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Rusija ir Britu spauda
BBC radijo rusų kalbos tarnyba buvo 

suruošusi diskusijas išsiaiškinti, ar britų 
spauda pakankamai ir teisingai pavaiz
duoja gyvenimą Rusijoje (Sovietų Sąjun
goje). Tose diskusijose dalyvavo Anatoli
jus Goldbergas, „Guardian“ dienraščio ko
respondentas Jonathan Steele ir prof. P. 
Reddaway. Jų santrauką išspausdino „The 
Listener“ (26. 6. 75).

J. Steele, kurio kelionių aprašymus po 
Sovietų Sąjungą (ir Lietuvą) persispaus
dino ir lietuviškieji laikraščiai, įrodinėjo, 
kad britų spauda tenkinasi tik blogomis 
žiniomis. Esą korespondentai naudojasi 
daugiausia samizdatais, nesistengdami pa
matyti, kaip iš tikrųjų gyvena 250 mil. 
Sov. Sąjungos piliečių.

Prof. Reddaway sutinka su J. Steele's 
teigimu, bet kartu klausia, kaip reikia pa
siekti tikruosius žinių šaltinius, jeigu jie 
yra slepiami, o korespondentai varžomi. 
Jis pavyzdžiais nurodo, kaip sunku yra 
gauti žinių iš Gruzijos, Armėnijos, Lietu
vos ar Ukrainos. Vienintelis šaltinis esąs 
samizdatas, kurio patikimumą, anot J. 
Steele, ne visada galima patikrinti. Visiš
kai nesą galima gauti žinių apie sovietų 
teismų sistemą ir darbo stovyklas. Todėl 
ir nesistebėtina, kad nepakankamai žinių 
aipie Sov. Sąjungą pasirodo britų spaudo
je. Paskutiniaisiais metais britų spaudo
je nieko nebuvę rašoma apie Rusijoje ky
lantį tautinį judėjimą, Lietuvos katalikų 
priešinimąsi, Gruzijos, Armėnijos ir Uk
rainos tautinį judėjimą. Tie užsieniečiai 
korespondentai, kurie lankė Lietuvą, pa
skelbė vienašališkas žinias, nes jie neskai
tė samizdato. Jie turėjo pasitenkinti tuo, 
ką jiems pasakė oficialūs valdžios žmonės.

J. Steele nenori su tuo sutikti. Jis ma
no, kad negalima skelbti spaudoje samiz
dato žinių, kol jos nėra patikrintos. Bet 
vis dėlto Britų spaudoje esą buvę žinių 
apie areštus ir kalėjimus. Jis aiškina, kad 
korespondentas neprivaląs rūpintis propa
ganda, jo tikslas — pavaizduoti krašto gy
venimą plačiausia to žodžio prasme.

Prof. Reddaway klausia, kaip tai galima 
padaryti, jeigu jau Maskvoje įteikiamas 
sąrašas tų žmonių, su kuriais korespon
dentas galįs pasikalbėti Lietuvoje. Jis ma
no, kad disidentų veikla yra nepakanka
mai nušviesta britų spaudoje, o J. Steele 
teigia, jog jiems kaip tik per daug skiria
ma dėmesio. Jis teigia, kad Sov. Sąjungos 
ūkis yra visada vienapusiškai atvaizduo
jamas: blogo derliaus metai išpučiami, o 
apie gerą derlių nutylima.

A. Goldbergas paklausė abiejų diskusi
jų dalyvių, ar žinių gavimas iš Sovietų Są
jungos yra paskutiniais metais pagerėjęs?

Prof. Reddaway mano, kad su eiliniais 
piliečiais susižinojimas esąs lengvesnis, 
bet kas dedasi viršūnėse, kokios diskusijos 
vyksta Polltbiure — tai griežčiausiai sau
goma paslaptis. Daugiausia žinių pasiekia 
Vakarus per disidentus ir samizdatus.

Taip pat galvoja ir J. Steele. Bet jis da
lį kaltės už nepakankamą žinių suteikimą 
priskiria sovietų informacijos šaltiniams. 
Žinių trūkumas verčiąs korespondentus 
bandyti patiems pakelti uždangos kraštą, 
o Vakarti spaudą verstis spėliojimais ir 
spekuliacijomis. Jis mano, kad tų paslap
tingų žinių gal nesą tiek daug, kaip šioje 
pusėje manoma, gyvenimas anapus uždan
gos esąs gal normalesnis, negu čia įsivaiz
duojama.

Skaitant oponentų pasisakymus, atrodo, 
kad jie abu yra daugiau teoretikai. Tikro
jo gyvenimo Sovietų Sąjungoje jie abu 
pilnai nepažįsta. Savo kelionių po Baltijos 
valstybes aprašymus praėjusiais metais J. 
Steele skelbė „Guardian“. Nors ir bandė 
būti objektyvus, tačiau, negalėdamas lais
vai sueiti į kontaktą su pačiais gyvento
jais, jis piešė gyvenimą ten tokiomis spal
vomis, kokias jam suteikė oficialūs val
džios ir partijos žmonės.

Prof. Reddaway perdeda teigdamas, kad 
britų spaudoje nesą pakankamai žinių 
apie disidentus ir paskirų Sov. Sąjungos 
tautų laisvės aspiracijas. Jų yra ir kaskart 
vis daugiau atsiranda. Ypačiai tų žinių pa
gausėjo prasidėjus emigracijai į Izraelį ir 
pradėjus leisti L. K. B. Kronikas. Štai lie
pos 13 d. B. Levin „The Times“ dienraš
tyje paskelbė tokį ką tik Vakarus pasie
kusį disidento dr. Gluzmano laišką:

„Dienomis ir valandomis jie naikina ma
no kūną ir dvasią, šuo už stovyklos vartų 
gauna geresnį maistą ir daugiau kalorijų, 
negu aš. Jo nemaitina supuvusiais kopūs
tais ir dvokiančia žuvimi. Mano galva yra 
nuskusta, visada esu alkanas ir kenčiu 
šaltį ant cementinių karcerio grindų. 
Kiekvienu metu aš galiu būti išrengtas vi
sai nuogas, nes aš esu vergas. Kiekvienas 
sadistas turi teisę priversti dirbti bet ko
kį žmogų žeminantį darbą.“

O kad nepritrūktų propagandos apie 
nuolatinę pažangą ir gerbūvį — pasirūpi- 

- na pačių sovietų atitinkamos įstaigos.

KALTINA KISSINGERĮ BENZINAS BELGŲ TANKAMS

JAV spaudoje pasirodė straipsnių, kurie 
kaltina dr. Kissingerį, prikalbėjusį prezi
dentą Fordą neįsipareigoti viešai baltams. 
„Chicago Tribūne“ (liepos 27 d.) rašo, kad 
Kissingeriui visada buvo labai sunku su
prasti Baltijos valstybių reikalus. Kai 
prezidentas priėmė baltų atstovus, dr. Kis- 
singeris prasėdėjęs ten pusę valandos, ne
ištardamas nei žodžio.

Lietuviams gerai žinomas žurnalistas 
Bill Anderson tame paičame laikraštyje 
(liepos 29 d.) rašo, kad dr. Kissingeris 
spaudos konferencijoje praleido preziden
to pasisakymą dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacijos. Bijodamas užpykinti 
rusus, jis neleidęs Amerikos Balsui pa
skelbti baltų atstovų susitikimo su prezi
dentu vasario mėnesį ir atkalbėjęs jį, kad 
nepasimatjitų su Solženicynu. Todėl ne
nuostabu, kad jis esąs gavęs 100.000 pro
testo laiškų.

DETENTĖS NARVAS
Yale universiteto lektorius R. L. Schnet- 

tinger, lankydamas Maskvos zoologijos so
dą, pamatė vieną narvą, ant kurio buvo 
užrašyta „Detentės narvas“. Jame buvo 
liūtas ir ėriukas kartu. Vadovė paaiški
no, kad tai esanti mokslinio socializmo 
auklėjimo pasėka. Tačiau kitas rusas, ne
iškentęs, pasakė teisybę: „O taip, drau
gas, tik mes turime kas rytą pakeisti vis 
kitą ėriuką“...

NIEKAS NEPASIKEITĖ

Britų užsienio reikalų ministerijos at
stovas parlamente R. Hattersley į J. Ame
ry paklausimą dėl Rytų Europos sienų ši
taip atsakė: „Po Helsinkio konferencijos 
Oderio — Neissės linija nebus legaliai 
daugiau pripažinta, negu iki šiol buvo. 
Mūsų politika de jure klausimu lieka ne
pasikeitusi. Taip pat mes pripažįstame de 
facto, bet ne de jure Baltijos valstybes 
kaip dalį Sovietų Sąjungos. Mūsų nuomo
nė ir čia lieka nepasikeitusi.“

NAUJI SOVIETŲ TANKAI

Raud. Armija pradėjo apginkluoti savo 
šarvuotas divizijas naujais T-72 tankais, 
kurie savo kokybe pralenkia visus Nato 
tankus, įskaitant britų Chieftain ir vokie
čių Leopard. Tankai yra ginkluoti 122 mm 
patrankomis, sveria 40 tonų, turi 1000 a. 
jėgų dizelinius motorus ir gali judėti 43 
mylias per valandas. Be to, manoma, kad 
turi specialius įtaisus prieštankinėms ra
ketoms leisti.

Iš viso Varšuvos pakto valstybės turi 
26.000 tankų, o Nato — tiktai 10.000.

VAKARIEČIŲ MYOPIJA

Dr. Sacharovas pradėjo skelbti ištrau
kas iš savo būsimos knygos „Mano šalis ir 
pasaulis“. Čia jis kalba apie vakariečių 
trumparegystę (myopiją). Bijodami tru
pučiuką suveržti diržus ir užpykinti ru
sus, vakariečiai einą patys į pražūtį. Viet
namo karas galėjęs būti kiekvienu me<tu 
sustabdytas, jei amerikiečiai nebūtų leidę 
sovietams teikti ginklų š. Vietnamui.

D. Sacharovas rašo, kad Vakarų pasau
lis yra apsėstas gerbūvio netekimo bai
mės. Pilna spauda rašinių apie infliaciją 
ir nedarbą, bet nieko apie socialinę netei
sybę. „Net jeigu jūs sumažintumėte savo 
gyvenimo standartą 20%, jūs dar vistiek 
gyventumėt geriau, nei turtingiausi komu
nistiniai kraštai“, sako Solženicynas. JAV 
prekybą su Sov. Sąjunga ir Helsinkio kon
ferenciją Solženicynas vadina paprasčiau
sia trumparegyste.

NORI BŪTI SUDEGINTI
Neseniai Eastbourne įvyko D. Britani

jos Krematoriumų Draugijos konferencija 
įvairiems laidojimo reikalams apsvarsty
ti. Pasirodo, toji draugija jau yra 101 m. 
senumo.

Iš pateiktų davinių paaiškėjo, kad pra
ėjusiais metais iš 600.000 mirusiųjų, 
390.000 buvo sudeginta. Net skaitant, kad 
dalis jų palaidota jau naudotose duobėse, 
vistiek buvo sutaupyta keli tūkstančiai 
akrų žemės. Norinčių po mirties suside
ginti skaičius kasmet didėja po 2%.

Atsižvelgiant į tai, kad žymi dalis ka
pinių ir antkapių Anglijoje yra neprižiū
rimi, ir kad atliekamos žemės miestuose 
vis mažėja, pasinaudojimas krematoriu
mais neišvengiamai didėja. Konferencijo
je buvo svarstomas klausimas panaudoti 
tam reikalui apleistas ir nebenaudojamas 
bažnyčias.

„Der Spiegei“ rašo, kad Belgijos tankai 
Nato kariuomenėje esą aprūpinami sovie
tišku dizeliniu kuru. Iš Lietvoje esančių 
rafinerijų Belgija užpirkusi 850.000 kubi
nių metrų tokio kuro. Belgai esą paten
kinti, nes kuro kainos buvusios prieina
mesnės kaip kitur.

NORI KARO

Sovietų laikraščiai „Komunist“ ir „Iz
vestia“ rašo, kad Kinija, norėdama domi
nuoti pasaulį, ruošiasi naujam globali
niam karui.

Apie Kinijos prekybos sutartį su Čile 
„Izvestia“ sakrastiškai pažymi, kad Kini
ja aprūpinsianti Čilę spygliuota viela ir ge
ležiniais pančiais, kurių pritrūkę Čilės ka
lėjimuose ir stovyklose.

„Pravdos“ žiniomis, kai kuriuose Kini
jos rajonuose vykstą darbininkų ir ūki
ninkų sukilimai, kuriuos remianti kariuo
menė.

LIKVIDUOJA DISIDENTUS

„New Scientist“ (rugp. 7 d.) paskelbė 
sąrašą Amnesty International komiteto 
narių, areštuotų Sov. Sąjungoje. To komi
teto pirmininkas mokslininkas Turčin at
leistas iš darbo, bet jam neleidžiama emi
gruoti į JAV, kur gali gauti darbą Colum
bia universitete. Suimtųjų tarpe minimas 
dr. S. Kovalevas, laikomas Vilniaus kalė
jime už L. K. Kronikų platinimą.

Amnesty International, kaip pats var
das rodo, yra tarptautinė organizacija, be
sirūpinanti politinių kalinių išvadavimu. 
Jos skyriai veikia visose Vakarų valsty
bėse, įskaitant ir Londoną. Sacharovo ir 
kitų intelektualų iniciatyva jis buvo 
įsteigtas ir Sov. Sąjungoje, bet dabar no
rima jį galutinai užgniaužti.

