
Naujas liaudies frontas
Mūsų spaudoje pranešama apie iš Lie

tuvos Vakarus pasiekusį pogrindžio atsi- 
' šaukimą. Tas atsišaukimas skelbiamas są

jūdžio, pasivadinusio Nacionaliniu Lietu
vos Liaudies Frontu. Jį sudaro kelios po
grindyje veikiančios organizacijos. Atsi
šaukimo pradžioje sakoma:

„Mes, Nacionalinio Liaudies Fronto ko
votojai (Lietuvos Laisvojo Demokratinio 
Jaunimo Sąjunga, Lietuvos Katalikų Są
junga bei kitos grupės) ir visi nacionali
nio judėjimo šalininkai, persekiojami už 
politinius, tautinius ir religinius įsitikini
mus Lietuvos TSR ir visoje Sovietų Są
jungoje, iš Lietuvos pogrindžio apeliuoja
me į viešąją pasaulio nuomonę ir prašo
me visas laisvas pasaulio valstybes ginti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautas nuo 
naikinančio sovietų imperializmo."

Atsišaukimo turinyje labai išsamiai nu
sakoma Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
nuolatinė nelygi kova su okupantais. Nu
rodytos priemonės, kurias KGB vartoja 
Baltijos tautų laisvės siekiams užgniaužti. 
Pasakojama apie Sov. Sąjungos gyvento
jų. ypačiai jaunimo, vis naujai kylantį ju
dėjimą.

„Nežiūrint į visas KGB represijas Lie
tuvos TSR teritorijoje, engiamos Tėvynės 
jaunimas, inteligentija .sąmoningoji dar
bininkija, nusivylę antilietuviška Maskvos 
politika, suabejoję Markso-Engelso-Lenino 
„laisvės ir progreso talmudu“, nešamu so
vietinių durtuvų, prisidėjo prie Naciona
linio Liaudies Fronto veiklos. Galima 
konstatuoti, kad NLF, įsteigtas 1955 m. 
Vilniuje, yra gyvas ir šiandien. Kovojanti 
už nepriklausomos Lietuvos atstatymą pa
žangiųjų Lietuvos jėgų organizacija NLF 
stovi pirmame kovos bare.“

Slaptoje krašto konferencijoje buvo ap
svarstyta kovos programa (minimum ir 
maksimum) ir pateikta visam Lietuvos 
laisvės sąjūdžiui. Toji programa paskelb
ta pasauliui lietuvių, lenkų, rusų, vokie
čių, anglų ir prancūzų kalbomis.

Minimalinėje programoje (6 punktai) 
reikalaujama leisti lietuvių tautai apsi
spręsti ir atsiskirti nuo Rusijos, nevaržy
ti sąžinės, spaudos bei organizacijų lais
vės, leisti emigruoti tiems, kurie nesutin
ka su sovietiniu režimu, amnestuoti visus 
politinius kalinius, įvesti lietuvių kalbą 
kaip pirmąją į visas Respublikos įstaigas, 
leisti Lietuvos TSR užsienio reikalų minis
terijai palaikyti ryšius su užsienio valsty
bėmis.

Maksimalinėje programoje (6 punktai) 
reikalaujama laisvų demokratinių rinki
mų. tautos plebiscito dėl Lietuvos išstoji
mo iš Sov. Sąjungos, nepriklausomų san
tykių su užsienio valstybėmis, etnografi
nių Lietuvos sienų sureguliavimo, Balti
jos valstybių federacijos ir per Baltijos — 
Skandinavijos sąjungą įsijungti į Jungti
nių Europos Valstybių šeimą.

Bendrieji reikalavimai (18 punktų) ban
do apimti Europą visuotiniu mastu, čia 
reikalaujama ne tik išvesti sovietų armi
ją iš Baltijos kraštų ir leisti visoms Sovie
tų Sąjungos tautoms savarankiškai tvarky
tis, bet taip pat panaikinti Varšuvos pak
to ir Nato karinius blokus, sujungti visas 
padalytas valstybes (Vokietiją, Korėją) ir 
panaikinti kolonializmą visose jo formose.

Skaitant šį atsišaukimą apima didelis 
nusistebėjimas ne dėl to, kad ten būtų rei
kalaujama ko nors nauja, iki šiol negirdė
ta. Ne. Stebėtis verčia faktas, kad po dau
giau kaip 30 okupacijos metų Lietuvoj te
bėra gyva tautos dvasia, pajėgianti su
burti į krūvą laisvės kovotojus ir net ap
jungti į tam tikrus sąjūdžius.

LENKAI APIE BIRŽELIO SUKILIMĄ

Birželio 21 d. Londono lenkų laikraštis 
„Dziennik Polski“ per visą I-jį puslapį įsi
dėjo W. Sznarbahowskio straipsnį apie 
priešsovietinį birželio mėnesio sukilimą 
Lietuvoje 1941 m.

Autorius sako, kad sukilimas prasidėjęs 
ku pirmaisiais vokiečių-rusų karo šūviais. 
Sukilėliai greitai užvaldė visą Lietuvą, pa
skelbė Lietuvos Nepriklausomybę, sudarė 
vyriausybę bei krašto administraciją ir 
išvalė kraštą nuo raudonosios armijos li
kučių. Lietuvos sostinę Kauną ir visą 
kraštą vokiečiai užėmę be kautynių ir ra
dę jau veikiančią Lietuvos vyriausybę ir 
administraciją.

Lietuvos vyriausybė atsisakiusi bendra
darbiauti su hitlerininkais, nesutikusi 
duoti jaunuolių į vokiečių armiją, o la
biausia į SS dalinius. ė

Liepos 25 d. Lietuvos vyriausybė buvu
si nušalinta, Lietuvos administravimą 
perėmęs vokiečių generalinis komisaras, 
pasitelkęs 20 tūkstančių vikiečių valdinin-

Lietuvių episkopatas pasmerkęs hitleri
ninkus už žydų naikinimą ir lenkų mažu
mos persekiojimą. Už tai arkiv. Skvirec- 
kas ir vysk. Brizgys buvę išsiųsti į Vokie
tiją.

T. V.

PASAUL YJE
NEBUS PRIPAŽINTAS „STATUS OUO“

Lenkų Europos bendradarbiavimo ir 
saugumo komiteto pirmininkas A. Ciolkosz 
ryšium su Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencija buvo pasiuntęs D. 
Britanijos ministrui pirmininkui ir užs. 
reikalų ministrui atitinkamą memorandu
mą. Prie to memorandumo taip pat buvo 
prisidėję Bulgarų Tautinis Frontas, Čeko
slovakijos Patariamasis Vakarų Europos 
Komitetas ir Laisvųjų Vengrų Kongresas 
Europoje.

į memorandumą gautą atsakymą paskel
bė „Dziennik Polski“ (Nr. 153, birželio 30 
d.), kuris čia ištisai pateikiamas.

„Dear Mr. Ciolkosz,
I have been asked to reply to your let

ter of 11 June to the Prime Minister and 
to the Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs. Your ideas have 
been brought to the attention of those who 
deal with the Conference on Security and 
Co-operation in Europe (CSCE).

I should like to assure you that Her Ma
jesty's Government does not underestima
te the significance and impact of theCSCE 
which will we hope set the scene for more 
relaxed and civilised relations in Europe 
in future. We attach particular importance 
to the reaffirmation of the principles of 
human rights and fundamental freedoms, 
of self-determination, of non-intervention 
in internal affairs, of cooperation and the 
fulfilment in good faith of obligations un
der international law. And we shall insist 
on firm commitments from all participa
ting states to pursue in future more liberal 
administrative practices in the fields of 
freer movement of people, ideas and infor
mation.

The final document will not be legally 
binding in charakter; and it would there
fore be wrong, I suggest, to see the Confe
rence as giving its approval to the „status 
quo“ in Europe. Rather we see the final 
document as constituting an important 
mixture of ideas and practical commit
ments which will we hope enable all the 
people of Europe to enjoy the real bene
fits of dėtnte“.

Laišką pasirašė B. England, Eastern Eu
ropean and Soviet Department.

GROMYKO PAS POPIEŽIŲ

Sovietų Sąjungos užs. reik, ministro A. 
Gromyko vizitas pas popiežių užtruko vie
ną valandą. Pagrindinė pasitarimų tema 
buvusi Viduriniai Rytai ir Europos Saugu
mo konferencija. Tačiau Vatikano šalti
niai pareiškia, kad popiežius kėlęs 12,5 mi
lijono katalikų, gyvenančių Sov. Sąjungo
je, klausimą. Tas klausimas jau esąs ke
liamas nuo 1967 m., kai Vatikane lankėsi 
Sov. Sąjungos prezidentas Podgornyj.

PAVOJINGAS ŽAIDIMAS

Yorkshire angliakasių vadas Arthur 
Scargill neseniai padarė pareiškimą, ati
dengdamas paslaptį, apie kurią seniai visi 
žvirbliai čirškia. Jis visai atvirai pareiš
kė, kad tie parlamento nariai, kuriuos re
mia angliakasių profesinės sąjungos, pri
valo parlamente balsuoti taip, kaip tos są
jungos jiems nurodo. Tuo vienu pareiški
mu jis sugriovė demokratinį mitą, kad 
britų parlamento nariai, pagal nerašytą 
konstituciją, yra visiškai savarankiški ir 
gali balsuoti, kaip jiems atrodo tinka
miausia. O taip pat jis įrodė, kad profesi
nės sąjungos, kurios remia pinigais dar- 
biečių partiją ir blokiniu balsavimu per 
atstovų suvažiavimus išrenka jai vadovy
bę, esant tai partijai valdžioje, pasidaro 
tikraisiais krašto šeimininkais. Tai yra 
nepaprastai pavojingas politinis žaidimas, 
galįs lengvai perduoti valdžią į rankas to
kių žmonių, kurie pirmoje eilėje rūpinasi 
ne viso krašto, o savo partijos ir organiza
cijos reikalais. Tai metodas, sėkmingai 
praktikuojamas komunistiniuose kraštuo
se. Todėl nenuostabu, kad Scargill'o pa
reiškimas sujudino ne tik eilinius britus, 
bet ir pačius parlamento atstovus. Jis ver
čia pagalvoti, ar nepaseno britų parlamen
to demokratinė sistema, ar parlamentas iš 
viso dar ką nors reiškia?

Žinoma, pagal veikiančius nuostatus, 
Scargill gali būti pakviestas pasiaiškinti, 
gali būti net nubaustas, tik nežinia, kaip 
į tai reaguotų angliakasiai ir kitos profe
sinės sąjungos, šiuo metu britų profesinės 
sąjungos jau yra išaugusios kadaise joms 
sukirptus švarkus, jų valdžia ir įtaka jau 
toli prašoka tikrosios profesinių sąjungų 
veiklos ribas.

Tikriausias kelias tokiam pavojingam 
žaidimui nusikratyti, būtų uždraudimas 
politinėms partijoms naudotis profesinių 
sąjungų ar kitų viešų organizacijų finan
sine parama. Bet tokio uždraudimo, bent 
šiuo metu, labai sunku tikėtis. Tuo labiau, 
kad tokiu atveju rinkiminis vajus turėtų 
būti remiamas valdžios pinigais, o parla
mento atstovų algos gerokai padidintos.

Dialogas „Kontinente“
Dėl dialogo su rusų disidentais labai 

vertingų minčių pareiškė naujas išeivis, 
pasirašęs slapyvardžiu V. Jungėnas. 
Straipsnyje „Kam mums reikalingas Kon
tinentas“ („Metmenys“, Nr. 29, 1975) jis 
su nusivylimu sako, kad didžioji dalis dis
kusijų, kurios vyksta lietuvių išeivijos 
spaudoje, liečia tarpusavio santykius, ir 
jose mažiausia kalbama apie krašto prob
lemas. Lig šiol atskiros tautos išeivijoje 
nejautė reikalo palaikyti nuolatinius bei 
pastovius ryšius, nekūrė bendro fronto ir 
net nebuvo įsisąmoninusios nei viso savo 
reikalo bendrumo, nei būtinybės kartu 
kurti gaires mūsų tautos ateities egzisten
cijai bei tarpusavio santykiams.

Mes, lietuviai, dažnai traktuojame sa
vo kaimynines tautas — pirmoj eilėj ru
sus ir lenkus — kaip savo natūralius prie
šus, ignoruodami tą svarbią aplinkybę, 
kad šiandieną mes visi — ir rusai, ir len
kai, ir lietuviai — esame nacionaliniai ir 
socialiniai engiami vienos ir tos pačios ko
munistinio totalitarizmo sistemos. Dabar 
tą faktą bando ištaiškinti rusų disidentų 
redaguojamas žurnalas „Kontinentas“, ku
ris kviečia ir kitų tautų rašytojus bei pub
licistus jungtis į bendrą darbą.

Tuo tarpu, kai V. Jungėnas svarsto lie
tuvių bendradarbiavimo „Kontinente“ ga
limybes ir ragina pasiruošti tokiam bend
radarbiavimui, — lenkų išeivių žurnalo 
„Kultūra“ redaktoriai jau pradėjo su ru
sais dialogą, kuriame liečiama ir Lietuva.

Kaip jau buvo minėta šiame laikrašty
je, rusų disidentų žurnalas „Kontinentas“ 
atspausdino .(Kultūros“ nuolatinio benr 
dradarbio Jul. Mieroševskio nuomonę apie 
galimą bendradarbiavimą tarp rusų disi
dentų ir sovietų engiamų tautų išeivijos 
Vakaruose. Kol tas „Kontinento“ numeris 
(Nr. 4, 1975) dar nepasiekė skaitytojų 
įvairiuose kraštuose, pažiūrėkime, ką tas 
pats autorius tuo klausimu rašo savo žur
nalo naujausiame numeryje (1975 m. bir
želis).

Jul. Mieroševskis neįrodinėja, kad Sov. 
Sąjungoje kalia nors įvyks pagrindinės 
permainos. Jis tik sako, kad per mūsų kar
tos išgyventą laiką įvyko pakankamai di
delės permainos britų, prhncūzų, olandų, 
belgų ir portugalų imperijose. Tad sunku 
būtų ką nors įtikinti, jog minėtoji taisyk
lė nepalies sovietų, tarsi Maskvoje būtų 
išrastas imperinio nemirtingumo eleksy
ras.

Laisvieji rusai, kurie atsisako nuo ko
munizmo, bet iš meilės Rusijai norėtų ją 
matyti ateityje tose pat sienose, kurios 
dabar riboja Sov. Sąjungos plotą, — už
miršta tą faktą, jog dabartines sovietų sie
nas galima užlaikyti tiktai teroro pagalba, 
kuris gali būti praktikuojamas tik totali
tarinėje santvarkoje. Totalizmas ir impe
rializmas yra to paties medalio dvi pusės. 
Būtų nesąmonė prileisti, kad sudemokra- 
tinta, netotalitarinė Rusija galėtų sėkmin
gai pasipriešinti ukrainiečių, lenkų ar lie
tuvių aspiracijoms į nepriklausomybę.

