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Viltys ir pavojai
Anglai turi eiliuotą pasakėlę, kaip vie

na lady iš Rygos raita jodinėjo ant liūto, 
kol pagalimu pati atsidūrė to liūto pilve. 
Tokią pasakėlę (šį kartą politinę) pradė
jo plačiai pasakoti Vakarų.Europos komu
nistų partijų vadai. Ji pasidarė ypačiai 
populiari, kai L. Brežnevui iki šiol vis dar 
nepasisekė sušaukit! Europos komuninių 
atstovų konferencijos, kurioje turėtų iš
ryškėti Sov. Sąjungos primatas.

Nuo to primato kaip tik Vakarų Euro
pos komunistai ir atsisako. Svarbiausia, 
kad jų draugystę atvirai ir vis stipriau 
palaiko Rytų iir Vidurio Europos vadina
mosios liaudies respublikos: Lenkija. Ju
goslavija, Rumunija Bulgarija.

Daugiausia dėmesio vertas yra Prancū
zijos (M. G. Mareliais) ir Italijos (Senri- 
eoco Berlinguer) komunistų vadų dviejų 
konferencijos komunikatas. Jame šie dvie
jų didižausių Vakari; Europoje komunis
tų partijų vadai viešai deklaruoja demo
kratijos principą. Jie skelbia, kad komu
nistams gavus kurioje nors valstybėje 
daugumą parlamente, jie nebandytų įves
ti nuolatinės diktatūros, bet valdytų pa
gal to krašto konstituciją ir, terminui pa
sibaigus, skelbtų naujus rinkimus. Be to. 
juodu kreipėsi ; Europos socialistų parti
jas ir „kairiojo sparno katalikus“, kvies
dami bendromis jėgomis kurti „naują Eu
ropos bendruomenę“.

Ta pačia proga paskelbta, kad kiekvie
no krašto komunistų partija privalo tu
rėti laisvę savo numatytiems uždaviniams 
vykdyti. O taip pat laisvę kviestis į ben
drą kovą prieš kapitalizmą kitas opozici
nes partijas, neatsižvelgiant, kokiais var
dais jos besivadintų. Ypatingas dėmesys, 
be abejo, kreipiamas į socialistus.

šitoks italų-prancūzų komunistų vadų 
pareiškimas turi du tikslus. Pirmiausia 
parodyti Maskvai, kad jos dominavimo 
dienos yra praėjusios ir kad iki šiol skelb
tasis marksistinis dogmatizmas yra atgy
venęs. Kiekvienas kraštas turi teisę kurti 
„tautinį“ komunizmą, labiausiai tinkantį 
vietos sąlygoms ir gyventojų charakteriui. 
Aišku, Maskvai tokia teorija yra nepriim
tina. Tuo labiau, kad ji nori turėti savo 
pusėje visos Europos komunistus kovoje 
su „askalūne“ Kinija. Tai yra pagrindinė 
priežastis, kodėl nesiseka susitarti dėl 
bendrojo visos Europos komunistų kon
greso datos ir programos.

Antroji, gal dar sverbesnė, priežastis 
yra 'parodyti savų kraštų gyventojams, 
kad velnias nėra toks blogas, kaip „pama- 
liavotas“. Ne paslaptis, kad Italijos ir 
Prancūzijos komunistai savo narių tarpe 
turi ne įtik valdžios pareigūnų, miesto bur
mistrų, bet ir klebonų. Ten daugelis tiki, 
kad senoji kapitalistinė sistema yra atgy
venusi, kad turi būti sukurta nauja socia
listinė bendruomenė. Tačiau per rinkimus 
komunistų partijos iki šiol nepajėgė gau
ti daugumos, nes gyventojai bijojo dviejų 
dalykų: priklausomybės nuo Maskvos ir 
komunistų apgaulės, kad kartą valdžion 
patekę, jie pamirš visas demokratijas ir 
įsives nebepakeliamą diktatūrą. Štai ko
dėl buvo išleistas minėtasis komunikatas 
ir pasistengta, kad jis būtų kuo plačiau 
pagarsintas.

