
Ar paremsime 
skautus?

Nebereikia jau sakyti, kad skautai yra 
vienintelė D. Britanijos lietuvių jaunimo 
organizacija, išsilaikiusi, tur būt, nuo 1947 
m. iki šiai dienai. Visi kiti bandymai su
burti jaunimą į vienokias ar kitokias or
ganizacijas ėjo ir nuėjo beveik nepalikę 
pėdsako. Kodėl skautai išsilaikė? Atsaky
mas labai paprastas — jie turėjo gerų, są
moningų, patyrusių ir pasišventusių vadų. 
Tiesa, nedaug jų, bet darbštūs kaip bitės, 
sumanūs kaip bebrai, nepailstą kaip 
skruzdės...

Paskutinysis v. s. J. Maslausko kreipi
masis į skautus ir visuomenę yra pavojin
gas signalas. Jis rodo, kad ir skautų vadai 
pradėjo pavargti, o iš dailės ir pasenti. 
Tuo tarpu pagalbos iš šalies jie susilaukia 
vis mažiau ir mažiau. Iš pačių skautų tar
po jiems nepasisekė prisiauginti pakanka
mai vadovų, o visuomenė nerodo didelio 
susidomėjimo ir nepasiūlo pagalbos.

Buvo kalbama, kad šiais metais skautų 
stovykla Lietuvių Sodyboje jau kabojo 
ant plauko. Berods, tik paskutinėmis sa
vaitėmis pavyko išspręsti vadovų ir sto
vyklos ūkio klausimus. Ir nenuostabu. 
Anot v. s. J. Maslausko, per paskutinius 
15 ar net daugiau metų vis tie patys skau
tų vadovai organizuoja ir praveda stovyk
las. Jie toms stovykloms atiduoda savo ir 
šeimos atostogas. Gana yra gana — pasa
kytų anglai.

Tačiau stovykla vis dėlto suorganizuo
ta. Kai skaitysite šias eilutes, skautai jau 
bus sutvarkę ir paruošę savo kuprines, o 
kai kurie gal jau net pakeliui į Sodybą. 
Vadinasi, dar kartą dalis mūsų jaunimo 
pasišventusių vadų dėka, pagyvens vieną 
savaitę lietuviškoje aplinkumoje ir nušveis 
nuo savo gimtosios kalbos rūdis, kurios ne 
vienam per metus užsidėjo. Kad tik jų su
sirinktų daugiau, ir kad saulutė nepagai
lėtų jiems savo šviesos ir šilimos.

Kai anglų komandos vyksta kur nors 
žaisti futbolo, juos seka tūkstančiai entu- 
ziastų-rėmėjų. Visokiomis leistinomis 
(kartais ir neleistinomis) priemonėmis jie 
sudaro dvasines komandas, kurios drąsina 
ir įkvepia žaidėjus. Anais gerais laikais 
ir lietuviai sudarydavo tokias dvasines ko
mandas savo jaunimui skautų stovyklose. 
Per visą savaitę jie lankydavosi Sodybo
je, dalyvaudavo skautų laužuose, paben
draudavo su jų vadovais. O i stovyklos už
darymo iškilmes ir paskutinįjį laužą pri
gužėdavo kaip į atlaidus. Patenkinti buvo 
skautai, kad vyresnieji juos vertina, 
džiaugdavosi tėvai, kad jų vaikai per 
skautiškąją veiklą ir stovyklą jungiasi į 
lietuviškąją bendruomenę.

Tačiau per paskutiniųjų poros metų 
stovyklos baigimo iškilmes svečių matėsi 
vis mažiau ir mažiau. Net ir patys didžiau
si Sodybos mylėtojai nebeprisiruošia su 
lietuviškuoju jaunimu savame ąžuolyne 
pabendrauti.

Gal čia truputį kaltės galima priskirti ir 
patiems skautams, nes jie tą paskutinę po
pietę nori parodyti visos savaitės patirtį 
ir mokslą. Jeigu jau oficialioji dalis yra 
neišvengiama, tai laužo programa gal ga
lėtų būti kiek trumpesnė, labiau koncent
ruota. į ją gal reiktų bandyti įtraukti ir 
svečius (pvz. leidžiant ant žarijų po deš
relę išsičirškinti...) Na, bet čia yra tik pa
šalinės nedaug išmanančio pastabos, už 
kurias skautai prašomi iš anksto atleisti.

Šiaip ar taip, jeigu norime, kad nors 
viena lietuviškojo /jaunimo organizacija 
išsilaikytų, visi privalome ją paremti ne 
tik žodžiais, bet ir darbais. Tikėkime, kad 
šiais metais skautai užteks išteklių duonai 
ir druskai ir nesijaus vieniši ir apleisti So
dybos kalnelyje.

J. Vikis

PREZIDENTAS NEPRIĖMĖ 
SOLŽENICYNO

„Frankfurter Allgemeine“ (5. 7. 75) 
persispausdino iš „New York Times" tokį 
priekaištą prezidentui Ford'ui.

„Ar prezidentas Ford supranta, koks yra 
skirtumas tarp atolydžio ir nuolaidų? Ši
tas klausimas iškilo sužinojus, kad prezi
dentas Ford nutarė nepriimti Nobelio pre
mijos laureato Solženicyno, nes tatai ne
siderintų su detentės dvasia. Atsitiko, kad 
prezidentas nusisuko nuo geriausio pasau
lyje rašytojo ir ryžtingiausio diktatūros 
priešo, bet ^tjuo pačiu metu jam užteko 
laiko pasikalbėti (iri nusifotografuoti. 
Red.) su futbolo žaidėjais ir praleisti lai
ką su medvilnės karaliene.

Sovietų Sąjunga daug karti) yra parelš. 
kusi, kad pati nuožmiausia kova su ideo
logijos priešais neprieštarauja detentės 
dvasiai. Nei L. Brežnevas, nei kuris kitas 
partijos pareigūnas nesirūpintų apie įtam
pas mažinimą, jeigu reiktų priimti JAV 
komunistų vadus. Vadovaujantiems užsie
nio komunistams, įskaitant ir JAV, Mas
kva nedels patiesti raudonus kilimus.“

J. AUDĖNAS ATSIKERTA konstitucija tokią galimybę numato, tai
kodėl neleidžiama lietuviams išsirinkti

„Neatlikčiau savo pareigos, jei neatsa
kyčiau į vaikiškus O'Riordano svaičioji
mus apie Sovietų okupuotą Lietuvą“. Taip 
rašo Vliko vicepirm. J. Audėnas „The Irish 
Times“ dienraštyje birželio 26 d.

Toliau jis sako: „O'Riordan mums pa
pasakoja, kaip naciai Lietuvoje nužudė 
80.000 gyventojų, bet nei žodžio neužsime
na apie sovietų skerdynes 1940-1941 
m. ir nuo 1944 m. iki dabar.“

.Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, įsteigtas 1943 m., vienodai kovojo 
su okupantais ir agresoriais, nežiūrėda
mas, ar tie agresoriai norėjo pavergti dar
bininkų revoliucijos, ar arijų rasės vardu. 
Mes neskyrėme „gerų“ komunistų žudikų 
nuo „blogų“ nacių. Kalbėdamas apie 
80.000 nacių aukas, 0‘Riordanas turėtų 
priminti 1940 m. deportacijas, o taip pat 
pamatyti Vilniaus kalėjimą ir psichiatri
nes ligonines, kuriose gydomi lietuviškie
ji Sacharovai ir Solženicynai.“

„...O'Riordanas įtaigoja, kad Klaipėdos, 
Vilniaus ir Kauno gyventojai visada pasi
rinktų komunistinę sistemą. Tad kodėl ne
leidžiama lietuviams laisvu balsavimu ta
tai padaryti? Juk ir didžioji S. Sąjungos

Politinė Jamboree
Tokiu vardu „The Daily Telegraph“ (lie

pos 15 d.) pavadino liepos 30 d. Helsinky
je susirenkančią „viršūnių“ konferenciją.

„Tos jamboree tikslas“, rašo laikraštis, 
„yra patvirtinti Rusijos okupaciją Rytų 
Europoje. Nors jokio progreso nepadaryta 
nusiginklavimo pasitarimuose, nors Rusi
ja smarkiai ginkluojasi ir toliau, bet vals
tybių galvos susirenka patenkinti rusų rei
kalavimų“.

Kiek plačiau apie tą konferenciją rašo 
tos pačios dienos „Guardian“. Laikraštis 
pažymi, kad net dėl tos konferencijos api
būdinimo nesutariama. Kai komunistai ir 
kai kurie neutralūs kraštai vadina ją isto
riniu įvykiu, Nato pajėgos sako, kad tai 
yra tuščias triukšmas, slepiąs savy komu
nistų spąstus.

„Lygiai prieš trisdešimt metų šiokią sa
vaitę Stalinas spyrė Trumaną sušaukti 
Taikos Konferenciją ir pasirašyti Antrojo 
pasaul. karo užbaigos sutartį. Iš tikrųjų 
toji konferencija niekada neįvyko ir pa
saulis nuo Potsdamo laikų liko padalytas 
į dvi įtakų sferas.“

Kodėl Rusija norinti, kad ši konferenci
ja būtų sėkmingai užbaigta?

„Guardian“ nurodo keturias priežastis. 
1. Nuolatinis nepasitikėjimas vokiečiais, 
dėl kurių Sovietai neteko 20 mil. žmonių 
Antrame pasaul. kare. 2. Rusai, sutvarkę 
reikalus Europoje, nori turėti laisvas ran
kas Kinijoje. 3. Brežnevas nori iki atei
nančios Partijos konferencijos, prieš baig
damas savo politinę karjerą, patekti į So
vietų istoriją kaip taikos kūrėjas. 4. Ru
sai nori, kad jų okupacijos Rytų Europoje 
ir įtakos satelitiniuose kraštuose būtų ofi
cialiai pripažintos.

Ši paskutinioji priežastis yra pati men
kiausia, nes visi žino, kad padėtis nepasi
keistų, jeigu dar 30 metų reiktų palaukti 
iki Europos sienų klausimo sutvarkymo.

Laikraštis baigia savo vedamąjį beveik 
ciniška išvada: konferencija bus Brežnevo 
triumfas, kurį per televiziją pamatys vi
sas pasaulis. Nors jokios naudos iš to ne
galima tikėtis, bet geriau tegu „viršūnės“ 
pasirašo tariamą susitarimą, nes kitaip 
pasaulis vėl ims tikėti, kad rytų-vakarų 
santykiai pradėjo blogėti. Kitais žodžiais 
tairant, tai bus iškilmingas bandymas ap
gauti patiems save.

Spauda sarkastiškai praneša, kad šim
to puslapių deklaracija (ne sutartis), ku
rią pasirašys valstybių galvos, prasidedan
ti tokiais žodžiais: „Tai, kas liečia šio raš
to turinį, pasirašančios valstybės supran
ta, kad jos nieko neįsipareigoja“...'

Iš daugybės punktų ir paragrafų pašai
piai minimi šitokie „įsipareigojimai“:

Visos tautos įsipareigoja susilaikyti nuo 
jėgos pavartojimo, išskiriant atsitikimus, 
kai tas pavartojimas yra reikalingas...

Visi ginčai sprendžiami taikiu būdu, da
lyvaujant tik paliestoms valstybėms; pa
šaliniai kariški blokai šiuo atveju igno
ruojami.

Viena valstybė nesikiša į kitos reikalus, 
išskiriant atsitikimus, kad toks įsikišimas 
bus tikrai sėkmingas.

Visi žmonės turi lygias teises. Joms ap
saugoti atskiros valstybės vadovaujasi ge
ra valia, jeigu Jos esama pakankamai... 

valdžią, kokios jie nori. Tik, žinoma, rin
kimai turėtų būti J. Tautų prižiūrimi, kad 
neatsitiktų kaip 1940 m., kai Londone rin
kimų rezultatai jau buvo pranešti, dar ne
pradėjus balsų skaityti Lietuvoje.“

„...Per amžius Rusijos valdovai kreipė 
savo žvilgsnius į Baltijos valstybes. Ir da
bar Lietuva atiteko jiems ne todėl, kad 
lietuviai to norėjo ir sukėlė revoliuciją, bet 
todėl, kad -komunizmas jiems buvo pri
mestas. Pats Molotovas 1940 m. pripažino, 
kad Rusijos carai, pradedant Jonu Bai
siuoju, veržėsi į Baltijos jūrą ne dėl asme
niškų interesų, bet dėl Rusijos imperijos 
gerovės. Ta pačia proga pasinaudojo ir ko
munistai.“

„...Pagaliau O'Riordanas pataria mums 
nesibaiminti dėl Lietuvos likimo. Iš tikrų
jų Sovietų Rusija daugiau bijosi Lietuvos 
gyventojų ir stengiasi juos pakeisti rusų 
imigrantais, kad tuo būdu galėtų sužlug
dyti Lietuvą ir jos kultūrą.“

RYTŲ EUROPOS TAUTŲ ATSTOVŲ 
NOTA

Rytų Europos tautų atstovai užsienio 
reikalų ministerijoje įteikė tokio turinio 
notą:

„Mes, žemiau pasirašiusieji — Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos ir Rumunijos atstovai, savo 
pavergtųjų tautiečių vardu protestuojame, 
kad Europos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo konferencijoje nebūtų pasirašytas joks 
dokumentas, įteisinąs Centrinės ir Rytų 
Europos dabartinę padėtį.

Mes reikalaujame ir reikalausime, kad 
būtų atstatyta mūsų kraštuose laisvė, at
šaukta Sovietų kariuomenė ir leisti laisvi 
rinkimai."

Pasirašė: M. A. Zarine (Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos vardu), E. Raczynski (Len
kija), dr. J. Lang (Čekoslovakija), J. 
Koczi Horvath (Vengrija) ir I. Ratin (Ru
munija).

DVIDEŠIMT MILIJONŲ
Norvegų anarchistų laikraštis „Folke- 

bladet“ paskelbė, kad Rytų Europa per 
Šveicarijos bankus pasiuntė Portugalijos 
komunistams 20 mil. svarų. Pinigai esą 
skirti Maskvos linijai išlaikyti, įsistiprin
ti valdžioje ir sunaikinti nepatikimą kai
riųjų elementą.

