sukaktį, 
prisiminkime, kad esame garbingųjų knyg
nešių palikuonys ir parodykime daugiau 
pagarbos savai knygai ir laikraščiui.

V. Vytenietis

LIETUVOJE
LANKĖSI E. TRENKNER

Vilniuje su labai dideliu pasisekimu 
koncertavo vokiečių pianistė Evelinde 
Trenkner. „Luebicher Nachrichten“ įsidė
jo jos atvaizdą, kuriame muzikė Vilniuje 
demonstruoja lietuvišką plakatą, skelbian
tį Kuprevičiaus atliekamą Bethoveno ir 
Vagnerio kūrinių koncertą.

KVARTETO GASTROLĖS AUSTRIJOJE
Vilniaus styginis kvartetas: A. Vainiū- 

naitė, P. Kunca, D. Katkus ir A. Vasiliaus
kas koncertavo Vienoje, Leobene ir Linze. 
Publikos ir spaudos susidomėjimas buvęs 
labai didelis. Čiurlionio kvartetas Linze 
įgrotas į magnetofono juostelę Austrijos 
radijui.

SENDAIKČIŲ TURGAVIETĖS
Lietuvoje ministrų taryba paskelbė to

kias sendaikčių pardavinėjimo taisykles:
Visos sendaikčių turgavietės respubli

kinio pavaldumo miestuose turi veikti vie
ną kartą per savaitę — šeštadieniais, o ra
jonų centruose — vieną kartą per savaitę 
— turgaus dieną.

Taisyklėse nurodoma, kad pardavinėti 
leidžiama tik naudotus asmeninio gardero
bo daiktus, kultūrinius buitinius bei ūki
nius reikmenis. Amatininkų dirbinius lei
džiama pardavinėti, tik turint finansų 
įstaigos pažymėjimą. Galima prekiauti tik 
nurodytoje turgavietėje ir tik tais savo ga
mybos dirbiniais, kurie nurodyti pažymė
jime. Šiuos daiktus turi teisę pardavinėti 
ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asme
nys.

Sendaikčių turgavietėse draudžiama 
pardavinėti valstybinės ir kooperatinės 
pramonės pagamintas medžiagas bei žalia
vas, šaunamuosius ir šaltuosius ginklus,

S&aitytoju taukai
TUO NIEKO NESIEKIAMA

(Atsakymas J. Vaišnorai į jo laišką — 
„Ko tuo siekiama?“)

Širdingai dėkoju Lietuvos Diplomatijos 
Šefui S. Lozoraičiui už laišką „E. Lietu
viui“, kuriame jis rašo, jog ąš suklydau, 
atpasakodamas vyskupų suvažiavimą, nes 
jame Romos-Katalikų Bažnyčios vyskupai 
visai nedalyvavo. Tuo, rodos, ir galėčiau 
baigti mano atsakymą J. Vaišnorai, nes aš 
neabejoju, kad J. Vaišnora skaitė S. Lozo
raičio laišką. Tačiau, paskaitęs laišką ati
džiai ir iki galo, spėju, kad J. Vaišnora no
rėtų kažko daugiau.

Jeigu aš padariau klaidą, atpasakoda
mas vyskupų suvažiavimą, tai nesuklydau 
paties reikalo esmės požiūriu. Reikalo es
mė yra štai kokia.

Visiems yra žinoma vieša paslaptis, kad 
nuo seniai katalikų aukštosios dvasiškijos 
tarpe vyrauja didelis nuomonių skirtumas 
Vatikano laikysenos klausimu Sovietų (ko
munistinių kraštų) atžvilgiu, šiuo metu 
vyrauja kardinolo Casserolli nuomonė, t. 
y. Vatikanas turi ieškoti bendradarbiavi
mo su Maskva. Kadangi kardinolas Casse
rolli yra Vatikano užsienio reikalų šefas, 
tai jis ir naudojasi visomis Vatikano poli
tikos priemonėmis. Bet yra daug vyskupų 
ir kardinolų, kurie galvoja priešingai — 
Bažnyčiai netinka bendradarbiauti, suda
rinėti „detantės“ sutartis su žmonių per
sekiotojais komunistais; iš to Bažnyčia 
nieko nelaimės, veikiau morališkai daug 
nustos, komunistai sutarčių nesilaikys, o 
tik išnaudos saviem reikalam ir kompro
mituos Bažnyčią. Tokios nuomonės yra 
ir pasauly pagarsėjęs Vengrijos kardinolas 
Mindszenty, nuo kurio neseniai Vatikanas 