Deja, realybėje dalykai atrodo kiek ki
taip. Pirimausia, šitokiems Vakarų komu
nistų „svaičiojimams“ nepritaria L. Brež
nevas, pareikšdamas, kad nereikia vengti 
smurto, jei jis padeda užgrobti valdžią. 
Tokiu jo patarimu kaip tik pirmieji ir 
bandė pasinaudoti vakariečiai komunistai 
Portugalijoje.

Kad komunistai nėra linkę į visuotinį 
demokratėjimą, rodo Jugoslavijos pavyz
dys. Atsiskyręs nuo Stalino ir įsivedęs 
„tautinį“ komunizmą, prezidentas Tito ir 
negalvoja apie demokratinę opoziciją ar 
parlamentą.

Prileiskime, kad Prancūzijos ir Italijos 
komunistinių liūtų maurojimas yra nuo
širdus. Sakykime, kad laimėję rinkimus, 
jie tikrai nepasmaugtų demokratijos. Bet 
kas gali garantuoti jų pačių ateitį. Ar 
atėjus į valdžią, jų neištiks toks pat liki
mas, koks ištiko Dubčeką Čekoslovakijo
je? Anas taip pat svajojo apie „liberalisti- 
nį komunizmą“, kol atsidūrė miško kirtė
jų brigadoje ...

Didžiausias pavojus, žinoma, gresia ko
munistų bendradarbiams, neatsižvelgiant 
į tai, kam jie atstovauja. Komunistams 
laimėjus, šių bendradarbių pagalba nebe
būtų reikalinga. Jie tikrai atsidurtų pra
džioje minėtos Rygos' aristokratės padė
tyje. Atrodo, kad klausimas, ar verta eiti 
su velniu riešutauti, europiečiams, kurių 
tarpe ir mes gyvename, dar niekada ne
buvo toks aktualus, kaip šiandien.

Lucanus

NAUJAS BOMBONEŠIS
Ką tik pasirodęs Janes „Ali the Worlds 

Aircraft“ žurnalas aprašo naują sovietų 
bombonešį ,,Suchoj 19“, skirtą specialiai 
britų kariniams įrengimams šnipinėti. Jis 
esąs viršgarsinis, aprūpintas modemiškais 
sekimo instrumentais ir labai sunkiai su
sekamas.

o

UŽPULTAS J. RAJECKAS
Gauta žinių, kad lapkričio 24 d. Vašing

tone buvo banditų užpultas ir sužalotas 
Lietuvos pasiuntinys Vašingtone J. Rajec
kas.

PRAŠO PAGALBOS
Du Maskvos kunigai, G. Janunin ir L. 

Regelson, kreipėsi į Pasaulio Bažnytinę 
Tarybą, posėdžiaujančią Nairobi mieste, 
prašydami padėti persekiojamiems krikš
čionims Sov. Sąjungoje. Laiško autoriai 
pasmerkė Pasaulio Bažnytinę Tarybą, kad 
ji tyli, matydama, kaip naikinama Rusi
jos ortodoksų bažnyčia. Nurodoma, kad 
nuo 1922 m. tūkstančiai kunigų, vienuo
lių ir tikinčiųjų buvo sunaikinta. Tie du 
kunigai nurodė net, planą kaip padėti 
persekiojamiems krikščionims, įskaitant 
7 lietuvius, įkalintus už šv. Rašto spaus
dinimą ir platinimą. Juodu kluasia, kodėl 
Pasaulio Bažnyčių Taryba remia, perse
kiojamus Pietų Afrikos ir kituose kraš
tuose. bet užmerkia akis prieš baisią prie
spaudą Sov. Sąjungoje. Šių dviejų kuni
gų laiškas buvo išspausdintas Kenijos 
krikščionių laikraštyje „Target“.