PASIMATYMAS ORE
Oficialiai skelbiama, kad JAV ir Sovie

tų Sąjungos astronautų susitikimas ore 
yra pradėtos Nixono-Brežnevo detentės tą
sa ir kad skridimas turįs pasitarnauti 
abiejų kraštų santykiams sustiprinti ir 
taikai pasaulyje įgyvendinti.

Tikrieji „pasimatymo“ planai yra kiek 
skirtingi. Sovietai nori pažinti toliau pa
žengusią JAV astronautikos techniką, o 
amerikieičams rūpi toliau tirti galimybes 
apie satelitų panaudojimą ateities kare. 
Pentagone visiškai neslepiama, kad iki 
1999 m. satelitiniam karui ir jo apsaugai 
jau bus tiek pasiruošta, kad apie žemyno 
karą niekas ir nebegalvos. Arktika ir Ant- 
arktika su tūkstančiais jautriausiais gink
lais ir sekimo priemonėmis aprūpintų sa
telitų bus tikrieji karo laukai, iš kurių, 
jeigu didžiosios tautos nesiims proto, bus 
sunaikinta mūsų planeta.

APRIBOJA ATOSTOGAS
Sov. Sąjungos Užsienio turizmo biuro 

vedėjas Sergiejus Nikitinas pasikalbėjime 
su „Literatumaja Gazeta“ korespondentu 
pareiškė, kad valiutos trūkumo sumeti
mais suvaržomos atostogos kapitalisti
niuose kraštuose. Esą vieno Sovietų atos
togautojo užsienyje išlaidas gali padengti 
tiktai trys užsieniečiai turistai Sovietų Są
jungoje.

Dėl kritikos, kad sovietai leidžia tik gru
pines ekskursijas, kurių dalyviai negali 
laisvai susitikti su lankomojo krašto gy
ventojais, Nikitin pareiškė, jog esą visai 
priešingai. Socialistiniuose kraštuose eks
kursantams esą leidžiama kalbėtis su fab
rikų darbininkais ir techniškuoju persona
lu. Tuo tarpu kapitalistų kraštuose darbi
ninkams esą neleidžiama suartėti su so
vietiniais ekskursantais...

FIODOROVO PIEVOS
Sovietų botanikas A. Fiodorovas Lenin

grade pareiškė, kad jis gali jau dabar iš
auginti 16 pėdų aukščio pašarines žoles, 
kurios duotų apie 46.000 svarų pašaro iš 
vieno akro. Ateityje pašarinės žolės pa
sieksiančios medžių aukščio ir pievos at- 
rodysiančios kaip miškai.

VLIKO DARBAI I Medicina—politinis ginklas
Vilkas baigia ruošti spaudai Genocido 

knygą. Pasaulis turi žinoti, kaip naikina
ma mūsų tauta.

Jau turim 15 Lietuvos Bažnyčios Kroni
kos numerių. Jos angliškai bus išleistos 
vienoj knygoj, kuri bus įrodymas, kaip 
krašte slopinama tautinė sąmonė ir sąži
nės laisvė, ir liudijimas, kad nesam komu
nistinė tauta.

Vliką įvairiais kanalais pasiekė sąrašai 
lietuvių kalinių (per 200 asmenų), esančių 
sovietiniuose kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose. Vilkas pranešė jų vardus 
Amnesty International organizacijai. Kali
nių sąrašas paskelbtas lietuvių spaudoje. 
Daugelis buvo atpažinti giminių, ir surink
ta daugiau žinių. Amnesty International 
per savo skyrius pasauly jiems padeda. Iš 
laiškų žinom, kad „vargas kaliniui, apie 
kurį niekas nesiteirauja iš laisvės, jis yra 
gyvai palaidotas“.

Šį rudeni spalio 17-19 d. d. Kopenhagoj, 
Danijoj, vyks tarptautinis teismas dėl 
žmogaus teisių paneigimo mažom tauty
bėm Rusijoj, kaip ukrainiečiams, žydams, 
lietuviams, latviams, estams, Volgos vo
kiečiams, Krymo totoriams. Vlikas prašo
mas pasiųsti liudytojus. Liudytojais gali 
būti buvę tremtiniai Sibire ar kalėję kalė
jimuose 1956-1975 m. Mes turime jų kele
tą, kaip Simas Kudirka, Elena Juciūtė ir 
kt. Teisme dalyvaus geriausi Danijos tei
sėjai. Suinteresuotas net pats Danijos par
lamentas. Mes negalime šio teismo igno
ruoti.

Dedama vilčių ir pastangų, kad šitame 
teisme galėtų dalyvauti didžiausias Sov. 
Sąjungos disidentas prof. Sacharovas.

Be to, Vlikas visomis išgalėmis ruošiasi 
ginti Lietuvos teises baigiamojoje Europos 
Saugumo konferencijoje Helsinkyje ir rū
pinasi, kad JAV ir kitos didžiosios pasau
lio valstybės nepripažintų Lietuvos okupa
cijos.

CONCORDE PASLAPTYS
Britų parlamento atstovas T. Norman- 

ton Europos parlamente pareiškė, kad Ru
sija jau seniai yra gavusi visus Concorde 
viršgarsinio .keleivinio, lėktuvo planus. 
Jiems padėjo Europos firmos, kurios, pa
gal duotus planus, gamino įrankius lėktu
vo dalims sukonstruktuoti. Kalbama apie 
Austriją, kai kuriuos Bendruomenės kraš
tus, Rumuniją ir Egiptą. Esą visiškai ne
nuostabu, kad vadinamasis „Concordski“ 
(TU-144) savo išorine išvaizda visiškai 
panašus į Concorde.

Segios DIENOS:
— Nuo mirties išgelbėtas lektorius D. 

Hills pareiškė, kad jis vėl norėtų sugrįžti 
į Ugandą.

— JAV spauda skelbia, kad Sov. Sąjun
ga nori pirkti Amerikoje 10 mil. tonų kvie
čių.

— Laboratorijų tyrimai parodė, kad 
dirbtinės cigaretės, nors ir neturi smalos 
ir nikotino, bet vistiek yra pavojingos. Jų 
anglies viendeginio procentas yra gana 
didelis ir todėl kenksmingas širdžiai ir 
kraujo apytakai.

— Birželio 25 d. suėjo 25 metai, kai mi
rė buvęs Lietuvos prezidentas Kazys Gri
nius.

— Anglijoje pasirodė naujas laikraštis 
„Stay Free", kuriame pirmas straipsnis 
pavadintas „Vakarai remia (subsidising) 
Rusiją“.

— Olandijos profesinių sąjungų vado
vybė kreipėsi į sovietų prof, sąjungų tary
bą, kad padėtų išlaisvinti politinius kali
nius Bukowski ir Marčenko.

— „Tiesa“ rašo, kad Anglijoje didelį 
nusivylimą sukėlė vyriausybės atsisaky
mas paklausyti darbiečių konferencijos 
raginimo — sumažinti vienu milijardu 
svarų karinį biudžetą.

— Katovicuose teisiamas buvęs anglia
kasys Z. Marčvicki, kuris prisipažino nu
žudęs 20-26 moteris. Tikslaus skaičiaus jis 
nebeprisimena.

— Spaudos žiniomis, gen. Amin ruošia
si užimti dalį kaimyninės Tanzanijos teri
torijos.

— Kinijoje atrastos molinės natūralaus 
dydžio šarvuotų kareivių figūros. Nesurū
diję ginklai rodo, kad nerūdijantis plienas 
Kinijoje jau buvo žinomas 200 metų prieš 
Kristų.

— „Pravda“ smarkiai užpuolė JAV gy
nybos minister) Schlesinger}, kad jis gra
sinąs atominiais ginklais.

— Iš Argentinos vyriausybės buvo pri
verstas pasitraukti socialinės apsaugos mi- 
nisteris Jose Lapez Rega, spaudoje vadi
namas Argentinos Rasputinu.

— Turine (Italijoje) miesto burmistru 
išrinktas komunistas S. D. Novelli.

—» „Catholic Herald“ (London) įsidėjo 
ilgą straipsnį apie L. K. B. Kronikas ir re

GYDYMAS SOVIETŲ PSICHIATRINĖSE 
LIGONINĖSE

Marina Voihanskaja yra pirmoji psichi
nių ligų gydytoja, buvusio savo paciento 
V. Fainbergo pagalba atvykusi į Vakarus. 
Jos įspūdžius V. Kaye aprašo „Times“ 
dienraštyje (birželio 27 d.).

„Kadangi visos institucijos Sov. Sąjun
goje priklauso totaliniam režimui, tai ir 
medicina, o ypačiai psichiatrija, vis daž
niau pradedama naudoti kaip /politinis 
ginklas! Tas ginklas vis dažniau esąs pa
naudojamas prieš asmenis, kurie nors vi
siškai sveiki, bet priešinasi režimo užma
čioms.

Sov. Sąjungoje yra dviejų rūšių nervų 
ligų ligoninės: parastosios ir specialiosios, 
vedamos kariškos disciplinos pagrindu. 
Tokių esama 12. Uždaryti politinius prie
šus (disidentus) į tokias ligonines yra ke
leriopai naudinga: bepročius lengviau ap
kaltinti ir teisti, nereikia kviesti liudinin
kų ar gynėjų, teisiamuosius galima izo
liuoti visam amžiui, nesukeliant jokio įta
rimo.

Teismo sprendimai yra paprasti, bet įti
kinantys. Pvz. Z. Medvedevo „liga“ taip 
apibūdinta: „Neatskiria mokslinio darbo 
nuo politinės veiklos, sunkiai įsijungia į 
bendruomenės gyvenimą, dviguba asme
nybė (split personality).“

Pati gydytoja M. Voihanskaja, kai pir
mą kartą per britų BBC išgirdusi apie po
litinių kalinių „gydymą“ nervų ligoninėse, 
visiškai nenorėjusi tikėti. Ji pagalvojusi, 
kad tai priešsovietinė propaganda. Tik vė
liau, kai į jos skyrių buvo atgabenti keli 
pažįstami asmenys, mėgstą reikšti kritiš
kas nuomones apie partijos darbą, Voi
hanskaja pradėjusi prisiminti girdėtas ži
nias.

Susipažinusi su dabar Londone gyvenan
čiu V. Fainbergu, kuris sakėsi greičiau nu- 
sižudysiąs negu imsiąs „psichiatrinius 
vaistus“, Voihanskaja jam padėjo išsigel
bėti iš nervų ligoninės. Tačiau dėl to ir ji 
pati buvo perkelta į senelių ligoninę.

Išvykęs į Izraelį, Fainbergas pradėjo 
reikalauti, kad išleistų ir Voihanskają. Sa
vo laiškuose, kuriuos, žinoma, skaitydavo 
ir KGB, jis grasino sukelti didesnį protes
to pragarą, negu buvo sukelta Panovams 
išemigruojant. Pagaliau Voihanskaja atf- 
vyko į Vakarus ir ištekėjo už Fainbergo. 
Dabar ji drąsiai skelbia apie jai gerai pa
žįstamą disidentų „gydymą“ nervų ligoni
nėse. Jos sūnus Miša yra likęs Sov. Sąjun
goje, bet Fainbergai, kurie šiuo metu gy
vena ir dirba Londone, tikisi ir jį atgauti.

ligijos persekiojimą Lietuvoje.
— Vengrijoje baigusieji universitetus 

specialistai atsisako vykti į provinciją ir 
pasilieka sostinėje paprastais darbinin
kais.

— Dr. Kissingeris viešai pagrąsino, kad 
JAV išstos iš J. Tautų, jeigu iš ten bus pa
šalintas Izraelis.

— Nepatenkinti dėl JAV politikos, Tel 
Avivo gyventojai užpuolė akmenimis JAV 
ambasadą.

— Apollo-Sojuz cigaretės, pagamintos 
sovietų-amerikiečių susitikimui paminėti, 
dėl techniškų kliūčių Anglijoje greičiausia 
nebus pardavinėjamos.

— Ryšium su Helsinkio konferencija 
Vlikas išsiuntinėjo specialų memorandu
mą JAV ir laisvosios Europos vyriausy
bėms.

— Europoje yra apie 8.000 žydų emi
grantų, kurie negali ar nenori įsikurti Iz
raelyje.

— Iš Lietuvos kilęs sir J. Kaplan pasi
siūlė padėti į finansinius sunkumus pate
kusiai Todd's tekstilės firmai Carlisle. Sir 
Joseph Kagan yra pasaulyje žinomas teks
tilės firmos Gannex savininkas.
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PAŠVENTINTAS PROF. ZENONO 
IVINSKIO PAMINKLAS

Gegužės 24 d. Bonnos kapinėse buvo pa
šventintas prieš daugiau kaip trejis metus 
(1971. XII. 24) mirusio prof. Z. Ivinskio 
antkapinis paminklas.

Daugiau kaip 20 bičiulių susirinko šv. 
Pauliaus bažnyčioje, kur Vokietijos liet, 
katalikų Sielovados direktorius prel. J. 
Aviža, su kun. R. Krasausku ir tėv. K. 
Gulbinu aukojo už velionį mišias. Pa
mokslą pasakė prel. Aviža. Giedojo solis
tė M. Panse-Simaniukštytė.

Po pamaldų, Nordfriedhof buvo šventi
namas dail. A. Krivicko suprojektuotas 
paminklas, vaizduojantis žemaitiškos pa
kelės koplytėlės viršūnę, perskrostą žaibo. 
Tai vykęs simbolis žemaičio prof. Ivinskio 
perankstyvos mirties; tai prisiminimas ir 
Lietuvos nelaimės. Paminklas gražiai išsi
skiria iš visų kitų ir būtinai patraukia 
praeivio akį.

Šventinimo apeigas atliko prof. Ivinskio 
bičiulis kun. Krasauskas iš Romps, pasa
kydamas sekantį pamokslą:

„Kiekviena tauta gerbia ir brangina sa
vo didvyrius, šventuosius, kankinius >r 
kitus įžymiuosius savo žmones, palaiko 
gyvą jų atminimą, atskleidžia jų gyveni
mą, jų žygius ir darbus.

Ir mūsų maža lietuvių tauta turi daug 
iškilių žmonių, įrašytų į gyvenimo knygą, 
ir mūsų tauta yra turtinga įžymiomis as
menybėmis, kurios kaip šviesios žvaigž
dės spindi jos praeities ir dabarties gyve
nimo takuose.