taip pat karinius reikmenis, naujus daik
tus (mūsų šalies ir importinius), naują 
uniforminę aprangą, taip pat baltinius su 
įstaigų, organizacijų arba įmonių ženklais, 
religinio kulto reikmenis, lengvuosius au
tomobilius bei motociklus su priekabomis.

Už šių taisyklių pažeidimą administra
cinės komisijos prie rajonų (miestų) Ta
rybų vykdomųjų komitetų gali skirti iki 
10 rublių baudą. Nustatyta, kad ši bauda 
taikoma, jei pažeidėjo veiksmai nereika
lauja traukti jį baudžiamojon atsakomy
bėn.

RUSAI NEDALYVAUJA
Iškilmingai ii’ gražiai Lietuvoje buvo pa

minėta „Lietuvių poezijos lakštingalos“ 
Salomėjos Nėries 70 m. gimimo sukaktis. 
Iškilmingas posėdis įvyko akademinio ope
ros ir baleto teatro rūmuose. Jame dalyva
vo visuomenės rašytojų ir partijos atsto
vai.

Kaune ant S. Nėries kapo buv. Karo 
muziejaus sodelyje padėta gėlių puokštė. 
Iškilmėse dalyvavo KP CK atstovai Griš
kevičius, Barkauskas, Lengvinas ir kt.

Vilniaus bibliotekoje kultūros ministeris 
L. Šepetys atidarė S. Nėries sukakčiai 
skirtą parodą. Kalbėjo poetas Reimeris ir 
kt.

Lapkričio 15 d. Vilniuje S. Nėries vidu
rinės mokyklos kieme buvo atidarytas 
poetei paminklas. Dalyvavo Sakalauskas, 
Šepetys, Bieliauskas, Maldonis ir kt. Pa
minklas atidengtas ir Panevėžyje, kur poe
tė prieš 40 metų mokytojavo.

Pažymėtina, kad visų tų iškilmių apra
šymuose neminima nei viena rusiška pa
vardė. Net Charazovas, pats svarbiausias 
partijos bosas Lietuvoje, nesiteikė padėti 
gėlių puokštės ant kapo poetės, kuri savo 
skambiu žodžiu garbino Staliną ir buvo 
nuvykusi Maskvon parvežti jo saulės. Gal 
būt, kad S. Nėris ir pačioje savo raudonu
mo vasaroje rusams atrodė neištikima, o 
gal lietuviai nepanorėjo matyti svetimųjų 
prie savo mirusios poetės kapo ir jų ne
pakvietė.

Sukakties proga buvo paskirtos premi
jos muzikams už solo ir choro dainas S. 
Nėries eilėraščių tekstais. Pirmąją premi
ją gavo komp. J. Juozapavičius už penkių 
romansų ciklą „Diemedžiu žydėsiu“. Ant
roji atiteko komp. V. Kairiūkščiui už dai
ną „Kada manęs nebus“, o trečioji — 
kompozitoriams B. Grobulskiui ir V. Kai
riūkščiui.

GARSUS DIEVADIRBYS RIAUBA
Gudeliuose prie Plungės gyvena garsus 

medžio drožinėtojas arba liaudies skulpto
rius Stasys Riauba, neseniai atšventęs 70 
m. sukaktį. Tai vienas iš tų garsiųjų že
maičių dievadirbių, kuris per 30 metų 
puošė šventųjų statulomis ir rūpintojė
liais ūkininkų kiemų kryžius ir* pakelių 
koplytstulpius.

Atleistas nuo darbo kolūkyje, Riauba 
pradėjo drožinėti velnius, buožes, polici
ninkus, ponus ir amerikonus. Viename 
drožinyje jis esąs atvaizdavęs nusipenėju
sį „dipuko“ tipą. Už savo darbus, kurie 
yra pasiekę net tarptautines parodas, sa
vamokslis liaudies meistras apdovanotas 
valdžios garbės raštais.