HELSINKIO PUDINGAS

Lordas Home paskelbė „Times“ dienraš
tyje (rugp. 16) įdomius samprotavimus 
apie Helsinkio konferenciją. Jis vaizdžiai 
primena, kad Helsinkyje iškeptasis pudin
gas tik tada parodys savo tikrąjį skonį, 
kai kas nors pradės jį valgyti. Paminėjęs, 
kad L. Brežnevas gražiai kalbėjęs apie ne
sikišimą į vienas kito reikalus, lordas Ho
me rašo:

„Bet jei H. Wilsonas būtų paklausęs 
Brežnevo, kaip jis gali pateisinti rusų ka
rines įgulas Čekoslovakijoje, tai Brežne
vas būtų atsakęs, kad tai nėra joks kiši
masis, nes rusų įgulos buvo pakviestos. 
Tai yra jo šabloninis atsakymas.“

Toliau jis sako:
„Atrodo, kad niekam neparūpo Brežne

vo pasiteirauti apie Čekoslovakiją ir Ber
lyno sieną. Jeigu taip tikrai buvo, tai rusų 
vadai galėjo pasidaryti išvadas, kad padė
tis laikoma normalia.“

Apie pirmuosius Helsinkio pudingo kąs
nius jis taip sako: ,

„...ten dalyvavusios valstybės privalo 
pakviesti rusus pradėti darbo programą. 
Pirmiausia turi būti evakuota rusų ka
riuomenė iš Čekoslovakijos; antrasis punk
tas — nugriauti Berlyno sieną. Kai šie du 
punktai bus atlikti, tada galėsime sakyti, 
kad visos valstybės kalba apie detentę ta 
pačia kalba.“

D. BRITANIJA SMUNKA

Pagal Centr. Statistikos Biuro davinius 
prekių kainos nuo 1970 m. pakilo 97%. Tuo 
tarpu produkcija smunka ir jau sugrįžo į 
1970 m. normas. Per paskutinius balan
džio — birželio mėnesius gamyba nukrito 
4%, palyginus su pirmuoju metų ketvir
čiu. Importuotos prekės dėl nesiliaujan
čios infliacijos nuolat brangsta.

PAMINKLAS PRIE VOLGOS

Mamajev Kurgan vietovėje, kuri daug 
kartų ėjo iš rankų į rankas kovojant dėl 
Stalingrado, pastatytas milžiniškas pa
minklas ir panteonas. Iš tikrųjų tai yra 
paminklų suderintas komplektas, kurį do
minuoja 170 pėdų moters su kardu ranko
je stovyla, vaizduojanti motiną — tėvynę. 
Vakariečiai, aplankę šią vietovę, pasakoja, 
kad gyvai atkurtos žiaurių mūšių scenos, 
amžinoji ugnis, panteonas ir laidotuvių 
muzika primena ne karo paminklą, o reli
ginę šventovę. Paminklo autorius yra Ev- 
genijus Vatetič.

Vatikanas ir Helsinkis
Britų spauda beveik nepaminėjo Vati

kano atstovo Helsinkio konferencijoj. Tik
tai „Times“ dienraštis buvo įsidėjęs pa
maldų nuotrauką, o vėliau (rugpiūčio 9 
d.) jo korespondentas Hebblethwaite iš
spausdino straipsnį apie Vatikano delega
ciją ir jos politiką.

Tai delegacijai vadovavo mgr. (taip jį 
tituluoja Hebblethwaite) Agostino Casa- 
roli, neoficialus Vatikano užsienio reikalų 
ministeris. (Oficialus jo titulas yra Baž
nyčios Viešųjų Reikalų Tarybos Sekreto
rius).

Atsitiko, kad loterijos keliu Katalikų 
Bažnyčios galvos atstovas turėjo kalbėti 
paskutinis. Tai buvo laimingas supuoli
mas, nes, išklausęs visas kalbas, mgr. Ca- 
saroli galėjo atitinkamai pakoreguoti sa
vąją, kuri buvo lyg ir istorinės konferen
cijos užantspaudavimas.

Taip, mgr. Casaroli užantspaudavo visų 
vakariečių kalbas, nieko naujo nebepasa- 
kydamąs. Atsargesniais žodžiais jis pakar
tojo Fordo ir Wilsono pareiškimus, pats 
nuo savęs beveik nieko nebepridėdamas. 
Pavergtųjų tautų žmonės visame pasauly
je tikėjosi, kad Vatikano atstovas nepa
bijos tarti tiesos žodį pavergtiesiems, bet 
nusivylė.

Didesnę mgr. Casaroli kalbos dalį suda
rė popiežiaus Pauliaus VI jam įteiktas 
laiškas. Gal drąsiausia to laiško vieta bu
vo, kai jis pareiškė: „šimtai milijonų, ku
rie nori saugumo, yra padrąsinti šioje kon
ferencijoje pareikštais pagrindinių laisvių 
ir žmogaus teisių užtikrinimais“. Tiesa, 
jis dar pridūrė, kad religinė laisvė taip 
pat priklauso prie pagrindinių žmogaus 
teisių, šitie jo pareiškimai nei mažiausia 
užuomina neišskyrė Rytų Europos tautų. 
Laisvės ir teisių vienodai nori D. Britani
jos ir Lietuvos gyventojai.

Popiežiaus laišką ir jo atstovo kalbą va
kariečiai vertina labai santūriai. „Popie
žius savo laiške pareiškęs tam tikrus sen
timentus dėl žmogaus teisių, vis dėl to, ga
lima sakyti, kad jis, nors ir nenoriai, pa
laimino po karo susidariusią Europos pa
dėtį.“ Taip rašo minėtasis „Times“ kores
pondentas.

Mūsų dėmesio verti jo išvedžiojimai, 
kaip pavergtųjų tautų katalikai reaguoja 
į Vatikano Ostpolitiką.

„Vatikano požiūrį kritikuoja ypačiai tie, 
kurie pasidarė priespaudos aukomis. Prieš 
pat Helsinkio kongresą viso pasaulio lie
tuvių konferencija Romoje paskelbė atsi
šaukimą į visus geros valios žmones. Ten

SefitųnioS DIENOS
— „Literatumaja Gazeta“ daviniais 

Sov. Sąjungoj moterys gyvena 10 metų il
giau negu vyrai, nes jos mažiau girtuok
liauja.

— Jugoslavijoje suimti šeši prosovietiš- 
ki disidentai.

— Kompozitorius Šostakovičius palai
dotas Novodevičy kapinėse Maskvoje. Ten 
pat yra palaidoti rašytojai Čechovas ir 
Gogolis. Kaimynystėje yra prisiglaudęs ir 
Chruščiovas.

— L. Brežnevas, šiuo metu atostogaująs 
prie Juodosios jūros, sveikatos sumetimais 
nustojo rūkyti.

— Po nepasisekusio bandymo nuversti 
pik. Gaddafi, Libijoj įvesta griežta išvyki
mo į užsienį kontrolė.

— Šiaur. Jemenas įsakė išsikraustyti 
rusų kariniams ekspertams. Jų skaičius 
neskelbiamas.

— Londone gyveną bangladešai įsiver
žė į Bangladešo aukštojo komisaro įstai
gą, sudaužė nužudytojo Šeikh Mujibo Rah- 
mano paveikslus ir sumušė vieną komisa- 
rijato tarnautoją.

— Doveryje pastatytas 6,5 t granito pa
minklas Dunkirko atsitraukimui paminė
ti.

— Azerbaidžano vaisių ir daržovių tie
kimo vadovas, vien tik per 1973 m. išeik
vojęs 18 mil. rublių, atleistas iš pareigų.

— Prezidentas Amin davė 20.000 dolerių 
Pietų Afrikos partizanų paruošimui.

— Lenkijoje veikia 27 kunigų seminari
jos, kuriose mokosi 3.035 klierikai.

— BBC žiniomis, į rytus nuo Maskvos 
esančiose stovyklose politiniai kaliniai pa
skelbė bado streiką. Jų reikalavimai, su
rašyti šešiuose puslapiuose, jau esą pasie
kę Vakarus.

— Čekoslovakijos prezidentas lankėsi 
Jaltoje pas atostogaujantį Brežnevą, ku
ris sutikęs leisti daugiau laisvės nepaten
kintiems čekams.

— Italijos komunistų ir socialistų vadai 
bendrame laiške įspėjo Portugalijos ko
munistų vadą Cunhal, kad jis privalo skai
tytis su žmonių valia, pareikšta rinkimų 
metu.

— Anglų krautuvėse atsirado per daug 
cukraus. Dalį importuoto cukraus prisiei
na perdirbti, nes pirkėjai mano, kad jis 

sakoma, kad religijos laisvė Sovietų Są
jungoje yra tik pajuoka (mockery). Kon
stitucija garantuoja religijos laisvę, bet 
kas bando ja pasinaudoti, yra persekioja
mas, terorizojamas ir net baudžiamas kon
centracijos stovyklomis. Popiežius Paulius 
žino tuos skundus ir faktus, kuriais jie re
miasi.

Neatsižvelgiant į tai, jo laiškas, perskai
tytas Helsinkyje, rodo, kad Vatikanas ir 
toliau tęs Ostpolitiką, remdamasis įsitiki
nimu, kad diplomatinis bendradarbiavi
mas su komunistiniu režimu galįs labiau 
pagerinti Rytų Europos katalikų padėtį, 
negu protestai ir pasmerkimai. Kai 1977 
m. Helsinkio konferencijos rezultatai bus 
peržiūrėti Belgrade, tada bus galima pa
matyti, kokie buvo vaisiai šitos diploma
tiškos, bet neherojiškos politikos.“

Atrodo, kad šios „Times“ koresponden
to išvados yra pakankamai objektyvios ir 
išsamios. Su anglams įprastu atsargumu 
jis pataria: pagyvensime — pamatysime.

PASKOLINS MAGNA CARTA

Ryšium su JAV 200 metų sukaktuvėmis, 
britų parlamento pirmininkas pasiūlė 
kreiptis į karalienę, kad leistų ateinan
čiais metais paskolinti JAV Kongresui 
vieną iš dviejų Britų Bibliotekoje saugo
mų Magna Carta egzempliorių. Kaip žino
ma, šis viduramžių feodalinių teisių ko
deksas buvo išgautas iš Anglijos kara
liaus Jono Bežemio 1215 m. Tai yra pa
grindinis Anglijos valstybės teisės raštas.

Kodeksas, įrėmintas į specialų Įdarą, 
bus JAV Kongrese vienus metus. Po to jis 
bus grąžintas į Angliją, o jo vietoje padė
ta Magna Cartos kopija. '

MĖGSTA LENGVĄ MUZIKĄ

Neseniai gana iškilmingai buvo pami
nėta 21 metų bendradarbiavimo sukaktis 
tarp anglų EMI ir rusų „Melodija“ plokš
teles gaminančių organizacijų. Ta proga 
rusų bendrovės atstovas Preferanski pra
nešė apie numatomą naują susitarimą, o 
EMI užsimojo per rugpiūčio mėnesį paga
minti 15 naujų plokštelių, kuriose bus 
įgrotos visos Šostakovičiaus simfonijos.

Sukakties pokilyje dalyvavęs Sov. Są
jungos ambasadorius N. Lunkovas prisipa
žino, kad Šostakovičius jam esąs per sun
kus. Labiausia jis mėgstąs lengvąją mu
ziką ir Lulu televizijos programas.

Igor Preferanski taip pat pasisakė la
biausia mėgstąs Cliff Richard, Beatles, 
Širley Bassey, E. Humperdinck ir Tom Jo
nes.

yra blogesnis už vietinį.
— JAV prezidentas prisipažino, kad 

Amerikos grūdų pirkliai apgaudinėjo pir
kėjus, nusukdami saiką ir grūdų rūšį. Pir
kėjų vardai neminimi.

— Pakilus benzino kainoms, sumažėjo 
pareikalavimas. Daug mažų benzino sto
čių dėl to užsidaro.

— „Pravda“ kaltina Portugalijos socia
listus, kad jie atskyrė žmones nuo kariuo
menės, o pačią kariuomenę suskaldė.

— Čekoslovakija skundžiasi dėl malūn
sparnių, kurie nusileidžia pasienyje ir iš
gabena pabėgėlius. Lakūnas B. Meeker 
esąs tuo būdu jau išgabenęs 11 žmonių.

— Italijos komunistų laikraštis L'Unita 
apkaltino sovietinę „Pravdą“, kad ji visą 
kaltę už įvykius Portugalijoje meta tik so
cialistams ir teisina komunistus.

— Čekoslovakijos lėktuve (Iliušin-62), 
kuris nukrito prie Damasko, tarp 126 už
muštųjų buvo iš Čekoslovakijos karo atta
che pik. lt. J. Gomarik.

— Pskovo bažnyčioje, kurią Petras Di
dysis buvo įsakęs sulyginti su žeme, ar
cheologai atrado gerai išsilaikiusias XVI 
a. freskas.
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XXII Studijų savaitė
A. Dalyvis <

Liepos 10-17 dienomis prie Lago Maggio
re, Verbanijos kurortiniame miestely (Š. 
Italijoje) iš 11 šalių suvažiavo daugiau 
kaip 80 lietuvių j 22-ąją Studijų Savaitę.

Europos lietuvių intelektualams, entu
ziastams ir mėgėjams tokios kasmetinės 
Studijų savaitės yra proga pasigilinti lai
ko problemose, atnaujinti tarpusavio 
draugiškumą, pamedituoti intelekto dva
sioje bei tautos nuotaikoje.

Lig šiol 20 tokių savaičių surengė Vak. 
Vokietijos veiklieji L. Fronto bičiuliai su 
talkomis. Nuo 1974 m. tos savaitės bando
mos „eksportuoti“ užsienin. 1974 metais 
jas surengė Šveicarijos lietuviai, o šiemet 
— Italijos. Žinia, su stambiu tėviškos Vo
kietijos įnašu.

Pagrindinis XXH-sios Stud. Savaitės 
Italijoje „spiritus movens“ buvo tėv. Ta- 
zius Ereminas (Domidosaloje mokytojau
jąs lietuvis kunigas). Jis buvo viso rengi
nio kelrodinė „ranka“, prie kurios šliejo
si „širdis“ — Al. Grinienė su stud M. Lan
dų (Muencheno veikėjai) ir „protas“ — 
V. Natkevičius (Vasario 16 gimnazijos di
rektorius).

Studijų savaičių intelektinė medžiaga — 
tai kasdien 2 paskaitos su diskusijomis, 
pasiaiškinimais, papildymais, pataisymais. 
Šiemet paskaitavo įvairūs specialistai: 
mokslininkai, politikai, diplomatai, litera
tai, teatralai, dvasininkai ir kt.

Dr. K. Julius Čeginskas (Upsala, Švedi
ja).

Jo paskaita — „Ar paseno revoliucija?“ 
Šiandien revoliucijos, perversmai, par

tizaniniai karai drebina žemę ir santvar
kas. Ar pasaulis negalėtų be jų apsieiti? 
Argi būtina žmonijos problemas spręsti 
kruvinomis priemonėmis? Revoliucijos ga
lėtų pasenti?!

Kas gi yra revoliucija?
„Revoliucija“ — tai keliaprasmis žodis. 