Kiekviena generacija išugdo jų, kiekvie
na karta jais įsiamžina istorijoje ir taip 
istorija tampa per juos magistrą vitae.— 
gyvenimo mokytoja, įkvėpėja ir naujų 
kartų stiprintoja. Ir tada, kai mirtis nu
tildo aktualųjį įžymaus žmogaus gyveni
mą, tada prabyla jo darbai, jo mintys, jo 
idėjos, kurios veikia plačiai, giliai ir ilgai 
ateinančias kartas.

Viena tokių šviesių asmenybių, kuri dar 
visai netolimoje praeityje skleidė visiems 
iš savo be galo turtingos sielos gelmių 
šviesą, mokslą, kultūrines vertybes, buvo 
profesorius daktaras, istorikas Zenonas 
Ivinskis.

Jo vardas ir paveikslas įrikiuojamas j 
įžymiųjų žmonių portretų galeriją. Tai iš
kilusis mūsų tautos istorikas, nepaprastai 
stipriu istoriko talentu, darbštumu ir 
veržlumu rausęs Lietuvos istorijos dirvo
nus, tyrinėjęs ir rinkęs istorinius Lietuvos 
praeities šaltinius, aiškinęs lietuvių tau
tos praeitį, jos istorijos eigą, lietuviškomis 
akimis ir lietuviška sąmone ieškojęs isto
rinių įvykių aiškinimo ir jų problemų 
sprendimo.

Ilgą laiką praeityje Lietuvos istoriją 
kūrė svetimieji. Pagaliau naujaisiais lai
kais Lietuva susilaukė pajėgių savų isto
rikų, kurie, ant istorinių faktų ėmė staty
ti lietuvių tautos istorijos savą, lietuviš
ką rūmą. Ypatingai Zenonas Ivinskis buvo 
užsimojęs pastatyti tą didįjį Lietuvos is
torijos rūmą — parašyti stambų, monu
mentalų trijų tomų Lietuvos istorijos vei
kalą, 'kuriam medžiagos buvo gausiai pri
rinkęs ir pagalbinių atskirais istorijos 
klausimais straipsnių ir studijų, monogra
fijų prirašęs. Tačiau pačiais našiausiais ir 
kūrybingiausiais jo istorinio darbo metais 
atėjo pasalūnė liga, pagraužė jo sveikatą 
ir mirtis nukirto gyvybę. Istorikas Zeno
nas Ivinskis mirė ir taip ir jis nuėjo į isto
riją, kuriai visą gyvenimą buvo pašven
tęs. Bet mes, pasiguosdami, galime pakar
toti Michelangelo žodžius, kuriuos jis prieš 
mirtį, žvelgdamas į savo kūrinį „Pietą“, 
ištarė: „Žmonės miršta, tik jų kūriniai yra 
nemirtingi“. Ivinskio Lietuvos istorijos 
darbai, kurių jis per savo gyvenimą nepa
prastai daug parašė, pasilieka mirties ne
paliesti. Jie per šimtmečius švies ir kal
bės Ivinskio lūpomis. Kaip Valančius, Ba

PRIE KAPO Sveiki atvykę

sanavičius, Kudirka, Maironis yra gyvi sa
vo tautoje, taip ir Ivinskis, nors miręs, bet 
savo darbais gyvens mūsų tarpe.

Šis granito akmens antkapinis pamink
las, kurį mes dabar šventiname mirties 
pergalės ženklu kryžiumi, kuris yra iškal
tas ir pačiame paminkle, tegu ne tik ženk
lina vietą, kurion atsigulė amžinam poil
siui iki prisikėlimo valandai, bet tegul bū
na Z. Ivinskio neužmirštamumo ženklu 
ir mums, kurie dar tebekeliaujame gyve
nimo keliu.

Profesoriau Zenonai, ilsėkis Viešpaties 
ramybėje ir būk gyvas mūsų atsiminimuo-

Pašventinimo iškilmės baigtos P. Ivins
kienės suruoštomis vaišėmis, kuriose kal
bėjo Bonnos universiteto profesorius Kai
ser, dr. K. J. Čeginskas, ev. liut. kunigas 
J. Urdzė, A. Grinienė.

Pokalbis Sovietu ambasadoje
Atvykus į JAV muzikui prof. Jurgučiui, 

iškilo jo teisinis statusas: ar jis yra Lie
tuvos ar Sovietų pilietis, ar be pilietybės 
žmogus. Norėdamas pasilikti JAV, jis pir
miausia turėjo atlikti vieną legalų aktą: 
atsisakyti sovietinės pilietybės; paduoti 
Sovietų ambasadai Vašingtone oficialų pa
reiškimą tuo reikalu. Susiskambinus su 
ambasada, sovietiniai pareigūnai atsakė, 
kad Jurgutis turįs tokį pareiškimą pada
ryti asmeniškai atvykdamas į ambasadą... 
To daryti nenorėdamas, prof. Jurgutis 
kreipėsi į JAV Liet. Bendruomenę. Kraš
to valdybos advokatas dr. Povilas Žumba- 
kis sutiko šį uždavinį atlikti, kaipo dova
ną Jurgučiui. Sutaręs su sovietų pareigū
nais telefonu datą ir laiką (3 vai. p. p.), 
parengė visus reikalingus dokumentus su 
Jurgučio parašais ir sutartą dieną atvyko 
į JAV sostinę. Trečią valandą atėjo prie 
ambasados durų ir paspaudė skambutį. 
Durų niekas neatidarė, tad Povilas atsirė
mė j mygtuką. Buvo girdėti viduje skam
butį nuolatos skambant. Po dešimties mi
nučių atidarė milžiniškas vyras, valgyda
mas obuolį, ii- paklausė:

— Ko tamsta nori?
— Aš turiu pasimatymą su Jūsų parei

gūnais.
— Ambasada uždaryta, reikėjo ateiti iš 

ryto.
— Mano pasimatymas paskirtas trečią 

valandą, dabar lygiai trečia.
— Ambasada uždaryta, nieko nėra.
— Tai... nelegalu. Vašingtone visos 

įstaigos veikia iki penkių. Ar ši ambasada 
Vašingtone? Nuo kada Vašingtone veikia 
rusų įstatymai?

Rusas, pažvelgęs į Povilo batą tarpdu
ryje, pasittraukė ir pakvietė į vidų. Įėjus 
į vidų, rusas užtrenkė duris ir parodė į 
mažą kambarėlį kairėje pusėje. Jame bu
vo žemas staliukas ir pora kėdžių. Rusas 
nuėjo, palikęs Povilą vieną. Skersai vesti
biulio buvo kiek didesnė raštinė. Joje bu
vo keli geležiniai stalai ir kėdės, bet — 
jokio žmogaus. Visas vidaus įspūdis labai 
prastas ir nutrintas. Povilas ant stalelio 
išsidėstė visus dokumentus, amerikiečių 
advokatų papročiu juos atsukęs nuo sa
vęs, kad ateinantysis pareigūnas galėtų 
tuojau pradėti skaityti.

Galop vestibiulyje pasirodė jaunas vy
rukas ir tarė lietuviškai:

— Ko tamsta nori?
— Aš esu Povilas Žumbakis. Kaip tams

tos pavardė?
— Tau nereikia žinoti mano pavardės!
— Ar pats jos gėdinies? Aš esu advoka

tas iš Čikagos, mes turim sutvarkyti prof. 
Jurgučio dokumentus. Kaip mes kalbėsi
mės: kaip civilizuoti žmonės, ar tik „tu“ ir 
„tu"?.

— Aš esu Milašauskas.
— Koks Milašauskas? Nejaugi tu vardo 

neturi?

Tokiu pavadinimu „Švyturys“ Nr. 9 
skelbia žurnalisto O. Aleksos pasikalbėji
mą su trimis atsakingais pareigūnais — 
V. Zenkevičium, A. Petraičiu ir R. Pet
rausku.

Iš to pasikalbėjimo pirmiausia sužino
me, kad 1974 m. Lietuvoje apsilankė 64 
tūkstančiai užsieniečių. Iš Lietuvos į už
sienius buvo išvykę 31,5 tūkstančio Lietu
vos gyventojų. Nedideli tai skaičiai, bet 
vistiek jau šis tas.

Daugiausia svečių, be abejo, buvo atvy
kę iš vadinamųjų kaimyninių socialisti
nių kraštų. Pvz. vien iš Lenkijos lankėsi 
9,5 tūkstančio turistų. Iš viso lankytojų 
per metus buvo atvykę net iš 28 užsienio 
šalių. Jų tarpe itin pabrėžtinas M. K. Čiur
lionio klubo Tokio mieste (Japonijoje) de
legacijos vizitas.

Į klausimą, kas trukdo svečių iš užsie
nio skaičiui didėti, V. Zenkevičius, (užs. 
reik, ministro pavaduotojas) taip atsako:

„Labai trukdo viešbučių stoka Vilniuje 
ir kitur. Manau, komentarai nebus reika
lingi, jeigu pasakysiu, kad Vilniaus vieš
bučiuose yra tik 250 vietų, atitinkančių 
užsienio turizmo reikalavimus. Kol nesu
kursime tinkamos materialinės bazės, teks 
visą laiką riboti svečių skaičių.“

O A. Petraitis, užsienio turizmo valdy
bos viršininkas, papildo:

„Mums trūksta ne tik šiuolaikinius ap
tarnavimo standartus atitinkančių tarp
tautinės klasės viešbučių, restoranų, bet 
ir turistinių autobusų, gerai paruošto ap
tarnaujančio personalo. Yra rimtų trūku
mų, organizuojant užsienio svečiams kul
tūrines priemones, ypač vasarą. Dar rei
kiamai nesutvarkytas respublikoje infor
macinės bei reklaminės literatūros užsie
nio kalbomis leidimas, trūksta būtiniau
sių leidinių apie lankytinus objektus bei 
vietoves, miestų planų-schemų, kokybiškų 
atviručių ir kt.

Ypač kelia nerimą tai, kad užsienio sve
čiams skirto turistinio viešbučio „Lietu
va“ statyba dėl objektyvių bei subjekty
vių priežasčių taip neleistinai užsitęsė.“

Pagaliau draugystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugijos pirmininkas 
R. Petrauskas įspėja, kad visų turistinių 
galimybių esą negalima pavesti vien tik 
užsienio svečiams. Būtina atsižvelgti į 
broliškųjų respublikų ir pačios Lietuvos 
gyventojų interesus.

V. Zenkevičius papasakoja, kuo svečiai

— Kam tau reikia žinoti?
— Tam, kad susikalbėtumėm: nejaugi 

pats nori būti vadinamas „Ponu Milašaus- 
ku“? O „draugu“ vadinti aš paties neno
riu, nes aš nesu joks draugas. Amerikoje 
labai nemandagu žmogų vadinti vien tik 
jo pavarde.

— Rimas. (Tikrasis vardas Rimantas.— 
Red.)

— Gerai, Rimai, dabar kalbėsimės kaip 
lietuvis su lietuviu. Matai, aš esu Jurgu
čio advokatas, čia yra visi dokumentai, 
kuriais jis atsisako Sovietų pilietybės.

— Jurgutis turi pats ateiti pilietybės at
sisakyti!

— Gal taip yra Rusijoje, bet čia — ki
taip. Čia žmonės patys nieko nedaro, jei 
to jie nenori. Jie pasamdo tokius kaip aš, 
ir mes lakstom. Mes iš to čia duoną val
gom.

— Iš Jurgučio aferos milijono nesusi
krausi!

— Klausyk, Rimai, kalbi lyg tu būtum 
vienintelis idealistas pasaulyje. Tu čia ir
gi sėdėdamas milijono nesusikrausi. Aš ir
gi dirbu iš idėjos žmogui pagelbėti.

— Tas žmogus yra Sovietinės tėvynės 
išdavikas! Tautos išgama!

— Kodėl?
— Jis pabėgo!
— Bet jūsų sovietinė konstitucija lei

džia žmogui iš Sovietų Sąjungos išvykti 
savo noru. Žiūrėk, čia aš turiu jūsų kons
tituciją ir va, čia parašyta...

— Aš žinau mūsų konstituciją! Neaiš
kink man mūsų konstitucijos!

— Tai tu man paaiškink, kodėl jūs pa
tys ją laužot?

— Tu nieko neišmanai apie mūsų kons
tituciją! Konstitucija yra parašyta do
riems žmonėms, ne išgamoms!

— Klausyk, Rimai, aš esu advokatas. Aš 
skaitau kaip parašyta. Parašyta gerai. O 
ant manęs nepyk; jeigu apsigalvosi, aš tau 
tokius pat dokumentus padarysiu. Ir dy
kai — nereikės mokėti. Vis pasiremdamas 
konstitucija.

Rimas nieko neatsakė. Tik vartė doku
mentus, žiūrinėjo ir skaitė. Dalykai buvo 
sutvarkyti. Povilas išėjo, atlikęs uždavinį. 
Paėjęs skersgatvį, sustojo; už kampo jo 
laukė prof. Jurgutis...

(E. L. F. B. Nr. 4)

LIETUVIAI ANGLIŠKAME ŽURNALE
JAV du kartus per metus pasirodąs poe

zijos žurnalas „Rapport“ paskutiniuose 
dviejuose numeriuose išspausdino šešių 
lietuvių poetų eilėraščius. Iš vyresniųjų 
poetų pasirinktas Henrikas Radauskas. 
Kiti penki yra naujieji Lietuvos poetai. 
Eilėraščius išvertė J. Zdanys, Buffalo uni
versiteto dėstytojas. Žurnalą redaguoja 
Tony ir Patricia Petrosky. Tony Petrosky 
(Petrauskas) esąs lietuviškos kilmės.

Lietuvoje labiausiai žavisi ir kas jiems 
nepatinka.