G. MIKELL TELEVIZIJOJE
Britų ITV televizijos Crossroads seriji

nėje programoje pasirodo ir lietuviškos 
kilmės aktorius George Mikeli (Mikelai- 
tis). Lapkričio 25 d. jis ten vaidino inži
nierių Warren, kuris pasipasakoja esąs iš 
Lietuvos kilęs Varnaitis, baigęs universi
tetą Anglijoje ir pakeitęs savo pavardę į 
Warren. Ta proga jis primena, kad Lietu
va šiuo metu yra rusų okupuota.

GEN. FRANCO IŠKELIAVUS
Europos spauda nesiskubina reikšti mi

rusiam gen. Franco pagarbos, nes jis per 
36 metus valdė Ispaniją kaip neribotų tei
sių diktatorius. Nors jo kietas režimas bu
vo užgniaužęs demokratinį judėjimą Ispa
nijoje, bet, iš kitos pusės, jo valdymo me
tu krašte buvo talka ir metai iš metų vy
ko vis didesnis ūkiškas atkutimas.

Apie gen. Franco vaidmenį antrojo pa
saulinio karo metu sir Alexander Cado
gan savo atsiminimuose taip pasisako:

„Gen. Franco būtų galėjęs padaryti 
Gibraltarą neprieinamą, tačiau jis paskel
bė Ispanijos neutralitetą ir per visą karo 
metą Hitleriui ir Mussoliniui rodė tik ga
na šykštų dėkingumą".

Britų spauda pripažįsta, kad Hitleris 
karo metu būti; mielai dovanojęs Gibral
tarą Ispanijai už įstojimą į karą. Franco 
tos dovanos atsisakė ir tuo būdu žymiai 
palengvino Anglijai laimėti karą. O kai 
Hitlerio divizijos pralaimėjo prie Stalin
grado, tai gen. Franco ne tik atšaukė iš 
Rytų fronto savo vienintelę „mėlynąją di-
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viziją“, bet taip pat pertvarkė vyriausy
bę. Komentuodamas Franco elgesį, „Dai
ly Telegraph“ (lapkr. 21 d.) rašo: „Fran
co pateks į istoriją vien už tai, kad Hitle
riui įbauginus ir apgavus pusę Europos 
valstybių vadų, jis drąsiai jam pasiprie
šino. Kodėl vokiečiai, turėdami anuo me
tu geriausią pasaulyje tankų armiją ir 
stovėdami prie Pirenėjų sienos, nepatrau
kė 1940 metų rudenį per Ispaniją? Atsa
kymo reiktų ieškoti tų metų spalio mėne
sį įvykusiame Hendaye garsiame pasima
tyme, po kurio Hitleris pareiškė geriau 
sutiksiąs leisti ištraukti du dantis, negu 
vėl pasimatyti su gen. Franco.

Jeigu gen. Franco būtų parašęs atsimi
nimus, tai vien tik dėl šilo susitikimo bū
tų verta juos skaityti. Vokiečiai lengvai 
galėjo persiristi per Ispaniją, užimti Gib
raltarą ir užblokuoti Viduržemio jūrą. 
Franco juos nuo to atkalbėjo ir pakreipė 
karo eigą nauja linkme."

M. FRASER NEKEIČIA PAŽADO
Į Latvijos nepriklausomybės šventės iš

kilmingą minėjimą Melbourne buvo pa
kviestas ir laikinai min. pirmininko pa
reigas einąs Malcolm Fraser. Pačiam ne
galėjus atvykti, jo sveikinimą perskaitė 
užs. reik, ministras A. Peacock. Min. 
pirm. M. Fraser dar kartą užtikrino, jog 
ne tik atšauks Whitlamo padarytą Balti
jos kraštų pripažinimą, bet leis latviams, 
estams ir lietuviams atidaryti savo kon
sulatus su pilnom teisėm. Žinoma, jeigu 
partija laimės greitai įvykstančius rinki
mus.