„Revoliucija“ gali reikšti: 1. Pastumti ką 
iš savo vietos (astronomijoj: dangaus kū
no likimas orbitoje), 2. Pasukti ką nors ki
ta kryptimi (diktatorius pasuka valdžią 
nuo demokratijos kelio) ar atsukti ką at
gal (diktatorius nuverčiamas, grįžtama į 
demokratiją), 3. Pakreipti gyvenimo eigą 
t laimę, į laisvę (romantikų ir K. Markso 
suprasta revoliucija), 4. Pakopti techni
koje, gamtos mokslų atradimuose (pvz. 
technikos, susisiekimo, susižinojimo), 5. 
Staigūs visuomeninio gyvenimo įvykiai, 
lūžiai, kuriuos pagimdo greitu laiku iš- 
spręstinos kokios (socialinės) problemos, 
iškilusios tarp visuomenės (valstybės) 
priešpriešinių polių (pvz. valdžios ir ša
lia jos esančios opozicinės grupės). Jeigu 
valdžia nesuskuba taikiai reikalaujamu 
laiku bei sąlygomis išspręsti tos proble
mos (pvz. duoti laisvės, sumažinti skur
dą), ją bando spręsti grupė savo būdu — 
revoliucijos priemonėmis: smurtu, krauju, 
ugnimi ir pan. Tai įprasčiausia „revoliu
cijos“ reikšminė forma.

Pritvinkusią revoliucijai medžiagą (kri
zės, karingos idėjos, stoka pusiausvyros 
tarp priešpriešinių jėgų) gali uždegti re
voliucijos kibirkštimi įvairūs akstinai: 1) 
revoliucingi asmenys (laiku atpažinę re
voliucijos sąlygas), 2) revoliucinės parti
jos, grupės, 3) pralaimėto karo nuotaikos, 
4) persiformuojąs ar naujai susidarąs 
koks luomas (ūkininkai, darbininkai).

Kodėl vieni žmonės labiau revoliucingi, 
kiti pakantūs (tolerantiški) esamoms vi
suomenės apystovoms? Tai priklauso 1) 
nuo tų žmonių išauklėjimo (mokyklų at
sakomybė!), 2) nuo jų darnaus (ne) įsi
jungimo visuomenėm, 3) nuo jų revoliu
cinės (maištaujančios) prigimties.

Kadangi žmogus yra socialinis gyvis 
(turi gyventi grupėse), o gyvenantiems vi
suomenėje žmonėms visuomet bus revo- 
liuciogeninių akstinų, todėl „revoliucijos 
metodas“ spręsti žmonijos pusiausvj-ros 
stokos problemas bus, atrodo, ir ateityje 
permanentinis (pasiliekąs).

Demokratiniais instrumentais (rinki
mai, valdžios padala, viešoji nuomonė ir 

ži (lomas Mickevičius

Ponas Tadas
Praėjusiais (1974 m.) Lietuvoje išleistas 
naujas A. Mickevičiaus PONO TADO 
vertimas. Pusę kūrinio išvertė poetas V. 
Mykolaitis — Putinas, o likusią dalį ■— 
Just. Marcinkevičius. Čia pateikiama nau
jojo leidinio pirmosios ir ketvirtosios kny
gos pavyzdžiai, versti V. Mykolaičio — 
Putino.

TĖVYNE LIETUVA

Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą!
Kaip reik tave branginti, vien tik tas pamato, 
Kas jau tavęs neteko. Nūn tave vaizduoju 
Aš, ilgesy grožiu sujaudintas tavuoju.

šventoji Motina, čenstakavos gynėja, 
Tavim ir Aušros Vartai Vilniuje garsėja. 
Tu Naugarduko žmones su pilim globoji, 
Išgydė ir mane šventa globa tavoji:

pan.) ne visose visuomenėse (santvarko
se) įmanoma laiduoti pagrindines žmonių 
teises, juoba, kad kai kur (Sovietuose) pa
ti demokratija aiškinama totalitariškai.

Revoliucija yra permanentinis žmogaus 
prigimties bruožas; ar jis išimtinis ar nor
malus — tai filosofų-psichologų proble
ma; o aiškinti atsakomybę už revoliucines 
idėjas ir jų pasėkas, tai moralistų ir ju
ristų užduotis.

Stud. Petras Nevulis
Jis surišo kiek abstrakčius dr. Čeginsko 

išvedžiojimus su lietuviško gyvenimo re
voliucine praktika 1905 m. Jis nagrinėjo 
„1905 m. revoliuciją Lietuvoje“, jos prie
žastis, akstinus-sukėlėjus ir pasėkas.

19 a. gale, nors ir po baudžiavos, lietu
vių žemdirbių ir miestiečių — amatininkų 
ekonominė padėtis buvo žemiau egzisten
cinio minimumo: uždarbiai krito, kainos 
kilo, užsidarinėjo įmonės, gausėjo bedar
bių, alsino baudos, caro administracija 
kliudė tarpusavio vargingųjų savišalpą. 
Daug mažažemių nebeturėjo net arklio sa
vo sklypams įdirbti. Jie gyvendavo kartu 
su gyvuliais, kad būtų žiemą šilčiau.

Tokiame socialiniame skurde, aišku, ne
buvo taikingos visuomeninės pusiausvyros 
tarp valstybųs valdovų (caro) ir pavaldi
nių. Gi inteligentija bei turtingesnieji 
buržuazija, užsiimdama kultūrinėmis-tau- 
tinėmis problemomis, nebuvo sudariusi sa
vo šaliai politiškai-ekonominės programos, 
kurios pagalba būtų galėjusi siūlyti, kaip 
mažinti vargšų skurdą. Lietuvoje buvo 
revoliuciogeninė atmosfera: šalis buvo 
lyg ant revoliucinio parako statinės.

1905 m. revoliucijos akstinas (sukėlė
jas) buvo tų metų „kruvinasis sekmadie
nis“ (T. 9), kai Peterburge policija sušau
dė vieną „žmogaus teisių peticijos“ carui 
nešėją. To pasėkoje revoliucija užliejo vi
są kraštą. Streikininkai degino dvarus, 
reikalavo bent minimumo gerbūvio. Taigi 
1905 m. revoliucija kilo „iš apačios“. Re
voliucionieriai reikalavo socialinių page
rinimų ir autonomijos Lietuvai.

Caras, apšlubęs japonų kare, savo 1907 
m. manifestu patenkino eilę revoliucinių 
reikalavimų ir taip prislopino revoliucines 
nuotaikas.

Diskusijose išryškėjo, kad šios revoliu
cijos nešėjai nebuvo daugumoje bolševi
kai, nors jie bando ją sau užsiskaityti. Re
voliucijos įtakoje liaudis iš naujo pasiju
to esanti lietuvių tauta: savais menais be
sidžiaugianti, savo raštais prasimušanti.

Jonas Jurašas
Jis pasakojo iš savo patirties dabartinės 

Lietuvos teatre, iš kurio jis (vyr. režisie
rius) buvo pašalintas.

Lietuvoje teatrų niekada nebuvo tiek 
daug, kaip dabar. Kekvienas didesnis 
miestas didžiuojasi teatru, o Lietuvos did
miesčiai — net keliais. Nemažai gastro
liuojančių teatrų po visą kraštą. Teatrai 
yra viena veiksmingųjų priemonių ugdyti 
žmonių pasaulėžiūrą ir atsakyti į eilę prob
lemų, kylančių tautoje.

Bet kaip gi yra iš tikro su tais teatrais 
ir tautos problemomis?

Teatrus išlaiko valdžia, todėl jie turi 
būti jai paslaugūs! Komunistų filosofijoje 
yra dėsnis: „Iš didelės kiekybės savaime 
turi susidaryti geresnė kokybė“. Pagal šį 
dėsnį valdžiai svarbu pristeigti daug teat
rų, o iš jų susidarys ir naujo gyvenimo ge
ra kokybė.

Taip, deja, nėra. Pati komunistų valdžia 
kiša lazdą į teatrų kokybės vežimą. Ta 
lazda, tai teatrų laisvę ir kūrybą smau
gianti kontrolė, cenzūra, inkvizicija. Kaip 
ji reiškiasi?

a. Teatro (veikalų) autorių kontrolė 
vykdoma grandinėje. Autorius savo nau
ją rankraštį turi įteikti ministerijai, kur 
jį skaitą cenzoriai „derina nuomones“. Jei 
kuris cenzorius suabejoja kokia veikalo 
mintimi, autorius turi ją išbraukti, perra
šyti.

Po ministerijos „apžiūros“ seka „glav- 
lito“ kontrolė (vyriausia literatūros cen-

Kai sergantį mane motutė tau aukojo, 
Apmirę akys vėl gyvybe Suliepsnojo, 
Ir tuoj galėjau aš prie tavo slenksčio stoti, 
Kad grąžinai sveikata, Dievui padėkoti. 
Taip tu ir mus grąžinsi į Tėvynę mielą. 
Dabar tu neški mano ilgesingą sielą 
į tas kalvas miškingas, į lankas žaliąsias, 
Kur Nemunas plačiai banguoja mėlynasis; 
Į tuos laukus derlingus, pasėliais spalvotus, 
Paauksintų kviečių, balkšvų rugelių plotus. 
Kur gintarinės svėrės, kaip pusnis grikučiai, 
Kur rausta dobilai ir padirvio žvangučiai, 
O viskas apsupta ežia kaip juosta lygia, 
Joje laukinių kriaušių šen ir ten pridygę.

LIETUVOS MIŠKAI

Tie medžiai kunigaikščių Lietuvą dar mena! 
Baltyvžy, Paneriuos ir šianiden jie šiurena. 
Miškai, kurių ūksmė ir šlamesys ramino 
Vytenį, Mindaugą ir didį Gediminą, 
Kai šis, medžioklėj taurą Paneriuos nudėjęs, 
Ant kalno, degant laužui, prietemoj ilsėjos 
Ir senojo Lizdeikos klausės padavimų. 
Liūliuojamas Vilnelės ir Neries ošimo,

Čia geležinį vilką jis sapne regėjo. 
Ir kai dievų valia sapnu tuo paaiškėjo, 
Pastatė Vilniaus miestą; giriom apsisupęs, 
Kaip vilkas tarp žvėrių tūnojo jis prie upės. 
Jisai kaip Romos vilkė glaudė ir maitino 
Kęstutį ir narsius vaikaičius Gedimino. 
Medžioklėj ir kare šlovė jų skaisčiai žėri, 
Ar priešą vijosi, ar gaudė girioj žvėrį. 
Iš to medžioklės sapno mūs tėvai patyrė, 
Kad Lietuvai reiks nuolat geležies ir girių. 
Miškai! Tai jūs tankmėj karalius tas medžiojo, 
Kurs paskutinis šalmą Vytauto nešiojo. 
Atstovas paskutinis Jogailaičių galios 
Ir paskutinis mūs medžiotojas karalius. 
Gimtiniai mano medžiai! Jeigu Dievas duotų, 
Kad laimė grįžt Tėvynėn man nepavėluotų, 
Ar būtų lemta man jus vėl tenai išvysti, 
Jūs, prie kurių prabėgo mano kūdikystė?
Ar gyvas dar Baublys, kurio liemens drūtumas 
Senatvėj taip išpurto, lyg erdviausias rūmaS? 
Ten dvylika žmonių prie stalo sėst galėjo 
O gojus, kur prie Mindaugo pilies žydėjo?
O Ukrainoje prie Holovinskio rūmo. 
Ar tebestovi liepa nuostabaus didumo? 
Jos ūksmėj erdvės nebuvo niekad stoka; 
Ten, būdavo, porų bent šimtas žaidžia, šoka.

■V

Čiurlionis ir Sovietai
Rusų emigrantų dienraštis „Novoje Rus- 

skoje Slovo" (birželio 8 d.) New Yorke iš
spausdino Boriso Chalipo straipsnį, pava
dintą „Žymusis dailininkas — kompozito
rius“. Jame rašoma apie M. K. Čiurlionio 
kūrybą ir kaip ją vertino rusai.

Autorius sako, kad Čiurlionis buvęs vie
nas ryškiausių menininkų, sutapdinęs gar
są su šviesa ir su tapybos spalvomis. Čiur
lionis išgarsėjęs po parodos Peterburgo 
Meno Akademijoje, kur parodęs savo pas
telių ciklą „Pasaulio Sutvėrimas“. Tuo 
pačiu metu jis jau buvęs žinomas savo 
simfoninėmis poemomis „Miške“ ir „Jū
ra“.

Priešrevoliucinėje Rusijoje Čiurlionio 
kūryba buvusi vertinama labai aukštai. 
Tačiau Sovietų Rusijoje Čurlionis buvęs 
laikomas buržuaziniu dekadentu; jo tapy
ti paveikslai išmesti iš meno galerijų ir 
koncertuose uždrausta skambinti jo kūri
nius. Tik 1940 m. rusų komunistų partijos 
CK pakeitęs savo pažiūrą į Čiurlionio kū
rybą... „Čiurlionis buvo laikomas buržua
ziniu dekadentu, kai Lietuva buvo buržua
zinė, o dabar, Lietuvai prisijungus prie 
Sovietų Sąjungos, — jis pasidarė savas. 
Čiurlionis gyveno ir kūrė Rusijoje, jo pa
veikslų parodos vyko Rusijoje, jis mū
sų...“

Toliau autorius taip pasakoja: „Po 30 
metų, kai jau buvau nusprendęs išvykti 
iš SSSR, pabuvojau Kūne. Čia radau pui
kų Čiurlionio vardo Meno muziejų. Jame 
yra salė, kurioje iš plokštelių perduodama 
dailininko — kompozitoriaus muzika, čia 
yra monografijos apie jo kūrybą, kioskas 
su jo paveikslų reprodukcijomis.“

„Ar šį muziejų sukūrė sovietinė Lietu- 

zūra), po to — miesto valdžios, tada — 
rajono komiteto ir pagaliau — Maskvos. 
(O ta labai nepakanti nukrypimams).

Šioje cenzorių grandinėje ir mažiausi 
valdininkėliai didžiai svarbūs. O bjauriau
sia, kad daugumos tų „mažiausių“ litera
tūrinis nusimanymas ribotas.

b. Teatro režisierių kontroliuoja kom
partijos žmonės. Jam nevalia savaip in
scenizuoti statomą veikalą. Ne, reikia vi
sad „pažangiai“. O ta pažanga nustatyta 
Maskvoje pagajl praėjusio šimtmečio K. 
Markso doktriną.