„Svečiai žavisi daugiausia tais dalykais, 
kuriais mes naudojamės kiekvieną dieną 
ir dėl to net nepakankamai vertiname. Vi
sų pinna tai fundamentalūs socialiniai 
laimėjimai — planingas liaudies ūkio vys
tymas, leidęs išvengti nedarbo ir infliaci
jos, nemokama medicinos pagalba, didžiu
lis dėmesys mokslui ir kultūrai, gerai or
ganizuota liaudies švietimo sistema, mo
derniški vaikų darželiai ir lopšeliai. Sve
čius stebina plati mūsų vyriausybės butų 
statybos programa, o labiausiai tai, kad 
mūsų žmonės gauna butus nemokamai, 
naudojasi jais už simbolinę nuomą. Dau
guma svečių, ypač, iš išsivysčiusių šalių, 
pavydi mums visuomeninio transporto. 
Jie niekaip negali suprasti, kodėl mes, tu
rėdami tokį pigų ir tvarkingą visuomeni
nį transportą, bet kuria kaina siekiame 
įsigyti asmeniškus automobilius. Jiems at
rodo, kad be reikalo kartojame jų senas 
klaidas ir nenorime daryti išvadų iš tų 
liūdnų pasekmių, kurias sukūrė komerci
niais tikslais sukelta „automobilizmo“ 
epidemija Vakarų šalyse. Dauguma svečių 
iš kapitalistinių šalių, ypač moterys, ste
bisi, kad pas mus galima saugiai vaikščio
ti miesto gatvėmis sutemus.

Svečiams patinka mūsų jaunimas ir 
vaikai, jų draugingumas, noras mokytis, 
plati pasaulėžiūra, natūrali ir sveika elg
sena. Juos stebina, kad pas mus pasitaiko 
jaunuolių, kurie pamėgdžioja pačią blo
giausią Vakarų jaunimo dalį.

Svečiai neretai nepatenkinti perdaug 
garsiai grojančiais džiazais restoranuose. 
Pageidauja Lietuvoje išgirsti lietuviškos 
muzikos ir dainų, nenori klausytis pase
nusių ir gerokai iškraipytų savo šalių me
lodijų, su žemaitišku akcentu dainuojamų 
amerikietiškų šlagerių.

Visi svečiai pažymi, kad ir Vilniuje, ir 
respublikos keliuose automobiliai važinėja 
nepateisinamai dideliais greičiais, piktina
si, kad mieste visiškai ignoruojamos pės
čiųjų teisės, pradedant duobėtais šaligat
viais, baigiant sankryžomis, per kurias 
tenka eiti, rizikuojant pakliūti į ligoninę.

Svečius dažnai vargina ir blogai nutei
kia mūsų besaikis lietuviškas vaišingu
mas, kurio negalime pateisinti nei tradici
jomis, nei aukštu gyvenimo lygiu.“

Kiti kalbėtojai priduria, kad užsienie
čiai žavisi Lietuvos miestų švara, archi
tektūros ir gamtos grožio santykiu, gau
siais muziejais, kultūriniais parengimais 
(koncertais, operomis) ir kt.

Kas dar svečiams nepatinka? R. Pet
rauskas aiškina:

„Deja, daug laiko svečiai dar praranda, 
atlikdami kasdieninius „formalumus“ (do
kumentų apiforminimas viešbučiuose, va
liutos keitimą, mityba ir pan.). Kartais 
neleistinai gaištama suvenyrų parduotu
vėse, svečio laisvalaikį trumpina taksi 
„medžioklė“. Jeigu svečias nemoka lietu
vių ir rusų kalbų, mūsų aptarnavimo sfe
roje jam, švelniai tariant, sunkoka susi
kalbėti. Na, ir jau visai nelinksma, kai 
svečiai užuomina primena aptarnavimo 
sferos darbuotoji) menką informuotumą 
apie respubliką, jos sostinę ir pan. Lygiai 
kaip nelinksmai svečią ir lydintįjį nutei
kia (ypač vasarą) gaivinančių šaldytų gė
rimų, vaisvandenių stoka, vaisių „defici
tas“...

Ne vienas svečias pageidautų, kad po 
viešnagės gamykloje, įmonėje, įstaigoje 
galėtų išsinešti rašytą informaciją, kuria 
mielai pasinaudotų ir grįžęs namo.“

A. Petraitis dar priduria: „Nepatinka 
užsienio svečiams patogumų stoka Vil
niaus viešbučiuose, menka aptarnavimo 
kultūra parduotuvėse."

Gaila, kad palyginti objektyviai apibū
dinę turizmo sąlygas, nei vienas kalbėto
jų neužsimena apie laiko apribojimą, 
draudimą išvykti į kaimą, kvailai atro

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 15
NAUJIEJI JANICARAI

Pateikiame vieno lietuvio laišką, para
šytą „LKB Kronikai“, apie vaikų auklėji
mą Tarybų Lietuvoje. Autoriaus pavardė 
neskelbiama.

„Savaitraštyje „Kalba Vilnius“ (Nr. 42) 
išspausdino istorijos mokslų kandidatas J. 
Aničas straipsnį: „Mes — už sąžinės lais
vę“. Perskaičius straipsnį, šiurpas nukre
čia — kokia baisi ta sąžinės laisvė. Jame 
sakoma, kad tarybiniai įstatymai draudžia 
mokyti vaikus religijos ne tik mokyklose, 
bet ir bažnyčiose, net šeimose. Ar tokie 
reikalavimai nėra prieš žmogaus prigim
tį? Juk ne valstybė ir ne partija davė tė
vams vaikus ir teises į juos, o pati prigim
tis. Vaikus jie turi auklėti pagal savo są
žinę ir švenčiausius įsitikinimus. Niekam 
neleista šią teisę iš tėvų atimti.

Tikinčioji Lietuvos visuomenė j dabar
tinį moksleivių auklėjimą žiūri, kaip į dre
siravimą naujųjų janyčarų, įkvepiant 
jiems didžiausią neapykantą visam tam, 
kas jų tėvams ir senoliams per amžius bu
vo brangiausios, neįkainuojamos vertybės. 
(Janyčarai — turkų pagrobti krikščionių 
vaikai, specialiose mokyklose būdavo iš
dresiruojami neapykantos dvasioje, kad 
vėliau puldavo savo tėviškes, kardais ka
podavo beginklius tėvus, brolius, išniekin
davo seseris, sutrypdavo ikonas ir kitas 

,(šventenybes).

dantį svečių sekiojimą ir jiems rodomą 
nepasitikėjimą bei įtarimą.

Iš dalies į tą klausimą atsako tame pa
čiame laikraštyje LKP CK užsienio ryšių 
skyriaus vedėjas Feliksas Strumilas, kal
bėdamas apie propagandinę turizmo reikš
mę. Pvz. jis rašo:

„Manau, kad užsieniečiams besilan
kant įmonėse, statybose, kolūkiuose, rei
kėtų mažiau dėmesio skirti technologi
niams procesams, technikai, kuri daug kur 
panaši. Mūsų svečiui svarbiau sužinoti, 
kaip gyvena darbo žmogus, kaip gerėja jo 
gyvenimas, kokios jam teikiamos valsty
bės lengvatos, kaip organizuojamas jo 
poilsis, gydymas ir pan. O juk kiekvienas 
kolektyvas, kaip ir kiekvienas žmogus, tu
ri ką apie tai papasakoti. Didžiuodamiesi 
socialistinės santvarkos pasiekimais, visa
da turime pabrėžti tarybinio gyvenimo 
būdo pranašumus, pateikti konkrečius ta
rybinės tikrovės faktus.

Kitas klausimas — tai ekskursijų marš
rutai, su jais susiję lankymo objektai. Pa
sitaiko, kad po apsilankymo, pavyzdžiui, 
kuro aparatūros gamykloje ar Elektrėnuo
se, svečias, pastebėjęs pakeliui nesutvar
kytą sodybą ar apleistą poilsio aikštelę, 
pamiršta ir gamyklą, ir elektrinę. Atrodo, 
tai maža detalė, tačiau ji labai svarbi.“

Gal būt, kad tie socialistinės santvarkos 
pasiekimai dar ir nėra tokie dideli, kad 
juos būtų galima su pasididžiavimu de
monstruoti toliau pažengusių kraštų tu
ristams. Bet išimtys galėtų būti daromos 
saviems tautiečiams, kuriems gimtąją pir
kią, kad ir kažin kaip apgriuvusią ar į že
mę susmukusią, vistiek būtų mieliau ap
lankyti, negu, sakysim, nežinomų genero
lų paminklus ar ateistinius muziejus. Gra
žu būtų, kad pravėrus langą į Lietuvą, 
būtų jis pravertas ir į jos kaimą.

J. Kantautas

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MIRĖ KUN. RUDAITIS

Portugalijoje po trumpos ligos Lisabo
nos ligoninėje mirė kun. Kazimieras Bu- 
daitis — Budevičius. Jis buvo gimęs Lie
tuvoje 1928 m. Kunigu įšventintas 1940 m. 
Italijoje. Portugalijoje darbavosi salezie
čių įstaigoje kaip dvasios vadas ir buhal
teris.

IR PREL. A. ARMINAS...
Prel. Aleksandras Arminas mirė Sao 

Paulo mieste, Brazilijoje, birželio 6 d. Jis 
gimęs 1908 m., kunigu įšventintas 1931 m. 
Brazilijon išvyko tuojau po šventimų ir 
įsikūrė Sao Paulo mieste. 1933-42 m. jis 
buvo lietuvių kolonijos klebonu, redagavo 
„Šviesą“, o vėliau dirbo vietinėse brazilie- 
čių parapijose. Velionis yra žinomas kaip 
poetas, rašęs Venancijaus Ališo slapyvar
džiu. Kaune buvo išleistas jo eilėraščių 
rinkinys „Sao Bento varpai“, Brazilijoje 
— rinkiniai „Pietų Kryžius“ ir „Cascata 
cristalina“ („Kristalinė kaskada“).

D. SKUČAS PAAUKŠTINTAS
Karo aviacijos majoras Donatas Skučas 

pakeltas į pulkininkus-leitenantus.
Grįžęs iš Vietnamo, jis buvo perkeltas ; 

Vokietijoje esančią Amerikos aviacijos ba
zę, kur ir dabar tebegyvena.

D. Skučas yra sukūręs lietuvišką šeimą, 
augina sūnų ir dukterį.

LEIDINYS APIE A. GALDIKĄ
Magdalena Galdikienė, sutelkusi lėšas, 

išleido prabanginį leidinį apie dailininką 
Adomą Galdiką. Leidinyje daug spalvotų 
ir nespalvotų nuotraukų. Redagavo dr. J. 
Girnius. Raštais prisidėjo M. Galdikienė, 
L. Andriekus, V. Vizgirda ir kt. Spaudos 
darbus atliko Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla. Knygos tiražas tik 500 egz. Užsisa
kyti galima Immaculate Conception Con
vent, Putnam, Conn. 06260, USA.

Pažiūrėkime į naujųjų janyčarų darbus.
Ar buvo kada nors mūsų krašte girdėti 

apie tokį girtuokliavimą, pasileidimą ir 
plėšikavimus? Kas sunaikino tris kryžius 
Vilniaus kalne? Kas išgriovė lietuvių 
krauju ir ašaromis pašventintas Vilniaus 
ir Veprių kalvarijų koplytėles? Kas su
naikino ir tebenaikina Kryžių kalną? Kas 
išgrobė, išvartė koplytstulpius ir kryžius 
po visą Lietuvą? Ar tai ne naujieji jany
čarai, išauklėti „aukštos komunistinės mo
ralės dvasia"?

Turkai, pagrobę krikščionių vaikus, juos 
dresiruodavo uždaruose internatuose. Da
bar pas mus net kiekviena šeima yra įpa
reigota auginti tokius janyčarus. Juk visas 
mūsų kraštas dabar yra uždaras interna
tas, kuriame vykdoma dresūra. Religinių 
knygų neįsigysi. Užsienio radijo laidos 
trukdomos. Visi verčiami tikėti melui, 
skleidžiamam per spaudą, radiją ir tele
viziją. Vaikams ir jaunimui draudžiama 
dalyvauti bažnytiniame chore, procesijose. 
Ar tai ne dresūra?

Istorijos mokslų kandidate, jūsų propa
guojami dekretai ir įstatymai, varžantys 
pagrindines tėvų teises į savo vaikus, 
draudžiantys religinį auklėjimą bažnyčio
se ir šeimose, yra vergijos ženklas. Kol 
jie nebus atšaukti, tol mes ir visas pasau
lis turi teisę ir pareigą šaukti: Lietuvos 
tikintieji yra vergijos pančiuose!"
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Laiškas iš Londono
Išėjusiam ekonomijos mokslus ir studi

jų laikotarpiu priklausiusiam studentų so
cialistų rateliui, nekyla klausimas „kas 
yra socializmas?“ Bet tokių žmonių mūsų 
tarpe yra nedaug, o šių dienų spaudoje so
cialistų ir socialdemokratų sąvokos yra la
bai painiojamos, — todėl eiliniam skaity
tojui kartais gali atrodyti, kad dr. S. Kuz
minskas teisingai sako, jog dėl socialistų 
Lietuva nustojo net savo nepriklausomy
bės.

Iš tokio tvirtinimo galima suprasti, kad 
laiškų iš Nottinghamo autorius galvoja, 
jog Sov. Sąjungą 1940 metais valdė ir da
bar tebevaldo socialistai. Juk tos valstyvės 
pilnas vardas yra Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga. Tad Kremliuje turė
tų patogiai sėdėti socialistai. Bet dr. Kuz
minskas toliau sako, kad socialistą Ke
renskį Rusijos revoliucijos pradžioje nu
vertė komunistai. Socialistai buvo sušau
dyti, ar turėjo pabėgti i užsienį. Tad nuo 
to laiko Rusiją valdo žmonės, kurie save 
vadina komunistais. Tad gal ir Lietuva nu
stojo nepriklausomybės ne dėl socialistų, 
kurie guli pusantro metro gilumoje, o dėl 
tų, kurie save vadina komunistais.

Jeigu tikėti kiniečiais, tai Sov. Sąjungą 
valdo ne komunistai ir ne socialistai, o ru
siški imperialistai. Todėl gal mums ir rei
kėtų laikytis tokios terminologijos.

Socializmas, kaip jis Vakaruose supran
tamas, yra aukščiausioji demokratijos for
ma. Nesvarbu, ar vieno krašto politinė 
partija vadinasi socialistais, o kito— so
cialdemokratais, — jos visos priklauso So
cialistų Internacionalui ir siekia įgyven
dinti savo kraštuose laisvę ir teisingumą 
bei panaikinti išnaudojimą. Tos partijos 
siekia sukurti naują bendruomenę laisvės 
ir demokratijos priemonėmis.

Socializmas šiuo metu tapo reikšmin
giausia pajėga pasaulinėje politikoje. Iš 
propagandos stadijos, koks jis buvo ligi 
antrojo pasaulinio karo, jis perėjo j gyve
nimą. Daugelyje Europos kraštų socialis
tai yra valdžioje. Europos parlamente, 
Strazburge, socialistų frakcija yra didžiau
sia.