ŠIMTASIS KNYGNEŠIO GIMTADIENIS
Panevėžyje šimto metų sukaktį atšventė 

buvęs knygnešys Juozas Stankevičius. Į šio 
žvalaus, pilno sąmojaus senuko sukaktį 
miesto biblotekoje buvo susirinkęs didelis 
būrys žmonių. Sukaktininkui įteiktas gar
bės raštas ir didžiulė gvazdikų puokštė.

atėmė Vengrijos primato titulą ir privertė 
atsistatydinti.

Taigi, kaip ant žemės, taip ir danguje — 
visur nesutarimai, kova, nuomonių skirtu
mai. Vatikane irgi ne dievai, bet žmonės — 
netobuli ir klaidingi.

Aš, kaipo komunistų okupuoto ir kanki
namo krašto — Lietuvos pilietis, šimtu 
nuošimčiu stoviu kardinolo Mindszenty pu
sėje — t. y. prieš Vatikano dabartinę poli
tiką.

Iš viso paliestasis klausimas yra labai 
įdomus. Jeigu J. Vaišnora šiuo klausimu 
rimtai domėtųsi, patarčiau atidžiai sekti 
kardinolo Casserolli veiklą ir perskaityti 
kardinolo Mindszenty atsiminimus, ar bent 
„Sunday Telegraph" rugsėjo mėnesį spaus
dintas atsiminimų ištraukas.

Stasys Kuzminskas

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS,
LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.
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AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo: P. Remėza — 5.00 sv„ 
J. Matutis — 3.50; J. Bielskis, P. Juška — 
po 2.00 sv.; P. Pajaujis — 1.75 sv., K. Ma
žylis — 1.50 sv., L. Šalkauskas, A. Merke
lis — po 1.00 sv., A. Mažeika, V. Gegeckas, 
A. Miliūnas — po 0.50 sv.

PRESTONAS
RUOŠIAMAS MINĖJIMAS

Gruodžio mėn. 12 d. suėjo 20 metų, kai 
buvo įsteigtas DRLS-gos Prestono skyrius.

Buvo laikai, kai skyrius buvo labai veik
lus. Šiuo metu, sumažėjus lietuvių skai
čiui, Prestono skyrius yra apsnūdęs. Vis 
dėlto skyriaus valdyba nutarė suruošti 20- 
ties metų skyriaus sukakties minėjimą. 
Ieškoma minėjimui patalpa. Apie Presto
no skyriaus 20 metų veiklą bus parašyta 
vėliau.

Linkiu Prestono lietuviams vėl atbusti 
ir įsijungti į skyriaus veiklą.

M. Ramonas

BRADFORDAS
ŠVENČIŲ PROGRAMA VYTIES 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

GLOUCESTERIS
SERGA P. LEDERIENĖ

Gloucestery pas dukrą gyvenanti P. Le- 
derienė kovo 9 d. atšventė 80 metų sukak
tį, kurią suruošė dukra A. Kučinskienė. 
Birželio 11 d. buvo išskridusį į Kanadą ap
lankyti sūnaus prof. K. Lederio, marčios ir 
anūkių. Rugsėjo 15 d. grįžo laimingai į na-
mus, bet gerai nesijautė. Lapkričio mėnesį

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — gruodžio 15 d., 12.30 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.

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.

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.

BRISTOLIS

Mūsų mylima motina
A. A. ONA SAKALAUSKIENĖ 

mirė š. m. rupgiūčio 1 d.
Nuliūdę sūnūs — 

Liudas su šeima ir Robertas

nugabenta į ligoninę.
Ligonę nuoširdžiai užjaučiame ir linki

me kuo greičiau pasveikti.
Skyriaus valdyba ir visi pažįstami

KALĖDŲ EGLUTĖ
Gloucesterio ir Stroudo DBLS skyrius 

gruodžio 28 d. 6 vai. p. p. ukrainiečių klu
be 37 Midland Rd. rengia vaikams Kalėdų 
eglutę.

Pavaišins vaikučius limonadu ir užkan
džiais, Kalėdų senelis apdovanos dovanė
lėmis.