Režisieriui (kaip ir autoriams) tenka 
sizifiškai kovoti ir už menkutes laisves 
teatre, o taip yra nuo Vilniaus iki kolūkio 
teatro. Kovoti tenka dažnai su atsakin
goms vietoms parinktais negabiausiais 
žmonėmis, kurie, žinodami esą negabūs ir 
norėdami atsilaikyti savo šiltose vietose, 
žūt-būt stengiasi prisitaikyti režimui. Ži
noma, laisvo teatro ir meno nenaudai. Ir 
jei režisierius ima pats nusileisti, prisitai
kyti, jis praranda savo sąžinę, kūrybinę 
iniciatyvą: iš menininko pasidaro režimo 
funkcionierius, tautos pasaulėžiūros ga
dintojas. „Aš tik pasakiau ministerijoje, 
kad atsisakau kompromisų su savo sąžine, 
ir jie mane išmetė iš darbo (prieš darbo 
atleidimo taisykles), iš teatro, iš Lietuvos, 
nors visai nešaukiau nė „Laisvės Lietu
vai“, nė „Šalin Sovietų Sąjunga“.

c. Teatro kritikų kontrolė sumaitoja 
spektaklių recenzijas taip, kad jose nei 
žiūrovai, nei teatralai neatpažįsta vaidin
tų veikalų. Tėvynainiai išgyvena didelį 
kultūrinį alkį; jie atskiria meno peršamą 
pašarą (šlaką) nuo meno delikatesų, bet 
pastarojo cenzoriai neduoda. Jie lašina 
liaudžiai į akis nuodus, vos matomai, bet 
nesulaikomai ją naikiną. Naikina, nors 
trėmimų Sibiran nėra. Tauta nyksta pa- 
tyliai...

Lietuvoje menininkai yra suskaldyti, 
persekiojami, cenzorių žeminami. Ar va
lia jiems prisitaikyti prie režimo, kad ga
lėtų nors kiek kurti? Ar reikia atvirai 
bandyti liudyti esamą tiesą ir... žūti? Tik 
tylių knygnešių dėka („Kronikos“) pasau
lis sužino apie atkaklią lietuvių meninin
kų kovų už tiesą.

(bus daugiau) 

va?“, paklausiau muziejaus ekskursantų 
vadovę.“ Ji tylėjo...

„Sulaukęs muziejaus uždarymo laiko, 
vėl priėjau prie vadovės, pasisakiau, kad 
esu dvigubas laureatas, nuo pat jaunystės 
garbinąs Čiurlionį... Jaučiau, kad oficia
lus žaltelis, iššauktas mano nelemto klau
simo apie muziejaus įkūrimo laiką, pama
žu keičiasi į pasitikėjimą žmogumi.“

Ji sako: „Muziejus, tikriau Čiurlionio 
Paveikslų Galerija, suorganizuota dar 
prieš Lietuvos „prisijungimą“ prie SSSR. 
Ypatingai didelį vaidmenį, įkuriant galeri
ją, suvaidino paskutinysis nepriklauso
mos Lietuvos prezidentas Antanas Smeto
na...“

Vadovė baikščiai apsidairė ir pakišo raš
telį: „Prašau, išeikime į lauką, čia mus 
gali kas nors nugirsti." Galvos linktelėji
mu parodžiau, kad suprasta, vadovė pa
ėmė raštelį ir sudraskė.

Siaurame skersgatvyje įjungusi su sa
vim turėtą portatyvinį radijo aparatą, 
pusbalsiu pradėjusi pasakoti, kaip pirmo
mis sovietų okupacijos dienomis Čiurlio
nio Galerija buvusi uždaryta, kaip buvo 
išgrobstyti vertingi paveikslai ir kiti me
no kūriniai, kaip sunku buvo lietuviams 
inteligentams išgauti leidimą vėl atdaryti 
galeriją ir atgauti kai kuriuos išgrobsty
tus meno kūrinius. „Kai kurie iš jų pra
rasti“, skausmingai tarė ji. „Štai, pavyz
džiui, šis...“ Ji parodė man Čiurlionio kū
rinio „Žinia“ reprodukciją.

Pagalvojau: jeigu būtų galima pasižval
gyti kai kurių sovietinių didžiūnų butuo
se, pražuvusius kūrinuis būtų galima su
rasti.

Toliau autorius rašo: „šiuo metu pasau
lio kultūrininkai mini Lietuvos didžiojo 
dalininko — kompozitorias 100 metų gi
mimo sukaktį. Jis buvo gimęs priešrevo
liucinės Rusijos teritorijoj, išauklėtas ru
sų kultūros įtakoje, mylėjęs ją. Jo gimimo 
sukaktį JAV mini ne vien tik lietuviai 
emigrantai.

Šiuo metu JAV įvairiuose miestuose 
vyksta iškilaus lietuvio pianisto Antano 
Smetonos, buv. Lietuvos prezidento vai
kaičio, koncertai. Galvoju,akad būtų įdo
mu, kartu su koncertais, kuriuos atlieka 
A. Smetona, suorganizuoti ir šio žymiojo 
dailininko kūrinių parodas.“

T. V.
(Platų B. Chalipo straipsnio vertimą 

yra paskelbusi „Dirva“, Nr. 51. Red.)

Jie suprato...
Nepriklausomybės metais buvęs žurna

listas Julius Butėnas „Kultūros Baruose“ 
patiekia savo prisiminimus iš pirmųjų 
okupacijos dienų 1940 metais. Čia jis mini 
daug buvusių anuo metu intelektualų, ypa
čiai spaudos darbuotojų: prof. Kolupailą, 
J. Grybauską, Gricių, L. Girą ir daug kitų. 
Ypačiai dėmesio vertas pasisakymas apie 
du katalikų intelektualus, „XX amžiaus“ 
redakcinio kolektyvo narius P. Diellnin- 
kaitį ir I. Skrupskelį.

„Konrado kavinė tebebuvo spaudos, me
no žmonių susitikimo vieta. Iš pat ryto 
skubėdavome kavos išgerti ir vieni iš kitų 
sužinoti, kas naujo. Toje kavinėje teko ta
da kalbėtis su katalikų, krikščionių demo
kratų ideologais P. Dielininkaičiu ir I. 
Skrupskeliu, „XX amžiaus“ dienraščio re
daktorium.

— Mes suprantame, — kalbėjo Skrups- 
kelis, — kad dabar ne mums veikti, mes 
turim pasitraukti į šalį. Visi, kurie galit, 
junkitės į darbą. Tautos kultūrai augti at
siveria didelės galimybės. Jeigu jos nebus 
išnaudotos, reikės atsakyti prieš istoriją. 
Tauta pergyvena įvairias epochas. I besi
vystančius įvykius reikia žiūrėti istoriš
kai, — maždaug taip jis samprotavo.

— Socialinė nelygybė, turtų susikaupi
mas vienose ar keliose rankose yra didelė 
socialinė opa, — dėstė sociologas Dielinin- 
kaitis. — Ir katalikų sociologai ieško ke

lių, kaip iš tos painiavos išbristi. Kapita
lizmas gyvena krizę. Mes visą laiką kėlė
me socialinio teisingumo idėją.

— Betgi popiežius Leonas XIII priva
čią nuosavybę apskelbė šventa, — paste
bėjau.

— Taip tai taip, bet nemaža katalikų žy
mių sociologų šiandien kitaip į šį klausi
mą žiūri.

Kaip matyti, šie abu vyrai nedergė nau
jos valdžios, bet dargi bandė suprasti per 
prievartą primestą naujai susidariusią 
padėtį. O vis dėlto abu buvo dar tais pa
čiais metais suimti. I. Skrupskells mirė iš
tremtas Sibire, o P. Dielininkaitis, karui 
prasidėjus, išsiveržė iš kalėjimo, bet grei
tai po to mirė.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
S. KUDIRKA PASIMATĖ SU 

SOLŽENICYNU

Vašingtone buvo suruoštas A. Solženi
cynui pagerbimas, kuriame dalyvavo JAV 
gynybos ministras Schlessinger ir daug 
prakilnių svečių. Lietuviams atstovavo Si
mas Kudirka. Jis buvo viešai pristatytas 
ir iškviestas į sceną. Solženicynas jį apsi
kabino ir jautriai pasisveikino. Po priė
mimo Kudirka ir Solženicynas dar turėjo 
parą valandų užtrukusį privatišką pasi
kalbėjimą.

Pagerbime dar dalyvavo D. Kezienė, R, 
Kezys, R. Mironienė, H. Kačinskas, R. ir 
G. Paeglės.

APDOVANOTAS .LIETUVIS
Australijoje už parodytą ypatingą parei

gingumą, rizikuojant gyvybe Queenslando 
potvynių metu, telefono ir telegrafo linijų 
prižiūrėtojas A. Jablonskas apdovanotas 
aukščiausiu pašto tarnybos žymeniu — 
diplomu už nuopelnus. Žymenį įteikė pats 
pašto ministeris specialiai suruoštose iš
kilmėse Alice Springs mieste.

DAR DVI OPEROS

Lietuvių Muzikologijos Archyvas Čika
goje praturtėjo dviem lietuviškom operom 
— „Knygnešiu“ ir „Kalvio dukterim“. Pir
moji opera gauta iš čikagiečio Jono Stat
kaus, kuris ją sukūrė libretui panaudoda
mas A. Molio romaną „Knygnešio trage
dija“. Keturių veiksmų opera turi prolo
gą, kuriame žynys kalbasi su žuvusiais 
Lietuvos didvyriais. Muzika — lengva, me
lodinga, harmonija — klasikinė, be ypatin
gų naujovių. Be solistų, operoje dalyvau
ja choras, baleto solistė, šokančios undi
nės ir gegužinės šokėjai. „Kalvio dukters“ 
autoris yra Australijos Melbourne gyve
nantis Benediktas Zabiela. Trijų veiksmų 
opera atspindi Lietuvą 1920-30 m. laiko
tarpyje. Operai reikia aštuonių solistų ir 
choro.

VILNIAUS KANTATA

Vilniaus 650 metų sukakčiai skirta kan
tata „Tu Vilniuj pasilik, valdove“ jau at
spausta Tėvų pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne, N. Y. Jos autoriai — kompoz. 
Bronius Budriūnas ir poetas Kazys Bra- 
dūnas. Kantatos sukūrimu bei išleidimu 
pasirūpino prel. Juozas Karalius. Ji turi 
32 psl. ir kainuoja $2. Leidinį platina Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa, 64-09 56th 
Road, Maspeth, N. Y. 11378, USA. Kanta
ta parašyta mišriam chorui su solistu bo- 
su-baritonu. Atlikimo trukmė — 25 minu
tės.

ROMOJE LANKĖSI KUNIGAI Iš 
LIETUVOS

Romoje buvo laukiama, kad į Šventųjų 
Metų proga ruošiamą lietuvių katalikų su
važiavimą atvyks ir kunigai iš Lietuvos. 
Deja, tuo metu niekas iš okupuotos Lietu
vos neatvyko. Grupė atvyko vėliau, bū
tent, liepos 8 d. ir Romoje viešėjo iki lie
pos 22 d. Ją sudarė 15 lietuvių katalikų 
kunigų su vyskupu R. Krikščiūnu prieša
kyje. Jon buvo parinkti kunigai, užimą 
vadovaujančias vietas, ir kai kurių para
pijų klebonai. Dauguma jų Romoje lankė
si pirmą kartą. Jiems buvo sudarytos są
lygos aplankyti miesto įžymybes bei šven
tas vietas ir dalyvauti bendroje popie
žiaus audiencijoje. Paulius VI pasveikino 
lotynų kalba Lietuvos kunigus ir pranešė, 
kad garsiajai Marijos šventovei Šiluvoje 
yra duotas „mažosios bazilikos“ titulas, 
pažymint Lietuvos tikinčiųjų pamaldumą 
j Marijų bei jų tikėjimo atsparumą.

PREMIJOS

Lietuvių Kat. Mokslo Akademijos 1974 
metų premijos paskirtos: dr. Jonui Gri
niui už mokslo veikalą „Veidai ir proble
mos lietuvių literatūroje“; kun. Alfonsui 
Grausliui už religinio turinio veikalą 
„Šviesa tamsoje“; kun. dr. Pranui Gaidai, 
„Tėviškės Žiburių“ redaktoriui, už žurna
listiką.

Premijų mecenatas — kun. dr. J. Pruns- 
kis.

GRZIAUSIA MERGAITĖ

„Die Raute“ rašo apie „Hannoversche 
Wochenblatt“ ruoštą gražiausios mergai
tės fotografijų konkursą H arm o very je 
Skaitytojai balsų dauguma Hannoverio 
gražuole išrinko Mildą Jakobas (Jakobai- 
tytę?), kilusią iš Lietuvos. Ji yra 18 m- 
amžiaus, 170 cm aukščio, pilkai žalsvų 
akių, lošia skat ir gerai moka virti. Mėgia
miausias patiekalas — barščiai.
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DISIDENTAI IR MES
J. Vilčinskas

DISIDENTU IR IŠEIVIJOS 
BENDRADARBIAVIMAS PO 

„PASKUTINIO VEIKSMO“ HELSINKYJE

Kiekvienas politinis dokumentas ir dau
gelis žodžių vienaip yra interpretuojami 
Vakaruose, o kitaip Rytuose. Todėl ir pa
staruoju laiku Helsinkyje pasirašyta de
klaracija — „Finai Act“ — bus skirtingai 
verčiama į įvairias kalbas ir nevienodai 
aiškinama. Mūsų pesimistai tą „galutinį 
veiksmą“ tikriausiai aiškins kaip Hitlerio 
panašaus vardo dokumentą — Final So
lution, — kuriuo anuo metu Vokietijos 
diktatorus norėjo galutinai išspręsti žydų 
klausimą. Kai kas sakys, kad dabar Brež
nevas su savo Finai Act'u siekia galutinai 
išspręsti Baltijos valstybių problemą. Mes 
jau žinome, kaip Finai Soluton pasibaigė 
Hitleriui. Pažiūrėsime, kaip Final Act pa
sibaigs Brežnevui.

Neabejotina, kad Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencija ir jos „ga
lutinis veiksmas“ Helsinkyje buvo labai 
reikalingi Maskvai. Sovietų imperijai gra
sia didelis pavojus. Viduje — sovietų pa
vergtos tautos nerimsta — artėja imperi
jos sprogimas. Išorėje — kaip skaitlingi 
rusų mokslininkai galvoja ir patys Krem
liaus vadai supranta, — nemažas pavojus 
iš komunistinės Kinijos pusės. Tokiu bū
du galima išsiaiškinti tą desperatišką 
Brežnevo norą kuo greičiau užbaigti Hel
sinkio konferenciją. Užbaigti ir, kaip teat
re, nuleisti geležinę uždangą.

Sovietų Sąjungą kai kas vadina tautų 
kalėjimu, bet ją būtų galima palyginti ir 
s dideliu teatru. Dauguma Sov. Sąjungos 
gyventojų tai savos rūšies artistai, kurie 
tik vaidina lojalių piliečių vaidmenis. Iš 
tikrųjų gi jie netiki, ką jiems valdžia sa
ko, ir turi skirtingas nuomones politiniais 
klausimais, nors viešai to ir nesako. Tai 
disidentai.