Soc. Internacionalo 1951. VII. 2 d. dekla
racijoje sakoma: „Tuo tarpu, kai socializ
mas pasaulyje plečiasi, iškilo naujos jėgos, 
gresiančios sutrukdyti žmonijos kelią į 
laisvę ir socialinį teisingumą. Nuo bolše
vikų revoliucijos Rusijoje laikų komuniz
mas suskaldė darbininkų sąjūdį ir tuo bū
du socializmo įgyvendinimą daugelyje 
kraštų suvėlino dešimtmečiais.“ Komunis
tai neatpažįstamai iškraipė socialistines 
tradicijas. Komunizmas tapo naujo rusiš
ko imperializmo įrankiu. Komunistai pa
naikino laisvę ir galimybes laisvę pasiek
ti. Todėl komunistų valdoma valstybė ne
turi teisės vadintis socialistine.

Deklaracijoje sakoma: „Be laisvės ne
gali būti socializmo. Socializmą galima pa
siekti tik per demokratiją. Demokratija 
gali būti pilnai įgyvendinta tiktai per so
cializmą.“

Gyvendami demokratiniuose kraštuose, 
mes žinome visas demokratinės santvar
kos silpnybes. Todėl kai kas pritaria d. S.

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

BALTAI ĮŽEISTI

Tasmanijos, Launceston federalinio par
lamento atstovo priešrinkiminėje agitaci
joje birželio 10 d. vėl suskambėjo Baltų 
vardas. Australijos darbiečių vyriausybės 
ministras pirmininkas Whitlam norėda
mas užtikrinti savo partijos laimėjimą, 
kalbėjo 17-18 metų amžiaus studentams, 
kurių daugelis šiais metais jau gavo bal
savimo teisę. Geografijos pamokoje Whit
lam buvo paklaustas, kodėl jo vyriausybė 
pripažino rusams Estiją, Latviją ir Lietu
vą?

Whitlam, kurio sąžinė nerami dėl Sovie
tų Rusijos aneksijos Baltų kraštuose pri
pažinimo, arogantiškai atsakęs, kad baltų 
kraštai buvę tik 20 metų nepriklausomi, ir 
kad visi baltai buvę fašistai, kaip ir Hitle
rio Vokietija. Studentai jo „pamoką“ pa
lydėjo šūkavimais ir juoku.

Geografijos mokytojas Mr. McGlynn 
nutraukė ministro pirmininko kalbą, nu
rodydamas jo skelbiamų žinių klaidingu
mą. Įsikarščiavęs Whitlam toliau falsifi
kavo istorinius faktus ir studentų avikaiz- 
doje sugėdino mokytoją McGlynn.

Ministro pirmininko elgesiu pasipiktino 
Australijos Baltų bendruomenė, parlamen
tarinė opozicija, spauda ir mokytojai.

Dienraščiai, radijas ir TV paskyrė daug 
dėmesio Tasmanijos skandalui, Baltų 
kraštų istorijai, istorijos ignoranto mi
nistro pirmininko kritikai dėl faktų iškrei- 

, pimo ir dėl jo politikos, kuri pripažįsta ag
resiją.

Sydney Morning Herald, liepos 2 d. ve
damajame komentuodamas „gėdingą“ 
Launceston įvykį, rašo: „Ministro pirmi
ninko šmeižtas įžeidė baltus emigrantus 
Australijoje. Protesto laiškai, kurie mus 
užplūdo ir kurių tik mažą dalį čia galime 
atspausdinti, parodo, koks istorijos igno- 
rantas mūsų ministras pirmininkas“. To
liau laikraštis nurodo, kodėl emigrantai 
apšaukiami „antikomunistais“. Ir prideda: 
..Emigrantai turi rimtą priežastį būti an- 
tHtomunistais dėl Rusijos agresijos ir da

Kuzminskui, kad socialistai nemoka ko
voti su komunizmu. Kiti dėl tos priežas
ties sako, kad demokratija esanti bloga 
santvarka. Ir su tuo galima būtų sutikti, 
jeigu kur nors pasaulyje būtų kita san
tvarka, geresnė už demokratinę.

Todėl tie, kurie turi demokratinę san
tvarką, nenori jos nustoti; o tie, kurie jos 
neturi — siekia jų įgyvendinti savo kraš
tuose, nepaisant pavojų, kurie jiems gre
sia.

Neteisinga yra kaltinti įvairių kraštų 
man. pirmininkus — socialistus, jeigu jie 
ką nors padarė, kas mums nepatinka. 
Kiekvieno krašto valdžia daro pirmoje ei
lėje tai, kas naudinga to krašto pilie
čiams. Todėl ir Wilsonas prieš 10 metų 
konfiskavo Baltijos kraštų auksą, pasira
šydamas su Sov. Sąjunga sutartį dėl senų 
Rusijos skolų britų piliečiams bei bendro
vėms atlyginti. Apie tai anuo metu buvo 
plačiai rašoma „Europos Lietuvyje“, daug 
kalbama suvažiavimuose ir renkamos au
kos „puslapiui“. Todėl nėra jokio pagrin
do sakyti, kad DBL S-ga tuo laiku nesusi
pratusi įteikti rašto Wilsonui.

Niekas kitas anuo metu daugiau nenu
veikė už DELS Valdybą ir Baltų Tarybą, 
ir niekas kitas tiek nesitarė tuo reikalu su 
tuo metu sirgusiu min. B. K. Balučiu, kiek 
tuometinis DBLS pirmininkas. Tad kalti
nimas visai ne vietoje.

Dabar privažiuojame prie Gardino.
Lygiai prieš 55 metus buvo graži vasara 

kaip ir dabar, kai kitas Vilčinskas buvo 
paskirtas į išvaduotą Vilniaus kraštą. Vos 
prieš mėnesį, 1920 m. liepos 12 d. Maskvo
je buvo pasirašyta Lietuvos — Sov. Rusi
jos taikos sutartis, pagal kurią Lietuvai 
buvo pripažintas Vilniaus kraštas su Šven
čionimis, Lyda ir Gardinu. Bet traukinys, 
kuriuo V. šeima važiavo iš Kauno, nuėjo 
tik ligi Lentvario: praėjus mėnesiui po su
tarties pasirašymo, Vilniuje dar šeiminin
kavo rusai. Didelis nusivylimas norėju
siems pamatyti senąją Lietuvos sostinę, 
kurioje ligi karo gyventa.

Bet mūši) paskyrimo vieton kelias lais
vas. Važiuojame į Marcinkonis, prie Gar
dino, kur Vilčinskas turės būti pirmuoju 
ir vieninteliu jaunos Lietuvos valstybės 
pareigūnu -— stoties viršininku. Marcin
konyse randame kitus iš ten pasitrauku
sios valdžios pareigūnus. Du iš jų tampa 
viršininko padėjėjais: vienas lenkas, ant
ras — gudas. Visi trys apsigyvena po vie
nu stogu ir laimingai dirba ligi spalio 9 
dienos, kada staiga iš miško išjoja gink
luoti raiteliai ir apsupa stotį. Karininkai 
su keturkampėmis ateina pas stoties vir
šininką ir jį „nuvainikuoja“. Stoties vir
šininku tampa buvęs padėjėjas, kuris tuoj 
ištraukia iš spintos lenkų geležinkeliečio 
uniforminę kepurę ir užsideda ant galvos. 
Visą šią dramą stebi iš vieno metro aukš
čio šio straipsnio autorius. Taip jis matė 
Želigovskio žygį į Vilnių, apie kurį plačiau 
sužinojo vėliau mokykloje.

Ir štai po 55 metų tas „didvyris“, ap
kaltintas noru mainikauti Gardinu, rašo 
šį laišką iš Londono. Peskaitęs laišką iš 
Nottinghamo, kuriame sakoma, kad Gar- 

romos skraiudos jų kraštams“.
Vedamasis piktinasi ministro pirminin

ko pro-sovietine politika ir veidmainišku 
išvedžiojimu, kad Baltų kraštai esą taikos 
ir progreso priešai, tuo tarpu didžiausias 
taikos priešas yra Sovietų Rusijos imperi
ja — paskutinė didžiausia ir tironiškiau- 
sia iš visų buvusių Europos imperijų.

Protestus dėl baltų ir mok. McGlynn 
atakos ministrui pirmininkui pirmiausia 
pareiškė Baltų komitetas Australijoj, tarp 
kitko pabrėždamas, kad atėjo liūdna die
na Australijai, kai jos ministras pirmi
ninkas pasirodė toks arogantiškas igno- 
rantas, užpuldamas studentų akivaizdoje 
mokytoją, bandžiusį atitaisyti neteisingus 
faktus.

Svarus pareiškimas — protestas „Syd
ney Morning Herald“ buvo Lietuvoje gi
musių Australijos mokytojų prof. A. Ka- 
bailos, dr. D. Kairaičio ir A. Reizgio. Prie 
protesto pridėta daug sakanti Stalino nuo
trauka su užrašu ,.Stalin — butcher of the 
Balts“.

Istorijos lektorius A. Hamilton protes
tuoja dėl baltų apšaukimo fašistais ir an- 
ti-komunistais ir pateikia sąrašą išvežimų 
ir išžudymų Baltijos kraštuose statistiką. 
Taip pat stiprūs protestai Sydney estų ir 
latvių bendruomenių prezidentų.

Ministro pirmininko politinė veikla at
nešė daug nerimo krašte ir vyriausybė 
pralaimėjo Launceston atstovo rinkimus. 
Be to, mokyt. McGlynn pasiryžęs ginti sa
vo įžeidimą teisme.

Praėjo metai nuoBaltijos kraštų pri
pažinimo Sovietų Rusijai, kuris sukrėtė vi
sus, kurio neužmiršo niekas. Šis aktas, at
rodo, atnešė nesėkmę ministrui pirminin
kui. O baltams? Nemaža naudos Baltijos 
kraštų išlaisvinimo bylai. Baltų reikalas 
didžiųjų jėgų nervų kare buvo nustumtas 
į užmarštį, aneksijos skandalas jį prikėlė. 
Australijoje, kur pasaulio geografijos ži- 
minojas labai siauras, ir dauguma neturė
jo supratimo, kur yra Baltija, visi šian
dien klausinėja ir domisi Estija, Latvija 
ir Lietuva. 

dinas ir Suvalkai yra dalis Lietuvos, „nes 
taip buvo sutarta su kaimynais 1920 me
tais", jis atverčia žemėlapį ir mato, kad 
pagal dabartinį paskirstymą „iš viršaus" 
Gardinas priklauso Baltgudijos tarybinei 
respublikai, o Suvalkai — Lenkijos liau
dies respublikai. Tad kaip gi jis gali mai
nikauti tais miestais, kai jis jų neturi?

O ką sako 1920 metų sutartys su kaimy
nais, t. y. taikos sutartis su Sov. Rusija, 
pasirašyta Maskvoje 1920 m. liepos 12 d., 
ir paliaubų sutartis su lenkais, pasirašy
ta Suvalkuose 1920 m. spalio 7 dieną?

Kaip jau anksčiau minėta, pagal 1920 m. 
taikos sutarti su Sov. Rusija, Gardinas tu
rėjo priklausyti Lietuvai, bet iš to miesto 
Raudonoji Armija niekad laisvu noru ne
pasitraukė. Marcinkonys ir Druskininkai 
buvo tolimiausi punktai, kuriuos siekė 
Lietuvos administracija. Taip yra ir šian
dien.

Reikia dar pridurti, kad Sov. Rusija ly
giai po trijų mėnesių minėtą taikos sutar
tį sulaužė, pasirašydama Rusijoje taikos 
sutartį su Lenkija. 1920 m. spalio 12 d., 
t. y. trims dienoms praėjus po Želigovskio 
žygio į Vilnių, Sov; Rusija pripažino visą 
Vilniaus kraštą, kartu su Gardinu, Lenki
jai. (Žiūr. Dokumenty Vnešnei politiki 
SSSR, III tomas, 245-258 psl.).

Dabar paimkime į rankas garsiąją Su
valkų sutartį, kurią iš lietuvių pusės pasi
rašė Bronius Balutis, Mykolas Biržiška, 
Voldemaras Čarneckis, gen. Katche ir maj. 
Šumskis. Ir koks nusivylimas!.. Demarka
cijos linija tarp lietuvių ir lenkų kariuo
menių turėjo eiti maždaug pusiaukelyje 
tarp Vilniaus ir Gardino, tiksliau — du 
kilometru į šiaurės rytus nuo Varėnos sto
ties, paliekant ne tik Gardiną, bet ir to
kias lietuvių gyvenamas vietoves, kaip Va
rėną, mano Marcinkonis ir Druskininkus, 
lenkams. Londoniečiams gerai pažįstamas 
ir didžiai gerbiamas ministeris Balutis, 
pasirašęs šią sutartį, jeigu .būtų buvęs 
dar gyvas, paskaitęs laišką iš Nottingha
mo, galėtų pasiteisinti sakydamas, kad jis 
buvo dzūkas, o ne lietuvis. O prof. Myko
las Biržiška, — žemaitis?

Visa laimė, kad Suvalkų sutartis nebu
vo taikos sutartis, ir todėl joje nebuvo su
tarta, kas kam priklauso, o tik norėta lai
kinai sustabdyti kautynes. Todėl kam turi 
priklausyti Gardinas, ateityje turės svars
tyti laisvos Baltgudijos ir laisvos Lietuvos 
vyriausybės. Mums šiandien telieka suda
ryti atmosferą, kurioje gudai, lenkai ir lie
tuviai galėti! bendradarbiauti, siekiant at
statyti savo kraštų laisvę.

.1. Vilčinskas

Kas parvežė Stalino saulę?
Prieš 35 m. komunistinė Rusija okupavo 

Lietuvą, arba, kaip jie tada skelbėsi, iš
laisvino ją iš fabrikantų ir buržuazijos 
jungo. Tad nepaprastu greičiu skubinosi 
išrinkti vadinamąjį Liaudies seimą, kuris, 
„vykdydamas žmonių valią“, turėjo įjung
ti Lietuvą į Tarybų Sąjungą. Per vieną 
naktį „gimė“ niekam negirdėta Lietuvos 
Darbo Sąjunga ir paskelbė seimo rinki
mus. Tikrovėje tuo vardu buvo užsimas
kavusi Lietuvos komunistų partija, kuri 
aklai vykdė Maskvos planus. Viskas buvo 
surežisuota taip, tarsi patys lietuviai pra
šo, o Maskva tik suteikia didelę „malonę“, 
išpildydama jų prašymus.