Meninę dalį atliks vietinės mergaitės. 
Bus pravesta loterija. Po to veiks baras su 
įvairiais gėrimais ir pasilinksminimas.

Prašome visus ir iš visur kuo gausiau 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS

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.

VOKIETIJA
NORVAIŠOS DALYVAVO

Pasirodo, kad ankstyvesnieji vokiečių 
spaudos pranešimai buvo klaidingi — Jū
ratė ir Česlovas Norvaišos dalyvavo šokių 
varžybose Vokietijoje. Čia jiems pavyko 
pasiekti tik pusfinalį. Pagal iš Vokietijos 
gautas žinias, Norvaišos dabar turėtų bū
ti Anglijoje, kur jie ketina dar tobulintis 
šokių mene.

MIRĖ ALEKSANDRA VON DER ROPP
Baronienė A. von der Ropp buvo gimusi 

1910 m. Mlavoje (Rusijoje). Mirė 1974 m. 
lapkričio 9 d. Salzgitter'yje (Vokietijoje). 
Velionė buvo kilusi iš didikų šeimos. Tė
vas tarnavo Rusų Caro Armijoje kaip gy
dytoj as-generolas Sevastopolyje. Užėjus 
bolševikams, visa šeima persikėlė į Kur
šių žemę. Ištekėjo už Lietuvos vokiečio ba
rono Hanno von der Ropp ir gražiai gyve
no iki bolševikmečio Maldžiūnų dvare, Ro- 
zalymo valsčiuje. 1941 m. repatrijavo į Vo
kietiją.

Būdami vokiečiai ir evangelikai, gražiai 
sugyveno su vietos gyventojais ir sunkiais 
laikais — karo metų — daugelį mūsų žmo

nių išgelbėjo nuo beprasmiškų kančių. Ši 
giminė pasiliko garbinga ir pokariniais 
laikais Vokietijoje. Visi von der Ropp'ai 
stengėsi palaikyti ryšį su lietuviais ir 
jiems padėti. Į a. a. baronienės Angelės —■ 
Augustės — Aleksandros von der Ropp 
laidotuves susirinko labai daug didikų ir 
žymių asmenų iš Pabaltijo kraštų ir šiaip 
žymių asmenų.

Dekanas V. Šarka tarė Lietuvių Bend
ruomenės Vokietijoje vardu velionei atsi
sveikinimo, pagarbos ir didžios padėkos 
žodį. Ta proga jis pareiškė nuoširdžią pa
dėką baronui von der Ropp'ui už kiekvieną 
gerą darbą mūsų tautiečiams prieškari
niais laikais, karo metu ir už paslaugas, 
teikiamas dabar. Ant mirusios kapo buvo 
uždėtas gražus vainikas su trispalve. Ant 
kaspino buvo užrašas: „A. A. Lietuvių 
Tautos bičiulei geradarei — Didelis ačiū! 
Ilsėkis Viešpatyje! Lietuviai — Litauische 
Volksgemeinschaft“. Vainiką uždėjo: Ada 
Stasiūnienė, Elena Kairienė ir kun. V. Šar
ka. Laidotuvėse dalyvavo apie 200 žmonių. 
Karstas skendo gėlėse ir vainikuose. Ve
lionės vyras baronas von der Ropp'as pa
kvietė savo artimuosius į šermenis Haus 
der Gaeste — Lebenstedt'e. Čia jis padė
kojo visiems dalyviams už dalyvavimą lai
dotuvėse, pagerbiant mirusią žmoną, ku
ri labai daug prisidėjo prie dviejų bažny
čių suartėjimo.

Iš didikų von Ropp'ų giminės yra kilęs 
ir vienas didžiųjų ir garsiųjų katalikų vys
kupų — J. E. arkivyskupas Eduardas von 
der Ropp buvo Mogilevo vyskupas su sos
tu Petrapilyje. Iš čia jis valdė visus kata
likus, išsiblaškiusius visoje Rusijos impe
rijoje. Jis buvo visos Rusijos katalikų Met
ropolitu. Po revoliucijos buvo suimtas ir 
kalintas. Paskiau galėjo išvykti į Vilnių ir 
čia tapo Vilniaus arkivyskupu. Šis labai 
dievotas vyras įėjo į Lietuvos ir visos Baž
nyčios istoriją kaįp šviesi, didelė asmeny
bė.