Disidentų Sov. Sąjungoje yra įvairių. 
Teoretiškai juos galima būtų suskirstyti 
pagal pažiūras bent į tris politines sroves. 
Atskirai grupei tektų priskirti nerusiškų 
tautų disidentus. Visų srovių disidentai 
yra vieningi, kai jie kritikuoja sovietų 
santvarką. Visi reikalauja politinės am
nestijos, cenzūros panaikinimo, nustoti 
persekioti disidentus. Jie reikalauja įleis
ti užsienio spaudą ir literatūrą ir laisvės 
keliauti į užsienį. Pasisako už santykių 
tarp Rytų ir Vakarų sušvelninimą, kas 
prisidėtų prie režimo liberalizacijos. Nuo
monių skirtumas tarp atskirų srovių atsi
randa tada, kai pradedama kalbėti apie 
Rusijos ateitį.

DISIDENTŲ SROVĖS

Labiausiai aktyvi ir Vakaruose plačiau
siai žinoma yra Aleksanidro Solženicyno 
srovė. Šios srovės bendraminčiai leidžia 
žurnalą „Kontinentas“, apie kurį bend
ram darbui jie nori suburti ir kitų tautų 
disidentus bei išeivijos rašytojus. Pagal 
A. Solženicyno ir jo bendraminčių pasi
sakymus galima spręsti, kad jie yra deši
niojo sparno disidentai. Paties Solženicy
no nomone, Rusija nėra pribrendusi de
mokratinei santvarkai, todėl jis siūlo vie
ton dabartinės diktatūros kiek švelnesnį 
autoritarinį režimą. Jis reikalauja laisvės 
literatūrai, ir ypatingą vaidmenį skiria 
stačiatikių bažnyčiai. Reikalauja nepri
klausomų teismų, ir pasisako už moralinę, 
be kraujo praliejimo ir jėgos naudojimo, 
revoliuciją. Jis pasisako prieš socializmą, 
ir nedaro išimčių stalinizmui, leninizmui, 
marksizmui ar net demokratiniam socia
lizmui. Jo nuomone, šiuo laiku Sov. Są
jungoje viešpatauja tikras socializmas. 
Rusijos socialdemokratai, pagal jį, 1917 m. 
privedė Rusiją prie komunizmo.

Solženicynas yra pareiškęs, kad „jokia 
pakraščių tauta neturi būti prievarta lai
koma Sov. Sąjungos sudėtyje“, bet ar jis 
turėjo galvoje tik Pabaltijo tautas, ar ką

Skaitytoju latakai
SUSISKALDYMAS

B. Šarūnas Europos Lietuvyje Nr. 29 vėl 
palietė mūsų lietuviškosios visuomenės su
siskaldymą. Iš tikrųjų tai nėra gerai, kai 
čia mūsų yra gal kiek daugiau kaip 1000 
lietuvių ir negalime ar nenorime susitarti 
dėl vienos bendros, visiems čia esantiems 
lietuviams atstovaujančios, organizacijos. 
Visi jaučiame tą blogybę, bet kažkokia 
juoda katė perbėgo kelią ir nebesutartame, 
nors visi dirbame tą patį visuomeninį dar
bą, visi esame tos pat lietuviškosios šei
mos nariai ir kai kurie asmenys yra tose 
pačiose DBLS ir DPLB centrinėse valdy
bose.

St. Barzdukas Pasaulio Lietuvyje Nr. 
13/76 šitą mūsų susiskaldymą ar nesuta
rimą išaiškina labai paprastai. Jis sako, 
jog „bėda ta, kad jai (DPLB' V. I.) nenori 
priklausyti visos organizacijos. Todėl rei
kia skaitytis su faktu, kad skyrium veikia 
D. Britanijos LB ir D. Britanijos Liet. S- 
ga“. Aš negalėčiau taip sakyti. Man atro
do, kad dėl tokio nesutarimo kaltos ne or
ganizacijos, bet kai kurie bendruomenių 
vadai, nes, atrodo, jie savo užsispyrimą ir 
ambiciją labiau vertina nei lietuviškuo
sius reikalus. Dėl to mūsų jaunimas labai 
daug nukentėjo, visi iš mūsų juokiasi, netE

nors daugiau, neaišku. Jis yra aiškiai pa
lankus lietuvių tautos aspiracijoms, nors, 
bendrai paėmus, jo raštuose yra jaučiama 
rusų nacionalistinė dvasia. Tą galima 
jausti, kai jis kalba apie kitas tautas, ir 
kai kaltina latvius, lenkus ir žydus dėl 
„pasidarbavimo*! spalio revoliucijos me|- 
tu.

Solženicynui Vakarų demokratijos ne
gali būti pavyzdžiu Rusijai. Pagal jį, Ru
sija turi nusigręžti į Sibirą, ir naudotis jo 
turtais. Jo bendraminčių tarpe yra ir to
kių, kurie pasisako prieš bet kurios tau
tos atsiskyrimą nuo Rusijos.

Rusų liberalų demokratų srovei atsto
vauja disidentas Andriejus Sacharovas, 
kuris daugeliu atžvilgiu sutinka su 1969 
m. paskelbta Rusijos demokratų progra
ma. Jis ne kartą yra pareiškęs, kad vie
nintelis teisingas Rusijai kelias yra de
mokratinė santvarka. A. Sacharovas ko
voja dėl pagrindinių žmogaus teisių įgy- 
vendinimo Sov. Sąjungoje, ir dėl sociali
nio teisingumo. Jis reikalauja tautų apsi
sprendimo teisės nerusišikoms tautoms, su 
teise atsiskirti nuo Rusijos. Jis taip pat 
pasisako prieš dabartinę Sov. Sąjungos na
cionalinę politiką, kuri esanti imperialis
tinė ir šovinistinė. Tuo atžvilgiu jis ski
riasi nuo Solženicyno.

Į kairę nuo Sacharovo yra Roy Medve
devo disidentų srovė, kuri orientuojasi į 
Vak. Europos, kaip Jugoslavijos ir Itali
jos, komunistų partijas. Ši grupė leidžia 
pogrindžio žurnalą „XX amžius“.

Medvedevas sako, kad Rusijos demokra
tizavimo procesas turi vykti per sovietų 
komunistų partiją. Pagal jį, šiuo metu Ru
sijoje nėra socialistinės santvarkos, bet ji 
turi būti sukurta ateityje. Jis reikalauja 
politinės laisvės ir daugiapartinės siste
mos. Jis pasisako už tautų apsisprendimo 
teisę, bet tuo pat laiku sako, kad marksis
tai per balsavimą pasisakys prieš atsisky
rimą nuo Sov. Sąjungos, nes „istorinė rai
da rodo, kad mažos valstybės negali eg
zistuoti“. Su Medvedevu nesutinka Rusi
jos socialdemokratai. Jie leidžia savo po
grindžio žurnalą „Sejatel“.

Pagal turimas žinias, šiuo metu Sov. Są
jungoje yra milijonai disidentų. Dauguma 
iš jų, kol jiems vyksta gyventi ir dirbti 
įstatymų ribose, nuduoda esą lojalūs pi
liečiai. Jie lėtai ir atsargiai stengiasi su
daryti krašto viduje atolydžio atmosferą. 
Bet kai kas iš jų patenka į saugumo or
ganų — KGB pinkles. Toks pilietis nusto
ja darbo, pradeda būti persekiojamas, ir 
nuo tada jis tampa viešu disidentu, kan
kiniu ar kovotoju dėl savo idealo.

Tarp nerusiškų disidentų vyrauja pa- 
baltiečiai, ukrainiečiai ir kaukaziečiai. Jų 
svarbiausias siekimas — atsiskirti nuo 
Rusijos ir turėti savo nepriklausomas 
valstybes.

DISIDENTAI LATVIJOJE IR ESTIJOJE

Pagal spaudos pranešimus, saugumo or
ganai Latvijoje buvo susekę nelegalią 
spaustuvę, kur buvo spausdinamos religi
nio turinio knygos. Šia ir kitomis progo
mis buvo suimtų. 1972 m. pradžioje Va
karus buvo pasiekęs Latvijos 17-kos ko
munistų protesto laiškas, adresuotas Vak. 
Europos komunistų partijoms. Jame Lat
vijos komunistai — disidentai skundėsi 
dėl sovietų rusifikacjos politikos Baltijos 
respublikose.

Kiek pavėluotai Vakaruose buvo gauti 
Estijos Demokratinio Sąjūdžio ir Estijos 
Tautinio Fronto du memorandumai iš 1972 
m. spalio 24 dienos, adresuoti Jungtinių 
Tautų Asemblėjai ir JTO gen. sekretoriui 
Kurtui Waldheimui. Memorandumuose 
buvo reikalaujama atstatyt Estijos nepri
klausomybę, atitraukti sovietų karines pa
jėgas ir leisti sudaryti vyriausybę per de
mokratinius rinkimus.

(bus daugiau)

ir „Gimtasis Kraštas“ nusišypso. Tat man 
atrodo, kad pagaliau mes savo vadams tu
rėtume pasakyti, jog gana juokus krėsti, 
sėskite visi prie vieno bendro stalo ir su
sitarkite. Ir šitas susitarimas turi būti pa
darytas iki šių metų gruodžio mėnesio 1 
dienos.

Tokios iniciatyvos turėtų imtis St. Kas
paras, nes jis yra DPLB krašto valdybos 
pirmininkas ir DBLS centro valdybos na
rys. O antra, šiais metais jam paskyrė ir 
gero visuomenininko premiją, tai bus ge
ra proga įrodyti, kad jis tokios premijos 
vertas.

O jei ir dabar mūsų vadai nesusitartų ir 
vėl paliktų tą nenormalią padėtį, ką mes 
tada turėtume daryti? čia jau reikia pa
galvoti.

Visokios revoliucijos dabar madoje. Vie
ną tokią revoliuciją turime ir mes pada
ryti. Tik ji turėtų kilti iš pačios apačios, 
kitaip sakant, iš provincijos. Pirmiausia 
reikėtų sudaryti taip vadinamą revoliuci
nį komitetą. I tą komitetą savo atstovą at
siųstų Manchesterio, Nottingham© ir Brad
ford© lietuviai. Komitetas turėtų atsiklaus
ti visų veikiančių lietuvių organizacijų ir 
jų skyrių, ko jie nori: vienos ar dviejų 
bendrinių organizacijų. Jei vienos, tai ku-

1905-tieji Lietuvoje
Nemokėkime mokesčių, neikim tarnau

ti carui, negerkim degtinės, varykime ca
ro „činauninkus“ laukan iš Lietuvos! Te
gyvuoja laisva žmonių valdoma Lietuva! 
Tegyvuoja Vilniaus Seimas! Tegyvuoja so
cializmas!

Tai šūkiai, kurie skambėjo Lietuvoje 
prieš 70 metų. Ir tie nepąprasti 1905 m. 
įvykiai supurtė Lietuvą kaip didžiulis vie
sulas. Sujudino ne tik miestus, bet ir lie
tuviškąjį kaimą, pažadindami naujas min
tis ir siekimus. Tai minėdami 1905-tųjų 
metų sukaktį, prisiminkime tuos įvykius, 
kuriuos tuomet pergyveno visa Lietuva.

Rusų valdžia labai blogai šeimininkavo 
ne tik užgrobtuose kraštuose, bet ir pačių 
rusų žemėse. Gyventi buvo sunku, valdi
ninkai savivaliavo ir skriaudė žmones. 
1904 m. prasidėjo rusų-japonų karas. Ru
sija tikėjosi japonus kepurėmis užmėtyti, 
bet jų svajonės neišsipildė ir karą pralai
mėjo. Prasidėjus karui, valdžia pakėlė mo
kesčius ir pašaukė atsarginius, kuriuos 
vežė su japonais kariauti. Tai buvo nerei
kalingas karas, ir žmonės pradėjo reikšti 
nepasitenkinimą. Metų pabaigoje pradėjo 
streikuoti Petrapilyje Putilovo fabrikų 
darbininkai. 1905 m. pradžioje popas G. 
Gaponas Petrapilyje suagitavo darbinin
kus eiti prašyti carą, kad jis palengvintų 
jų gyvenimą. Susidarė apie 200.000 žmo
nių minia, kuri sausio 22 d. su caro pa
veikslais ir bažnytinėmis vėliavomis nu
žygiavo prie caro rūmų. Bet čia pastojo ke
lią Jiems kareiviai ir atidarė ugnį. Žuvo 
apie 2.000 žmonių ir buvo daug sužeistų. 
Kai kuriuose šaltiniuose teigiama, kad po
pas G. Gaponas buvęs slaptosios policijos 
agentas ii’ jis specialiai tas žudynes suor
ganizavęs.

Tos žudynės sujaudino visą Rusiją ir 
prasidėjo visuotini streikai. Iš Lietuvos 
pirmieji atsiliepė Vilniaus ir Kauno darbi
ninkai ir sausio 29 d. paskelbė visuotinius 
streikus. Kiek vėliau sustreikavo Šiaulių, 
Panevėžio ir Suvalkijos darbininkai. Strei
kams vadovavo Lietuvos Socialdemokratų 
Partija, žmonių vadinami „cicilikais“ 
Jiems talkininkavo žydų socialdemokratiš- 
ka partija „Bundas“. Streikininkai pra
džioj teikė tik ekonominius reikalavimus. 
Vėliau visa eiga įgavo ryškiai politinį po
būdį, ir žmonės buvo kviečiami į kovą su 
caro valdžia už demokratinės Lietuvos at
kūrimą. Tuo pačiu metu streikai prasidė
jo ir Latvijoje, kur, sklaidant eisenas, ru
sai nužudė keliolika žmonių.

Tie nepaprasti įvykiai sujudino ir Lie
tuvos kaimą. Jau vasario 27 d. įvyksta pir
masis politinis mitingas Kupiškyje. Kalbė
jo K. Bielinis, primindamas caro valdžios

Kili,rašo
„Keleivis“ (Nr. 28) vedamajame rašo, 

kas slepiasi už gražaus fasado, kurį pama
to nuvykusieji į Lietuvą.