Liaudies seimas susirinko liepos 21 d. 
Valstybės Teatro rūmuose. Tos dienos dar
botvarkė buvo surašyta ant S. Sąjungos 
pasiuntinybės raštinės blankų, tad aiš
ku, kas ją ir paruošė. Pirmieji darbotvar
kės punktai buvo atstovo J. Grigalavi
čiaus pasiūlymas dėl valstybės santvarkos 
Lietuvoje, ir atstovo A. Sniečkaus pasiū
lymas įjungti Lietuvą į Sovietų Są
jungos sąstatą. Deklaracijas perskaitė M. 
Gedvilą ir prasidėjo „balsavimai“. Tą die
ną posėdyje dalyvavo 78 atstovai. Bet bal
savo visi dalyviai, kurių salėje buvo dau
giau kaip 700 žmonių. Balsavimai buvo 
paremti apgaule ir jėga. Teatro sodelį ir 
rūmus saugojo apie 180 raudonarmiečių. 
O balsavimus sekė ir atstovus „globojo“ 
enkavedistai ir komjaunuoliai. Net po pre
zidiumo stalu, pasistatę kulkosvaidį, gu
lėjo trys raudonarmiečiai. Taip komunis
tinė Rusija pravedė Lietuvoje laisvus sei
mo nutarimus.

Liepos 23 d. P. Pakarklis priminė, kad 
seimas priėmė deklaraciją, kurioje S. Są
junga prašoma priimti Lietuvą į sovieti
nių respublikų sąjungą. Todėl reikia iš
rinkti delegaciją, kuri vyktų į Maskvą. Jis 
pasiūlė šiuos atstovus: J. Paleckį, M. Ged
vilą, L. Adomauską, M. Mickį, A. Venclo
vą, L. Girą, V. Vitkauską, M. Šumauską, 
K. Didžiulį, P. Cvirką, S. Nėrį, K. Petraus
ką, P. Zibertą, S. Vaineikienę, V. Ditkevi- 
čių, P. Petrauską, J. Demskį, M. Kutraitę, 
B. Abdulskaitę ir I. Meskupą. Jo pasiūly
mą seimas „vienbalsiai“ priėmė. Delega
cijos pirmininku paskirtas J. Paleckis, ku
ris tuomet dar nebuvo išrinktas to seimo 
atstovu. Jis seimo atstovu išrinktas tik 
rugpiūčio 22 d. papildomuose "Ukmergės 
apygardos rinkimuose vieton J. Abakonio, 
kuris dėl nežinomų priežasčių nebuvo pra
dėjęs eiti atstovo pareigų.

Liepos 30 d. vakare 19 delegatų susirin
ko Kauno geležinkelio stotyje. M. Gedvilą 
j Maskvą nevažiavo ir pasiliko „šeiminin
kauti“ Lietuvoje. Pašalinių žmonių į Pe
roną neįsileido, visus praėjimus saugojo 
milicija, enkavedistai ir sekliai. Stropiai 
buvo saugojama ir visa delegacija, kaip 
aprašo savo atsiminimuose buvęs „Darbo

LIETUVOJE
„TIESA“ SKIRTA RUSIJAI

1975 m. liepos 8 d. „Tiesos“ Nr. 158 išti
sai paskirtas Rusijai — kuri vadinama 
„Plačioji Rusija — didžiųjų darbų, gerų 
žmonių žemė“. Jos vedamasis prasideda 
žodžiais:

„Brangūs „Tiesos“ skaitytojai, paėmę 
šios dienos laikraštį į rankas, jame rasite 
pasakojimą apie plačiąją ir gražią Rusijos 
žemę, darbščius ir kilnios širdies jos žmo
nes. Šį numerį mūsų prašymu paruošė 
TSKP Centro Komiteto, RTFSR Aukščiau
siosios Tarybos ir Ministrų Tarybos orga
nas — laikraštis „Sovetskaja Rosija“.

Perskaičius tik šį vieną sakinį kiekvie
nas supras, apie ką tos dienos „Tiesoje“ 
kalbama, kieno nuopelnai keliami ir kas 
padeda „tarybiniam žmogui kovoti už de
vintojo penkmečio įvykdymą, už ekono
mikos, pramonės, žemės ūkio suklestėjimą, 
už kultūros laimėjimus, už šviesų, gražų 
mūsų šalies pilietį“. O tas pilietis, ilga ru
siška „rubaška“ apsivilkęs, su armonika 
rankose, dviejų Katiušų lydimas, eina pa
miške dainuodamas: „Berželi, berželi, Ru
sijos žemės puošmena“!..

Numerio paruošėjai, „Sovetskaja Rosi
ja“ nuo savęs prideda: „Gerbiami Lietuvos 
skatyi'tojai! Susitinkame šiandien su ju- 
mis eilinį šiokiadienį. Bet jis mums spin
duliuoja iškilminga šventine tiesa. Toks 
mūsų šiandienis gyvenimas.“

Kodėl tokio „Tiesos“ numerio prireikė
jo, nusako šitoks vedamojo sakinys:

„Pasaulyje vyksta didelė idėjų kova. 
Antikomunistai, Tarybų šalies priešai, vi
saip juodina mūsų šalies laimėjimus, 
stengiasi nukainoti tai, kas mums brangu, 
už ką mes atiduodame savo jėgas, savo su
gebėjimus, talentą. Prie tokių piktų jėgų 
prisijungia ii- užsienyje gyvenantieji lie
tuviškieji buržuaziniai nacionalistai. Jie 
visaip klastodami istorijos tiesą, realius 
faktus, nori sumindžioti tautų draugystės 
gėles, žinodami, jog jos yra mūsų stipry
bės šaltinis, mūsų laimėjimų pagrindas. 
Ne, nepavyko ir niekad nepavyks piktoms 
jėgoms sukiršinti tarybinius žmones, pa
sėti jų tarpe nesantaikos sėklas!“

Nepatinka „Tiesos“ ir „Sovetskaja Ro
sija“ leidėjams užsienio lietuvių primini
mas, kad Baltijos valstybės aktyviai rusi-

Lietuvos“ vyr. redaktorius J. Šimkus:
„...Stotyje kažkokiame koridoriuje Pa

leckis pamatė mane ir, žengęs žingsnį į ša
lį nuo sargybos, padavė man ranką ir kaž
kaip truktelėjo į save ir apkabino mane 
(mudu buvome labai geri pažįstami ir 
draugai). Ir jis man pakuždom pasakė tą 
pačią sparnuotą frazę, kurią paskiau pa
kartojo mitinge“.

Čia tenka paryškinti, kad minima J. Pa
leckio pasakyta „sparnuotoji frazė“, tai 
buvo jo sugalvotas plepalas: „Išvažiuoja
me parvežti Stalino saulės“.

Daugiau jau J. Šimkus negalėjo su J. 
Paleckiu susitikti ir toliau jis taip rašo:

„...Jau trupučiuką vėliau aš nebegalė
jau prie jo priartėti, nes sargybos žiedas 
perone apjuosė visą komisiją ir mitingo 
metu, ir jai kopiant į vagoną“. („Apie 
žmones, įvykius ir save“, 456 psl.).

Po visų kalbų delegacija sulindo į 
minkštus miegamuosius vagonus. Juos ly
dėjo komunistų partijos nariai ir vertėjai. 
O jų lagaminuose būsimos tarybų Lietu
vos herbų projektai, „seimo deklaracija“, 
lietuviški kumpiai, dešros ir įvairiausi gė
rimai.

Lietuvos laidotuvės buvo suruoštos rug
piūčio 3 d. Kremliuje, Georgijaus salėje. 
Posėdžiui pirmininkavo Sąjungos Tarybos 
pirm. A. A. Andrejev. Tarpininkavo Gu
dijos Tarybų Soc. Respublikos Baranovi
čių apygardos atstovas P. K. Panomaren- 
ko. Delegacija, apjuodinusi save ir visą 
tautos praeitį, pardavė Lietuvą, ir Stali 
nas ją įjungė į tuometinį respublikų elge
tyną. Visa Lietuva liūdėjo ir verkė. O ko
munistai skelbė, kad jie išpildė žmonių va
lią ir parvežė Lietuvai Stalino saulę.

V. Vytenietis

V. NOREIKOS „AUTOGRAFAS“

Lietuvos Valstybinio akademinio operos 
ir baleto teatro solistas Virgilijus Noreika 
su dideliu pasisekimu gastroliavo Lenki
joje, dainavo Varšuvos Didžiajame teatre, 
kur drauge su vienu geriausių šiuo metu 
pasaulio sopranų, švedų dainininke Birgi- 
ta Nilson dalyvavo Dž. Pučinio operos 
„Tosca“ spektaklyje.

Šiomis dienomis dainininkas grįžo iš Ry
tų Vokietijos. Ten jis filmavosi spalvota
me muzikiniame filme: Berlyno televizija 
sukūrė keturiasdešimties minučių spalvo
tą filmą „Autografas“ apie Virgilijų No
reiką. Filme, akompanuojant Leipcigo sim
foniniam orkestrui, dainininkas atliko Ka- 
varadosio arijas iš Dž. Pučinio operos 
„Tosca“, Federiko raudą iš A. Čilea ope
ros „Arlietė“, Edgaro ariją iš G. Donicečio 
operos „Liučija di Lamermur“, indų sve
čio dainą iš N. Rimskio-Korsakovo operos 

narnos. Ar šis naujas spaudos „eksperi
mentas“ nuteiks lietuvius draugiškiau, ar 
sužadins dar didesnę neapykantą didžia
jam broliui — parodys ateitis.

„LIEPAITĖS“ JUGOSLAVIJOJE

Tarptautiniame Jaunimo Chorų konkur
se Jugoslavijoje, Celijos mieste, II prizą 
merginų chorų grupėje laimėjo Vilniaus 
profsąjungų kultūros namų „Liepaitės“, 
vadovaujamos Liucijos Palinauskaitės. šį 
vilniečių chorą sudaro 46 mergaitės. Kon
kurso programom be privalomos slovėnų 
kompozitoriaus Skrebotniako dainos, jos 
buvo įtraukusios A. Budriūno, R. Ščėdrino, 
I. Stravinskio ir G. Salmanovo kompozici
jas. Po konkurso įvykusiuose koncertuose 
įvairiuose Jugoslavijos miestuose „Liepai
tės“ atliko mūsų liaudies dainas, lietuvių 
kompozitorių bei klasikų kūrinius.

A. LAURINČIUKAS — ŽURNALISTU 
PIRMININKAS

Mirus žurnalistų sąjungos pirmininkui 
Jonui Karosui, jo vieton išrinktas Tiesos 
vyr. redaktorius Albertas Laurinčiukas, o 
jo pavaduotoju Sovietskaja Litva redak
torius Vasilijus Jemeljanovas.

A. Laurinčiukas keleris metus yra dir
bęs Sovietų Sąjungos ambasadoje, eida
mas antrojo sekretoriaus ir konsulo parei
gas.

SIŪLO KEISTI VARDU RAŠYBĄ

Prof. Vaclovas šeštokas „Literatūra ir 
menas“ žurnale (Nr. 6) siūlo nebelietu- 
vinti svetimų pavardžių ir vietovardžių 
pavadinimų, kaip yra daroma iki šiol. 
(Heath rašomas Hitas, Euchanan — Bju- 
kenen, Pier — Pyras, Hills — Hilsas ir 
t. t.). Naudotis lietuviškais žemėlapiais 
keliaujant po svetimus kraštus beveik vi
siškai neįmanoma, nes niekur nerasi tokių 
vietovardžių, kaip žemėlapiuose užrašyta. 
Estai, vengrai, vokiečiai ir kiti rašo lietu
viškas pavardes visai neiškraipydami. 
Maskvos ir Kijevo leidyklos taip pat ra
šančios pavardes teisingai, nors ir rusiš
komis raidėmis .Tad kodėl negalėtų lietu
viai pasekti jų pavyzdžiu?

APDOVANOTI LIETUVOS 
FOTOGRAFAI

Italijos mieste Ccorato vyko Tarptauti
nė Foto Paroda, kurioje lietuviai fotogra
fai labai puikiai atstovavo Lietuvai. Vik
toras Kapočius laimėjo premiją už geriau
sią sporto nuotrauką, pavadintą „Krepši
nis .“Ketvirtą vietą pelnė M. Baranaus
kas. Aleksandras Macijauskas laimėjo 
penktą premiją už fotoseriją „Turguje".

PAMINĖJO POVILĄ VIŠINSKĮ

Vilniaus universiteto lietuvių literatū
ros katedroje buvo paminėtos P. Višinskio 
100-osios gimimo metinės. Docentas A. 
Sprindis nušvietė naujus P. Višinskio veik
los faktus, pailiustruodamas nuotraukomis 
ir dokumentų faksimilėmis. Katedros na
riai aplankė šio kultūros veikėjo kapą Ra
sose, padėjo gėlių.

UŽKANDINĖ „MERKURIJUS“
Ne taip seniai atidarė „Merkurijų“, to

kią užkandinę cementinėm grindim, vie
nintelę iki šiol viešojo maitinimo įmonę 
didžiuliame Vilniaus Karoliniškių mikro
rajone. Kadangi tas pastatas tipinis, nie
ko, matyt, ten geresnio ir nesugalvosi. 
Nors...

Atvažiavo štai svečiuosna dėdė su dė
diene. Tas „Merkurijus“, galima sakyti, 
mūsų kieme. Kaip nenuvesi, neparodysi, 
nepavaišinsi.

— Rinkitės, gerbiamieji, — siūlau dėdei 
su dėdiene meniu. — Ko tik širdis geidžia, 
rinkitės...

Pavartė, pavartė juodu meniu ir grąžina 
man, šitaip sakydami:

— Neįskaitom mes, tavo akys švieses
nės.

— Tai klausykite, — sakau ir garsiai 
pradedu: — Sriubos: sorpa (0,40 rb.), diuš- 
bera (0,21), kifta šurpa (0,23), kespe su 
mėsa (nėra); antrieji patiekalai: „bostur- 
me“ kazakiškai (0,88 rb.), kupatai (0,81), 
mantai su aviena (0,65), chinkali (nėra), 
išledki (0,41), „beš-‘barmak“ kirgizRlcai 
(nėra), lagman (nėra), tava kebaly (0,82).