„Rusų disidentai“, sako J. Mieraševskis, 
yra mūsų natūralūs sąjungininkai — pa
našiai, kaip mūsų natūraliais sąjunginin
kais yra Sovietų engiamos tautos — kaip 
ukrainiečiai, lietuviai ar baltgudžiai“.

J. Mieroševskio nuomone, neužtenka, 
kad lenkų išeivijos rašytojai kartas nuo 
karto susitiktų su „Kontinento“ grupės 
rusais. (Toks susitikimas įvyko prieš porą 
mėnesių). Lygiai kaip lenkų išeivių tarpe, 
taip ir tarp rusų išeivių esama žmonių, 
kurie nenori lenkų — rusų pasikalbėjimų 
ir susiartinimo. Sunku yra tuo stebėtis. 
„Lenkų emigrantų tarpe galėčiau rasti ne
mažą grupę tikrų antikomunistų, su ku
riais vienok nenorėčiau užmegzti kontak
to“, — sako straipsnio autorius.

Mes kalbame apie rusus, kurie yra ne 
tik antisovietai (kas yra kiek daugiau, ne
gu antikomunistai), bet kurie tuo pat lai
ku yra pasiruošę sutikti su mumis dėl tam 
tikrų principų bei bendrų siekimų. Svar-

ANT BEDUGNES KRAŠTO

Izraelio geriausias karo ir karinės žval
gybos ekspertas gen. maj. Chaim Herzog'as 
parašė knygą apie 1973 m. spalio mėnesio 
Izraelio — arabų karą (The war of Atone
ment). Joje gen. Herzog'as atvirai pasisa
ko, kaip į paniką patekusi Izraelio armija 
buvo atsidūrusi ant bedugnės krašto. Ge
rai apmokyti ir apginkluoti arabų karei
viai greitai sunaikino Izraelio tankus ir 
lėktuvus. Buvęs momentas, kai Sirijos 
tankams buvęs atviras kelias per Galilėjos 
slėnį į Haifą. Generolas ypačiai buvęs nu
stebintas arabų vieningu frontu, nepakan
kama Izraelio žvalgyba ir Sovietų patiek
tais naujais ginklais. Tiktai heroiškas Iz
raelio karių pasiaukojimas sustabdęs ne
lygią kovą ir leidęs žydų kariuomenei per
eiti į priešpuolį. Knygos autorius daro iš
vadą, kad jeigu šis karas nebūtų buvęs lai
ku sustabdytas, tai neabejotinai būtų iš
virtęs į pasaulinio masto konfliktą. 

bus ir labai pageidaujamas dalykas būtų 
lenkų-rusų deklaracijos pasirašymas, nors 
tas pareiškimas ir neįpareigotų visos len
kų, ar visos rusų išeivijos.

Kas skiria lenkus nuo rusų išeivijos Va
karuose?

Sprendžiant iš rusų emigrantinės spau
dos reakcijos į J. Mieraševskio straipsnį 
„Lenkų pažiūra į ULB (Ukraina, Lietuva, 
Baltgudija) teritoriją“, lenkus skiria nuo 
rusų jų politika ukrainiečių, baltgudžių 
ir lietuvių atžvilgiu. „Mes, kaip lenkai“, 
sako Mieroševskis, „nenorime sau nieko, 
— nesiekiame, kad mums būtų grąžintas 
Vilnius ir Lvovas, nes esame giliai įsitiki
nę, kad Lvovas priklausys būsimai nepri
klausomai Ukrainai, o Vilnius — būsimai 
nepriklausomai Lietuvai. Kitais žodžiais 
tariant, mes pritariame ukrainiečių, lietu
vių ir baltgudžių teisei į nepriklausomy
bę. Mes negalime elgtis kitaip. Negalime 
gi reikalauti nepriklausomybės Lenkijai, 
tuo pat laiku paneigdami tą teisę Ukrai
nai ar Lietuvai.“

Tie lenkai ir rusai (Vakaruose), kurie 
argumentuoja, jog Ukraina esanti Rusijos 
vidaus reikalas, užmiršta, kad šiandien 
nėra Rusijos vidaus reikalų, tėra tik So
vietų vidaus problemos. Šiandien Ukraina 
yra tiek pat Sovietų vidaus problema, kiek 
ir Lenkija, ar Čekoslovakija.

J. Mieroševskis norėtų, kad rusai Vaka
ruose suprastų, jog šiuo klausimu lenkai 
negali elgtis kitaip. Lenkai, sovietų engia
mi, privalo būti solidarūs su kitomis tau
tomis, taip pat esančiomis sovietų vergijo
je. Jis sako, kad išeivijoje esama lenkų, 
kurie skelbia, jog „privalome visiškai atsi
riboti nuo ukrainiečių ir lietuvių tautinių 
aspiracijų ir už tą kainą išsiderėti iš So
vietų tam tikrų privilegijų Liaudies Len
kijai“. Tai būtų politika ne tik baisi, bet 
ri antiproduktyvi. Lenkai, prisiėmę sovie
tų žandaro pareigas, automatiškai sustip
rintų sovietų tautų kalėjimo struktūrą, pa
bloginant ne tik Ukrainos ar Lietuvos pa
dėtį, bet visų pirma Lenkijos.

Tiek senosios, tiek ir naujosios emigra
cijos rusai yra antisovietiški. Bet kaip jie 
supranta tą antisovietizmą? Susidaro įspū
dis, kad kai kurie iš jų galvoja, kad san
tvarką demokratizuojant ir liberalizuo
jant, yra galima ir pageidaujama išsaugo
ti sovietų imperiją. Bet iš tikrųjų tas yra 
neįmanoma, nes sovietizmas reiškia totą-

SeĮili/nioS
— Londono lenkų dienraštis „Dziennik 

Polski“ aprašė baltų mokslinę konferenci
ją Stockholme, pabrėždamas, kad švedų 
sostinė tuo metu buvo pasipuošusi Balti
jos valstybių tikrosiomis vėliavomis.

— Nato ir Europos bendruomenės kraš
tai nutarė sustiprinti Šiaurės jūroje esan
čios naftos apsaugą.

— Pakilus medaus kainoms, Anglijos bi
tininkai skundžiasi, kad vagys pradėjo 
naktimis ištuštinti jų avilius.

— Čikagoje policija pagavo tris 13-18 
metų jaunuolius, kurie išvartė paminklus 
šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

— Princesė Anne, kuri kartu su savo 
vyru kapt. Mark Phillips dalyvavo arklių 
lenktynėse JAV, nesutarė su spaudos at
stovais. Jie atvirai rašė, kad princesė yra 
nemandagi, kalba tik apie arklius ir el
giasi su žurnalistai, kaip su arkliais...

— Praėjusiais metais D. Britanijoje 
bankrutavo 5.600 privatiškų firmų.

— Vakariečių atstovai nesutinka su So
vietų S-gos siūloma data (liepos 28 d.) Eu
ropos Saugumo konferencijai užbaigti, kol 
nesusitars dėl kariuomenės manevrų pro
cedūros.

— Australijoje pradėjo mažėti gimimų 
skaičius. Jos bendras gyventojų skaičius 
šiuo metu yra 13.338.000.

— „Pravda“ užstoja gen. Amin'ą prieš 
britus. Sov. Sąjunga ne tik teikia Ugandai 
nemokamai ginklus, bet pakvietė gen. 
Amin specialaus vizito į Maskvą.

— Kinijos premjeras Čou En-lai, dau
giau kaip metus išbuvęs ligoninėje, pa
sveiko.

— Sovietų aviacijos generolas A. Miro- 
šiuk užsimušė avarijoje, kurios smulkme
nos neskelbiamos.

— Pirmasis „LKB Kronikos“ numeris 
pasirodė 1972 m. kovo 19 d.

— JAV kai kurie medicinos ekspertai 
tvirtina, kad plaukų dažai sukelia vėžį. 
Britų mokslininkai to teigimo nepaneigia, 
bet reikalauja išsamesnių tyrimų. Vien 
JAV plaukus dažo 20 mil. moterų.

— Perkūnas trenkė į JAV golfo čempio
ną Lee Treviną žaidimo metu. Kartu su 
kitais paliestais žaidėjais jis buvo nuga
bentas į ligoninę. Jų gyvybei pavojaus ne
są.

— Argentinoje sulaikytas SS karininkas 
W. Kuptschmann, pasivadinęs Pedro Gi

linę diktatūrą viduje ar agresyvų imperia
lizmą išorėje.

Nėra ir negali būti liberališko sovietiz
mo, taip pat kaip negali būti demokratinio 
imperializmo. Kadangi praktikoje so
vietizmas reiškia totalizmą viduje ir im
perializmą išorėje, kiekvienas rusų išeivis, 
kuris atmeta sovietizmą, turi atmesti tota
lizmą ir imperializmą. Šiuo klausimu ne
gali būti dalinio sprendimo.

Rusų emigracinė spauda sakanti, jog 
lengva yra lenkams reikšti takias nuomo
nes, kai už viską turės sumokėti rusai, o 
ne lenkai. Tai būtų buvęs teisingas prie
kaištas, jeigu sovietų imperiją galima bū
tų sugretinti su rusų imperija. Bet to nė
ra. Lenkjioj ir Čekoslovakijoj stovi ne ru
sų kariuomenė, bet sovietų armija. Tuo 
pat laiku, kai grius sovietizmas, sugrius ir 
sovietų imperija. Tie rusai, kurie su pa
triotiniu pasididžiavimu žiūri į sovietų im
perijos laimėjimus, yra de facto prokomu- 
nistai ir prosovietai, neatsižvelgiant į tai, 
ką jie rašo ar sako.

Panašiai elgiasi daugelis lenkų. Jie no
rėtų pasilaikyti vakarų žemes (prijungtas 
iš Vokietijos po karo) ir atgauti rytų sri
tis, prijungtas prie Sov. Sąjungos. „Kul
tūros“ žurnalas nuo pat prajdžių užėmė 
poziciją, kad tikras antisovietizmas turi 
reikšti ne tik laisvę Lenkijai, bet ir pripa
žinimą apsisprendimo teisės ukrainie
čiams ir lietuviams. „Dėl to nuo pat pra
džios skelbėme", sako J. Mieroševskis, 
„kad Vilnių reikia grąžinti nepriklauso
mai Lietuvai, o Lvovą — nepriklausomai 
Ukrainai.

Turėdamas galvoje, kad rusų disidentų 
tarpe esama žmonių su įvairiomis pažiū
romis į Sov. Sąjungos nedalomumą, 
straipsnio autorius pabrėžia, kad antiso
vietizmas privalo apimti ir antiimperia- 
lizmą, nes grobikiškas imperializmas yra 
viena iš pagrindinių sovietų santvarkos 
ypatybių. Jeigu kas sakosi siekiąs santvar
kos pakeitimo Sov. Sąjungoje, bet kartu 
nori, kad būsimoji demokratinė Rusija pa
silaikytų esamas sienas ir įtakų sferas, tas 
esmėje pasisako už sovietų imperialisti
nius siekimus, tik norėtų, kad tie siekimai 
būtų įgyvendinti kitais metodais.

Reikia tikėtis, kad „Kontinento“ žurna
le pradėtas dialogas tarp rusų disidentų ir 
sovietų engiamų tautų išeivių ilgainiui iš
sklaidys abejones dėl įvairių siekimų, Ir 
tuo būdu įgalins tarp jų darnų bendradar
biavimą ir suteiks daugiau vilčių laisvės 
siekiančioms tautoms.

J. Vilčinskas

DIENOS:
mo. Jis kaltinamas nužudęs 20 lenkų pro
fesorių kartu su šeimomis.

— Bing Crosby (74 m.) atvyko į Škotiją 
žaisti golfo. Nuo 1926 m. parduota 300 mil. 
jo įdainuotų plokštelių.

— Kalbėdamas Amerikoje Solženicynas 
pareiškė, kad britų prof, sąjungos neturė
tų palaikyti tokių glaudžių santykių su 
Sovietų S-gos prof, sąjungomis. Jis taip 
pat pareiškė, kad sunaikinus Hitlerį, tuoj 
pat turėjo būti likviduotas ir Stalino reži
mas.

— Per pirmuosius egzaminus tik 40% 
užsieniečių gydytojų, dirbančių Anglijos 
ligoninėse, buvo pripažinti tinkamais.

— Muhammad Ali po rungtynių su J. 
Biugner, kurias paskutinysis pralaimėjo, 
pareiškė, kad Bugner pasieksiąs pasauli
nio čempiono titulą.

— Purley, netoli Londono apleistame 
maudymosi baseine rasta daugiau kaip 
200 gyvačių. Iš jų apie 50 nuodingų, o ki
ti — žalčiai. Visos gyvatės paleistos.

— Po didelių liūčių išsiliejęs Dunojus 
pridarė daug nuostolių Austrijoje, Čeko
slovakijoje ir pietryčių Vokietijoje.

— „Church of England“ (birželio 27 d.) 
laikraštis plačiai paminėjo LKB Kronikas 
ir atpasakojo ten aprašomas teismo bylas 
tų Kronikų platintojams.
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Knyga apie Kinija
STEPAS VYKINTAS

Pernai Lietuviai Saleziečiai, gyveną 
Fraskatyje, netoli Romos, išleido Petro 
Urbaičio didžiulę knygą, pavadintą „Kini
ja — Azijos milžinas“. Anot prof. J. Ereto, 
kuris šiai knygai parašė giliai mokslinę 
ir politiškai įdomią įžangą, „ši kny
ga pasirodė visai laiku, nes Kinija, už
ėmusi tvirtą vietą pasaulio galiūnų tarpe, 
toliau nesulaikomai 'paveiks naujo pasau
lio formaciją“. Nesu pranašas ir nežinau, 
kaip Kinija paveiks ateitį, tačiau P. Ur
baičio šio veikalo pasirodymas yra svei
kintinas vien žurnalistinio smalsumo at
žvilgiu: juk mums reikia žinoti, kas pa
saulyje vyksta.

Tėvas Petras Urbaitis, gim. 1911 m., yra 
kunigas, vienuolis, salezietis, misininkas. 
Jis 20 m. (1931-1951) išgyveno Kinijoje, 
ten studijavo sinologiją (kinų kalbos 
mokslą), dirbo misijose, išvažinėjo beveik 
visą Kiniją, buvo komunistų areštuotas, 
laikomas kalėjime ir ištremtas. Taigi, jis 
pažino Kiniją su visom gerom ir blogom 
savybėm. Vietomis skaitydamas jauti, kad 
jis perdėtai į ją įsimylėjęs, bet kartu ir 
supranti, kad žmogus, gyvendamas 20 m. 
kuriame krašte, pasidaro to krašto simpa- 
tikas... žinoma, tai nėra taisyklė. Be to, 
tėvas Urbaitis yra atlaidus ir geraširdis 
vienuolis, jis ne tik nejaučia neapykantos 
kinų komunistams už padarytas skriau
das, bet skelbia net meilę: „aš komunistus 
myliu“ (Žr. 355 psl.). Šios knygos recen
zentas, deja, nėra toks kilnus krikščionis 
ir negali mylėti komunistų, kurie išžudė 
tūkstančius ne tik jo brolių lietuvių, bet 
ir milijonus kitų tautų brolių, kurie gyve
no tėvynės ir religijos meilės idėjomis.