„Visai suprantama ir nepeiktina, kad po 
daugelio metų aplankiusieji Lietuvą išei
vijos tautiečiai nuoširdžiai džiaugiasi ir 
pakiliai gėrisi savo gimtuoju kraštu. Juk 
iš tikrųjų gražu. Upės skuba ta pačia am
žinąja kryptimi į Baltiją, ežerai tyvuliuo
ja vasaros dangaus mėlyne ar aistiškai sū
puoja baltų debesėlių ižą, virš dirvų ne
įžiūrimose aukštybėse čirena seniai girdė
ti mūsų jaunystės vyturiai, meistriškai 
Sklando mūsų ir mūsų vaikų kūmas gand
ras... Ir vėl turime sušukti: gražu! O pri
dėkime dar naujas miestų statybas, nau
jus asfaltuotus kelius, naujas kultūros ir 
mokslo įstaigas, naujų besišypsančių pa
reigūnų veidus... Argi nenuostabu? Tai 
visada pabrėžia ir mus pasiekianti tarybi
nė spauda, kad neužmirštume, ką matę, 
kad įsidėmėtumėme. Tad ko dar reikia?

Tikrai, nieko daugiau nereikėtų, jeigu 
už šio gražiojo fasado nebūtų dar ir kitos 
realybės. Realybės, kuri mūsų giedrią 
nuotaiką čia pat vėl temdo ir grąžina mū
sų mintis tiesiai atgal į carų okupaciją, į 
spaudos draudimo laikus, į knygnešių ga
dynę, į Kražių skerdynes, į Vinco Kudir
kos įamžintų „deržimordų“ ir „kruglodu- 
rovų“ siautėjimą.

Ne, mes nenorime šiuo priminimu pro
pagandiniais sumetimais niekinti tėvynėje 
gyvenančių ir kuriančių visų savų tautie
čių pastangų ir gerų norų. Bet liūdni fak
tai vis tiek nenuneigiami ir neištrinami, 
nors apie juos ir garsiai nekalbėtume.

Juk po tuo žydru Lietuvos dangumi val
džios cenzūra dar griežtesnė negu caro 
laikais, nes ir cenzoriai daug gudresni ir 
ištikimesni. Ar ne tiesa?

Už be leidimo išspausdintą knygą baus
mė nė kiek nemažesnė negu prie Nikalo- 
jaus. Argi meluojame?

Nagi, net rašomosios mašinėlės valdžios 
suregistruotos ir suskačiuotos, ko dar ne
buvo ir šiandien laisvajame pasauly būtų 
neįsivaizduojamas dalykas.

Na, o tarybiniai saugumiečiai žmonių 

ri turėtų būti ta bendrinė organizacija. 
Tai būtų lyg ir balsavimas, lyg lietuviško
sios valios parodymas, o mes visi tai va
liai turėtume paklusti, nes gyvename de
mokratiniame krašte ir visi jau prie to
kios tvarkos esame pripratę.

Vik. Ignaitis 

daromas lietuviams skriaudas ir ragino 
kovoti už laisvą Lietuvą. Prieš praside
dant mitingui, buvo nukirptos telefono 
vielos ir kalbėtoją saugojo revolveriais 
ginkluoti vyrai. Biržų apylinkėje mitingus 
ruošė ir kalbėjo kalnų inžinerijos studen
tas E. Galvanauskas. Charakteringa, kad 
jis, dėvėdamas studento uniformą, vertė 
rusų policiją jam net pagarbą atiduoti. 
Buvo išleista šimtai tūkstančių įvairių at
sišaukimų ir agitaciniai mitingai vyko vi
soje Lietuvoje. Suvalkijoje beveik iš kiek
vieno valsčiaus buvo išvyta rusų policija, 
mokytojai, degtinės parduotuvių vedėjai ir 
kiti rusų pareigūnai. Jų vieton valsčiuose 
buvo išrinkti lietuvių pareigūnai. Mitin
guose žmonės dalyvaudavo su raudonomis 
vėliavomis. Tais laikais raudona vėliava 
buvo laisvės ir džiaugsmo simbolis. Tik kai 
tą spalvą pasisavino komunistai, ji tapo 
vergijos simboliu. Vėliavos buvo išrašytos 
revoliuciniais šūkiais ir Vilniaus Seimo 
reikalavimais. Bet ir tuomet jau buvo vė
liavų su šūkiais: „Tegyvuoja neprigulmin- 
ga laisva Lietuva“.

Suvalkijoje veikė P. Grigaitis, J. Gri
nius, J. Rimša, A. Garmus, V. Mickevičius 
ir kt. Gižuose P. Lingis ir V. Rudvalis pa
statė kartuves ir prikalė stambiomis rai
dėmis įrašą „Kartuvės rusų žandarams ir 
šnipams“. Kurie jautėsi kalti, tie greitai 
išbėgo, kad nebūtų pakabinti kartuvėse. 
Suvalkijoje buvo labai daug dvarų, ku
riuos valdė visokį atėjūnai. Tad pradėjo 
streikuoti ir dvarų darbininkai, reikalau
dami pagerinti jų būvį. Bet Suvalkijai be
veik daugiausia ir teko nukentėti, nes vė
liau čia rusai įvedė karo stovį ir, juo pa
siremdami, skaudžiau baudė žmones.

Atsipeikėjusi Rusija sužeisto žvėries 
žiaurumu pradėjo bausti sukilėlius. Į vals
čius ir dvarus buvo pasiųsti kariuomenės 
būriai, kurie be pasigailėjimo baudė žmo
nes. Suimtuosius žiauriai bizūnais kapojo 
ir grūdo į kalėjimus. Darydami kratas, 
atėmė brangesnius daiktus, o ko jiems ne
reikėjo — daužė ir naikino. Kankino ne 
tik vyrus, bet ir moteris.

1905 m. įvykiai reikalavo pakeisti Rusi
jos valdymo tvarką, duoti žmonėms dau
giau laisvės ir pagerinti jų gyvenimą. Da
lis žmonių laikėsi nuošaliai ir niekur ne
prisidėjo. Buvo atsiradę ir niekšų, kurie 
„cicilikų“ vardu plėšikavo, ėmė visokias 
kontribucijas, degino dvarus ir žudė žmo
nes. Bet atmetus neigiamybes, galima drą
siai sakyti, kad tų metų įvykiai prisidėjo 
prie galutinio Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atgavimo.

V. Vytenietis

persirašinėtas maldaknyges ir kitus lape
lius gaudo ar ne uoliau, kaip kadaise caro 
žandarai? Aišku, pažanga geroka!..

O kieno valdžia pakelėse išvartė visus 
liaudies rūpintojėlius, kurie kaitroje, lie
tuje, vėjuje ir žiemos pūgose pergyveno 
ne tik visus carus, bet net ir Hitlerio oku
paciją? Ar tai nepanašu į kadaise taip pat 
aklai vykdytą mūsų senoviškosios religi
jos ženklų ir tautosakos nakinimą?

O visiškai kvailas ir brutalus katalikų 
religijos persekiojimas ar neprimena jums 
batiuškos caro Lietuvos pravoslavinimo 
akcijos? Tik čia jau tiesiai lazdos argu
mentu norima pakeisti šimtmetinės žmo
nių pažiūros. Kuo tas „perauklėjimo“ me
todas skiriasi nuo pačių sovietų apjuokia
mos inkvizicijos, kai kreivatikiui deginant 
padus, norima buvo išvaryti velnią pro 
kairiąją ausį?“

SVEIKI ATVYKĘ! EIKIT NAMO

Kad gūžėjo, tai gūžėjo sveteliai ir savi į 
Panevėžio rajono Bernatonių tarybinį ūkį, 
į skelbtąją žemdirbių šventę.

Susirinkę, dairosi, iš kur link daina at- 
viniuoja, ūkio šokėjai ir dainoriai ateina. 
Ir aš dairaus. Pasistiebęs per kitų galvas 
menkai tematau. Užtat gerą klausą turė
damas, kiekvieną garsą gaudau. Ir girdžiu 
iš toli: kaukšt, kaukšt, kaukšt... dun dun 
dun... atskrieja.

— Jau girdžiu, — painformuoju šalia 
stovinčius, — matyt, bričkomis atvažiuo
ja.

Laukėm, laukėm, dundėjo, dundėjo, bet 
niekas taip ir neatvažiavo. Tada nuėjome 
pažiūrėti, kas gi ten darosi? „Nėr kada 
dainuoti, reik kombainus remontuoti, — 
išgirdom balsus nuo mechaninių dirbtu
vių. — Reik kombainus remontuoti, tiktai 
kur dalių ieškoti?“

— Kaip čia atsitiko, kad javai jau dal
gio laukia, o jūs tik dabar techniką suska
to! remontuoti?

— O pas mus tokia mada, — atsakė šie.
— Operatyvumo mokomės. Sėjai prasidė
jus, traktorius remontavome, šienapiūtei
— žolės dorojimo mašinas, o dabar ir kom
bainus dar suspėsime sutaisyti. O šventės 
tai nebus. Ne tas mums galvoj. Kas žino, 
kur gaut atsarginių dalių, gali pasilikti, o 
kiti — namo, kad nesimaišytų.

Taip ir išsiskirstėme nemitę. Anei dū
dos, anei skripkos, anei pyragėlio...

Matas Dalba, „V. 1.“

LIETUVOJE
GERIA „RAŠALĄ“

Lietuvos spaudoje kiek rečiau bevarto
jamas žodis „sausasis" — rūgštaus pobū
džio pigus vynas. Jo vietą užėmė spirituo
tasis vynas, žmonių pramintas „rašalu“. 
Tai yra pati pigiausia ir blogiausia vyno 
rūšis, pastiprinta alkoholiu, bet pardavi
nėjama vyno kaina. Gerdami šį nuodingą 
„rašalą“, žmonės pasidaro nedarbingi al- 
kocholikai. Be to, „rašalas stumia iš apy
vartos žinomąjį vaisinį Anykščių vyną, 
kuris jau buvo įsigijęs neblogą vardą.

„švyturys“ (Nr. 14) apie „rašalo" gamy
bą šitaip rašo:

„Spirituotojo gamyba plinta ir 1975- 
siais. Iš ko jį gamina Lietkoopsąjunga, ga
na iškalbiai parašyta: ...Apmaigytos uo
gos, vasarinių veislių obuoliai, obuolių 
krituoliai ir kita nestandartinė žaliava na
tūralių vynų gamybai netinka („rašalui“ 
tinka — Red.). Tuo tarpu kaip tik tokia 
žailava sudaro daugiau kaip pusę superka
mo kiekio“... Taip ir nori paklausti: galgi 
Lietkoopsąjunga susigriebs ir liausis iš 
tokio daikto gėrimą gaminti, jei deramos 
žaliavos nesugraibo? Kur tau! Lietkoopsą
jungoje, matyt, net ir pakuždomis nešne
kama apie spirituotojo svaigalo mažinimą. 
Priešingai. Su Vilniaus vyno gamyklos 
(jos centras Naujojoje Vilnioje) iškaba 
kuriama dar viena nauja „rašalo“ daryk
la Širvintose, kuri netrukus ims veikti. O 
juk Širvintos neturi nė vieno prityrusio 
vyndarystės meistro...“

To paties žurnalo žiniomis, „rašalo“ ga
mintojų pėdomis pasekė ir Stakliškių „Lie
tuviško midaus" gamykla. Ji pradėjo ga
minti trauktinę, kurios stiprumas siekia 
net 75 laipsnius. „Jei spirituotą vyną žmo
nės praminė „rašalu“, tai kai kuriuos Stak
liškių gaminius — „užmuštinėm“, rašoma 
minėtame žurnale.

„KAPEIKININKAI“
Tai žodis naujadaras, sukurtas mokinių- 

padaužų. „Kapeikininku“ tituluojamas pa
auglys nesidrovi prieiti prie mažesnio 
draugo, išversti jo kišenes ir atimti ma
mos priešpiečiams duotas kapeikas. Pasi
taiko, kad profesinėse technikoj mokyklo
se tokių „kapeikininku“ aukomis tampa 
vos pradėjęs mokytis pirmakursis.

„Švyturys"
TRŪKSTA VAMZDŽIŲ

„Komunistas“ (Nr. 7) įsidėjo R. Cemno- 
lonskio rašinį apie įvairius ūkio trūkumus 
ir nepajėgumus atlikti darbus. Jis atvirai 
pasako kolūkių vadovų nuomonę apie par
tijos ir vykdomųjų komitetų darbus: „Ži
nia, ne taip jau suriku telefonu statistinius 
duomenis surinkti, priminti, kad laikas sė
ti ar derlių nuimti“... Taip statistika visa 
da rodo nuveiktus didelius darbus ir dar 
didesnius tų darbų rezultatus, bet tikrovė
je dalykai dažnai atrodo kitaip.

Palikus nuošaliai daugelį Cemnolonskio 
nurodytų pavyzdžių, palieskime tik vieną 
— melioraciją. Pagal statistinius duome
nis šimtai tūkstančių hektarų pelkynų nu
sausinta ir paversta derlinga žeme. O štai 
„Švyturio“ kolūkio valdybos pirmininkas 
A. Bazys ima ir pareiškia: „Nusausinę 16 
ha pelkių, praradome 10 ha ariamos žemės, 
nes laukus kertantis atviras melioracijos 
griovys yra 16 metrų pločio. O ir vadina
mųjų nusausintų plotų vietoje kartais tu
rime tik „nusausintas“ pelkes.“ Vadinasi, 
4 ha pelkyno išmainyta į 10 ha dirbamos 
žemės, bet statistikos lentelėse vistiek bus 
16 ha nusausinto ploto.

Melioracijos griovių negalima užversti, 
nes trūksta tinkamo diametro vamzdžių. 
Tų vamzdžių trūksta Jonavos rajono tarp- 
ūkinės kiaulininkystės statyboje, jų trūks
ta visur, kur vamzdžiai reikalingi, nes jų 
negalima gauti. Nieko netrūksta tik statis
tikos biuro darbuotojams.

V. ČESIŪNAS — PASAULIO 
ČEMPIONAS

Savos ežere, Belgrado apylinkėse įvyko 
pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo pir
menybės. Muencheno olimpiados čempio
nas vilnietis V. Česiūnas, kartu su J. La- 
banovu dvivietėje kanojoje 1000 m atstu
me laimėjo aukso medalį. Tai ketvirtasis 
V. Česiūno pasaulio čempiono medalis.

LIETUVOS GYVENTOJAI
1975 metų pradžioje Lietuvoje buvo 

3,290,000 gyventojų. Miestuose gyveno 
56%, o kaime — 44% gyventojų. Natūra
lus gyventojų prieauglis mažėja: 1960 me
tais priaugo 41 tūkstantis, o 1974 m. tik 
22 tūkstančiai.