— Gal lietuviškai išversi, kur čia kas 
mėsiška, kas pieniška...

šito ir pats negaliu suprasti, todėl pa
laukiam, kol ateina padavėja.

— Prašom pasakyti, kas čai tie „kups
tai“, chinkali“, „išledki“, „sorpa" ir „diuš- 
bera“.

— „Chinkali“ — tai toks...
— Kas toks?
— Na, skanus daiktas.
— O „diunšbera“?
— Tokia irgi nieko.

„Švyturys“

„Sadko“, Vladimiro kavatiną iš A. Borodi
no operos „Kunigaikštis Igoris" bei M. 
Glinkos romansus. „Autografe“ skamba 
ir Virgilijaus Noreikos mėgiama lietuvių 
liaudies daina „Aš išdainavau visas dai
neles“. Filme išgirsime dainininko nuo
monę apie kamerinį dainavimą, skir
tingas vokalinio meno mokyklas, jo sam
protavimus apie lietuvių liaudies dainas ir 
kt. Berlyno televizijos spalvotą muzikinį 
filmą „Autografas“ ketina įsigyti dauge
lis pasaulio šalių.
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Sll &duvkttS'
WPASAULYJE-

SKAITYTOJAMS

šis „E. Lietuvio" numeris yra paskutinis 
prieš vasaros atostogas. Pirmas poatosto- 
ginis numeris bus išleistas rugpiūčio 5 d.

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti K. Mažy
lis paaukojo £2.00.

Tautos Fondui — O. P. £5.00.

Ar jau išplatinote „E. Lietuvio" loterijos 
bilietus?

Nepamirškite šaknelėse pažymėti bilie
tus pirkusio asmens pavardės ir adreso.

SKAUTŲ RĖMĖJAMS

Skautų stovyklos Lietuvių Sodyboje už
darymas ir paskutinis laužas bus rugpjū
čio 2 d. Visi tautiečiai kviečiami ta proga 
apsilankyti Sodyboje.

DISKUSIJOS BAIGTOS .

Diskusijos dėl lietuviškųjų dainų E. Lie
tuvyje baigtos. T. Vidugiriui pasisakius 
dėl jam padarytų priekaištų, skaitytojų 
nuomonės yra pakankamai paaiškėjusios 
ir pakartotinai gaunami laiškai nieko nau
jo nebeiškelia. Todėl po atostogų daugiau 
pasisakymų nebebus spausdinama.

Redakcija

LONDONAS
DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Šiais metais tradicinis dainaviečių tur
gelis ruošiamas rugsėjo 27 d.

Maloniai kreipiamės i visus, kas tik ga
li, paaukoti turgeliui vartotų drabužių, 
avalynės, žaislų, namų apyvokos reikme
nų ir kt.

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.
Dainavietės

DAR VIENA PROGA >
Kas negalėjo išgirsti kun. Šulco prane

šimo ir pamatyti skaidrių iš Brazilijos lie
tuvių gyvenimo, tas turės progos tai pada
ryti penktadienį, liepos 25 d. Lietuvių Na
muose.

Kun. Šulcas pasižadėjo atvykti į tradi
cinį lietuvių penktadienio subuvimą ir, jei 
atsiras norinčių, pademonstruoti skaidres 
apie Brazilijos lietuvius. Renkamės kaip 
paprastai — apie 8 vai.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
PASIBAIGĖ

Kaip anksčiau buvo skelbta, savaitė 
prasidėjo liepos 13 d. Tą vakarą Londono 
ukrainiečių salėje kalbėjo British League 
for European Freedom pirmininkas D. 
Martin ir sekretorė lady Bridwood. Abu 
kalbėtojai pabrėžė, kad britų visuomenė 
privalo daugiau susidomėti pavergtųjų 
tautų reikalais, nes tos tautos yra čia pat 
Europoje.

Meninėje programoje su dainomis ir tau
tiškais šokiais pasirodė estų, latvių, uk
rainiečių ir lietuvių vienetai. Ypačiai gra
žiai pasirodė V. Jurienės ir F. Senkuvie
nės vadovaujami Londono jaunieji šokė
jai.

Liepos 17 d. buvo priėmimas lordų rū
muose. Lordas Barndy priminė, kad jau 
laikas ir šituose rūmuose pradėti rimčiau 
svarstyti pavergtųjų tautų problemas. Iš
samią kalbą pasakė D. Martin.

Liepos 18 d. speciali delegacija, kurioje, 
be pavergtųjų tautų atstovų, dalyvavo D. 
Martin ir lady Birdwood, apsilankė užs. 
reikalų ministerijoje, Rytų Europos sky
riuje.

Savaitė buvo užbaigta liepos 20 d. pa
maldomis, po kurių visų tautų atstovai nu
žygiavo prie Nežinomojo Kareivio pa
minklo ir padėjo vainiką.

TURINTIEMS TRAVEL DOCUMENT 
ŽINOTINA

Pasikalbėjus su britų imigracijos valdi
ninkais paaiškėjo, kad visi, kurie žada 
vykti į užsienį su Travel Documents, prieš 
vykdami būtinai turi pasitikrinti pas tų 
valstybių konsulatus dėl jų pramatytų ke
lionių ir vizų reikalingumo.

Išimtis — Travel Documents išduoti pa
gal 1951 metų liepos mėn. 28 dienos kon
venciją mėlynais viršeliais. Su jais vizų 
nereikia važiuojant i Belgiją, Daniją ir jų 
kolonijas, Vakarų Vokietiją, Italiją, Liu
ksemburgą, Olandiją, Norvegiją, Švediją 
ir Šveicariją ne ilgesniam kaip trijų mė
nesių laikui. Bet gali būti atsitikimų, kad 
tų kraštų imigracijos įstaigos kai kada ga
li pareikalauti vizų — tad verta pasitik
rinti.

Travel Documents savininkas negauna 
Britų diplomatinės bei konsularinės ap
saugos teisių.

Jokiu būdu negalima su Travel Docu
ments važiuoti į Lietuvą ar Rusiją, nes jis 
turi tų valstybių teritorinį suvaržymą. Nu
vykus j tas valstybes, dokumentas nusto
ja galios.

Paskutiniu metu Ispanija įvedė suvar
žymus vizoms gauti: reikalauja trijų paso 
dydžio nuotraukų ir užpildyti tris vizai 
gauti formas. Tas suvaržymas liečia tiktai 
Travel Documents savininkus.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

VAKARAS SU RAŠYTOJAIS

DBLS Centrinis skyrius ir šiais metais 
suruošė jau tradicija virtusį rašytojo A. 
Landsbergio kūrybos vakarą. Ta pačia 
proga DBLS Centro valdyba nutarė pa
gerbti Londone gyvenantį mūsų žinomą 
rašytoją F. Neveravičių. kuriam kaip tik 
tą dieną suėjo 75 m. Tad ir svečių prisi
rinko pilnutėlė Lietuvių Namų salė.

DBLS Centrinio skyriaus sekretorius K. 
Barėnas pasveikino abu rašytojus Londo
no lietuvių, savo ir žmonos vardu. DBLS 
Centro valdybos vardu Z. Juras taip pat 
sveikino abu rašytojus, ypačiai pabrėžda
mas F. Neveravičiaus sukaktį. Inž. J. Vil
činskas sveikino F. Neveravičių buvusių
jų visuomenės veiklos bendradarbių var
du. A. Landsbergis perdavė kolegai F. Ne- 
veravičiui Lietuvių Rašytojų Draugijos 
pirmininko ir Valdybos sveikinimus ir lin
kėjimus. Visiems sveikinusiems atsakė su 
įprastu kuklumu ir švelniu humoru jubi
liatas F. Neveravičius.

A. Landsbergis pirmiausia paskaitė no
velę apie karalių Dovydą. Po to kartu su 
savo simpatiškąja žmonele pateikė ang
liškai dialogą iš ką tik pasirodančios New 
Yorke jo naujos knygos „Last Picnic“ 
(Paskutinis piknikas). Savo skaitymą už
baigė klausytojus labai sudominusia nove
le „Dainos gimimas“, kurioje pasakojama 
apie Dainų festivalį Valijoje. (Gal būt, 
skaitytojai ją pamatys „E. Lietuvio“ at
karpoje).

Įtarpose A. Landsbergis charakterizavo 
savo dažnuose literatūros vakaruose sutin
kamus klausytojų tipus, tuo būdu gerokai 
pralinksmindamas publiką. Tų tipų jis 
esąs priskaičiavęs (snaudaliai, laikrodi
ninkai, fotografai ir t. t.) net 42... Progra
mai baigiantis, keletą žodžių tarė ką tik į 
Angliją užsukęs kun. Šulcas.

Visi svečiai buvo pavaišinti skaniais K. 
Makūno paruoštais užkandžiais ir stiklu 
vyno. Vaišėms įpusėjus, svečiai sugiedojo 
jubiliatui F. Neveravičiui ir jo žmonai Il
giausių metų, o P. Nenortienė papuošė at
lapą raudona rože.

Atėjus laikui skirstytis, visų svečių vei
duose matėsi pasitenkinimas šiuo maloniu 
ir kultūringu pobūviu. Ačiū rengėjams, 
svečiams, o ypačiai šio vakaro „kaltinin
kams“ — rašytojams.

MANCHESTERIS
ATVYS.KUN. ŠULCAS

šeštadienį, rugpjūčio 10 d. 6 vai. vak. 
lietuvių klube kun. H. Šulcas, kuris dar
buojasi tarp Brazilijos lietuvių, padarys 
pranešimą apie lietuvių gyvenimą Brazi
lijoje.

Pranešimas bus pailiustruojamas spal
votomis skaidrėmis.

SUSITIKIMAS MANCIIESTERYJE

Rugpiūčio 16 d. šeštadienį socialdemo
kratai ruošia Manchesterio Lietuvių klu
bo salėje

SUSITIKIMĄ,
per kurį inž. J. Vilčinskas skaitys paskaitą 
tema „Demokratinių disidentų pažiūros j 
Lietuvos laisvę“.

Vietiniai manchesteriečiai atliks pramo
ginę juokų ir šypsenų programos dalį.

Susitikimas, į kurį kviečiami visi seni 
ir jauni, prasidės 6 vai. vakaro.

Rengėjai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTERIS — liepos 27 d., 11 vai. 

Eius svečias kunigas.
BRADFORDE — rugpiūčio 3 d., 12.30 v.
LEEDSE — rugpiūčio 10 d„ 3 vai. p. p. 
ECCLES —rugpiūčio 10 d. 12.15 vai. 
NOTTINGHAME — liepos 27 d„ 11.15 vai. 
KETTERINGE — liepos 27 d., 14.00 vai.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 3 d., 11.15 

vai.
LEICESTERYJE — rugpiūčio 3 vai., 15 v., 

Sacred Heart.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 10 d., 11.15 

vai. Židinyje — berniukų stovyklos 
pradžia. Mišias laiko svečias kun. H. 
Šulcas.

KETTERINQAS
ŠAUNIOS JONINĖS

Nors ir nedaug lietuvių likę Ketteringe, 
tačiau šiais metais jie suruošė labai šau
nias Jonines.

Šiaip jau lietuviai artimiau tarpusavy
je nebendrauja.

J. Liobė

LEICESTERIS
LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ

Rugpiūčio 1-3 d. d. Leicesteryje ruošia
ma devintoji latvių dainų šventė D. Brita
nijoje. Be D. Britanijos latvių chorų taip 
taip pat dalyvaus chorai iš Švedijos ir V. 
Vokietijos.

Rugpiūčio 1 d. Leicesterio universitete 
bus atidaryta latvių meno ir liaudies dir
binių paroda. Po pietų toje pačioje vieto
je bus vaidinimas, o vakare (20.00 vai.) 
latvių populiarios muzikos kencertas.

Rugpiūčio 2 d. 10.30 vai. latvių tautinių 
šokių ir dainų festivalis De Montfort Hall. 
16.30 vai. toje pačioje salėje latvių muzi
kos koncertas, o vakare (20.00 vai.) ten 
pat balius.

Rugpiūčio 3 d. universiteto salėje 10.30 
vai. latvių poezijos skaitymas. 14.00 vai. 
pamaldos St. James bažnyčioje, o 16.00 
vai. jungtinis koncertas De Montfort Hall.

Bilietai į jungtinį koncertą nuo 1 iki 3 
svarų, o į kitus parengimus — nuo 1 iki 2 
svarų.

Leicesterio ir apylinkės lietuviai kvie
čiami atvykti pasiklausyti mums taip ar
timų latviškų dainų.

LIET. SODYBA
Kun. H. Šulcas, kuris šiuo metu yra at

vykęs į Angliją, sekmadienį, liepos 27 d„ 
lankysis L. Sodyboje. Čia jis. kaip ir Lon
done, padarys pranešimą apie Brazilijos 
lietuvius, pailiustruodamas tą pranešimą 
spalvotomis skaidrėmis.

Pranešimas bus sekmadienį po pietų.

ŠVEICARIJA
DR. A. GERUTIS — 
SUKAKTUVININKAS

Šiemet dr. juristas A. Gerutis, diploma
tas, spaudos bendradarbis ir visuomenini- 
kas sulaukė 70 m. amžiaus.

Jis yra gimęs 1905 m. liepos 21 d. Rygo
je .Ten baigė pradžios ir viduriniuosius 
mokslus. Dalyvavo kovose su bermonti
ninkais. Dirbo Lietuvos telegramų agen
tūroje Elta, pradžioj padėjėju, o vėliau — 
vedėju. Jaunystėje jau pradėjo dirbti kul
tūrinį ir visuomeninį darbą. Buvo vienas 
„Rūtos“ draugijos steigėjų ir veiklus jos 
narys. Ruošė lietuviškus vakarus, organi
zavo bendrojo lavinimo kursus, turėjo 
chorą, literatūros sekciją ir kt. A. Gerutis 
dar redagavo „Rygos Balso“ vidaus žinių 
skyrių.