MEDAUS BREŽNEVUI
Kremliaus remiama. Pasaulio Taikos 

Taryba savo taikos auksinį medalį šiais 
metais paskyrė L. Brežnevui. Medalis pa
skirtas „už kovą dėl įtampos sumažinimo 
pasaulyje“.

Šveicarijoje esąs Laisvės ir Žmogaus 
Teisių Fondas paskyrė 1.000 svarų premi
ją sovietų darbo stovyklų kaliniui, fizikui 
K. Liubarskiui, areštuotam 1972 m.

ĮSPĖJO VIENAS KITĄ
Dr. Kissingeris viešoje kalboje pareiš

kė, kad jeigu Sov. Sąjunga nesiliaus kiš
tis į Angolos reikalus, Amerika bus pri
versta atitinkamai reaguoti. Tą pačią die
ną L. Brežnevas, sveikindamas Čekoslo
vakijos prezidentą Husak, Kremliuje įspė
jo Vakarus, kad vienintelė alternatyva, 
atlydžiui nepasisekus, esąs šaltasis karas, 
kuris lengvai galįs pasikeisti -į „karštą“ 
To siekią Vakarų imperialistai ir nuo so
cializmo atsimetę prisiplakėliai (Kinija).

TITO UŽUODŽIA MEŠKĄ...
Tokiu pavadinimu „Daily Telegraph" 

lapkričio 11 d. įsidėjo vedamąjį. Jame sa
koma, kad 83 metų Jugoslavijos preziden
tas Tito yra pasiryžęs sutvarkyti atska
lūnus, siekiančius įtraukti Jugoslaviją į 
Sov. Sąjungos ir Varšuvos pakto orbitą. 
Tačiau laikraštis žiūri į šį reikalą iš kito 
taško. „Jugoslavijai įsijungus į Varšuvos 
paktą ir rusams įsteigus laivyno bazes 
Adriatikoje, būtų katastrofa, kurią Nato 
kraštai vargiai pergyventų. Turint galvoj 
turkų — graikų kivirčus dėl Kipro, padė
tis pasidarytų dar sunkesnė. Italija būtų 
neutralizuota arba sukurtų „itališko sti
liaus komunistinę vyriausybę“. Rusija iš
naudojanti Jugoslavijos tautinių mažumų 
nesantaiką ir teikianti joms pagalbą. Esą, 
nereiktų per daug stebėtis, jei vieną dieną 
čia pasikartotų 1968 m. Čekoslovakijos 
įvykiai. O ką daro Nato kraštai, tokiems 
įvykiams sutikti?
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ir dukterėčios staigios ir netikėtos 
mirties nuoširdžiai užjaučiame
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FAKTAI STEBINA PASAULI
Britų žurnalistas B. Levin, perskaitęs 

per kelias dienas spėjusį išgarsėti Amnes
ty International raportą (Prisoners of 
Conscience in the USSR) pareiškė, kad ja
me tiek daug suglaustas medžiagos ir fak
tų, rodančių, kaip Sov. Sąjungos pareigū
nai laužo savo pačių įstatymus, kad nega
lima išrinkti, kuris ji; svarbesnis ir.ver
tas didesnio dėmesio. Norėdamas pacituo
ti bent keletą ištraukų, jis sakosi pasiju
tęs kaip lE.uridano asilas prie kelių šieno 
krūvų, nežinodamas, iš kurios pirma pra
dėti.

Labai vykusiai šį raportą apibūdino ki
tas britų žurnalistas Ferdinand Moun 
(Dally Mail, lapkr. 19 d.).

Be kita ko, jis ten sako: „Tos pigiųjų 
knygų, kaip Penguin, leidyklos, kurios 
taip stropiai skelbia duomenis apie netei
sybes Afrikoje ir Pietį; Amerikoje, turėtų 
nepraleisti progos paskelbti teisybę apie 
režimą, kurio tironija pralenkia visas ki
tas. Niekas nežino, kiek politinių kalinių 
yra Sov. Sąjungos stovyklose ir kalėji
muose. ČIA, pasiremdama satelitų foto
grafijomis, skaičiuoja, kad jų ten esama 
2 milijonai. A. Sacharovas priskaičiuoja 
apie 1.7 mil.