Be įvadinės dalies knygos turinį suda
ro: Kinijos geografija, mitų ir legendų lai
kotarpis, istorija, kinų papročiai, tradici
jos, kalba, menas, misijos ir misininkai, 
lietuviai Kinijoje, atsiminimų dalis, išgy
venimai komunistinėje Kinijos santvarko
je ir bibliografija. Pažymėtina, kad auto
rius naudojosi gausiais moksliniais šalti
niais apie Kiniją. Tuo būdu knyga įgyja 
mokslinės vertės.

Daugiausia vietos knygoje skirta Kini
jos istorijai. Ir tai įdomiausia knygos da
lis. Tenka pabrėžti, kad tėvas P. Urbaitis 
yra puikus Kinijos istorijos nušvietėjas, 
gilus kinų sielos pažinėjas, kinų civiliza
cijos ir kultūros iškėlėjas. Kinų proistorė 
siekia 500.000 metų senumo. Kinų istorija 
yra keturių tūkstančių metų istorija. Nuo 
trijų idealiųjų valdovų — Yao, Sun ir Yu 
— iki šių dienų Kiniją valdė nesuskaito
ma gausybė dinastijų valdovų, gerų ir 
blogų, dažnai Kinijoje siautė svetimųjų 
kariuomenės, išnaudojo Kiniją įvairiausi 
svetimtaučiai. Kinų valdymo išmintis: val
do tas, kuris valdo mažiausiai. Deja, šian
dien Mao šios išminties nesilaiko ir valdo 
daugiausiai įsakydamas ir priešus naikin
damas.

O kas nežino tų garsiųjų kinų filosofų 

Konfucijaus ir Laotcės? Konfucijhus 
„Kvancė“ — džentelmenas, kilniadvasis 
yra palankumo, teisingumo, padorumo, iš
mintingumo ir patikėtinumo idėjų sinoni
mas. Komunistiniai diktatoriai galėtų iš 
Laotcės pasimokyti: „Kas žavisi kraujo 
praliejimu, tas neturės sėkmės širdims už
valdyti“.

Mocė, kinų filosofas ir sociologas, esąs 
Kinijos socializmo pradininkas. Kinai jį 
laiką Kinijos Kristumi. Logiškai galvo
jant, kyla klausimas, ar Kristus yra bu
vęs socializmo pradininkas?

Jei senoji Kinijos istorija knygoje at
vaizduota plačiai ir įdomiai, tai naujoji 
gana trumpai ir paviršutiniškai. Čia mes
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pasigendame tikrojo dabartinės Kinijos 
vaizdo. Ypač nuskriausta Formozos Kini
ja. Ji ir gyventojų dabar turi ne 13 mil., 
bet 15.700.525.

Tiesa, realesnį vaizdą susidarome atsi
minimų knygos dalį perskaitę, čia du au
toriai: P. Urbaitis ir A. Perkumas (taip 
pat salezietis, vienuolis) pavaizduoja iš 
savo asmeninių išgyvenimų Kinijos ko
munistų žiaurumą ir neteisingumą.

Knygą perskaičius, kyla klausimas, ar 
Kinija yra Azijos milžinas? Tiesa, ji yra 
didžiausia Azijos valstybė, dabar suside
danti iš dviejų valstybių, kaip Vokietija, 
Korėja. Didžioji Kinijos valstybė yra ko
munistinė. Jos plotas pagal knygos auto
rių — 9.600.000 kv. km, pagal UNO — 
9.596.961 su Taivanu. Jos gyventojų skai
čius pagal autorių — apie 800 milijonų, 
pagal UNO — 871.035.000. Savo tikslaus 
gyventojų skaičiaus, tur būt, ir patys ki
nai nežino, nes Kinijos prieauglis didėja 
kasmet milijonais, o kasdien — nežinoma 
gausybe. Tačiau valstybės galybė nepri
klauso nuo gyventojų skaičiaus. Japonija 
turi 8 kart mažiau gyventojų, tačiau jos 
galybė dar ir šiandien yra gal būt nema
žesnė, kaip Kinijos. Ee to, neužmirškime, 
kad Azijoje yra dar ir Indija, kuri gyven
tojų skaičiumi siekia 574.220.000. Šiandien 
jos galybė mažesnė, negu Kinijos, bet kas 
bus rytoj? Šiandien ir Kinija, ir Japonija, 
ir Indija yra didelės mįslės.

Prof. J. Eretas įvado pabaigoje sako: 
„Tad kas nepažįsta Kinijos, tas ir nesu
pras dabar atgimstančio pasaulio. Bet ta
tai skaudžiai gali atsiliepti ir į mūsų rei
kalus, nes ji, nusistačiusi prieš Sovietų 
Rusiją, šią svetimų tautų kalėjimą, gerai 
supranta ir pavergtosios Lietuvos padėtį ir 
tuo pat gali mus — taip pat latvius bei es
tus — galingai remti kovoje už atgavimą 
laisvės 'ir nepriklausomybės (Lietuviškai 
taisyklingiau: dėl laisvės ir nepriklauso
mybės atgavimo. St. Vk.). Tad kas atskleis 
šią knygą, ne tik nuostabiai praplės savo 
akiratį, bet ir sustiprins savo pasiryžimą 

išlaisvinti tėvynę iš Sovietų jungo.“ Jei 
žinočiau, kad komunistinė Kinija bus Lie
tuvos išgelbėtoja, pirmas pulčiau jai po 
kojomis.

Nors knygos autorius labai kuklus, bet 
jis ją parašė su didele meile ir su meniš
ku skoningumu. Knyga patraukli, kaip 
įtampus romanas, ją skaitai besižavėda- 
mas gražiomis idėjomis, įspūdingais vaiz
dais ir nemažu kiekiu gero humoro. Kaip 
pavyzdį nurodysiu įdomų kalbinį humorą. 
Ta dainuotinė vienskiemenė kinų kalba, 
kai kieno apibūdinta kaip „paukščių kal
ba“, priklauso ne tik nuo balsių ir prie
balsių, bet ir nuo tonų. Tų tonų esama net 
10! Pagrindiniai esą keturi: lygus, kyląs, 
krintąs ir pagrindinis. Ne tokį ištarsi žo
džio toną ir bus kita prasmė. Pvz. vienas 
misininkas jaunuolis, neišmokęs gerai ki
nų kalbos tonų, lankydamas savo parapi
jiečių šeimą, norėjęs pasakyti komplimen
tą: „Aš labai myliu „Tang“ dinastijos pa
likuonis (suprask — kinus) ir dėl to at
vykau Kinijon“. Vargšas, vietoj „Tang“ 
žemutinio ištarė aukštąjį, ir jam išėjo: — 
Aš labai myliu žudyti žmones ir dėl to at
vykau Kinijon... Gerai, kad šito kompli
mento nepavartojo Nixonas ir Kissingeris 
Mao — Cetungui...

Knyga gausiai ir būdingomis, meningo- 
mis iliustracijomis iliustruota. Jan Navej 
— „Vėdyklių pardavėja“ — kokia nuosta
biai žavinga grafika! Taigi, ši knyga ver
ta kiekvienam lietuviui įsigyti ir ne kartą 
skaityti. Čia tiek daug dvasios lobių!

Petras Urbaitis. KINIJA — AZIJOS 
MILŽINAS. Lietuvių Saleziečių leidinys. 
Roma. 1974 m. 363 psl. Knyga didelio for
mato, kietais viršeliais ir spalvotu aplan
ku. Kaina — 15 JAV dol. Knyga gaunama: 
Vytėnai, Lituani Don Bosco, Via Colonna, 
2, 00044 Frascatti — Roma, Italia, arba 
pas platintojus — Europoje, abejose Ame
rikoje ir Australijoje.

A. LANDSBERGIO DRAMA 
UNIVERSITETE

Gegužės 9-10 d. Southern Illinois uni
versitete (Carbondale) pirmą kartą buvo 
suvaidinta lietuvio autoriaus — Algirdo 
Landsbergio drama „Penki stulpai tur
gaus aikštėje“.

Teatro kritikas M. Hawley dramą apibū
dino kaip -politiškai rimtą veikalą, kurio 
turinys susiduria su laisvės sąvokos su
pratimu.

Veikalą pastatė latvis A. Straumanis, 
kuris su valdžios pagalba kuria baltų jau
nimo teatrą Amerikoje. Iki šiol jau esą 
surasta ir išversta 39 estų, latvių ir lietu
vių veikalai.

NORI PERSIKELTI?

„Naujienos" ■ (Nr. 104) rašo, kad Mont- 
realyje (Kanada) leidžiamoji „Nepriklau
soma Lietuva“ svarstanti galimybes persi
kelti į Torontą, čia kadaise savaitraštis 
Viktoro Dagilio ir buvęs įsteigtas.

IŠ L.K.B. Kronikos Nr.13
1974 m. gruodžio 2 d. Vilniuj, Aukščiau

siame Teisme, prasidėjo bylos Nr. 395 
teisminis procesas, trukęs 12 dienų. Teis
mo salėje rašyti turėjo teisę tik saugumo 
tardytojai ir jų pakviesti korespondentai.

Ant Aukščiausiojo Teismo (Vilnius 
Lentpiūvių g. 24) salės Nr. 101 durų pri
segtas raštelis: „Šioje salėje nagrinėjama 
LTSR Aukščiausiojo Teismo baudžiamoji 
byla, kaltinant P. Pctronį, P. Plumpą, J. 
Stašaitį, V. JaugelĮ ir A. Patriubavičių.“

Į posėdžių salę įleidžiami tik artimiau
si giminės: tėvai, broliai ir pan. Prie durų 
stovi civiliai apsirengę saugumiečiai. įei
nantieji į salę klausdami pavardžių ir koks 
giminystės ryšys su teisiamaisiais.

Prieš {leidžiant į salę gimines, korės? 
pondentus ir kitus saugumo pakviestus 
asmenis, atveždavo iš saugumo izoliato
riaus teisiamuosius. Juos įvedant ir išve
dant saugo 6-7 kareiviai. Veda po vieną 
kalinį, kurio priekyje eina du kareiviai ir 
vienas lydi. Kaliniams neleidžiama dairy
tis į šalis. Vedant du kalinius, vienas ka
reivis eidavo tarp jų. Teismo salėje kali
niai susodinami po kelis metrus vienas 
nuo kito tokia tvarka: Stašaitis, Plumpa, 
daugelis, Patriubavičius ir Petronis. Prie 
pat teisiamųjų stovi keturi ginkluoti sar
gybiniai ir visą laiką stropiai budi, kad 
neatsigręžtų į salę. Pirmieji du suolai 3- 
4 metrų atstume nuo teisiamųjų sustumti 
vienas prie kito ir užimti keturių kareivių. 
Dar toliau vėl sustumti du suolai ir taip 
pat užimti keturi ii kareivių ir karinįnko.

Teisiamųjų giminėms, saugumo tardy
tojams, jų kviestiniams ir koresponden
tams pačiame salės gale palikta po keturis 
suolus. Proceso metu salės duris saugo mi
licijos karininkas ir saugumietis. Teisia
mųjų tardytojai: Markevičius, Lazarevi- 
čius ir kt. maišosi visur; pertraukų metu 
jie kalbasi su advokatais, prokuroru ir 
jaučiama, kad diriguoja teismo procesui.

10 vai. į posėdžių salę įeina teisėjas su 
dviem tarėjais ir paskelbia teismo pra
džią. Teismui pirmininkauja teisėjas A. 
Bataitis, tarėjai — Didžiulienė ir J. Ma- 
tiukas, prokuroras — LTSR Prokuroro 
vyr. padėjėjas Bakučionis.

Kaltinamieji pasako savo pageidavimus. 
Petronis jų neturi. Plumpa atsisako advo
kato, motyvuodamas, kad panašiose bylo
se advokatai tik pablogina padėtį, pinigai, 
skirti advokatui, būsią reikalingi jo šei
mai ir tikruoju jo gynėju tebūna Dievas. 
Jaugelis pareiškė, kad jo gynėju taip pat 
būsiąs Dievas.

Teisėjas paklausė teisiamųjų tautybės 
bei pilietybės. Petronis sakosi esą LTSR 
pilietis, Petravičius — TSRS pilietis, 
Plumpa — lietuvis, be pilietybės, Stašaitis 
— lietuvis ir LTSR pilietis, Jaugelis — 
Lietuvos pilietis.

Teisėjas paskelbia, kad lengvinančios 
aplinkybės yra taikomos tik Patriubavi- 
čiui, nes likusieji nesigaili.

Sekretorė skaito kaltinamąjį išvadą ty
liai ir labai greitai. Tikriausiai, kad esan

tieji salės gale kuo mažiausiai girdėtų.
Teisiamieji kaltinami antitarybinės lite

ratūros, ypač „LKB- Kronikos“ septynių 
numerių dauginimu it* platinimu. „LKB 
Kronika“ — šmeižikiško pobūdžio prasi
manymai; jos tikslas juodinti tarybinę 
santvarką. Teisiamųjų spausdintos bro
šiūros būdavo perduotos emigrantams, ku
rie šiuos šmeižtus transliuodavo per radi
ją. „LKB Kronikoje“ būdavo iškreipiamas 
tarybinės mokyklos auklėjamasis darbas.

Teisiamieji daugino ir išplatino antita
rybines knygas: „Beprotybės klausimas“. 
„Danguolės laimė“, „Motinos mokykla“. 
„Tau, Lietuva“, „Jaunoj sielos religinis; 
auklėjimas“, „Lietuviškojo charfakterio 
problema“, ,.O Solženicyne“, „Atverk 
akis“ ir kt.

Knygų autoriai ir turinys kaltinamoje 
išvadoje nebuvo minimi.

Smarkiausiai kaltinamas Plumpa, kuris 
Petronio prašymu, sumontavęs du elektro- 
grafinius dauginimo aparatus „Era“. Vie
nu iš jų buvo padauginta „LKB Kronikos" 
6-sis ir 7-sis numeriai ir kt. antitarybinė 
literatūra. Plumpa padauginęs „LKB Kro
nikos“ 4-jį ir 5-jį numerius. Jis teisiamas 
antrą kartą. 1958 m. buvęs teistas 7-ms 
metams laisvės atėmimo, atliekant baus
mę griežto režimo lageriuose, nes su gru
pe draugų sudarė organizaciją, platino at
sišaukimus, iškėlė Petrašiūnuose trispal
vę vėliavą ir kt.