NAUJA VOKIETIJOS LB TARYBA
Ir vėl pasibaigė trimetis, ir vėl reikėjo 

iš naujo rinkti Vokietijos LB Tarybą. Šie 
rinkimai pasižymėjo visos eilės LB apy
linkių apsnūdimu. Rinkimų komisijai iš 
kai kur tik po ilgų pastangų pavyko gauti 
rinkikų sąrašus. Panašiai buvo ir su kan
didatais. Jų buvo pasiūlyta tik 19, o 15 turi 
būti išrinkta į Tarybą. Balsavo šiek tiek 
virš 600 asmenų. Balsai pasiskirstė sekan
čiai:

1. Valiūnas, Jonas K. (406), 2. Natkevi
čius, Vincas (392), 3. Bernatonis, Alfonsas 
(384), 4. Diubinas, Bronius (368), 5. Luko
šius, Justinas (360), 6. Skėrys, Fricas 
(357), 7. Šmitas, Andrius (351), 8. Barasas, 
Jurgis (338), 9. Bylaitis, Vytautas (325), 
10. Grinius, Jonas (308), 11. Nevulis. Pet
ras (276), 12. Klimaitis, Jaunutis (261), 
13. šiušelis, Manfredas (260), 14. Dikšai- 
tis, Kasparas (258), 15. Nekvedavičius, 
Kristijonas (231).

Linkėtina, kad naujai išrinktoji Vokie
tijos LB Taryba iš naujo gyviau sujudėtų, 
ypač, kad jon patekusieji jaunieji (o jų 
yra visa eilė) išjudintų Vokietijos jauni
mą domėtis lietuviškuoju gyvenimu.

B. L.

BELGIJA
MIRUSIEMS PRISIMINTI

Lapkričio 3 d. Lieže nemažas būrelis lie
tuvių su kun. J. Petrošium susirinko sese
rų benediktinių koplyčioje pasimelsti už 
mirusius. Už visus mirusius, visais laikais, 
visose vietose, visokiais rysiąs surištų su 
mumis.

Po pamaldų suvažiavome į Robeimonto 
kapines, kur aplankėme kiekvieną aptver
tą ir netvertą kapą. Ant lentelių užrašy
ti ir nublukę vardai prikelia atmintyje 
gyvus žmones,, kurie dar taip neseniai 
vaikščiojo mūsų tarpe, skundėsi savo di
džiais negalavimais, ar dingo iš kart, per
mesti iš gyvųjų triukšmo į tylią kryželių 

paūksmę. Daugumoje — vidutinio amžiaus 
žmonės. Būdami neskaitlingi šiame kraš

Skelbiame spaudos 
platinimo vajų!

Šią savaitę visiems Europoje gyvenantiems 
skaitytojams siunčiame po du laikraščio egzemplio
rius.

Prašome vieną jų įteikti pažįstamam ar kaimy
nui, kuris laikraščio dar neskaito, ir paraginti jį už
sisakyti.

Jeigu pavyks surinkti 200-300 naujų skaityto
jų — mūsų finansinės problemos bus išspręstos.

„E- Lietuvio" kaina £5.50; pensininkams £4.00; 
Vokietijoje — 35 DM.

LIETUVIŲ NAMUOSE

Naujųjų Metų Sutikimas
ruošiamas gruodžio 31 d. Pradžia 9 vai. iki 3 vai. ryto.

Akordeono, gitaros ir plokštelių muzika. Įėjimas — 
įskaitant užkandžius £1.00.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

te, mes buvome susigyvenę tarpusavy ir 
susirišę stipriais bičiulystės ryšiais. Ir be
jėgiai mes sekam vieną po kito savuosius, 
išvykstančius į tą nesugrįžtamą šalį.