„Per pusę šimtmečio žmonės buvo žu
domi, kankinami, marinami badu, išplė
šiami iš savo šeimų, ir, jei kuriam pasise
ka sugrįžti, tai jis yra palaužtos dvasios 
ir kūno būtybė. Procesas vyksta toliau. 
Gulago salynas vis pasipildo. Technika 
nepasikeitė nuo Stalino laikų, tik skai
čius šiek tiek sumažėjo.“

„įsidėmėtinas vienas įdomus faktas: vi
same Amnesty International raporte nėra 
nei vienos bylos, kur politinis kalinys bū
tų išteisintas.“

„Ir vistiek mes turime klausytis sovie
tinių pareigūnų pasakų apie sovietinę 
teisę ir stebėti, kaip jie pasirašo Helsin
kio deklaraciją ir ratifikuoja JT Tarptau
tines Žmogaus Teisių sutartis. Iš tikrųjų 
yra aišku, kad nėra jokios sovietinės tei
sinės sistemos, kokia ji turėtų būti, ir nie
kad jos nėra buvę. Ten veikia kitokie tei
siniai standartai: teismo įstatymai turi 
nusileisti partijos įstatymams“.

„Stalino 1936 m. konstitucija pažadėjo 
religijos, žodžio, susirinkimų, demonstra

Segios DIENOS
— A. Sacharovas įgaliojo savo žmoną, 

šiuo metu esančią Italijoje, paimti jo No
belio premiją.

— Britų parlamente buvo diskutuoja
mas klausimas, kodėl rusų inspektoriai 
vizituoja ir apžiūri fabrikus, iš kurh; jie 
perka prekes. Šiuo metu D. Eirtanijoje 
esą 71 rusų inspektorius.

— Manoma, kad prie Isle of Wight nu
skendęs sovietinis žvejybos laivas „Gori- 
zont“ yra vienas pačių naujausių iš plau
kiojančių žuvies fabrikų, kuris kaštuoja 
apie 5 mil. svarų.

— Sinajaus dykumoje nukrito Izraelio 
mokomasis lėktuvas, kurio 20 žmonių įgu
la užsimušė.

— Kiniečiai sakosi suradę būdą iš anks
to numatyti žemės drebėjimą. Be instru
mentų, čia dar padedąs gyvulių elgesio 
prieš žemės drebėjimą pasikeitimas.

— Trys olandų prof, sąjungų vadai at
metė pakvietimą lankytis Sov. Sąjungo
je. motyvuodami, kad ten prof, sąjungos 
neturi pilnos veikimo laisvės.

— Tris kartus apdovanotas Lenino or
dinu dr. A. Vyšnevskis (69 m.) staiga mi
rė Maskvoje.

— „Neues Deutschland“ (R. Vokietija) 
rašo, kad negalint susitarti dėl progra
mos, Europos komunistų konferencija vėl 
atidėta.

— Švedijos katalikų misijonieriai Bur
undi (Afrikoje) surado šešerių metų ber
niuką, gyvenantį su beždžionėmis. Jis ne
kalba ir vaikšto keturiomis.

— Olandas dr. Herrema, kurį Airijoje 
buvo pagrobę teroristai, paskelbtas Airi
jos garbės piliečiu.

— Selskaja Žizn pranešimu, ateinan- 
Brežnevo įpėdiniu numatomas ukrainie
čių kilmės politbiuro narys A. Kirilenko.

— Selskaja Žizn pranešimu, ateinan
čiais metais Sov. Sąjungos javų derlius 
galįs būti vėl blogas, nes kai kuriose sri
tyse nespėta laiku pasėti žieminių javų.

— Pasaulio Bažnyčių Tarybos susirin
kime Kenijoje škotų pastorius Jack Glass 
platino atsišaukimus, reikalaujančius lik
viduoti katalikus, komunistus ir teroris
tus.