P. Petronis dauginęs religinę ir antita
rybinę literetūrą, rinkęs medžiagą „LKB 
Kronikai“, išplatinęs „LKB Kronikos" 6- 
jį ir 7-jį numerius.

J. Stašaitis padaręs Petroniu! keletą 
maldaknygėms spausdinti staklių ir su
montavęs rotatorių, kuriuo daugino „LKB 
Kronikos“ 6-jį numerį ir ruošėsi dauginti 
knygą „Ieškau Tavo Veido“.

V. Jaugelis rotatoriumi drauge su Sta
šaičiu daugino „LKB Kronikos“ 6-jį nu
merį ir jį išplatino. Jaugelis taip pat rin
ko parašus po Memorandumu (17.000 — 
Red.), kuris yra priešingas tarybinės val
džios dekretui „Dėl bažnyčios atskyrimo 
nuo valstybės ir mokyklos nuo bažnyčios“

A. Petravičius yra įvykdęs autoavariją, 
kurios metu sužeidęs dvi mergaites. Be to, 
Petronio prašymu, yra dauginęs antitary
bines knygas ir „LKB Kronikos“ 6-jį ir 7- 
jį numerius.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
JĖZUITŲ GIMNAZIJOS SUVAŽIAVIMAS

Kauno Jėzuitų Gimnazijos mokinių su
važiavimas įvyks š. m. rugpjūčio 30 — 
rugsėjo 1 d. Čikagoje. Jaunimo Centre. 
Visų klasių, visų laidų mokiniai ir moky
tojai kviečiami registruotis pas Petrą 
Kleinotą S. J. — 2345 West 56-th St., Chi
cago, Ill. 60636. Tel. (312) RE — 7 — 8400. 
Registruojantis įmokama 5 dol.

S. Miglinas 

Kelionė aplink,^ 
L^^Lietuva
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TIRKŠLIAI

Tirkšliai yra valsčiaus miestelis, teturįs apie 
870 gyventojų. Prie paties miestelio iš pietų pusės 
prieina gražus tiesialiemenių pušų šilas, kurio galė
tų pavydėti ne viena vasarvietė. Į Tirkšlius kiekvie
ną vasarą atvažiuoja vasarotojų. Šilas ir netoli mies
telio trys upės — Viešėtė, Venta ir šerkšne —kiek
vienam vasarotojui suteikia puikias poilsio sąlygas. 
Pats miestelis, kaip ir daugelis kitų, nieku ypatingu 
nepasižymi. Daugumas trobesių yra seniai statyti, 
mediniai. Tik kiekvieno čia pirmą kartą atvykusio 
dėmesį pirmiausia atkreipia miestelio aikštėje sto
vinti nedidelė balta koplytėlė. Ji aptverta akmenine 
tvora. Iš to balto koplytėlės fono jau iš tolo visu 
ryškumu į akis krenta raudonų širdžių eilė. Vienoje 
koplytėlės pusėje išdažytos penkios širdys. Užeini iš 
kitų dviejų pusių ir vėl matai po eilę tokių pat šir
džių. Iš viso tame kolonų pavidalo pastatėlyje yra 
penkiolika vaiskiai raudonų širdžių.

Apie tą koplytėlę pinami įvairiausi pasakoji
mai. Senais laikais Tirkšliuose gyvenęs viskuo per
tekęs dvarininkas Važinskas. Jo rūmai, su daugybe 
paslaptingų rūsių, stovėję toje vietoje, kur dabar 
yra vietos valsčiaus savivaldybė ir pradinė mokyk
la. Septynioliktajame amžiuje švedams užplūdus 
šiaurinę Lietuvos dalį, dvarininkas pik. Važinskas 
stojęs kovoti su atėjūnais. Išvykdamas į karą tas 
dvarininkas savo mylimą žmoną ir keturis vaikus 
paliko rūpestingo ir ištikimo seno tarno globai. Kai 
švedai pradėjo artėti prie Tirkšlių miestelio, dvari
ninko Važinsko tarnas savo pono didelius turtus 
paslėpęs tik jam vienam žinomoje vietoje, o ponią 
su vaikais apgyvendinęs neįžengiamo miško vidury
je.

švedai, užplūdę Tirkšlius, ir žinodami, kad 

prieš šjuos kovoja dvarininkas Važinskas, norėjo pa
grobti visus jo turtus, žmoną ir vaikus. Tačiau rū
muose nerado nei turtų, nei žmonos su vaikais, tik 
seną tarną. Jie iš karto tarną geruoju klausinėjo, 
kur yra Važinsko šeima ir jo brangenybės. Bet išti
kimasis tarnas sakėsi nieko nežinąs. Jis tesaugojus 
namus, o ne pono šeimą ir jo brangenybes. Tada 
švedų kariai seną tarną pradėjo plakti. Jį miestelio 
aikštėje tol plakė, kol užplakė, bet vis tiek nieko ne
patyrė.

Priešą iš krašto išvarius, dvarininkas Važins
kas grįžęs į savo rūmus rado juose išdaužytus bal
dus, brangius indus ir liūdinčią žmoną su keturiais 
vaikais. Sužinojęs apie ištikimo tarno mirtį toje vie
toje, kur jis buvo nukankintas, pastatė koplytėlės 
pavidalo paminklą su išpieštomis penkiomis širdi
mis. Tos širdys simbolizuoja žuvusiojo seno tarno 
išgelbėtus penkis mylimus žmones: keturis vaikus ir 
žmoną.

Nudžiugo dvarininkas, radęs savo mylimuosius 
asmenis. Tačiau senelio tarno paslėptųjų pinigų ir 
brangenybių niekur nerado, nes ir žiauriai nukan
kintas jo ištikimasis valdinys nepasakęs tos vietos.

Po Važinskų mirties ilgą laiką daug kas kasi
nėjo jo rūmų sode, rausėsi rūsyse brangenybių ieš
kodami. bet niekas nerado. Vietos seni žmonės apie 
ištikimojo tarno paslėptuosius turtus dar ir dabar 
kalba, nors slenkąs laikas jau labai toli nunešė anų 
dienų įvykius, privertusius tas brangenybes slėpti.

A tsisky rėtis Drazdauskas
Gražusis Tirkšlių pušynas yra apipintas įvairių 

pasakojimų. Iš jų pats ryškiausias — apie čia gyve
nusį atsiskyrėlį Drazdauską, kurį vietos žmonės va
dina pūstelninku. Atsiskyrėlis Tadas (Valančiaus 
„Paaugusių žmonių knygelėje“ jis vadinamas To
mu) Drazdauskas atsikėlęs į Tirkšlių pušyną gyven
ti antroje aštuonioliktojo amžiaus pusėje, apie 1780 
m. Anais laikais tokie atsiskyrėliai nebuvo naujiena. 
Dažnai miškuose, toli nuo žmonių, apsigyvendavo 
vieniši asmenys ir žmonėms tepasirodydavo eidami 
į bažnyčią. Sakoma, kad ir Tadą Drazdauską že
maičių vyskupas Giedraitis į Tirkšlių miškus at
siuntęs tik dėl to, kad šis žmogus savo gyvenimu 
daugaiu gyventojų pritrauktų į katalikų tikėjimą.

Atsiskyrėlis Drazdauskas miške pasistatęs me
dinį, be langų namelį ir jame gyveno, naktimis mie
godamas ant drėgnos aslos. Daug žmonių norėdavę 

užeiti pas atsiskyrėlį, bet jis nieko neįsileisdavęs. Jei 
kas atnešdavo vienišam žmogui 'kokio maisto, tai jis 
atstumdavęs sienoje buvusį iškirstą langelį ir dova
ną priimdavęs. Atsiskyrėlio namelyje nebuvo jokio 
baldo. Ir krosnies jie neturėjo įsirengęs. Dėl to ypač 
stebėjosi žmonės, kaip jis gali ištverti šaltomis žie
momis.

Atsiskyrėlis nešiojęs juodos spalvos ilgą ap
siaustą, kurio priekyje buvo išsiūtas baltas kryžius, 
o nugaroje — kaukolė. Valgęs tasai žmogus labai 
prastą valgį ir nuolat eidavęs į bažnyčią melstis, sa
vo namelyje tepatikdamas vienintėlį įnamį — juodą 
katiną.

Tirkšlių miške gyvenęs atsiskyrėlis Tadas Draz
dauskas mirė 1811 metais. Jo namelio vietoje buvęs 
pastatytas medinis kryžius su įrašu: „šioje vietoje 
gyveno atsiskyrėlis Tadeušas Drazdauskas. 1835 m- 
čia norėjo apsigyventi pūstelninkas Palčiauskas, bet 
užėję neramūs laikai sutrukdė“. Pirmasis medinis 
kryžius buvo statytas 1835 m., greičiausia to paties 
Palčiausko, kuris norėjo apsigyventi atsiskyrėlio 
Drazdausko gyventoje vietoje. Tirkšlių miestelio 83 
metų gyventojas Adomas Juozapavičius atsimena tą 
medinį kryžių. Kai jis nugriuvo, tai A. Juozapavi
čius kryžiaus dalį su įrašu buvo paslėpęs bažnyčios 
varpinėje. Paskui jį išsitraukę elgetos ir naudoję suo
lo vietoje atsisėsti ir nežinia, kur pražudę.

Šiandien atsiskyrėlio Drazdausko gyventoje vie
toje, pakelėje vykstant į Sedą, stovi akmeninis kry
žius su įrašu: „Če gyveno pūstelninkas Tadeušas 
Drazdauskas ir mirė 1830 m.“ (Kiti teigia, kad mi
ręs 1811 m.). Miręs atsiskyrėlis buvo palaidotas pa
čiame miško pakraštyje. Praplečiant Tirkšlių kapi
nes, dalis jo kapo pateko į jas, o per kitą eina kapi
nių tvora.

Apie Tirkšlių miške gyvenusį atsiskyrėlį vietos 
senesnieji žmonės daug pasakoja įvairių varijantų 
pasakojimų, o daugis tą žmogų — asketą laiko 
šventu.

Tas pats Tirkšlių miškas siejamas ir su kitais 
mūsų praeities įvykiais. Sako, kad šiuo pušynu ne 
kartą žygiavusi Mindaugo kariuomenė į karą su 
kardininkais. 1863 m. sukilimo dalyviai, žemaičių 
sukilėliai, tame pušyne radę gerą apsaugą. Tų pa
čių metų rugpiūčio 13 d. pušyne žemaičių sukilėliai 
susišaudę su rusų raitelių būriu. Susišaudymo metu 
žuvę 9 žemaičiai, senieji laisvės minties kėlėjai.

PRAMOGINĖS DAINOS KONKURSO 
PREMIJOS

Chicagoje posėdžiavo Illinois Lietuvių 
gydytojų draugijos skelbto pramoginės 
dainos konkurso komisija. Po ilgesnių 
svarstymų komisija priėjo nuomonės, kad 
pirmoji premija neskirtina, tačiau buvo 
paskirtos dvi antrosios ir dvi trečiosios 
premijos. Antrą premiją, 300 dol., laimėjo 
Giedrė Gudauskienė už kūrinį „Gyveni
mas pagunda“, žodž. A. Karvelytės, ir taip 
pat antrą premiją, 300 dol., laimėjo Jonas 
Zdanius už kūrinį „Gintarėlis“.

Trečią premiją, 200 dol., laimėjo Bro
nius Jančys už kūrinį „Neužmiršk manęs“, 
žodžiai paties autoriaus; ir taip pat trečią 
premiją, 200 dol., laimėjo Almis Zdanius 
už kūrini „Aš nežinau“, žodžiai A. Karve
lytės.

XXD-JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ

Šiais metais studijų savaitė vyksta lie
pos 10-17 d. Italijoje, Verbania —Pallanza 
prie Lago Maggiore.

Paskaitas skaitys šie asmenys: dr. K. J. 
Čeginskas (Ar paseno revoliucija?), stud. 
P. Nevulis (1905 m. revoliucija Lietuvoj), 
rež. J. Jurašas (Teatras šiandieninėje Lie
tuvoje), A. M. Jurašienė (Jaunieji rašyto
jai šiandieninėje Lietuvoj), St. Lozoraitis 
jn. (Išeivija ir kraštas, praėjus 30 metų 
nuo II pasaulinio karo pabaigos), dr. A. 
Damušis (Prof. J. Brazaitis ir rezistenci
ja), dr. A. Gerulis (Lietuvos diplomatinė 
tarnyba 1940 — 1975), Wl. de Castro (Min
tis ir dvasia Čiurlionio tapyboje), A. Ru- 
bikas (Sukūrė Dievas juodu vyrą ir mote
rį), V. Natkevičius, M. A. (Vinco Ramono 
beletristika), Msgr. dr. P. Jatulis (Vysk. 
Valančius).

Savaitės metu bus sol. M. Panses — Si- 
mandukštytės koncertas. Ruošiama dail. 
A. Kondrato paveikslų paroda. Taip pat 
pramatoma dail. Luciano Meili paveikslų 
apie Lietuvą paroda. Rengiama pora eks
kursijų į apylinkes.

Studijų savaitės moderatorius— V. Nat
kevičius ,M. A., Vasario 16 gimnazijos di
rektorius; dvasiniais reikalais rūpinsis 
prel. dr. P. Celiešius; šeimininkas — tėvas 
Tąsius Ereminas, I. C.; organizacijos vado
vė — AlinaGrinienė.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

(Atsakymas į „Laišką iš Londono“)
Prisipažinsiu, nelabai suprantu, kodėl 

mano paskutinis „Laiškas iš Nottingha- 
mo“ sužadino J. Vilčinską (žinomą, pagar
bų socialdemokratą) parašyti tokį ilgą 
(nesakau — išsamų) „Laišką iš Londono“. 
Prieš atsakydamas į jį, norėčiau tik at
kreipti dėmesį, kad savo laiške aš minėjau 
nesocialdemokratus, bet socialistus. O tai 
didelis skirtumas — tarsi aš lyginčiau 
Cvirką su inž. S. Kairiu. Lietuvoje aš pa
žinojau asmeniškai visus anų laikų žy
miuosius socialdemokratus — inž. S. Kai
rį, adv. Lukauską, adv. Venclauską, adv. 
Bugailiškį, adv. Požėlą, Sielinį ir kitus. 
Apie juos visus galėčiau pasakyti — tai 
buvo išimtinai pagarbūs ir taurūs lietu
viai. Bet negalėčiau to paties pasakyti 
apie Cvirką, nors jo romanas „Frank 
Kruk“ anais laikais man labai patiko.