KOLŪKIEČIAI UŽGYRĖ HELSINKI
„V. laikraštis“ rašo, kad su dideliu dė

mesiu Joniškio tarpkolūkinės statybos or- >' 
ganizacijos dirbantieji sekė Helsinkyje vy
kusio saugumo ir bendradarbiavimo Euro
poje pasitarimo eigą. Čia įvyko mitingas 
pasitarimo rezultatams aptarti. Jame kal
bėjo pirminės partijos organizacijos sek
retorė A. Ploniš, komjaunimo brigados va
dovas J. Nagevičius ir kt. Mitingo daly
viai vieningai pritarė Helsinkio pasitari
mo rezultatams, TSKP taikos politikai, iš
reiškė savo pasiryžimą dirbti dar geriau 
ir penkmečio planą įvykdyti iki rugsėjo 1 
d.

Kas galėtų sakyti, kad Lietuvos žmonės 
nedalyvauja tarptautinėje politikoje?..
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AUKOS
Lietuviškai spaudai paremti aukojo: A. 

Diską (Belgija) — 6.00 sv., F. Banionis — 
0.50 sv.

LANKĖSI LIETUVIŲ NAIVIUOSE
Praėjusią savaitę L. Namuose lankėsi 

Calgary universiteto profesorius Karolis 
Lederis. Į Angliją jis buvo atvykęs daly
vauti konferencijoje, kurią rugpiūčio 11- 
16 d. d. ruošė European Comparative En
docrinological Society Bengor'i (Valijoje).

Ta proga prof. K. Lederis aplankė Ang
lijoje gyvenančias motiną, seserį ir senus 
pažįstamus.

Iš Australijos (Perth) lankėsi B. Jasas, 
kadaise gyvenęs Anglijoj. Jis buvo susto
jęs grįždamas iš Lietuvos.

S. Narbutienė iš Miami (Florida) jau 
nebe pirmą kartą atvyko į Europą. Pran
cūzijoje ji aplankė dukrą (p. Klimienę), o 
Anglijoje — seserį (p. Čepienę), gyvenan
čią prie Bradfordo.

AUKA „E. LIETUVIUI“
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 

centro valdyba, suprasdama mūsų laik
raščio sunkią ekonominę padėtį, prisiuntė 
$25.00 auką.

„Medicinos" redaktorius dr. K. Pemkus 
ta proga prisiųstame laiške linki sėkmės 
ir ištvermės.

„E. Lietuvio“ redakcija ir leidėjai yra 
labai dėkingi Gydytojų Sąjungai už gražią 
materialinę, o kartu ir moralinę paramą.

LONDONAS
F. NEVERAVIČIUS DĖKOJA

Jau kelinti metai, kai dėl įvairių prie
žasčių, sveikatos, amžiaus etc. turėjau nu
tolti nuo aktyvaus literatūrinio, žurnalis
tinio ir visuomeninio darbo. Tariaus esąs 
nusipelnęs veikiau užuomaršties, negu pa
gerbimo už savo buvusius darbus, kurie 
šiandien yra jau virtę archyvine medžia
ga.

Todėl buvau didžiai nustebintas ir su
jaudintas tiek Londone surengtame mano 
gimtadienio paminėjimu, tiek ir nemažu 
kiekiu laiškų bei telegramų iš bičiulių, gy
venančių įvairiuose lietuviškos politinės 
emigracijos kraštuose.

Neįstengdamas atsakyti į sveikinimus 
individualiai, esu priverstas padėkoti 
jiems už jų atminimą, nuoširdumą ir pa
reikštą draugystę šiuo rašinėliu E. L.

Dėkoju nuoširdžiausiai jums visiems.
Laimingu datų sutapimu ir, sakyčiau, 

labai sumaniu rengėjų sprendimu, tas ma
no nelinksmas išgyventojo amžiaus sukak
ties paminėjimas sutapo su A. Landsber
gio literatūriniu rečitaliu Lietuvių Na
muose Londone.

Talentingai A. Landsbergio sukurti ir 
meistriškai jo paties paskaityti kūriniai 
(dialogo atveju prisidėjus jo žmonai) bu
vo „prikalę klausytojus vinimi prie len
tos“ susimąstyti, o jo satyrinis „skečas“ 
„Dainos gimimas" ne vienam klausytojų 
buvo išspaudęs juoko ašarą. Turėdami 
emigracijoje tokio kalibro „jaunosios kar
tos“ rašytojus, neprarasime savo tautinės 
individualybės.

F. Neveravičius

60 METŲ SUKAKTIS
Londono lietuvių moterų šv. Onos Drau

gija švenčia 60 metų sukaktį. Ta proga 
rugsėjo 20 d. (šeštadienį) 8.00 vai. vak. 
Lietuvių Sporto ir Socialinio klubo salė
je ruošiamas minėjimas ir šilti pietūs.

Įėjimas £1.50.
Klubo adresas: 345A Victoria Park 

Road, E9.
Draugijos valdyba

IŠVYKA Į BIRMINGHAM^
Š. m. rugsėjo 13 d. 1 vai. po pietų nuo 

LietuviųBažnyčios (21 The Oval, Hackney 
Road) Londono Choras ir tautinių šokių 
grupė išvyksta autobusu į Birminghamą.

Autobuse bus atliekamų vietų ir kitiems 
londoniečiams, norintiems vykti į sąskry
dį. Užsirašyti Baltic Stores (Z. Juras), 
kartu smokant kelionpingius po 2.50 sva
rų vienam asmeniui. Iš Birminghamo grįž
tame 12 vai., Londone būsime apie 3 vai. 
sekmadienio rytą.

DEMONSTRACIJA LONDONE
Europos pavergtų tautų demonstracijoje 

rugpiūčio 20 d. Londone dalyvavo su tau
tinėmis vėliavomis 14 tautų. Eitynės su
stojo prie Čekoslovakijos ambasados, kur 
buvo įteiktas protesto raštas dėl pagrindi
nių žmogaus teisių paneigimo to krašto 
gyventojams. Tą dieną sukako septyneri 
mėtau,nuo sovietų invazijos.

Hyde parko „Speakers corneryje“ mi
tingą atidarė ELG pirm. Z. Juras, paaiš
kindamas susirinkusiems, kad šios de
monstracijos tikslas yra dvejopas: pa
reikšti protestą dėl sovietų kišimosi į Por
tugalijos vidaus reikalus ir paminėti prieš 
7 metus įvykusią sovietų invaziją f Čeko
slovakiją. Po to kalbėjo sovietų disidentas 

Viktoras Fainbergas, Čekoslovakų social
demokratas ir Rytų Europos Socialistų Są
jungos gen. sekretorius dr. V. Bernardas, 
ELG gen. sekr. R. Marcetikas ir moterų 
atstovė Kingą Sczaniecka (lenkė).

Po demonstracijos ELG delegacija įtei
kė protesto raštą Portugalijos ambasado
je. Eitynes, užtrūkusias iki vėlaus vakaro, 
stebėjo tūkstančiai londoniečių ir užsienio 
turistų. Tarp plakatų buvo vienas, kuria
me buvo pasakyta „Lithuanians support 
democratic Portugal".

NOTTINQHAMAS
JAUNŲJŲ DIENOS

Devintoji jaunių ir jaunučių stovykla 
prie Lietuvių Židinio gražioje aplinkoje 
rugp. ,10-17 d. gražiai praėjo. Jaunimo 
skaičius rekordinis.

Pirmoji diena sutapo su Pasaulio Liet. 
Kat. Bendrijos visuomenininko premijos 
įteikimu Stasiui Kasparui.

Pradžios, Žolinės ir užbaigos pamaldas 
atlaikė svečias kun. H. J. Šulcas, SDB, ir 
parodė skaidrių iš P. Amerikos. Jis ir Ant. 
Seniūnas dar pagelbėjo pačiai stovyklai. 
Skaniai maitino, globojo J. T. Bakaičiai, 
viešnia M. Matulionienė ir M. Griškaus- 
kienė. Iš jaunųjų stovyklai vadovavo Vi
das Puodžiūnas (Newcastle) ir Kieronas 
Skamarauskas (Coventry).

Rugp. 17 d. po liet, pamaldų, vietos 
DELS sk. pirm. Kaz. Bivainiui tarus įva
dinį žodį, jaunimas atliko įdomią meninę 
programą. Nuskambėjus Lietuvos himnui, 
jaunieji nenoromis skirstėsi po plačiąją 
Angliją, tvirtai tikėdami, kad vėl sulauks 
gaivios stovyklos.

Visiems, kurie parėmė stovyklą, stovyk
lautojai stipriai sušuko: „Ačiū, ačiū, 
ačiū!"

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 6 d. šeštadienį, 6.30 vai. vak., 

ukrainiečių salėje, 31 Bentinok Road, Not
tingham L. A. S. skyrius ruošia

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.
Paskaita — K. BIVAINIS.
Meninę dalį atliks dainininkai: mezzo 

sopranas V. GASPERIENĖ ir tenoras C. 
LEADWOOD; solo ir duetai. Deklamuoja: 
ERNA JURKŠAITYTĖ — HERRINGTON. 
Kanklės: E. VAINORIENĖ ir N. VAINO- 
RIŪTĖ.

Po trumpos programos bus bendri šo
kiai.

L. A. S. Skyriaus Valdyba

BIRMINGHAM AS
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS BIRMINGHAM!!

Šiais metais lietuviškasis sąskrydis Bir- 
minghame bus šiek tiek skirtingesnis nuo 
jau buvusių, nes jame numatoma didesnė 
meninė bei kultūrinė programa.

Programoje sutiko dalyvauti Londono 
choras, vedamas Justo Černio ir Londono 
tautinių šokių grupė. Meninei programai 
sudaryti yra pakviesta Birutė Valterienė, 
kuri vėliau ją paskelbs smulkiau.

Kultūriniai programai sudaryti pakvies
tas P. Dragūnas. Jis rūpinasi jaunųjų me
nininkų paroda ir konkursu. Šiai parodai 
yra nusamdyta atskira salė Dighbeth Ci
vic Centre. Visi jaunieji Anglijos lietuvių 
menininkai kviečiami dalyvauti konkursi
nėje parodoje. Profesionalai menininkai 
mielai kviečiami prisidėti savo dailės dar
bais.

Menininkai, kurie nori dalyvauti šioje 
parodoje, prašomi kreiptis į P. Dragūną, 
91 JAKEMAN ROAD. BIRMINGHAM, 12. 
Jis suteiks visas smulkesnes žinias apie 
būsimą parodą.

Birminghamo lietuviškoji kolonija kvie
čia atvykti ir bent kelias valandas pabūti 
jų svečiais.

MANCHESTERIS
SOCIALDEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMAS

Rugpiūčio 16 d. iš Anglijos ir Škotijos į 
Manchester! buvo suvažiavę liet, socialde
mokratai, įsijungę į LSDP Užsienyje D. 
Britanijos skyrių, ši organizacija, atšven
tusi savo veiklos sidabrinę sukaktį, puo
selėja gerus santykius su kitų tautų ben
draminčiais ir nuolat plečiasi. Didelį įna
šą į jų veiklą yra padarę Škotijos lietu
viai.

Susirinkimas išrinko naują vadovybę: 
pirm. K. Tamošiūnas, nariai — J. Vilčins
kas, V. Motuzą. A. Pupelis, A. Jovaras ir 
S. Lauruvėnas. Rev. komisija: P. Dzidoli- 
kas ir L. Pūras.

Po pranešimo apie disidentus komunis
tiniuose kraštuose, kurio klausėsi pilna sa
lė, sekė vaišės ir diskusijos dėl ateities 
veiklos.

SKELBIMAS
Parduodama vartota lietuvišku raidynu 

rašomoji mašinėlė OLYMPIA. Kaina 
£25.00. Terautis tel. 940-63-77.

PETERBOROUGH
RETA LIETUVIŠKA IŠKILMĖ

Rugpiūčio 31 d. čia iš Nottinghamo at
vyksta lietuvis kunigas ir 15 valandą Ste
pono ir Olgos Vaitkevičių rezidencijoje 
325 Eastfield Rd. atlaikys lietuviškas pa
maldas, kurios Peterborough bebuvo prieš 
kelis dešimtmečius, savininkų dukrelė Ma
rytė priims pirmąją šv. Komuniją. Taip 
pat ir visi, kas tik pageidaus. Išpažinčių 
klausoma ten pat prieš pamaldas.

Vietiniai ir plačių apylinkių lietuviai su 
šeimomis ir bičiuliais šioje retoje iškil
mėje laukiami.

Po pamaldų šeimininkai visus pavaišins, 
o nottinghamiškis Lietuvių židinys paro
dys liet, skaidrių ir duos liet, muzikos.

VOKIETIJA
DR. JURGIO GURKLEVIČIAUS 

SUKAKTIS
Vokietijoj vis dar tebėra Labour Servi

ce daliniai, kurie dirba įvairius darbus 
prie JAV armijos. Jų tarpe yra ir lietu
vių. Vienas iš jų yra dr. Jurgis Gurklevi- 
čius, gyvenąs Miesau kaime ir iki liepos 
galo tarnavęs Labour Service kaip gydy
tojas. Dabar jis jau pensininkas. Gimė 
1910 m. liepos 30 d. Rygoje. 1913 m. su tė
vais grįžo Lietuvon, 1930 m. baigė gimna
ziją Šiauliuose. Atlikęs karinę tarnybą 
Karo mokykloje ir pakeltas atsargos jn. 
leitenantu, pradėjo studijuoti mediciną 
Kaune. Studijas netrukus nutraukė, o 
1941 m. su tėvais repatrijavo Vokietijon. 
Po karo vėl ėmėsi medicinos studijų ir 
1949 m. jas užbaigė. Tada ėmė dirbti kaip 
gydytojas DP stovyklose, o, berods, nuo 
1952 m. stojo į Labour Service tarnybą. 
1955 m. buvo sunkiai sužeistas eismo ne
laimėje, bet po ilgo gydymo vėl atgavo jė
gas, nors pusiausvyros nenulaiko nė šian
dien.

Šalia gydytojo profesijos dr. Gurklevi- 
čius nevengė ir lietuviško darbo. 1969-1971 
m. jis buvo Miesau LB apylinkės pirmi
ninku, o 1971 m. taip pat pirmininkavo LB- 
Tarybos rinkimų komisijai. Jubiliejus bu
vo atšvęstas 1975 m. rugpiūčio 16 d. Apy
linkės narių ir kitų bičiulių bendrą dova
ną įteikė Miesau LB apylnkės vicepirmi
ninkas Juozas Nevulis, o po jo dar kalbė
jo dr. Stasys Sereika, kun. Bronius Liubi- 
nas ir maj. Juozas Venckus.