— Vakaruose paskelbtas Ukrainos orto
doksų kunigo Romaniuk laiškas popiežiui, 
kuriame jis prašo užtarti persekiojamus 
tikinčiuosius.

— Gauta žinių, kad ukrainiečių žurna
listas, kalinamas Mordavijoje, V. Čomo- 
vil atsisakė Sovietų pilietybės ir prašosi 
teisės emigruoti. Praėjusiais metais tą pa
tį padarė kitas ukrainietis — D. šumuk.

cijų laisves, o taip pat laisvę kiekvienai 
respublikai! išstoti iš Sov. Sąjungos. Iš tik
rųjų tai yra tik Sov. Sąjungos vitrinos de
koracija. Tikslas taip ciniškai ir absur
diškai prieštaraujančios įstatymams kon
stitucijos yra parodyti pasauliui Sov. Są
jungą, kaipo liberalią valstybę. Chruščio
vas kartą net pasakė, kad Sov. Sąjungoje 
iš viso nesą politinių kalinių.“

Straipsnio autorius klausia, kodėl be
veik badu marinami polit. kaliniai visada 
siunčiami dirbti į miškus, o ne į kolcho
zus, kuriuose trūksta darbininkų? Atsa
kymas paprastas — čia jie galėtų pasigau
ti atliekamą maisto kąsnį.

Toliau jis cituoja iš raporto E. Kuzne- 
covo pareiškimą, kuriame sakoma: „Aš 
mačiau kalinius, ryjančius vinis ir spyg
liuotos vielos gabalus, užsiuvančius savo 
lūpas ir akis, prisisiuvančius sagas prie 
nuogo kūno, prisikalančius lyties organus 
prie narų, prarijančius vielos kablius, ku
rių galai pritvirtinti prie durų, kad jas 
atidarantis išplėštų vidurius. Mačiau, 
kaip kaliniai lupa nuo savo rankų odą, 
kaip lašina savo kraują į naktinį puodą 
ir, sumaišę su duonos trupiniais, jį suge
ria; mačiau, kaip jie gyvi susidegina.“

Ir visa tai jie daro nebepernešdami sto
vyklinio žiaurumo, jausdamiesi esą nes
kaitai kankinami, bet negalį suleisti dan
tų į stovyklos viršininkų sprandą...

Paskutinioji priemonė yra beprotna
miai, kuriuose uždaromi nepalaužiami di
sidentai: vaistas sulphazin ir kitokie che
mikalai paverčia bepročiais ir pačius stip
riausius.

Tokie tai yra dalykai, kuriuos, pasirem
damas faktais ir gyvų liudininkų parody
mais, iškelia Amnesty International ra
portas.

PAVOJUS Iš VIDAUS
Britų konservatorių politikas ir parla

mento narys sir Keith Joseph pareiškė 
„New York Times“ korespondentui: „Ar 
mes, sėkmingai nugalėję Ispanijos karalių 
Pilypą, Kaizerį ir Hitlerį, būsime patys su
naikinti iš vidaus? Mus gali sunaikinti ap
gaulingos idėjos, kurios dabar yra labai 
madingos ir lengvai viską žudančios.“

— Iki praėjusios savaitės pradžios An
goloje užmušta 40.000 žmonių. Apie 1 mi
lijonas žmonių liko be pastogės.

— Daugiau kaip trečdalis JAV senato
rių pasirašė laišką Brežnevui, kuriame 
reikalaujama dr. Sacharovą išleisti j Oslo 
atsiimti taikos premijos.

— Iš Australijos sugrąžintas ir atiduo
tas teismui britų parlamento narys John 
Stonehouse per šešias savaites parašė 
knygą, kuri pavadinta Death of an Idea
list.

— Trys Čekoslovakijos parlamento na
rtai pareikalavo, kad Sov. Sąjungos ka
riuomenė, okupavusi kraštą 1968 m., būtų 
atitraukta.