1924 m. persikėlė į Kaimą ir pradėjo 
studijas teisių fakultete. Dirbo Eltoje ko- 
referento pareigose. Uoliai bendradarbia- 
refeento pareigose. Uoliai bendradarbia
vo spaudoje. Dalyvavo Lietuvių — Latvių 
ir Lietuvių — Estų susiartinimo draugijo
se. 1928 m. išvyko į Berlyną ir čia ėjo 
„Lietuvos Aido“, o vėliau Eltos korespon
dento pareigas. Taip pat buvo latvių Letos 
ir estų Etos korespondentu. Lankė Berly
no ir Berno universitetus, įsigijo teisių 
daktaro laipsnį. Buvo paskirtas Klaipėdos 
krašto gubernatūros spaudos referentu, 
vėliau — spaudos patarėju. Bendradarbia
vo vietinėje spaudoje ir buvo išrinktas 
Žurnalistų S-gos Klaipėdos skyriaus pir
mininku.

1936 m. pradėjo dirbti Užsienių reikalų 
ministerijoje, tarptautinių organizacij.'ų 
skyriuje. Išrinktas Žurnalistų S-gos gar
bės teismo pirmininku. 1937 m. paskirtas 
Lietuvos nuolatinės delegacijos prie Tau
tų Sąjungos sekretorium. Kurį laiką ėjo 
charge d'affaires pareigas. Kaip Lietuvos 
delegacijos sekretorius dalyvavo įvairių 
tarptautinių organizacijų konferencijose. 
Daug rašė ir dabar rašo šveicarų spaudo
je. Sugriuvus Tautų S-gai, perkeltas į Lie
tuvos pasiuntinybę Berne. Čia vadovavo 
Lietuvos spaudos biurui, kuris karo metu 
aprūpindavo visą lietuvių išeivių spaudą 
informacijomis apie padėtį Lietuvoje.

1948 m. mirus pasiuntiniui dr. J. šau
liui, paskirtas jo vieton. Dirbo L. Bendruo
menės valdyboje, taryboje ir redagavo 
„Šveicarijos Lietuvių Žinias“. Iniciatorius 
ir vedėjas Lietuvių Bibliografinio Archy
vo. Surinko daug leidinių apie Lietuvą ir 
rytų Europą. 1954 m. paskirtas pasiunti
nybės patarėju ryšiams su V. Vokietijos 
valdžios įstaigomis palaikyti. Paruošė ke
letą mokslinių leidinių. 1969 m. suredaga
vo didžiulį veikalą „Lithuania 700 Years“

Be visa to, A. Gerutis nuolatos dalyvau
ja įvairiose tarptautinėse mokslinėse bei 
politinėse konferencijose, skaito paskai
tas ir dažnai jose pirmininkauja. Nuolati
nis lietuviškųjų studijų savaičių dalyvis ir 
organizatorius.

V. Vytenietis
P. S. Dr. A. Gerutis rašo, dar nenorįs 

jungtis į jubiliatų skaičių. Tad nors šiuo 
kukliu rašiniu paminėdami jo gražią su
kaktį, linkime jam ir toliau nepadėti 
plunksnos ir taip pat aktyviai kaip iki šiol 
ginti lietuviškuosius reikalus.

E. L. Redakcija

JAUNIMUI
III PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESO POSĖDIS BUENOS AIRĖSE

Buenos Aires mieste. Argentinoje gegu
žės 31 — birželio 1 d. d. įvyko Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Trečiojo Kongreso Ko
miteto posėdis. Jame dalyvavo III PLJK 
Komiteto nariai ir kiti Kongreso pareigū
nai iš Brazilijos, Argentinos ir Urugva
jaus. Posėdyje taipgi dalyvavo viešnios iš 
Šiaurės Amerikos Rasa šoliūnaitė, iš Illi
nois valstijos, kuri gegužės mėn. pabaigoj 
PLB Valdybos nusiųsta talkinti Kongreso 
ruošai Argentinoje ir Urugvajuje, ir Ma
rytė Saulaitytė, kelias savaites anksčiau 
nuvykusi į Sao Paulo talkinti broliui kun. 
A. Saulaičių! Kongreso ruošos darbuose.

Kongreso datos
Galutinai sutarta taip:
1) Argentinoje JK stovykla vyks š. m. 

gruodžio 19-26 d. d.
2) Buenos Aires mieste gruodžio 26 d. 

vakare bus Kongreso pristatymas Teatro 
San Martin rūmuose.

3) Iš Buenos Aires į Montevideo vyksta
ma laivu. Laivas išvyks gruodžio 27 d. 1 
vai. ryto.

4) Montevideo įvyks JK Talentų vaka
ras.

5) Gruodžio 28 d. iš Montevideo išvyks 
autobusas į Sao Paulo. Juo daugiausia va
žiuos patys Pietų Amerikiečiai.

6) Gruodžio 30 d. iš Montevideo kiti 
ekskursantai išskris į Sao Paulo.

7) Sao Paulo mieste, gruodžio 31 d. bus 
Naujųjų metų sutikimas.

8) Kongreso Studijų dienos įvyks 1976 
m. sausio 1-6 d. d.

Vėliausiomis žiniomis iš Brazilijos, tos 
valstybės JK Komiteto atstovai jau pasi
rašė sutartį su miesto savivaldybe išnuo- 
muoti „Palacio das Convencoes“ (Suva
žiavimo rūmus) sausio 6 d. Jaunimo Kon
greso Uždarymo iškilmėms.

Kongreso registracija
Kongreso registracija bus vykdoma per 

Argentinos Jaunimo Kongreso būstinę, ku
ri dabar spausdina anketas, kurios bus iš
siuntinėtos kitiems kraštams. Visais Kon
greso registracijos reikalais galima kreip
tis: JAUNIMO KONGRESAS, Mendoza 
2280. Avellaneda. Prov. Bs. As. ARGENTI
NA.

III PLJK Registracijos kaina iki spalio 
1 d. bus du doleriai ($2.00), o po to kaina 
padidės iki penkių dolerių ($5.00).

Apgyvendinimas
Visuose trijuose kraštuose, kur bus Kon

greso įvykiai, veikia nakvynių komisijos. 
Argentinoje jau surasta 160 nakvynių, 
Urugvajuje — 35. o Brazilija tik neseniai 
susiorganizavo ir netrukus pradės savo 
„nakvynių vajų“. Norintiems pasinaudoti 
nakvynėmis lietuvių šeimose žinotina, jog 
pirmenybė bus duodama jaunimui. Šiuo 
metu abejojama, ar bus įmanoma apgy
vendinti Kongreso svečius. Jiems bus pa
rūpintos vietos (nebrangia kaina) viešbu
čiuose.

Turizmas
Posėdyje Urugvajus pristatė jų planuo

jamų ekskursijų tvarkaraštį ir kainas. Pa
našiai jau anksčiau padarė ir Brazilija. 
Stovyklos dalyviams įsidėmėtina — Sto
vyklos metu numatyta, jog mažais būre
liais bus kasdien organizuojami išvažiavi
mai į Buenos Aires miestą, aplankyti įdo
mesnių vietų.

Jaunimo Kongreso Stovykla
Visa stovykla bus skirstoma į būrelius, 

kurių reikalais rūpinsis būrelio vadovas.
Stovyklautojų amžius ribojamas taip 

16-35 metų amžiaus.
Pratybinių būrelių yra numatyta ketu

riolika: (1) tautiniai šokiai, (2) dainos, 
lietuviška muzika, (3) lietuvybės išlaiky
mas šeimoje, (4) liaudies menas, gaudi
mas, (6) lietuviški valgiai, (7) tautosaka 
ir papročiai, (8) drama, (9) vadovavimas, 
(10) kalėdiniai rankdarbiai, (11) žurnalis
tika, (12) literatūra, (13) lietuvių kalba, 
(14) rankdarbiai.

Visiems šiems pratybiniams būreliams 
numatyti vadovai. Pilnas vadovų sąrašas 
bus pateiktas netrukus. Vadovai renkami 
iš Pietų ir šiaurės Amerikų.

Šiaurės Amerika prašoma pasirūpinti 
Čiurlionio parodos suorganizavimu.

Stovykloje taipgi numatyta sporto šven
tė, kurioje komandas sudarys stovyklau
jantis jaunimas.

Kadangi Jaunimo Kongreso Stovykla 
įvyks Kalėdų švenčių metu, numatyta spe
ciali Kūčių ir Kalėdų programa.

Mokesčiai
Buenos Airėse posėdyje taipgi paaiškė-

Fvi day Evenings
Don't forget thait Friday evening 

is your evening at Lithuanian 
House. Come yourselves and bring 

your friends. The more the 
merrier. Every Friday.

Penktadienio vakarai
Neužmirškite, kad penktadienio 

vakaras, tai Jūsų vakaras 
Lietuvių Namuose. Ateikite patys 
ir atsiveskite savo draugus. Kuo 

daugiau — tuo linksmiau.
Kiekvieną penktadienį.

jo mokesčiai už dalyvavimą Kongreso pro
gramoje. Visos čia pateikiamos sumos dar 
gali keistis, taigi yra apytikrės:

(1) Argentina: jaunimui už stovyklavi
mą, ekskursijas, nakvynes, maistą ir kit
ką — apie $36.00.

(2) Kelionė iš Buenos Aires į Montevi
deo laivu — $10.00.

(3) Talentų Vakaras Montevideo (įskai
tant įėjimo bilietą ir kelionę) apie $3.00.

(4) Sao Paulyje, Brazilijoje (įskaitant 
Naujųjų Metų sutikimą ir Kongreso užda
rymo iškilmes) apie $15.00.

(5) Kongreso Studijų dienos atstovams 
nieko nekainuos. Kitiems, norintiems jose 
dalyvauti, mokestis bus paskelbtas netru
kus.

Kongreso plakatas
Argentinos JK Komiteto atstovai prane

šė, jog jau atspaustas oficialus Kongreso 
plakatas, kuris jau išsiųstas į JAV, Kana
dą ir kitas kolonijas. Plakato spausdinimo 
išlaidas apmokėjo Argentinos JK Komite
tas. *

(MD ir RS) "Kongreso Informacija“

GĖLĖS SUŽLUGDĖ KOLCHOZĄ
Brigadierius Z. Sarkisian, kadaise apdo

vanotas garbės raštais ir medaliais, paste
bėjo, kad auginant gėles galima geriau gy
venti, negu dirbant kolchoze. Armėnijos 
dienraštis „Kommunist“ rašo, kad Davida- 
ševo ir kituose kolchozuose žmonės nebei
na dirbti j kolchozą, bet visi augina savo 
sklypuose gvazdikus, rožes, gjbdiolBsi ir 
kt. gėles. Pardavę jas Jerevano turguje, 
grįžta apsikrovę rubliais. Tokiu būdu be
veik visi kolchozininkai yra pasistatę šilt
namius, kuriems medžiagą gauna už ky
šius ir gėles... Jie sugeba prisivesti į savo 
šiltnamius elektrų ir dujas, už kurias mo
ka kolchozas. Apleisti kolchozo laukai dir- 
vonauja.

SUSLOVO KALBA
Maskvoje buvo sukviestas rinktinių Va

karų komunistų partijų atstovų susirinki
mas. Jiems kalbą apie „revoliucijos eks
portą“ pasakė senas ir konservatyvus Po- 
litbiuro narys M. Suslovas. Jis pabrėžė, 
kad detentė ir taikus sugyvenimas maži
na revoliucijos tempą Vakaruose. Tačiau 
revoliucinės ir demokratinės pajėgos nuo
lat stiprėjančios ir sudarančios sąlygas 
įgyvendinti Sovietų komunistų partijos 
siūlomą taiką.

Šis susirinkimas buvo sušauktas 40-ties 
metų sukakčiai nuo paskutiniojo Komu
nistų internacionalo kongreso paminėti.

AUKSAS MONGOLIJOJE
Rusų vadovaujama Sovietų — Mongolų 

bendrovė perėmė čekų ir vokiečių suras
tas aukso kasyklas Mongolijoje. Paskuti
niaisiais metais, be seniau kasamojo va
rio, Mongolijoje surasta tungsteno, molyb- 
deno ir cino. Jų eksploatavimui vadovauja 
iš Maskvos atsiųsti specialistai.

NUSIVYLĖ KARALIAIS
Pirmą kartą po revoliucijos Sov. Sąjun

goje per vieną mėnesį apsilankė net trys 
karališkos šeimos. Paskutinysis buvo Bel
gijos karalius Bedouin. Jo pasakyta kalba, 
kurios sovietai nespausdino anglų kalba 
leidžiamame biuletenyje, nepatiko šeimi
ninkams. Badouin pareiškęs, kad nesą rei
kalo atsisakyti laisvės, norint pasiekti ge
ro ir laimingo gyvenimo. Ideologinio ku
rios nors sistemos pasisekimo nesą galima 
matuoti valdomos žemės plotais, bet gy
ventojų laisva valia siūlomąją ideologiją 
prisiimti.

Sov. Sąjungoje galvojama nebeskubėti 
su numatytais Švedijos karaliaus ir Olan
dijos karalienės vizitais.

Britanijos Lietuvis, 1950 m. liepos 21 d.
— Liepos 4 d. pradėjo „kažkur Europo

je“ veikti nauja radijo stotis „Free Euro
pe“. Toji stotis Vokietijoje tebeveikia ir 
dabar.

— Sovietų Sąjungos Aukščiausioje Ta
ryboje Lietuvos atstovas Matulis pranešė, 
kad 76% visų Lietuvos ūkių jau sukolcho- 
zinta.

— Lietuviai dantų gydytojai negauna 
leidimo verstis savo darbu, nes anglai ne
pripažįsta mūsų universiteto. Apie 40 lat
vių dantų gydytojų jau gavo leidimus.

— Didelis lietuvių draugas, škotų visuo
menės veikėjas F. J. Stewart, atsakyda
mas į DBLS centro valdybos pirmininko 
M. Bajorino sveikinimą gimtadienio proga, 
rašė:

„Atsimenu Lietuvą, kadaise buvusią lai
mingą Lietuvą. Nepaisant savo amžiaus, 
rengiuosi vėl vaikščioti Laisvės Alėja, vėl 
aplankyti įgulos bažnyčią. Paskutiniai 
įvykiai duoda pirmą tikrą vilties spindu
lį."

— DELS Nario Ženklelio konkurse daly 
vavo 10 asmenų. Pirmoji premija paskirta 
A. Adomoniui. Premijos taip pat paskirtos 
R. Runčai ir Z. Šlapkui.
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