J. Vilčinskas savo rašiniu „Laiškas iš 
Londono“ supažindina mus su socialdemo
kratų veiklos nuopelnais šen iri ten Euro
poje. Jį perskaičius, su J. Vilčinsko sam
protavimais net negalima būtų nesutikti. 
Tik deja, „Laiškas iš Londono“ nors ir il
gas, bet jame nerasta vietos daug svarbes
niems, sakyčiau, pasaulinio masto įvy
kiams, kuriuose kaip tik socialistai suvai
dino ir tebevaidina fatališką vaidmenį, dėl 
kurių Lietuva nustojo nepriklausomybės, 
dėl kurių mes, lietuviai, vis dar tebesi- 
stumdom Anglijoj ir kituose pasaulio 
kraštuose, dažnai patys gerai nesuprasda
mi kodėl.

Štai tie didieji įvykiai, kuriuos aš kaip 
tik ir turėjau galvoje.

Socialistas Kerenskis, idealizavęs liaudį 
ir visai nesupratęs komunistų užmačių, 
pastarųjų buvo nuverstas, parlamentas 
(durna) išvaikytas, visi žymesnieji parla
mento nariai sušaudyti ir tuo būdu atsira
do galingieji Sovietai.

Socialistas Rooseveltas, irgi nesupratęs 
komunizmo užmačių, palaikęs Staliną šau
niu socialistu, tuojau susibičiuliavo su 
juo ir pusę Europos perleido Sovietams, 
tuo būdu sukurdamas socialistinių res
publikų imperiją.

Socialistas Whitlamas, Australijos min. 
pirmininkas, irgi nesuprasdamas komu
nizmo, tik prieš porą mėnesių oficialiai 
pripažino Lietuvą, Latviją ir Estiją Sovie
tų provincijomis.

Socialistas Wilsonas, visai nesuprasda
mas komunizmo, naiviai manė nupirksiąs 
Sovietų imperijos prielankumą už 5 mil. 
Lietuvos aukso ir, priedo prie to, „gražią“ 
kalbą, pasakytą Prahoje, kurioje socialis
tas Wilsonas patarė čekoslovakų tautai 
priprasti ir laimingai gyventi su sovietiš
ku okupantu... Fantastiškai žavėtina kal
ba — ar ne?! Ir tas pats asmuo gal vado
vaus socialistams Helsinkyje. Tokią prie
laidą daro J. Vilčinskas. Nežinau, kaip tu, 
mielas lietuvi, galvoji apie tai, bet mane 
jau dabar šiurpas krato. Dabartinės vy
riausybės pažadas, atsakant į Baltų Tary
bos raštą, kad Jos Didenybės Karališkoji 
vyriausybė ir toliau tęs Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybių pripažinimą ir jo ne
keis, buvusių įvykių akivaizdoje, man tuo 
tarpu maža paguoda. Bet kurie pažadai 
nublanksta žiaurių praeities faktų tamso
je. Gailiuosi dabar, kodėl anuo metu, prieš 
Kosyginui atvykstant, DBL Sąjunga nesu
siprato įteikti rašto Wilsonui (tuomet irgi 
min. pirmininkui) mūsų aukso saugumo 
reikalu. Įdomu, kokį atsakymą Sąjunga 
būtų gavusi? Žinoma, jis būtų buvęs mums 
„teigiamas“ (o kaip gi kitaip?) ir būtų 
praskambėjęs, vaizduojuosi, maždaug taip 
— nesirūpinkite, Jos Karališkos Dideny
bės vyriausybė užtikrina, 'kad Lietuvos 
auksas liks ir toliau saugiose rankose. Kai 
kurie iš mūsų būtų tuojau apsidžiaugę to
kiu atsakymu, bet daugiausia būtų apsi
džiaugęs... Kosyginas, sukuopęs visą Lie
tuvos auksą į savo saugias rankas.

Ir pagaliau taurus, aiškus socialdemo
kratas (ne šiaip sau neaiškios spalvos so
cialistas) idealistas Willy Brandt, kaip ir 
kiti, nesuprasdamas komunizmo iki paties 
dugno, išėjo į tarptautinę areną su visai 
naujais rytų politikos šūkiais — laisvi pre
kių ir pinigų mainai, laisvas žmonių judė
jimas, laisva spauda ir kultūrinis bendra
darbiavimas tarp Sovietų ir Vakarų, šį W. 
Brandto sumanymą JAV parėmė ir kiek 
vėliau iš to Kisingeris su Nixonu pagim
dė detantę. Praėjo jau bent trys metai nuo 
W. Brandto naujos rytų politikos paskel
bimo. W. Brandt manė sutirpdyti geležinę 
uždangą, įvykdyti socialinį ir režiminį 
perversmą Sovietuose, o kas iš tikrųjų iš 
visa to išėjo, tai mums visiems gerai žino
ma. Mes, lietuviai, estai, latviai (o taip 
pat vokiečiai) tebesėdime kaip prikalti; 
mūsų žinios, spauda, kultūra vis dar tebe
slankioja tamsiais požemiais... Vienas da
lykas tik pasikeitė — Vokietijos pinigai 
milijardais plaukia į Sovietus, jų imperi
jai sustiprinti. (Nenuostabu tad, kad pa
staruoju laiku Sovietai jau išsigali pasta
tyti po vieną atominį povandeninį laivą 
kas mėnesį, tuo tarpu kai JAV reikalin
gas pusmetis).

Štai ir kyla labai įdomus didelės svar
bos klausimas — kodėl Willy Brandto vil
tims nepasiteisinus, Vokietijos socialde
mokratai ne tik nepakeičia savo rytų po
litikos, bet dargi ir toliau duoda milijar

dus Sovietų imperijai pastatyti ant stiprių 
kojų ir net ją gal ir toliau išplėsti? Taigi, 
kodėl?.. Atsakymas labai paprastas — 
kartą rykliui į gerklę ranką įkišus, trau
kiant iš jos labai skauda; dabar jau nuo 
ryklio priklausys — ar tą ranką prikandus 
laikyti, ar graužti ir toliau ryti. Taigi, 
vargšas idealistas W. Brandt skaudžiai 
apsiriko ir man nuoširdžiai gaila.

Peržvelgus ir suglaudus visus šiuos pa
saulinės reikšmės įvykius nuo Kerenskio 
iki Willy Brandt, belieka tik viena išvada 
— socialistai nemoka kovoti su komuniz
mu, nes jie vis dar nesupranta (o gal ne
nori suprasti) jo užmačių; dažnai, rodos, 
jie pradeda gerai, bet kovos įkarštyje pa
simeta, paslysta, o paslydus, komunistai 
juos pribaigia arba, mažiausia, apgauna. 
Man tikrai nuoširdžiai gaila, kad taip yra; 
jeigu būtų buvę kitaip, tai socialistai, o 
ypač socialdemokratai, būtų suvaidinę di
delį teigiamą vaidmenį pasaulio reikaluo
se.

Esant tokiai padėčiai, argi galima ra
mia širdim pasitikėti socialistinių valsty
bių atstovais Helsinkyje, jeigu jie nesuras 
drąsaus vadovo, kuris garsiai ir ryžtingai 
reikalautų įvykdyti visą Willy Brandto 
programą arba, priešingu atveju, apleistų 
konferenciją?!..

Šią kovos su komunizmu temą norėčiau 
užbaigti tariamai absurdišku tvirtinimu: 
iki šiol nei socialistai, nei konservatoriai, 
kokios rūšies ar kilmės jie bebūtų, neparo
dė sugebėjimo komunizmo suprasti arba 
su juo kovoti .Vienintelė politinė grupė, 
kuri tikrai mokėjo ir moka kovoti su so
vietinio komunizmo imperialistinėmis už
mačiomis, yra patys komunistai. Tos ko
munistų grupės herojai yra Tito ir Mao — 
ypatingai Tito! Gaila, kad jis neįsteigė 
Belgrade mokslo akademijos kovai su so
vietiniu imperializmu, kurios lankymas 
būtų buvęs privalomas visiems Vakarų 
politikams be išimties, o dr. Kisingeriui ir 
H. Wilsonui kursas dar būtų pailgintas.

Baigsiu šį laišką tuo pačiu klausimu, 
kaip ir J. Vilčinskas, tik kitaip. Savaime 
aišku, -kad Nepriklausomos Lietuvos bylai 
remti reikia ir privalu ieškoti draugų vi
same pasaulyje. Man rodos, juk taip ir 
darome — kur tik lietuvių būrelis gyvena, 
ten jis šiai bylai dirba kiek sugeba ir kiek 
išmano. Jeigu gi Mao panorėtų turėti Ne
priklausomos Lietuvos atstovą Pekine, tai

Skaitytoją tat&kai
NUO DAINOS IKI TIKRŲJŲ RŪPESČIŲ

Tuo tarpu, kai Vakarų Europos spaudo
je linksniuojama infliacija, krizė, strei
kai, komunizmas, socializmas — mūsų lie
tuvių išeivijoje dėmesys sustojo prie to
kios naivios problemos, atsiradusios „Eu
ropos Lietuvio“ lapuose ir liečiančios mū
sų dainų melodijų kilmę. Jei norite išlikti 
grynais lietuviais, tai nedainuokite tos ar 
kitos dainos... •>

Aš pritariu K. Barėnui už skubiai duo
tą repliką ir pridursiu porą minčių iš sa
vo patyrimo.

Prieš keletą metų mūsų meninės pajėgos 
buvo tokios mažos, kad reikėdavo sukti 
galvą artėjant šventei, kuo užimti susirin
kusius nors pusvalandį. Išmokiau savo 
dukras dainuoti porą dainelių, kurioms 
pritarė su gitara būsimas žentas, belgas. 
Taip ir užlipom scenon pirma Lieže, o -pas
kui Kioloce. Publika plojo už „Vosilkas“ 
ir „Rasotą pievą“. Bet vienas muzikos ži
novas, užuot pataręs ir paskatinęs, nu
sprendė, kad... toji Baltus išmokė dukte
ris rusiškų dainų... Prisipažinsiu, man 
niekuomet neatėjo į galvą tų dainų kilmė 
— esu iš Suvalkijos, ir ten mes jas laikė
me savomis. Vėliau toji melodijų segrega
cija pasireiškė dažniau, ir tai -buvo gali
ma laikyti tautiškumo kriterijumi. Bet, 
deja, tos pastabos ateidavo iš tų, kurie kri
tikuoja, patys niekur nepasireikšdami. 
(Teatleidžia man T. Vidugiris, to straips
nio autorius, nes aš ne jį liečiu, o visą ei
lę išeivijos lietuvininkų).

Devyniolika metų vadovaujant Belgijos 
liet, bendruomenei, man tas tautiškumo iš
laikymas atsirado kitokiose apystovose, 
negu dainuojant „šalia kelio karčema“.

Liūdniausia, -kad visi tie įniršę reikalau
tojai taškų ant „i“, nevisuomet sudaro są
lygas, kurios, mano manymu, yra būti
niausios, norint išlikti lietuviais.

Imkime lietuviškas pamaldas. Tikintieji 
ir netikintieji čia rasti; progos pasiklausy
ti lietuviškos giesmės, evangelijos lietuvių 
kalba, dvasiniai stiprinančio pamokslo. 
Šventoriuje pasisveikintų su tautiečiais, 
pasidalytų problemomis, nors ir nebūtinai 
apie Vatikaną. Bet, va... Iš penkiasdešimt 
ar šimto kviestųjų susirenka iki dešimties. 
O tie, kurie jau laukia kavinėje, vėliau 
klausia: „Kaip ten Lietuvoj, ar tikrai lais
va religija? Ar gali žmonės eiti į bažny
čias, kaip čia?“ Taigi, patys nusigręžę nuo 
religijos, jie rūpinasi religine laisve tėvy
nėje.

Kitas pavyzdys — minėjimai. Žmonės 
taikosi atvykti po paskaitų. O programa? 
Reikia rasti ką nors specialaus, -kad sudo- 

reikėtų pasiųsti gabiausią Nepriklausomos 
Lietuvos ambasadorių.

Kad su kaimynais reikia gerai sugyven
ti, tai irgi savaime aišku. Tik kyla klausi
mas — ar bet kuria kaina ir bet kuriomis 
sąlygomis? Ar ir tuomet, kada kaimynas 
ardo -mano tvorą, kasa mano daržą ir vai
sius nešasi į savo namą? Ar tokiam kai
mynui irgi turėčiau šypsotis, su juo svei
kintis ir kviesti stikleliui su užkandžiais?.. 
Taip, man atrodo, galvoja J. Vilčinskas 
apie lenkus ar Gardiną.

Tiesa, išbuvome tremtyje jau daugiau 
30 metų — vieni pasenome ir mūsų atmin
tis susilpnėjo; kiti jau net svetur gimė
me, Lietuvos nematėme, nežinome, kur ir 
kas toji Lietuva yra, bet tik jaučiame ar 
girdime, kad ji yra... Visiems šitiems pri
valu atsiminti ir žinoti, kad Gardinas (ir 
Suvalkai) yra dalis Lietuvos, nes taip 
buvo sutarta su kaimynais 1920 m.; vėliau 
šie miestai klasta ir smurtu lenkiškos 
(Lietuvos kaimyno) Želigovski j ados drau
ge su Vilniumi buvo iš Lietuvos išplėšti. 
Jeigu pasaulio įvykiai taip susiklostytų, 
kad 1920 metų sienas reikėtų keisti, jos 
galėtų būti pakeistos tik susitarimu, bet 
nauju. J. Vilčinskas peranksti pradėjo 
mainikauti Gardinu už gerą kaimynystę 
su lenkais. Jeigu mes visi taip galvosime 
ir elgsimės, tai iš Lietuvos gali nieko ne
likti — vien tik kaimynų pašaipa ir juo
kas.

Kalbant apie Karaliaučiaus ateitį, susi
dariusioj po karo naujoj geopolitinėj pa
dėty, nėra kitokios natūralios išeities, kaip 
jį įsiglausti į Lietuvą. Jeigu Sovietų impe
rijai sugriuvus Lenkija liks prie Baltijos 
jūros, kur ji yra dabar, ir tuo pačiu Vo
kietija liks apie 1.000 km atstu nuo Kara
liaučiaus, tai aš nesuprantu, kodėl lietu
viai, prijungdami Karaliaučių, anot J. Vil
činsko, būtų imperialistai, o lenkai, dary
dami tą patį, būtų išmintingi valstybės vy
rai ir mūsų bei vokiečių geri kaimynai. 
Būčiau nuo širdžiai dėkingas, jeigu kas 
nors man tai paaiškintų. Visai kitoks rei
kalas, jeigu Lenkija vėl susiaurėtų, o Vo
kietija išsiplėstų iki Karaliaučiaus, tuo
met ii- Lietuvai tektų persvarstyti savo 
padėtį.

Nei vienas lietuvis neturi teisės ir nėra 
įgaliotas mainikauti Gardinu (ar Suval
kais); taipgi per anksto drabstytis impe
rializmu Karaliaučiaus link, nes XX am
žiaus Europos istorija dar nepadarė savo 
sprendimo, įvykiai dar kely... Mums lie
tuviams laikas suprasti šių įvykių prasmę, 
įsigilinti į juos ir rasti savo vietą tų įvy
kių gaivališkoj tėkmėj.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

mintų. Bet gink Dieve, nepaįvairinti kokia 
gaida, kurioje pasigirstų svetimi rezonan
sai.