— Britų elektronikos firma Plessey su
projektavo naują aklo lėktuvų nusileidimo 
instrumentą, kuris pralenkia visus iki šiol 
buvusius.

— Garsioji Olga Korbut pareiškė, kad 
jai nusibodusi gimnastika. Dabar ji norin
ti būti aktore.

— Buv. Sov. Sąjungos prezidentui Mi- 
kojanui sukako 80 metų. Ta proga jis ap
dovanotas Lenino ordinu.

— Duesseldorfe prasidėjo nauja, gal jau 
paskutinė nacių byla. Keturiolika žmonių, 
jų tarpe 5 moterys, kaltinami nužudę apie 
ketvirtį milijono įrenk i jos gyventojų Liub- 
lin — Majdanek stovykloje karo metu.

— Bonoje pasirašyta Vokietijos — Bul-. 
garijos ekonominio, kultūrinio ir politinio 
bendradarbiavimo sutartis.
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PARAŽTEJE^^
„I LAISVĘ" NR. 100

Žurnalo „J LAISVĘ“, kuri leidžia Lie
tuvių Fronto Bičiuliai, pasirodė sukaktu
vinis šimtasis numeris. Šio žurnalo pra
džia siekia 1943 melus, kan jis pasirodė po
grindyje Lietuvoje. Iki antrosios bolševi
kų okupacijos buvo išleista 34 „Į LAISVĘ“ 
numeriai. Dar trys numeriai pasirodė 1948 
m. Vokietijoje. O nuo 1953 m., įgavęs mo
derniško žurnalo išvaizdą ir gabaus re
daktoriaus J. Brazaičio tvarkomas, pradė
jo pasirodyti Amerikoje. Nuo to meto pra
dėta ir dviguba žurnalo numeracija: prie 
pirmojo atgaivinto amerikinio numerio 
pridėta skliausteliuose ir ankstesnieji 37 
numeriai. Tokiu būdu šis paskutinis dvi
gubas numeris yra 100 — 101.

Nežinia, ar pripuolamai, ar iš anksto 
suplanavus, šį jubiliejinį numerį buvo pa
vesta suredaguoti Europoj gyvenantiems 
Lietuvių Fronto bičiuliams. Jie sudarė re
dakcinę kolegiją, kurios vyr. redaktorium 
buvo dr. K. Čeginskas. Gražu ir prasmin
ga, kad sukaktuvinis Lietuvoj gimusio 
žurnalo numeris pasirodė kiek galima ar
čiau savosios gimtinės.

Neįmanoma trumpo straipsnio rėmuose 
plačiau papasakoti šio gerai pasisekusio 
šiTntojo numerio turinį. Be plačios ir vi
sapusiškai išsamios lietuviškojo gyvenimo 
apžvalgos, čia įdėtas platus kun. dr. V. 
Kazlausko straipįmi's apie įŠEliKateVinimo 
viltis teologijos šviesoje ir Juliaus Vidzgi
rio rašinys „Marksistinis žmogaus sam- 
protis ir žmoniškumo siekis“. Dr. J. Gin
tauto informacinio pobūdžio straipsnį apie 
lietuviškas programas Laisvės radijuje 
numatoma pakartoti šiame laikraštyje.

Daugiausia dėmesio norėtųsi atkreipti į 
du naujausius bendradarbius — Aušrą- 
Mariją ir Joną Jurašus, savo dar Lietuvos 
žeme kvepiančiais straipsniais praturtinu
siais jubiliejinį „Į LAISVĘ“ numerį.