FOLKLORO ŠVENTĖJE
Rixcasart miestely, prie Briuselio, „Eu- 

ropietiškas Centralinis Komitetas“ suor
ganizavo dviejų valandų spektaklį, į kurį 
kvietė 'lietuvių tautiškų šokių grupę ir es
tų chorą „Leeloo“. Skaitlinga publika 
smarkiai plojo tiek estams už eilę dainų, 
tiek šokėjams, kurie tikrai iškėlė į priekį 
lietuviškąjį liaudies meną prieš kitų gru
pių pasirodymu?.

Ši tautinių šokių grupė, kurią sudaro 
mišrių šeimų jaunimas (esama ir vedusių, 
ir šeimos tėvų), atkakliai ir ryžtingai at
stovauja mūsų folklorui, atstovaudami 
tautai ir šaliai, kurios jie nepažįsta.

St. Baltus

Skautiškuoju keliu
Sesės ir broliai!

Lapkričio 1 dieną užvėrtėm Lietuvių 
Skautų Sąjungos 56-jų skautiškos veiklos 
metų lapą. Iš jų didesnę pusę praleidome 
Vakaruose — tremtyje, su viltimi žvelgda
mi į ateitį, nes Lietuvių Skautų Sąjunga 
apjungia daugiau kaip 8.000 lietuviškojo 
jaunimo.

Lietuviškoji skautija pirmuosius savo 
žingsnius pradėjo Vilniuje, senoje Lietu
vos sostinėje, 1918 m. lapkričio 1 d. Iš Vil
niaus ji plėtėsi visoje Lietuvoje ir išaugo į 
platų sąjūdį.

Karas ir priešų užmačios paralyžavo šį 
gajų sąjūdį tėvyriėj. Audra išblaškė skau
tiškuosius židinius ir užgesino įsiliepsno
jusius laužus. Bet gaji idėja nemiršta. 
Lietuviškoji skautija atsikūrė Vakaruose. 
Jos laužai liepsnoja laisvame pasaulyje, ir 
šalia jų plevėsuoja lietuviškoji trispalvė, 
rymo Rūpintojėlis.

Lietuviškoji skautija yra gyvas, įvairus, 
įspūdingas ir ryžtingas sąjūdis lietuviška
jame gyvenime. Sąjūdyje rasime organi
zacijos garbės narių, rėmėjų, tėvelių, se
sių ir brolių. Skautija visada atsikreipusi 
į savo aplinką ir visuomenę. Visuomenė 
pasitinka juos su šypsniu ir padrąsinimu 
tęsti toliau skautiškąjį darbą. Dauguma 
skautų yra gimę svetur, bet jie dar tebe
gyvena tėvynės jutimu. Stovyklaudami, iš
kylaudami ir dalyvaudami skautiškuose 
parengimuose, jie pasijunta lietuviais. Bet 
ar, tėvai visada įvertina mūsų žygius, pa
stangas ir darbą? Ar visi leidžia jaunimą 
į skautiškąją organizaciją, kuri čia, Angli
joje, liko vienintelė per daugiau kaip 25 
metus nepakrikusi.

Jei norite pajusti skautiškąjį solidaru
mą, kūrybinį išradingumą, draugystę, to
bulėjimą ir tėvynės ilgesį — atvykite į 
stovyklas, skautiškus susibūrimus, Kaziu
ko muges, parodas ir pamatysite, kaip dir
ba, meldžiasi, žaidžia ir budi prie mūsų 
skautiškų ir tautos simbolių skautai ir 
skautės.

Kviečiame ir laukiame visų buvusių va
dovų, vadovių ir viso jaunimo. Prašome 
visų nepamiršti savo priesaikos prie tri
spalvės ar rusenančio lauželio nakties ty
lumoje, kada pasižadėjote mylėti Dievą, 
tarnauti tėvynei ir bendruomenei. Sese

Seįtttįntos DIENOS
— Garsusis JAV boksininkas Muham

mad Ali Londone pareiškė, kad jis norįs 
boksuotis tą patį vakarą su Joe Frazier ir 
G. Foreman'u Estijoje...

— Dr. M. Stern byla Vinnicoje (Ukrai
na), kurioje KGB jį kaltina už vaikų nuo
dijimą, atidėta. Tas kaltinimas Vakaruose 
ir Ukrainoje sukėlė didelę protestų bangą.

— Maskvoje suimtas rezistentas, istori
jos profesorius V. Osipovas.