Dar vienas pavyzdys — lietuvių spauda. 
Visi žinome jos reikšmę, bet kas iš mūsų 
ją remia, platina? Nuleidę galvas prisipa
žinkime, kad mieliau paliekame kavinėje 
už „tur-neiką“, negu naują lietuvišką kny
gą užsisakome.

Nepriekaištauju, nes neturiu teisės. Bet 
per eilę metų ieškau būdo, kaip pabudinti 
išeivijos lietuvius iš tos apatijos, naudo
dama man prieinamas priemones.

Lietuviškoji daina yra stipresnė už mus. 
Ji perbrido šimtmečius ir bris toliau. Lie
tuviai naudoja mažiausia vieną svetimą 
kalbą šalia savosios. Išskyrus Lietuvos 
Nepriklausomybės laikotarpį, mūsų kultū
ra vystėsi šalia svetimųjų, todėl visai na
tūralu, kad ji įgavo svetimos įtakos. Bet 
ar čia yra esmė? Ar mūsų namuose ir pa
silinksminimuose neskamba anglų, vokie
čių, prancūzų dainos? Bet tai mums ne
kliudo būti lietuviais, jei mūsų dvasia lie
tuviška.

S. Baltus

ATSAKYMAS J PASTABĄ
„E. L.“ 26 Nr., mano straipsnyje „Dai

nuoju dainą, raminu širdį“, yra redakci
jos pastaba: „L. E. VI t. rašo, kad Eremi- 
no dainų rinkinyje iš 67 dainų tik 8 buvo 
grynai lietuviškos. Ar prie jų priskaityta 
„Birutės“ daina — ten nepasakyta.“ Aš tą 
dainų rinkinį turiu, ir tą klausimą noriu 
truputį paryškinti.

Leonas Ereminas (1863-1927) apie 1891 
m. apsigyveno New Yorke. Organizavo 
chorus, dirigavo ir buvo kompozitorius 
mėgėjas. 1902 m. jis išleido lietuviškų ir 
verstinių choro dainų rinkinį „Dainos“. 
Pradžioj jis galvojo išleisti vien tik lietu
viškų dainų rinkinį. Bet tokį darbą atlikti 
užsienyje buvo labai sunku, nes neturėta 
dainoms žodžių ir melodijų. Tai autorius 
paaiškina: „Užtai šitame rinkinyje yra tik 
penkta dalis lietuviškų dainų, kitos yra 
paimtos ar panaudotos iš garsingesnių 
svetimtaučių kompozitorių, ką parodo jų 
vardai, prie kurių balsų tapo pritaikinti ar 
versti lietuviški žodžiai.“ Rinkinyje yra 13 
lietuviškų dainų. Bet tik 8 dainų nurodyti 
autoriai. Tai gal dėl to „E. L.“ ir rašo, kad 
tik 8 yra grynai lietuviškos. Bet joms vi
soms melodijas pritaikė L. Ereminas. Ki
tos dainos yra verstas iš vokiečių, latvių 
ir ispanų kalbų, arba joms.pritaikyti lie
tuviški žodžiai. Iš lenkų ir rusų kalbų ver
timų nėra. „Birutės“ dainos autorius yra 
pažymėtas P. Valiūnas, o jai balsus su-

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Folklorinis koncertas
Sydnejaus Operos rūmų koncertų salė

je, scenai nušvitus, atsidengė malonus 
vaizdas. Gilumoje susėdusios moterys, 
priekyje mergaičių būrelis. Sužydo scena 
puošniais lietuvaičių tautiniais drabu
žiais, kaip gėlių darželis jurginais.

Maloniai nuteikė, pagavo vaizduotę pir
mas momentas lietuviško „Subatvakario“ 
folkloriniame festivaly.

Nuo pat Operos rūmų atidarymo, Shell 
Co. finansuoja folklorinius festivalius, ku
riuos Operos rūmai ruošia kasmet. Šiais 
metais buvo trečiasis festivalis. Jis tęsėsi 
dešimt dienų ir užsibaigė folkloriniu kon
certu. Didžiulė amfiteatro stiliaus salė da
vė tinkamą foną senų tautų kūriniams.

Festivalyje pasirodė trisdešimt etninių 
grupių, gyvenančių Australijoje. Prie Ope
ros rūmų atvirame ore pietų metu buvo 
demonstruojami įvairių tautų šokiai, už
daros programos vyko mažose salėse, fojė 
suruošta tautinių drabužių ir smulkių 
liaudies meno eksponatų paroda. Bet svar
biausia dalis, tai folklorinis koncertas di
džiulėj Operos rūmų koncertų salėje.

Dvi atskiros programos, kiekviena kar
tota du kartus, sutraukė tūkstančius emi
grantų, o taip pat ir australų, kurie vis la
biau vertina atėjūnų įnašą į Australijos 
gyvenimą. Programos padalijimas į du 
koncertus buvo reikalingas dėl didelio et
ninių grupių skaičiaus, kurios dalyvavo 
programoje.

Šiais metais akcentuoti liaudies papro
čiai, legendos ir švenčių ritualas. Todėl 
koncertas davė prasmingesnę, žavesnę 
programą, negu praėjusiais metais, kai 
buvo parodyti vien šokiai ir daina. Šokėjų 
suktiniai, šuoliavimai, plojimai ir šūkavi
mas, Alpių vyrų raliavimas, sudaniečio 
ritmiškas būgno mušimas ir dainos nukė
lė žiūrovą į primityvų gyvenimą, nutolino 
nuo sumechanizuotos aplinkos, kurioje 
šiandieną tų tautų ainiai gyvena.

Iš Azijos, Afrikos ir Europos kontinentų 
išsiskyrė europiečiai savo žaviu koloritu. 
Skaitlingiausios ir charakteringiausios 
buvo lenkų, latvių ir lietuvių grupės.

Lenkai ir latviai vieni po kitų pavaizda
vo Joninių naktį. Ryškus buvo skirtumas 
tarp baltų ir slavų. Pirmą kartą teko ma
tyti taip gražiai ir vaizdžiai paruoštą senų 
pagoniškų papročių Lenkijoje pavaizdavi
mą. Apie 50 porų žavėjo ritmišku judesiu, 
giliu išgyvenimu ir šokio prasmingumu. 
Kontrastiškai Jonines atšventė latviai; ir 
jie žavėjo vainikais, šokiais ir išdaigomis.

Mūsų folklorinė grupė buvo didelė, spal
vinga. Choras ir šokiai puikūs. Tik turinys! 
be siužeto blankus, nevaizduoj antis kai
mo papročių. Tai buvo senimo ir jaunimo 
suėjimas po dienos darbų.

JAUGELIS SUMUŠTAS
1974-jų metų gruodžio 24 dieną Vyriau

sias Teismas Vilniuje, pasirėmęs Lietuvos 
TSR Baudžiamojo Kodekso 199 straipsniu, 
nuteisė V. Jaugelį dvejus metus kalėti už 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 6- 
jo numerio platinimą ir už rinkimą para
šų po 17.000 lietuvių katalikų memoran
dumu. Jis buvo pasiųstas į Pravieniškių 
stovyklą ir įjungtas į pačių blogiausių kri
minalinių nusikaltėlių brigadą.

Netrukus V. Jaugeliui teko užmokėti už 
savo drąsų laikymąsi teisme. Vasario 10 
naktį, jam besimeldžiant, kriminaliniai ka
liniai jį žiauriai sumušė — smarkiai su
žalota jo galva ir perlaužtas smakras. 
Jaugelis neturėjo jokių asmeniškų sąskai
tų su kriminalistais ir todėl peršasi min
tis, kad kriminaliniai nusikaltėliai tai pa
darė viršūnių įsakyti.

Gydydamasis Lukiškių ligoninėje, Jau
gelis buvo pasiųstas į Vilniaus vėžio ligo
ninę, kur buvo nustatyta, kad jis turi skil
vio vėžį. Gydytojai pasiūlė jį operuoti, nes 
po jo išleidimo laisvėn 1976 metais, opera
ciją daryti būtų per vėlu. Tačiau Jaugelis 
atsisakė būti operuotas kalėjimo sąlygo
se. Netrukus jis vėl tapo perkeltas į sto
vyklą.

Kovo 28 d. V. Jaugelis pasiuntė laišką 
TSSR Generaliniam Prokurorui, prašyda
mas, kad jam būtų sugrąžinti kai kurie 
religinio kulto reikmenys, kuriuos sargy
ba buvo atėmusi jį perkeliant į ligoninę. 
Jis taip pat prašė būti perkeltas į politinių 
kalinių stovyklą. Jei per mėnesį po laiško 
išsiuntimo nesusilauks teigiamo atsaky
mo, jis pradės bado streiką.

Mes, artimi V. Jaugelio draugai, prašo
me visų padorių žmonių kelti savo balsus 
ir išgelbėti jaunuolį nuo neišvengiamos 
pražūties.

1975 m. kovo 10-18 dienomis, Vyriausio 
Teismo Vilniuje buvo teisiamas Juozas 
Gražys. Remiantis 68 straipsnio pirmąja 

dėstė L. Ereminas. Jeigu yra nurodytas 
autorius ir kompozitorius, tai ir be paaiš
kinimų suprantama, kad ji yra priskirta 
prie grynai lietuviškų dainų.

J. Černis

Puikūs moterų tautiniai drabužiai suža
vėjo, bet silpnas dainavimas pražudė pir
mą įspūdį. Jį greitai atitaisė įspūdingas 
vyrų įsijungimas, o mišrus, galingas cho
ras atitaisė blogą pradžią, žavios dainos 
sukėlė melancholiją, bet tai jau mūsų ly
riškų dainų ypatybė.

Svarbiausią vaidmenį - atliko dirigentas 
Bir. Kiveris. Jis, kaip senas kaimo muzi
kantas, jungė choristus ir šokėjus, davė 
toną ir tempą.

Už vis labiau patraukė šokėjai. Jauni, 
tvarkingais tautiniais drabužiais, vyžuoti, 
gerai nusiteikę, puikiai pašoko. Jų vado
vas Gediminas Sauka sugebėjo išvesti į 
sceną gerai paruoštus šokėjus. Jam ir ten
ka didžiausias nuopelnas.

Pirmas Australijoje lietuvių šokėjų vie
šas pasirodymas buvo folkloriniame festi
valy Melbourne, 1949 m. kovo mėn. Laivu 
plaukiant iš Europos suorganizuota šio 
straipsnio autorės šokėjų grupė, Melbour
ne persiorganizavus, pašoko festivalyje 
tris šokius, akordeonu grojant J. Vaseriui. 
Po to tuoj buvau pakviesta YMCA klubo 
ir vienos Melbourne mokyklos vedėjo Mr. 
Makey dėstyti tautinius šokius. Mokslo 
metų Užbaigos šventėje mokiniai pašoko 
Kalvelį ir Žiogelį,; mergaitės, apsirengu
sios ilgais sijonais, pasirišusios skareles, c 
berniukai ilgomis kelnėmis ir baltais 
marškiniais. Dar nematyti liaudies šokiai 
sužavėjo tėvus australus.

Neužilgo ir Sydnejaus šokėjų grupė, va
dovaujama B. Žilinskaitės, sėkmingai gas
troliavo Sydnejaus apylinkėje. Vėliau ėmė 
garsėti Adelaidės šokėjai, vadovaujami B. 
Lapšienės.

Praskynę kelius, tapome žinomi austra
liškai publikai ir nuolat kviečiami pade
monstruoti savo šokius ir dainas.

šiuo metu aktyvios Adelaidės, Melbour
ne ir Sydnejaus grupės, bet nuo jų neatsi
lieka ir mažesnių vietovių šokėjai Perthe, 
Newcastle, Geelonge ir Brisbane.
Mirusieji

Į mūsų bendruomenę Giltinė įsimaišė. 
Ant balto žirgo jodinėdama, siaučia, iškė
lusi dalgį skina aukas. Per paskutinį mė
nesį vieną po kito lydėjome draugus ir pa
žįstamus į kapus. Mirė M. Kišonienė, gy
venusi kalnų apsuptame miestely, kur jos 
vyras yra gydytojas. Paskui nuėjo Buke- 
vičienė, energinga lietuviškų reikalų puo
selėtoja. Neilgai sirgęs, mirė P. Martišius; 
po sunkios ligos su gyvenimu atsisveikino 
Jankauskienė, Gražulienė; neilgai sirgo P. 
Balkus, A. Simonaitis. Netekome dail. B. 
Žiedo, kuris dar taip neseniai jaunatviš
kai kūrė ir dainavo.

Šie metai liūdni ir nuostolingi mūsų ben
druomenei. Jaunųjų gretos silpnokos, o 
vyresnieji išvyksta negrįžtamai.

dalimi, jis buvo nuteistas trejus metus ka
lėti už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos“ įrišimą (po 4-5 egzempliorius pir
mųjų numerių ir po 20 egzempliorių 6-jo 
ir 7-jo numerio) bei už platinimą kelių 
mašinėle perrašytų tariamai antitarybinio 
pobūdžio brošiūrų „Arkivyskupas Matu
levičius“, „Tau, Lietuva“ ir kitų. Teismo 
salėn nieko neįleido. (ELTA)

LIAUDIES DAINŲ KONCERTAS

Vilniuje žinomas Lietuvos solistas Ver
gilijus Noreika suruošė liaudies dainų 
koncertą, pavadintą „Nuo gaidelių iki gai
delių“. Vertindamas šį koncertą „Tiesoje“ 
VI. Bartusevičius rašo:

„Reikia nuoširdžiai sveikinti Virgilijų 
Noreiką, kuris įgyvendino ilgai puoselėtą 
svajonę — suruošė lietuvių liaudies dainų 
koncertą. Šiuo koncertu V. Noreika ne tik 
suteikė klausytojams didelį estetinį pasi
tenkinimą, bet ir profesionaliu dainavimu 
ugdo gerą skonį bei skiepija meilę liau
dies dainai.“

IRKLUOTOJAMS AUKSO MEDALIAI

Tarybų Sąjungos tautų vasaros VI spar
takiados baidarių ir kanojų irklavimo < 
varžybose Lietuvos sportininkai laimėjo 
net tris aukso medalius.

Vienvietės kanojos 500 m plaukimo baig
mėje A. Montvydas įveikė pasaulio čem
pioną ukrainietį S. Petrenką ir laimėjo 
pirmąją vietą.

Antrąją pergalę dviviečių kanojų lenk
tynėse laimėjo devyniolikmečiai P. Grigo
nis ir A. Rainys. Juodu taip pat sumušė 
pasaulio čempionus brolius M. ir J. Loba- 
novus iš Tadžikijos.

Trečią aukso medalį laimėjo vienviečių 
baidarių 1.000 m nuotolyje vilnietis V. 
Trukšinas. Jis įveikė olimpinį ir pasaulio .■ 
čempioną A. Šaparenką, kuriam teko ant
roji vieta.