ŠVEICARIJA
SEMINARO DARBAS CIURICHO 
UNIVERSITETE APIE LIETUVĄ

Kaip jau daugeliui žinoma, Ciuriche 
veikia lietuviškų šokių grupė „Viltis“, su
daryta iš šveicarų intelektualų (daktarų, 
studentų ir t. t.). Tai tikrai idealistų bū
relis, nes jie savais pinigais samdosi repe
ticijų salę, apmoka kelionės ir kitas išlai
das. Kartais juos paremia ir tie, kurie 
kviečia šokti. Grupės vedėja — vieninte
lė lietuvaitė J. Stasiulienė.

Viena tos šokių grupės dalyvė, Ciuricho 
universiteto studentė Maria Berger-Gys- 
ling, studijuojanti meno istoriją, pasirin
ko seminaro darbui temą „Susitikimas su 
exilio lietuviais“. Savo darbe ji pirmiausia 
supažindino seminaro klausytojus su lie
tuvių kilme ir jos istorija, kurios amžius 
siekia daugiau kaip 700 metų. Toliau nu
rodo ir tuos sunkumus, kuriuos išgyveno 
iš savo gimtojo krašto išvaryti lietuviai, 
bet kurie su savim išsinešė brangiausią 
turtą, lietuvio meilę menui, ypač tauti
niams šokiams ir dainoms. Meilė menui 
lietuviams yra įgimta, nes, kaip mes žino
me, lietuviai eina į lauko darbus dainuo
dami, dainuoja dirbdami, ir grįžta iš dar
bo dainuodami. Lietuvis visus savo var
gus ir džiaugsmus išreikšdavo dainose ir 
tautiniuose šokiuose. Tautinius šokius lie
tuviai šokdavo apsirengę šventadieniniais 
įvairiaspalviais lininiais drabužiais. Smul
kiai aprašydama vyrų ir moterų drabu
žius ir jų puošnumą, ji pabrėžė lietuvio 
meilę gintarui, kuris randamas Baltijos 
pajūry. Toliau seka visa eilė lietuviškų 
tautinių šokių pavadinimų, kurių kiekvie
nas atskirai išanalizuojamas, nurodant, 
ką norima tuo šokiu išreikšti, kokį vaid
menį vaidina toji išraiška lietuvio gyveni
me.

Baigdama prelegentė tarė dar porą žo
džių ir apie lietuvių kalbą. Kad toji kalba 
yra skambi ir melodinga, tai ji pati įsiti
kinusi per Šventuosius Metus Romoje, kur 
jai teko sutikti žmonių, tarpusavy kalban
čių lietuviškai. Esą gaila, kad šitie lietu
vių turtai, meilė menui, kalba, tautiniai 
šokiai ir drabužiai didžiojo brolio iš rytų 
rusinami, įvedant pradžios mokyklose nuo 
pirmos klasės privalomą rusų kalbą, j lie
tuviškas dainas įspraudžant rusiškas me
lodijas, lietuviškus tautiškus ženklus tau
tiniuose drabužiuose pakeičiama rusiškais 
ir t. t.

Prelegentė į seminarą atėjo apsirengusi 
lietuviškais tautiniais drabužiais. Prieš 
pradedant skaityti, prie jos priėjo semi
naro vedėjas prof. A. Niederer, pagyrė 
jos gražius drabužius ir pasveikino, nors 
paprastai jis to seminaro paskaitininkams 
nedaro. Po paskaitos buvo, kaip įprasta, 
teikiami klausimai, į kuriuos paskaitinin
ke gražiai atsakė. Seminarui pasibaigus, 
jo vedėjas padėkojo už tokį įdomų ir 
kruopščiai paruoštą darbą. Žinoma, neap
siėjo ir be išsišokėlių, kurių ir Ciuriche 
nestinga. Jiems jau vien didžiojo brolio 
negerų darbų paminėjimas yra tas pats, 
kas jaučiui raudona skara.

Albinas

Skautiškuoju keliu
26-JI SKAUTŲ VASAROS STOVYKLA 

SODYBOJE
Vairuojant automobilį Hampshire ke

liais Headley Park link, ateina galvon 
daug praėjusių skautiškų stovyklų, daug 
pažįstamų veidų, kurių dėl įvairių prie
žasčių jau nebematom — vieni išemigra
vo i tolimas šalis, kiti nebesidomi ar pase
no. Bet žinau, kad vistiek pamatysiu nors 
dalį tų veidų, su kuriais praėjusiais me
tais paskutinę stovyklavimo dieną atsi
sveikinau...

Štai ir ‘New Inn*, ir keliukas pro smėlio 
kasyklas. Širdis pradeda smarkiau plakti. 
Štai Lietuvių Sodybos vartai, kuriuos pra
važiuoju ir sustoju mažoj įlankoj po me
džiais. Lipu iškastais laiptais ir prisime
nu, kaip prieš daug metų padėjau juos kas
ti... Ir vėl žiūriu į žolėm apaugusį skautiš
ką stalą, kuris jau daugiau kaip prieš 20 
metų Sodybos miške padarytas. Žiūriu į 
ąžuolą, į kurį, jaunesnis būdamas, Jaras 
korėsi to stalo fotografuoti...

Žiūriu į apžėlusią stovyklavietę, kuri 
greitai pakeis išvaizdą — bus palapinės, 
stovyklos vartai, kryžius; bus juoko, pokš-

STOVYKLOS VADOVAI IR SVEČIAI
Pirmoj eilėj: stovyklos viršininkas s. v. 

v. si. R. Valteris, kun. Šulcas, vyr. skauti
ninkas P. Molis, rajono vadeivė ps. J. Traš- 

tų ir žaidimų; bus laužų, dainų ir to keis
to jausmo, kuris mane metai iš metų vi
lioja ir traukia į vasaros stovyklą.

Na, užtenka nostalgijos — reikia imtis 
darbo. Mergaičių stovyklavietėje Gedimi
nas Girėnas jau suorganizavęs traktorių 
palapinėms iš Sodybos atvežti. Pirma bal
ta ‘Piramidė1 jau kelia nosį į dangų... Dar 
truputį paprakaitavus, trys palapinės sto
vi savo vietose ir stovyklos vaizdas daro
si aiškesnis. O saulė kaitina kaip žarija, 
prakaitas varva. Reikia užsukti į Sodybą, 
pasisveikinti su vedėju Justu Snabaičiu ir 
kaip nors padaryti, 1:2d kūno skysčių ba
lansas pasiliktų pastovus...

šeštadienį anksti iš ryto šokom į darbą, 
nors saulė jau beveik nuo aušros kaitina
— tuoj bus pravestas vandentiekis, iškas
tos visos ‘reikalingos* duobės ir privežta 
malkų virtuvės ir laužo reikalams. Po to 
nuvilkom kojas į baseiną. O, kaip malonu!

Vakare atvyksta autobusas iš ‘šiaurės* 
ir pasimato mieli veidai — Janina Traš- 
kienė, Antanas Jakimavičius, Juozas Mas
lauskas — vadovai, kurie metai po metų 
pašvenčia savo atostogas šiai stovyklai. 
Gaila, kad šiais metais jų taip nedaug. Iš 
tikrųjų net buvo abejonės, ar iš viso šiais 
metais stovykla dėl vadovų trūkumo įvyks. 
Nors Juozas stovyklon atvažiavo, bet sa
vaitei įpusėjus, jis turės keliauti į Norve
giją kartu su Vyteniu Zinkum ir vyriau
siu skautininku Petru Moliu lietuviams 
skautams pasaulinėj jamboree atstovauti.

Spaudžiam rankas ir sėdam prie stalo 
valgyti vakarienės. Maistas šiais metais 
buvo ruošiamas Sodybos virtuvėje — taip 
susitarta su Sodybos vedėju.

Sekmadienio rytą jau plevėsuoja vėlia
vos ant stiebų — stovyklaujame oficialiai. 
Kun. Hermanas Šulcas laiko Mišias, į ku
rias gausiai atsilanko vasarotojai iš Sody
bos.

Štabo posėdyje pasiskirstom pareigomis 
ir suorganizuojam dienotvarkę. Buvo nu
tarta šiais metais daugiau laiko paskirti 
sportui ir žaidimams, nes dėl mažo sto
vyklautojų skaičiaus nebūtų praktiška 
bandyti pravesti pilnos programos.

Vakare oficialus stovyklos atidarymas
— įsakymai, pareigų paskirstymai. Po to 
pirmasis ‘susipažinimo1 laužas, o po jo 
naktiniai žaidimai — vėliavos vogimas. 
Tie žaidimai visiems labai patiko. Po jų 
visi išvargę miegojo kaip pritrenkti!

Pirmadienį baigti stovyklos įrengimai
— vartai, stalas (prie jo labai daug padė
jo ‘senas vilkas* Rimantas Šova. Ačiū 
jam!).

Šioje 26-toje stovykloje taip pat turė
jome malonų svečią iš Amerikos. Tai vy
riausias skautininkas Petras Molis, kuris, 
važiuodamas į pasaulinę jamboree Norve
gijoje, aplankė mus ir praleido porą die
nų mūsų tarpe. Jis mums davė daug pa
raginimų ir patarimų ir net vieną vakari
nį laužą padėjo pravesti! Pirmadienio va
kare vyresnieji vadovai kartu su skautų 
rėmėjų būreliu jam suruošė išleistuves ir 
palinkėjo gero vėjo.

Stovyklos dienos, saulei gražiai bešil- 
dant, prabėgo kaip akimirka. Tai gražios 

stovyklos požymis. Niekas nelaukė laiko 
važiuoti namo... Žaidėm tinklinį, stalo te
nisą. futbolą, plaukėme baseine, bandėme 
meškerioti, o vakare prie laužo dienos 
nuotykius prisiminėme per stovyklos ofi
ciozą „Taukuotą Puodą“, kurio redakto
rius šiais metais buvo Algis Silnickas. Rei
kia pažymėti, kad „Taukuoto Puodo“ re
dagavimas yra vienas iš svarbiausių sto
vyklos darbų, nes jis yra kiekvieno vaka
rinio laužo centrinis punktas. Bet, atrodo, 
kasmet darosi sunkiau su lietuvių kalba. 
Pasitaiko, kad gražiai ir sąmojingai para
šyto „Taukuoto Puodo“ dalis klausytojų 
nesupranta... Tai labai gaila.

Per savaitę buvo suruošti bent du pasi
linksminimai Sodybos salėje, šiais metais 
neturėjome jokių drausmės ar elgesio pro
blemų — visi stovyklautojai klausė vado
vų ir pareigas atliko sąžiningai ir gražiai

Saulėtos ir karštos dienos staiga laiki
nai pasibaigė. Ketvirtadienį, tinklinį be
žaidžiant, dangus apsiniaukė ir pradėjo 
lietus pilti kaip iš kibiro, ir dar su perkū
nija ir žaibais! Ilgai skautams ištarnavu
sios palapinės tokio lietaus neatlaikė. Su
šlapo miegamieji maišai ir net atsarginiai 
drabužiai. Padėtis buvo rimta, nes atrodė, 

kienė, rajono vadeiva v. s. J. Maslauskas. 
Antroj eilėj: skautai vyčiai — V. Zinkas, 
A. Silnickas, G. Girėnas ir stovyklos kape
lionas kun. A. Geryba.

kad įsismaginęs lietus nebesustos. Į pagal
bą atėjo Sodybos vedėjai ir vaikus tą nak
tį priglaudė Sodyboje.

Laimingu būdu kitą rytą mus vėl pabu
dino saulė. Visi šoko džiovinti guolius ir 
drabužius; stovyklautojų moralė vėl paki
lo.

Stovyklai baigiantis, pasirodė vėl vete
ranų veidai. Štai jau nuo trečiadienio ar 
ketvirtadienio O'Brien šeimos nariai mai
šosi po stovyklavietę. Penktadienio laužui 
baigiantis, kaip viesulas žalia ‘Cortina' at
švilpė Jaras Alkis, o stovyklos užbaigimo 
proga savo mėlynas akis parodė Daina 
Traškaitė...

Pagaliau ir šeštadienis. 15.30 vai. renka
mės prie vėliavos, kur jau laukia būrys 
svečių ir Sodybos vasarotojų. Vyksta už
baigimo ceremonijos, įsakymai, padėkos, 
kalbos. Žodį taria Rajono Vadas (ir DBLS 
pirmininkas) Jaras Alkis, kun. J. Sakevi- 
čius ir J. Vlčinskas. Skirtoji pavyzdingiau
siai mergaitei dovana šais metais teko 
Shelley Pažėraitei, o pavyzdingiausiam 
berniukui — Eduardui Janulevičiui. Tos 
dovanos skiriamos kasmet, kad paragintų 
jaunus stovyklautojus gražiai elgtis ir 
duotų tikrą skautišką — lietuvišką pavyz
dį-

Baigimo ceremonijos šiais metais buvo 
greit užbaigtos, nes saulės atokaitoje ilgai 
stovėti nenorėjo nei skautai, nei svečiai. 
Pagaliau tradicinis užbaigimo laužas su 
dainom, juokais ir šūkiais. Jei apie tuos 
laužus skaitytojai norėtų daugiau žinoti, 
tai kviečiame kitais metas juose asmeniš
kai dalyvauti, nes rašytu žodžiu neįmano
ma perduoti žaliame miške prie liepšno- 
jančo laužo pakilios lietuviško jaunimo 
nuotaikos.

Ir nesinorėjo važiuoti namo stovyklai 
pasibaigus — tai buvo nors viena iš ma
žiausių, bet tikrai viena iš gražiausių sto
vyklų.

Iki pasimatymo ateinančiais metais!
Rimantas Valteris

KAS TURI?
TURINTIEJI ARĖJO VITKAUSKO 

RAŠTŲ, iškarpose ar leidiniuose, Ameri
koje ar Lietuvoje nuo 1919 metų, prašomi 
parduoti ar paskolinti nukopijavimui 
(Gal kas turi ir Škotijoj leistą „Angleka- 
sį“?). Arėjas Vitkauskas, 309 Varick Sb 
Jersey City, N. J. 07302.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — rugsėjo 7 d., 12.30 v. ŠV 

Mišios už Lietuvą.
HUDDERSFIELDE — rugsėjo 14 d., 1 vai 
ROCHDALE — rugpiūčio 24 d., 11.30 va! 
MANCHESTER rugpiūčio 31 d., 11 vai 
PETERBOROUGH — rugp. 31 d., 15 vai. 
325 Eastfield Rd., S. O. Vaitkevičių rezi
dencijoje. Kviečiame vietinius tautiečiui 
su šeimomis ir iš plačių apylinkių.
NOTTINGHAME — rugp. 31 d., 11.15 vai, 

Lietuvių Židinyje.
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