— Kardinolas Heenan specialiame laiš
ke kreipėsi į tikinčiuosius, prašydamas 
raštu siūlyti įpėdinį, nes jo sveikata po 
trijų širdies atakų gali priversti atsisakyti 
nuo Westminsterio arkivyskupo pareigų.

— Feldmaršalo Rommelio sūnus Man
fredas išrinktas Stuttgarto miesto bur
mistru.

— „Stipriausio žmogaus pasauly“ varžy
bose Londone dalyvauja ir olimpinis, Eu
ropos ir pasaulio čempionas rusas V. 
Aleksiejevas, kuris sveria 26 stonas.

— Grupė airių kunigų Londone paskelbė 
spaudoje laišką, smerkiantį teroro aktus 
ir 'kviečiantį visus airius viešai pasisakyti 
prieš teroro bombas.

— I. Taylor (Pietų Afrika) yra pirmas 
žmogus pasaulyje su dviem širdim. Prof. 
Barnard įdėjo jam antrą širdį. Jeigu orga
nizmas jos nepriims, tai naujoji širdis ga
lės būti pašalinta.

— Maskva atmetė Kinijos reikalavimą 
atitraukti kariuomenę nuo Kinijos sienos 
ir pradėti derybas dėl ginčytinų teritorijų.

— Londono anglikonų vyskupas G. Elli
son atsisakė nuo jam pasiūlyto 475 svarų 
algos padidinimo. Jo metinė alga — 6.520 
sv.

— Susekta, kad invazijos sumetimais, 
Šiaurės Korėjos kareiviai kasasi tunelius 
per neutralią zoną į Pietų Korėją.

— Rumunijos prezidentas Ceausescu at
sisakė jam pasiūlytos iki gyvos galvos ko
munistų partijos gen. sekretoriaus vietos.

— Rytinės Anglijos ūkininkai prašė ka
riuomenę padėti nuimti cukr. runkelių 
derlių, nes dėl didelio lietaus mašinos ne
gali į laukus įvažiuoti. Ž. ū. darbininkai 

ir broli vadove, ar ištesėjai savo priesai
ką, kaip pridera skautei ir skautui vado
vui? Ar likai ištikimas tėvynės sūnus ar 
dukra?

Skautija yra organizuota visuomeniniu 
principu. Ji atvira visiems savo ugdomuo
ju paslaugumu. Ji prisiima visuomeninę 
talką ir stengiasi nelikti skolinga savais 
patarnavimais.

Atvertę skautiškųjų metų naujos veik
los lapą, kreipiamės į mūsų organizacijas, 
dvasiškiją, rėmėjus, tėvelius, seses ir bro
lius vadovus, dėkodami už visokeriopą glo
bą, paramą ir talką, tikėdamiesi, kad 'ben
dromis jėgomis galėsime tęsti skautiškąjį 
darbą ir pasilikti ištikimi savo idealui — 
Dievui, Tėvynei ir Bendruomenei. Lietu
viškosios skautijos ateitis jaunimo ranko
se. Jūs turėsite perimti tolimesnį veiklos 
vairą, mums pasitraukus į atsargą.

Artėjančių metinių švenčių proga svei
kinu ir linkiu linksmų šv. Kalėdų ir sėk
mingų 1975-tųjų metų.

Budėkime!
V. s. J. Maslauskas,

LSB Anglijos-Vokietijos Ra j. Vadeiva

Pabiros
SHERRY

Kas nėra girdėjęs prabangaus ispanų gė
rimo — sherry vyno. Daugiausia jo išge
ria anglai. (Jiems priklauso ir didžiausios 
sherry gamyklos). Anglai išgeria tikrojo 
ispaniškojo sherry apie 200.000 butelių per 
dieną arba 11 milijonų galonų per metus.

Sherry yra gaminamas Jerez (ištark 
Cherez) provincijoje. Iš čia anglai pasida
rė ir lengviau ištariamą sherry pavadini
mą.

Jerez mieste pagaminama apie 300 mil. 
litrų sherry, kurio daugiau kaip pusė iške
liauja į Angliją. Skaičiuojama, kad nokda
mas sherry vynas išgarina virš miesto per 
metus apie 15 mil. litrų vyno. Tokiu būdu 
visi apylinkės gyventojai ne tik geria, bet 
ir kvėpuoja šį skanųjį gėrimą.