VILNIUS — TALINAS

Nauja keleivinių autobusų linija Vilnių 
sujungė su Talinu. Keleiviai, iš Vilniaus 
išvykstantys vakarais, ankstyvą rytą jau 
būna Taline, įveikę 611 km nuotolį. Auto
busai sustoja Širvintose, Ukmergėje, Pa
nevėžyje, Pasvalyje, Bauskėje, Rygoje ir 
Piarnu. Ilgiausia keleivinių autobusų lini
ja, turinti 757 kilometrus, jungia Vilnių su 
Leningradu.
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Europos _
Lietuvių Kronika

SPAUSTUVĖS ATOSTOGOS

Nuo liepos 26 d. iki rugpiūčio 9 d. dau
guma Nidos spaustuvės tarnautojų atosto
gauja. Tokiu būdu ir „E. Lietuvis“ dvi sa
vaites nepasirodys.

Redakcija

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Liepos 13-20 d. D. Britanijoje skelbiama 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ.

Londone savaitės programa, kurią or
ganizuoja British League for European 
Freedom, bus tokia:

Liepos 13 d. (sekmadienį) 4 vai. p. p. 
koncertas ukrainiečių salėj — 154 Holland 
Park Ave., Wil.

Liepos 17 d. (ketvirtadienį) 6.30-8.30 
vai. priėmimas Lordų Rūmuose (tik su pa
kvietimais), globojamas lordo Barnby.

Liepos 18 d. (penktadienį) memorandu
mo įteikimas Užs. Reikalų Ministerijoje.

Liepos 20 d. (sekmadienį) 3.30 vai. p. p. 
visų tikybų pamaldos šv. Petro bažnyčio
je, Vere st. (Bond St. požem. stotis).

Tuoj po pamaldų eisena prie Nežinomo
jo Kareivio kapo. (Cenotaph).

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
DBLS I Londono skyrius — 6.76 sv., J. 

Meiliūnas (Australija) — 5.00 sv., dr. L. 
Pascheit (Vokietija) — 5 DM, J. Mažeiva 
(Vokietija) — 15 DM, A. Vitkus — 1.00 sv.

Tautos Fondui aukojo:
DBLS Londono I skyrius — 30.00 sv.

„LIETUVIŲ LONDONAS“

Ruošiamas lietuviškas vadovas po Lon
doną — „Lietuvių Londonas“, — kur bus 
trumpos informacijos apie lietuvišku po
žiūriu turistams įdomias vietas bei įstai
gas Londone ir apylinkėse. Leidinėlyje bus 
taip pat nurodyti adresai, kur turistai ga
li apsistoti.

Vasaros metu pro Londoną pravažiuoja 
nemažas skaičius lietuvių: iš provincijos 
ir iš užsienio. Daug pravažiuojančių yra 
jaunesnės kartos žmonės, kurie pageidau
tų apsistoti lietuviškose šeimose, jei tik 
žinotų, kur jas surasti.

Lietuviai, kurie išnomuoja turistams 
kambarius, arba priima nakvynei, gali šia
me leidinėlyje pasiskelbti nemokamai. Lie
tuviai prekybininkai gali pasiskelbti už 
mažą mokestį.

Informacijas prašome siųsti „Penktadie
nio Klubui“, Lietuvių Namai.

aVč

LONDONAS
M. K. ČIURLIONIO GYVENIMO, DAILĖS 

IR MUZIKOS FILMAS LONDONE

Pernai įsisteigęs lietuvių mėgėjų radijo 
ir filmo vienetas gavo iš JAV filmą apie 
M. K. Čiurlionio gyvenimą, jo tapybą ir 
muziką. Filmas yra gautas labai ribotam 
laikui, per kurį norima jį parodyti visose 
didesnėse lietuvių kolonijose. Filmas yra 
spalvotas ir garsinis.

Londono lietuviams tas filmas bus rodo
mas š. m. liepos 12 d. (šeštadienį) dviejo
se vietose: Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil, 4 vai. po pietų, ir 
Sporto Socialinio klubo salėje, 345A Vic
toria Park Road E9, 7 vai. vakaro. Tai da
roma laiko taupymo sumetimais. Todėl 
kviečiame londoniškius nepraleisti progos 
susipažinti su savo tautos dailininku ir 
muziku, nes šie metai yra skiriami jo gar
bei.

Be to, ta proga Lietuvių Namuose bus 
M. K. Čiurlionio tapybos paveikslų repro
dukcijų paroda. Tie, kurie negalėjo jos ap
lankyti Lietuvių Sodyboje sąskrydžio me
tu, galės tai padaryti atvykę į Lietuvių 
Namus.

S. Kasparas,
DBLS — Lietuvių Namų B-vės Socialinių 

reikalų vedėjas

AČIŪ UŽ TALKĄ

DBLS Pirmojo skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems talkininkams, prisi- 
dėjusiems prie gražiai pavykusio Joninių, 
Petrinių ir Povilinių vakaro organizavi
mo: p. p. Pusarauskams, Jurams, T. Čes- 
nickui, L. Namų ir Socialiniam klubams 
už paaukotas dovanas loterijai; Parulie- 
nei, Ruseckienei, Grupiljonienei, Nenor- 
tienei, Namajuškienei ir Putinienei už au
kas dr darbą, organizuojant puikų bufetą; 
Namajuškienei ir R. Grupiljonaitei už pa
vyzdingą loterijos bilietų platinimą; S. 
Staroliui, S. Kačinui, K. Blažiui už gražią 
taiką paruošiant salę ir priimant svečius, 
o visiems dalyviams — už gražią kompa
niją ir smagų vakarą.

Vakaro pelnas paskirstytas sekančiai: 
Tautos Fondui — £30, Londono šeštadie

nio mokyklai — £15, spaudai paremti — 
£7.

Šis vakaras jau tampa tradicine proga 
pasilinksminti ir tuo pačiu metu paremti 
visuomeninius reikalus.

DBLS Pirmojo skyriaus valdyba

KUN. II. ŠULCAS

Sekmadienį, liepos 20 d. ( ne liepos 13) 
11 vai. kun. Šulcas laikys pamaldas Lietu
vių bažnyčioje.

Tą patį vakarą (liepos 20 d.) 7 vai. va
karo Sporto ir Socialinio klubo salėj 345A 
Victoria Park Road, E9, rengiamas susiti
kimas su kun. H. Šulcu, kuris savo dides
nį kunigavimo laiko tarpą yra praleidęs 
Brazilijoje. Jis praneš apie Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės gyvenimą, pailiust
ruodamas spalvotomis skaidrėmis, kurių 
jis turi daugiau negu 100!

Be to, kaip jaunas kunigas, jis papasa
kos, kaip rengiamasi būsimam III-jam Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresui, kuris 
bus Brazilijoje.

Kviečiame visus londoniečius dalyvauti 
ir pasidomėti, kaip mūsų tautiečiai dirba 
ir gyvena kitur.

DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Šiais metais tradicinis dainaviečių tur
gelis ruošiamas rugsėjo 27 d.

Maloniai kreipiamės į visus, kas tik ga
li, paaukoti turgeliui vartotų drabužių, 
avalynės, žaislų, namų apyvokos reikme
nų irkt.

Turgeliui skirtus daiktus prašome siųs
ti iki rugsėjo 10 d. Dainavai, 2, Ladbroke 
Gardens, Wil 2PT, arba palikti lietuvių 
parapijos klebonijoje ar „Baltic Stores“.

Už Jūsų gerą širdį iš anksto dėkojame.
Daina vietės

SUSITIKIMAS SU ALGIRDU 
LANDSBERGIU

Rašytojo Algirdo Landsbergio pasirody
mas Londone paprastai būna malonus 
įvykis būriui šio miesto lietuvių: čia jis 
visada skaito ir vaidina savo kūrinius.

Tokį Algirdo Landsbergio kūrybos va
karą DBLS centrinio skyriaus valdyba šį
met ruošia liepos 19 d., šeštadienį, Londo
no Lietuvių Namuose, ir visi maloniai 
kviečiami į šį literatūrinį susitikimą su 
rašytoju. Pradžia 6 vai. vakare.

Šįkart rašytojas skaitys savo apsaky
mus. Nors A. Landsbergis gyvena JAV, 
bet jam nesvetima ir Britanija, dėl to ir 
vieno mums skaitysimo apsakymo veiks
mas vyks šitoje mūsų gyvenamoje kara
liškoje saloje.

BRADFORD AS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

„Vyčio“ klubo narių pusmetinis susirin
kimas šaukiamas liepos 19 d., šeštadienį, 
6 vai. vak.

Dienotvarkėje pranešimai apie klubo 
veiklą ir kiti einamieji reikalai.

Kviečiame visus narius dalyvauti.
„Vyčio“ klubo valdyba

GLOUCESTERIS
KVIETIMAS Į VAIŠES

Liepos 12 d., šeštadieni, Gloucesterio 
ALK Bendrijos pirmininkas ir DBLS sky
riaus nariai Jonas ir Agota Vilimai šven
čia 25 metų vedybų sukaktį.

Neturėdami visų pažįstamų ir draugų 
adresų, negalime visiems išsiuntinėti kvie
timų. Tad pasinaudodami laikraščiu, nuo
širdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
šioje šeimos šventėje dalyvauti.

Pradžia 6.30 vai. vak.
V. O. Vilimaitės,

37 Midland Rd., Gloucester

MANCHESTERIS
A. A. PETRAS STRAŽEVIČIUS

Birželio 18 d. automobilio nelaimėje tra
giškai žuvo Petras Straževičius.

Velionis buvo gimęs 1902 metais Biržų 
apylinkėje. Buvo Lietuvos kariuomenės 
savanoris kūrėjas, vėliau Lietuvos kariuo
menėje pasiekęs viršilos laipsnį.

Bolševikams antrą kartą okupuojant 
Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją. 1948 me
tais atvyko į Angliją.

Petras Straževičius buvo ramaus būdo, 
susipratęs lietuvis, mėgo skaityti lietuviš
ką spaudą ir buvusių Lietuvos karių pri
siminimus.

Velionis turėjo daug draugų ir pažįsta
mų kitataučių tarpe, todėl jo palydėti į 
amžino poilsio vietą susirinko didelis bū
rys žmonių. Religines apeigas atliko evan
gelikų kun. Putcė. Palaidotas Oldhamo 
GREENACRE kapinėse birželio 26 d. Ka
pas buvo papuoštas gausybe gėlių. Liko 
nuliūdusi žmona Kristina.

Po žiaurių audrų ilsėkis ramybėje
. Tautietis

PUSMETINIS SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
š. m. liepos 13 d. (sekmadienį), 4 vai. p. p. 
šaukia visuotinį pusmetinį narių susirin
kimą, kurio metu bus padaryti Klubo val
dybos pranešimai ir svarstomi bei spren
džiami įvairūs klubo reikalai. Visus narius 
kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Klubo Valdyba

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Mancheste
rio skyrius š. m. liepos 19 d. 6 vai. p. p. 
Manchesterio Liet. Soc. klube, rengia

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ.
Programoje bus paskaita ii’ meninė da

lis.
Skyriaus valdyba

Švedija
BALTŲ KONFERENCIJA STOCKHOLME

Trečiąją Baltų Mokslinių Studijų kon
ferenciją, vykusią Stockholme birželio 14- 
17 d., tenka laikyti svarbiu išimtiniu ren
giniu. Kelios aplinkybės ypač išryškino iš
skirtinę konferencijos reikšmę.

Pirmą kartą švedų valdžios įstaigos už
leido baltų konferencijos atidarymo iškil
mėms tokios institucijos, kaip Švedijos 
Karališkoji Akademija, rūmus. Antra ap
linkybė, kuri atkreipė viešosios opinijos 
dėmesį, buvo švedų ministro pirmininko 
Olof Palmes atvykimas į konferencijos 
atidarymo iškilmes. Po Baltų Instituto 
kaip konferencijos rengėjo, pirmininko dr. 
Btruno Kalninš kalbos į dalyvius prabilo 
pats švedų valdžios galva ir pasakė ang
liškai ilgą kalbą, kurioje ypač pabrėžė 
švedų bei baltų tautų glaudų kultūrinį 
bendradarbiavimą ir išsamiai nušvietė 
švedų valdžios politiką gausių imigrantų 
atžvilgiu.

Po oficialinės dalies ministras pirminin
kas dar kreipėsi į dalyvius vokiečių kal
ba. Jis prisiminė savo pakartotinus apsi
lankymus Latvijoje, iš kur yra kilusi jo 
motina, ir pasakė kelis žodžius latviškai.

Tenka šia proga pastebėti, kad ministro 
pirmininko Palmes motina yra Latvijos 
vokietė, o jos tėvas buvo, kaip atkreipė 
dėmesį dr. Kalninš, Rygos politechnikos 
instituto profesorius ir ilgametis rekto
rius.

Įsimintiną staigmeną baltų konferenci
jos dalyviai patyrė, kai, pasibaigus atida
rymo iškilmėms ir susėdus į paruoštus au
tobusus, pakeliui į miesto rotušės salę ke
liose, gerai matomose vietose galėjo ste
bėti plevėsuojančias Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavas.

Rotušės salėje konferencijos dalyvių 
laukė rinktiniais valgiais ir gėrimais ap
krauti stalai. Reikšmingą sveikinimo kal
bą pasakė Švedijos sostinės tarybos vice
pirmininkė (burmistro pavaduotoja) po
nia Remens. Iš rotušės dalyviai vėl susėdo 
į autobusus, kuriuos parūpino Švedų Insti
tutas, esąs užsienių reikalų ministerijos 
žinioje. Dalis dalyvių nuvyko į valstybės 
archyvą, kuriame buvo specialiai sureng
ta būdingesnių dokumentų iš Baltijos gy
venimo paroda. Archyvuose saugoma taip 
pat svarbių dokumentų iš Lietuvos praei
ties. Apie švedų valstybinio archyvo do
kumentų gausumą liudija kad ii- tas fak
tas, kad archyvų lentynos nusitęsia per 70 
kilometrų!

Vakare viename prašmatniame restora
ne, iš kurio galima buvo gėrėtis nuostabiu 
Stockholmo miesto vaizdu, konferencijos 
dalyvius vaišino estų, - latvių ir lietuvių 
bendruomenės Švedijoje. Lietuvių bend
ruomenė yra pati negausiausia, nė iš tolo 
negalinti prilygti kitų dviejų baltų tautų 
kolonijoms.

Trečiosios Baltų konferencijos pirmasis 
posėdis vyko Švedų Karališkosios Akade
mijos rūmuose. Tarp kitų, tame posėdyje 
paskaitą apie Baltijos ir Europos valsty
bių jėgų pusiausvyrą aštuonioliktajame 
šimtmetyje skaitė dr. Romualdas J. Mi
siūnas, Williams College, Williamstowwn 
(JAV), jaunas profesorius, Švedijoje gi
męs lietuvis, puikiai mokąs tėvų gimtąją 
kalbą.