Tikrojo (ispaniško) sherry skiriamos 
trys pagrindinės rūšys: Fino — sunokusių 
šiaudų spalvos, lengvesnio tipo, 15.5-17 
laipsnių alkoholio; Amontillado — gintaro 
spalvos, aštresnis, 16-18 laipsnių;Gloroso 
— tamsiai auksinės spalvos, labai kvapus, 
„sausas“, 18-20 laipsnių stiprumo.

įsidėmėtina, kad jokie kiti sherry vyno 
tipai (Pietų Afrikos, Kipro) negali prilyg
ti Jerez sherry vynui, padarytam iš tos 
provincijos dirvožemyje išaugintų specia
lių vynuogių.

DYGSTA NAUJOS AMBASADOS
JAV ir Sov. Sąjungos vyriausybės susi

tarė leisti viena kitai pasistatyti naujus 
pastatus ambasadoms ir visoms kitonis 
įstaigoms. JAV gavo Maskvoje 10į akro 
žemės, o Sov. Sąjungai Vašingtone duota 
12 akrų, šitame plote turės būti ambasa
dos, konsulatai, bibliotekos, mokyklos, tar
nautojų butai, garažai ir visa kita, žodžiu, 
abi šalys įkuria viena kitos sostinėje at
skiras mažas valstybes, visiškai atskirtas 
nuo išorinio pasaulio. Abi valstybės turi 
patvirtinti viena kitos planus ir kartu už
baigti statybas. Manoma, kad tai bus pa
daryta 1984, G. Orwellio metais.

nesutiko kariuomenės įsileisti.
— Aktoriaus R. Burton'o aštrus straips

nis prieš W. Churchilį, kaip aiškina kai 
kurie laikraščiai, buvęs parašytas alkoho
lio įtakoje. Esą R. Burton kartais išgeriąs 
net du butelius degtinės per dieną.

— Paryžiaus spauda aliarmuoja, kad 
prezidentas Giscard d' Estaign pranyksta 
savaitgaliais, ir niekas nežino, kur jį būtų 
galima surasti pavojaus atveju.

— Kinijos vyriausybė netiesioginiai 
įspėjo dr. Kissingerį, kad Amerika turėtų 
atšaukti Formozos pripažinimą.

— Ugandos prezidentas Amin atleido sa
vo užs. reikalų ministerę princesę E. Ba- 
gayą. Priežastis — palaikiusi santykius su 
britų ir JAV saugumo agentais ir pasidarė 
ištvirkusi...

— Nežiūrint Vatikano intervencijos, 
Prancūzijos parlamentas priėmė abortus 
legalizuojantį įstatymą.

— Japonijoje išrasti Maruyama skiepai, 
kurie gydo vėžį. Jie pavadinti skiepus iš- 
radusio profesoriaus vardu. Pasirodžius 
spaudoje žiniai apie skiepus, pacientai iš 
viso pasaulio pradėjo plūsti į Japoniją. D. 
Britanijoj jie dar oficialiai nepripažinti.

— D. Britanijoje įsigalėjo įstatymas, 
draudžiąs IRA organizaciją ir suteikiąs 
policijai didesnes teises kovoje su teroris
tais ir jų organizacijomis.

— Graikija sugrįžo į Europos Tarybą, 
kurią ji buvo palikusi 1969 m.

— Surasta, kad iš Australijos į Angliją 
siunčiami kalėdiniai žaislai yra pripilti 
cukraus, kuris Australijoje yra 75% piges
nis.

I — Frankfurte buvo dešrų ragavimo var
žybos, kuriose 347 ekspertai išbandė 4,851 
dešrų rūšį.

— Ieškantieji darbo Sov. Sąjungos žy
dai turi pasirašyti deklaraciją, kad neketi
na emigruoti.

— Londono City Geofrey kirpykla 40- 
ties metų sukakties proga suruošė savo 
klientams balių. Jo kirpykloje lankosi bir
žos ir bankų tarnautojai, įskaitant Angli
jos Banko direktorių G. Richardson.
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