Antrą dieną plenumo posėdyje turėjęs 
skaityti referatą dr. Anatolis C. Matulis, 
Wisconsin — Green Bay universiteto pro
fesorius, susirgo ir negalėjo į Stockholmą 
atvykti.

Konferencijos darbai vyko žavioje Haes- 
selby pilyje, kui- yra įsikūręs skandinavų 
valstybių intelektualinio bendradarbiavi
mo centras. Buvo sudarytos 4 sekcijos: is
torijos, socialinių bei politinių mokslų, 
kalbotyros ir literatūros bei meno. Sočia 
linių bei politinių mokslų sekcijoje dr. jnr. 
Albertas Gerutis iš Berno skaitė paskaitą 
apie Lietuvos Diplomatinę Tarnybą (1940 
-1975 m.), dr. Liuda Alssen (Bowling 
Green valstybinio universiteto profesorė) 
kalbėjo apie Schoendacho poemą „Der Li- 
tauer“. Ši tik mokslininkams žinoma poe
ma parašyta 13-tame šimtmetyje, kai Min
daugas priėmė krikščionybę. Vienintelis 
žinomas tos poemos egzempliorius saugo
mas Bazelio universiteto bibliotekoje. Dr. 
V. S. Vardys, Oklahomos universiteto pro
fesorius, kalbėjo apie socialinius pasikei
timus ir nacionalizmą Baltijos sovietinėse 
respublikose.

Lietuviai Juozas Lingis (stockholmiškio 
Baltų Instituto vicepirmininkas), prof. V. 
S. Vardys, prof. Liuda Alssen ir dr. A. Ge
rutis pirmininkavo sekcijų posėdžiams.

Didelę ir malonią staigmeną sudarė sve
timšaliai mokslininkai, besidomi lietuviš
komis temomis. Tiesiog sensaciją sukėlė 
japonas dr. Ichito Kato, skaitęs paskaitą 
apie M. K. Čiurlionį. Šis 1930 m. gimęs ir 
lokohamoje gyvenąs muzikologas, iškėlė 
mūsų tautietį kaip žymų menininką, ku
ris savo kūryboje apjungė tapybinį ir mu
zikinį meną. Jo kūryboje esama giminys
tės su orientaline filosofija ir indų menu.

Dr. Friedrich Scholz, Muensterio (Vest
falija) universiteto profesorius, skaitė pa
skaitą iš lietuvių kalbotyros srities. Nors 
ir niekuomet negyvenęs Lietuvoje, profe
sorius tobulai kalba lietuviškai, tarytum 
tai būtų jo gimtoji kalba. Taip pat šveica
ras dr. Jan Peter Locher, dėstąs baltisti
ką bei slavistiką Berno ir Neuchatelio uni
versitetuose ir Stockholmo konferencijoje 
kalbėjęs apie Simoną Daukantą, yra gerai 
įsisavinęs lietuvių kalbą. Beje, jis keliais 
atvejais yra lankęsis Lietuvoje.

Kiek disonanso į konferencijos darbus 
įnešė Haifos universiteto profesorius dr. 
Aba Strazhas (Stražas), kalbėjęs apie Lie
tuvos Tarybą 1917-18 metais. Mokslinin
kas, tik prieš IĮ metų atvažiavęs iš Vil
niaus, pavaizdavo Lietuvos Tarybą kaip 
klusnią okupacinės kaizerinės valdžios va
lios vykdytoją. Jautėsi, kad prelegentas 
dar neišsivadavo iš sovietinėje Lietuvoje 
surinktųjų šaltinių, perkoštų per bolševi
kinę istorijos klastojimų cenzūrą.

įdomus faktas, kad keli lenkų ir vengrų 
mokslininkai, pasižadėję baltų konferen
cijoje dalyvauti ir atsiuntę savo referatų 
tekstus, vis tik į Stockholmą neatvyko. 
Maskva bus pareiškusi savo veto, — kaip 
tik tuo metu, kai Ženevos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijoje taip uoliai 
kalbama apie taikingą sambūvį...

Stockholmo konferencijoje iš viso buvo 
skaityta per 70 referatų. Galima buvo 
laukti gausesnio lietuvių mokslininkų da
lyvavimo. Mūsų tautiečiams tenka prikiš
ti tam tikrą nerangumą bei nesidomėjimą. 
Turime nemaža lietuvių akademikų tiek 
Europoj, tiek kitur, o į tokius parengimus 
kaip Baltų Studijų Konferenciją Stockhol- 
me jau kelintą kartą teatvyksta 5-6 tautie
čiai. Nenoromis peršasi išvada, kad sve
timtaučiai daugiau domisi lietuviškomis 
temomis, nekaip mes patys...
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VOKIETIJA
VOKIETIJOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Šiais metais birželio 15 d. įvyko Vokie

tijos Lietuvių Gydytojų suvažiavimas 
Bonn-Bad Godesberge, Annabergerstr.400, 
Pabaltiečių Krikščionių rūmuose, šis su
važiavimas išreiškė Vokietijos Lietuvių 
Gydytojų solidarumą įvykusiam jubilieji
niam X-tajam Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Suvažiavimui š. m. gegužės 24-25 d. d. 
Chicagoje.

Vokietijos lietuviai gydytojai jausdami 
apsijungimo reikalą, įkūrė 1970 m. lapkri
čio 15 d. savo organizacinį vienetą, pava
dindami Vokietijos Lietuvių Gydytojų 
Klubu. Steigėjais buvo dr. Gintautas, dr. 
Paltarokaitė, dr. Laukaitis, dr. Ašoklienė 
ir dr. Bylaitis.

Sukurtas išsamus Statutas nustato ša
lia organų kompetencijų šiuos kardinali- 
nius tikslus:

a. apjungti visus lietuvius bei artimai 
su lietuviais susigiminiavusius arba lietu
viams palankiai nusiteikusius gydytojus 
bei gydytojas Vakarų Vokietijoje.

b. gvildenti medicinos, kultūros, socia
lines ir kitokias problemas aplamai ir spe
cialiai iš lietuviško požiūrio.

c. savitarpinė narių parama bei infor
macija.

d. padėti vienas kitam lietuvių tarpe 
įgyvendinti savo profesinius interesus.

e. bendradarbiauti su kitų tautų gydyto
jais, liečiant ir ginant savo profesinius sie
kimus.

f. palaikyti glaudžius ryšius su mūsų 
tautiečiais bei telkti jiems reikalingos pa
galbos pagal mūsų profesinius patyrimus 
ir galimybes.

g. raginti ir remti lietuvišką jaunimų 
siekti medicinos ir kitų aukštų mokslų.

Valdybą iki šiol sudarė dr. Paltarokaitė 
— iždininkė ir dr. Bylaitis — pirm., o 
Kontrolės Komisiją — dr. Gintautas ir dr. 
Laukaitis. Valdyba sėkmingai tęsė toli
mesnį lietuvių medikų apsijungimą ir už
mezgė glaudžius bei kolegiškus santykius 
su lietuviais medikais. Ypatingai palaikė 
gerus ryšius su Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjunga, prijungdama prie šios organi
zacijos savo narius ir pagal PLGS — Sta
tuto 2 paragr. užtikrino Vokietijos lietuvių 
gydytoji; vienetui atstovavimo teisę PLGS 
Centre.

Pirmieji veiklos metai apėmė daugiau 
informacinį darbą, medikų apsijungimą į 
vieną organizaciją. Vokietijoje iš 1.400 re
gistruotų Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės narių yra apie 26 lietuviai gydytojai, 
iš kurių virš pusės glaudžiai palaiko ry
šius su lietuviais ir remia lietuvių gydyto
jų bei lietuvių veiklą. Beveik visi medikai 
yra dėl profesinių sąlygų išsisklaidę toli 
vienas nuo kito Vokietijoje, todėl yra sun
ku dažniau vienam su kitu susitikti.

Dauguma gydytojų dirba ligoninėse ir 
siekia įsigyti specialybes: vidaus medici
noje — dr. Laukaitis, dr. Totoraitis, dr. 
Paškevičiūtė; pediatrijoje — dr. Paltaro
kaitė. Kiti dirba savo specialybės srityse: 
vidaus medicinoje — dr. Bušatckis, -gine
kologijoje — dr. Schiff, anestezijoje — dr. 
Kumfertaitė ir dr. Liudživaitė — Lohse, 

neuro-psichiatrijoje dr. Gintautas ir dr. 
Bylaitis. Dalis turi savo kabinetus dr sėk
mingai verčiasi: dr. Raišys, dr. Sereika, 
dr. Schiff, dr. Grinkus, dr. Ašoklis, dr. 
Ašoklienė, dr. Gintautas, dr. Pašaitienė, 
dr. Struppe. Vyresniuoju gydytoju (Ober- 
arzt) dirba dr. Bylaitis, o po keletos mėne
sių taps vyresnia gydytoja (Oberaerztin) 
dr. Kumfertaitė. Šalia minėtų gydytojų 
dirba paskirose medicinos srityse dr. Ma- 
riūnaitė, dr. Petkauskaitė, dr. Sagūnaitė- 
Schaefeldt, dr. Zechanowskis, dr. Dičpet- 
ris, dr. Redweite, dr. Kungys.

Dabartinis suvažiavimas pagrindiniai 
gvildeno ir nustatė ateities veiklos gaires. 
Kadangi dalyvavo apie pusė lietuvių me
dikų. tai nusprendė daugiau išeiti į bend
rą veiklą. Be to, buvo pakeistas Vokietijos 
Lietuvių Gydytojų Klubas į Vokietijos 
Lietuvių Gydytojų Draugiją — pakeičiant 
pavadinimą, bet perimant seno Statuto 
tikslus ir turinį. Tuomi Vokietijos Lietu
vių Gydytojų Klubas per maždaug 5 me
tus savo egzistencijos sujungė lietuvius 
medikus ir atskleidė ateičiai platesnę veik
los plotmę.

Suvažiavimo nariai toliau nutarė įsteig
ti tam tikrą savo „Fondą“ vienkartiniams 
rėmimams, ypatingai lietuviams studen
tams ir mokiniams. Be to, nusprendė kas
met pradžioje gegužės sušaukti Vokietijos 
Lietuvių Gydytojų Draugijos suvažiavi
mą, jungiant su kitais Pabaltiečių kultūri
niais susitikimais ir pasirūpinant tam tik
ra kultūrine programa.

Skautiškuoju keliu
VISI Į STOVYKLĄ

Vadovų darbas visuomeniniame gyveni
me nėra menkas uždavinys. Vadovų ran
kose per 26 metus buvo ir yra išlaikomas 
organizuotas lietuviškas jaunimas, kuris 
dar nėra visai pakrikęs. Daromos organi
zuotos skautų iškilmingos sueigos, savait
galio stovyklėlės ir vasaros stovyklos, 
nors mūsų yra nedaug ir metai po metų 
atiduodam savo atostogų poilsį ir laiką 
stovyklų organizavimui ir pravedimui.

Per paskutiniuosius 15 ar net daugiau 
metų skaitytojai mato, kad vis tie patys 
skautų vadovai organizuoja ir praveda 
stovyklas. Kai kas gal mano, kad šie skau
tų vadovai gauna gerus atlyginimus ir no
ri tapti kokiais ambasadoriais. Tai būtų 
klaidingas galvojimas. Mūsų negausiame 
rajone esantieji skautų vadovai ir vadovės 
jaučia skautišką pareigą ir pašaukimą iš
eivijoje išlaikyti Lietuvių Skautų Sąjun
gos šeimoje visus joje išaugusius ir kas
met į ją įsijungiančius jaunuolius. Per 
Skautų Sąjungą jie stiprina lietuvišką 
dvasią, kuri labai greitai pasiduotų galin
gai svetimųjų įtakai, atiduodami visas 
atostogas ir dirbdami be jokio atlyginimo

Per visą 25-metį labai nuoširdžiai orga
nizacijos, tėveliai ir visuomenė rėmė mū
sų pastangas, idėją ir darbą. Tačiau kar
tais tenka nusivilti, ypač stovyklos ar jos 
uždarymo metu, kai mus pamiršta. Pa
miršta aplankyti stovyklos miestą, Sody
bą ir pamatyti mūsų pastangas, darbą, bei 
patį jaunimą. Iš JAV viena jauna sesė Al
ma Vilkaitė spaudoje rašo:

„Vienas iš didžiausių darbų, kuriuos 
skautybė atlieka — ūgdo draugiškumą. 
Per skautišką veiklą ir bendradarbiavimą 
aš esu įsigijusi labai daug pažįstamų, o 
svarbiausia, daug gerų draugų ir drau
gių. Skautavimas mus visus jungia į vie
ną grupę, kuri turi ką nors bendra. Dary
dami daug bendrų darbų, pradedant suei
gomis ir baigiant stovyklomis, susidrau
gaujame ir tas draugystes palaikome. 0 
lietuviškoji skautybė suburia lietuvių jau
nimą į vieną būrį ir padeda mums tą lie
tuvybę išlaikyti ir ugdyti. Per Lietuvią 
Skautų Sąjungą aš turiu geriausius ryšius 
su kitais lietuviais ir visa lietuviška vi
suomene...“

Sesės ir broliai, visi į mūsų rajonine 
skautų vasaros stovyklą, į Lietuvių Sody
bos žaliąjį beržynėlį! Rajono ateitis pri
klausys ne vien nuo vadovų pasišventimo, 
bet nuo mūsų visų. Stovyklos organizuo
jamos tik Jums, sesės ir broliai.

Prašome jau dabar pradėti rinkti skau
tiškus stovyklavimo reikmenis ir juos dė 
ti į kuprinę. Ko stovyklavimui reikia, esu 
tikras, visi žinote. Vyresnieji pataria nau
jiems stovyklautojams: neapsikraukime 
nereikalingai drabužiais. Visi tinkamai 
pasiruoškime stovyklai ir laužams. Sto
vyklos uždarymo metu tikimės susilaukti 
daug svečių ir tėvelių.

Tad visi į stovyklą.
I'ki malonaus pasimatymo Sodyboje.

V. s. J. Maslauskas, Vadeiva

PRANEŠIMAS

Liepos 26 d. 9 vai. ryto nuo Mancheste
rio Lietuvių Klubo, 121 Middleton Rd., au
tobusas stovyklautojus paims į stovyklą. 
Tarp 11-12 vai. būsime Derbyje. Prašome 
nesivėluoti ir laiku būti anksčiau minėto
se vietose. (Derby ir apylinkės skautai dėl 
sustojimo vietos Derbyje, prašomi kreiptis 
į J. Maslauską).

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — liepos 20 d., 11A* 

vai, Lietuvių Židinyje.
ECCLES — liepos 13 d., 12-15 vai.
MANCHESTERIS — liepos 27 d., 11 V^-

Bus svečias kunigas.
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