A. M. Jurašienės straipsnis .^Kūrybos 
problemos dabartinėje Lietuvoje“ pately 
kia tikrai daugeliui mūsų mažai žinomą 
ir suprastą vaizdą apie dabartinius Lietu
vos kūrėjus ir kūrybos sąlygas. „Man sun
ku kalbėti, — ji sako, — nes esu dvilypė
je situacijoje. Iš vienos pusės esu jau su 
jumis, o, iš kitos pusės, dar tebesu visa 
savo dvasia, visais savo jausmais, viduje 
savo krašto, viduje savo tautos ir tos lite
ratūros, apie kurią šiandien man reikia 
kalbėti.“ Tik tokia nuo krašto dar neati- 
trūkusi ir rašytojos talentu apdovanota 
asmenybė gali taip intymiai ir kartu Išsa
miai pavaizduoti Lietuvos rašytojų darbą, 
jų sutinkamas kliūtis ir priemones toms 
kliūtims nugalėti. A. M. Jurašienės 
straipsnio negalima atpasakota — jį reikia 
perskaityti. Ir perskaityti turėti) kiekvie
nas, kuriam rūpi Lietuvos kultūrinis gy
venimas ir žmonės, kurie tą gyvenimą ku
ria. O atidžiai perskaičius, yra apie ką pa
galvoti ir susimąstyti. „Kas šiandien susu
muos, kiek neteko lietuvių literatūra — 
talentų spalvų, širdies dr kraujo tvinks
nių!... Kas pasakys tiesą apie šitą 
laiką, kurį dabar kenčia ir pergyvena Lie
tuva?“

Jono Jurašo darbas pavadintas „Doku
mentų šviesoje". Taii yra jo liudijimo Sa

J. Karkluva

Pajūrio žmonės
Atsisveikindamas Juodkrantę, pats sau pasiža

dėjau, kad sugrįšiu, kada tiktai galėsiu. Tada atro
dė, kad niekur kitur nenorėčiau gyventi, kaip tik 
Juodkrantėje arba Giruliuose.

Sugrįžau į Juodkrantę labai neįprastomis ap
linkybėmis. 1944 m. spalio 9-10 d. atsidūrėme su 
šeima evakuotoje ir sovietinių lėktuvų be pasigailė
jimo naikinamoje Klaipėdoje. Gatvės buvo užgrūs
tos žmonėmis, gyvuliais ir vežimais. Lėktuvams pa
bėrus bombų krušą, jose likdavo sužeisti žmonės, gy
vulių lavonai ir kraujo klanai. Kai vakarop pradė
jo smarkiau lynoti, tai Liepojos gatve, pro gražiąją 
Kadugio krautuvę, šaligatvių latakais tekėjo nuo 
gatvių nuplautas raudonu gyvulių krauju nusidažęs 
vanduo. Atrodė, kad staiga iš kažkur atsirado krau
jo upeliai ...

Stebuklingu būdu persikėlėme į Smeltę ir atsi
sveikinome su gaisruose paskendusia mano mielą
ja Klaipėda. Atsivarėme į Juodkrantę ir nakties 
tamsoje sustojome tame pačiame nuostabiajame 
pušyne. Lietus vertė kibirais. Kareiviai nebeleido 
toliau, važiuoti. Mano draugą nusivarė į kažkokią 
mokyklą, o mūsų šeimą paliko prie vežimo miške. 
Kiūtome po ratais iki paskutinio siūlo permerkti. 
Nežinome, kas mūsų laukia ir kur kitą naktį prisi- 
glausime. Tai buvo tragiškosios kelionės pradžia į 
nežinią, į degančią vokiečių žemę... Ir tada, lindė
damas po permirkusia brikute, staiga prisiminiau, 
kad prieš keletą metų visiškai kitokiose aplinkybė
se praleidome naktį tame pačiame pušyne, gal net 
toje pačioje vietoje... Skausmas suspaudė širdį ir

charovo vardo apklausoje Kopenhagoje 
vertimas, kuris visų ten dalyvavusių bu
vo pripažintas pačiu geriausiu. Jau buvo 
ir šio laikraščio skiltyse minėta, kad jis 
savo liudijime davė Lietuvos tragedijos 
ryškų skerspiūvį nuo 1940 m. birželio 14 
d. iki pačių paskutiniųjų laikų. Tas jo liu
dijimas taip pat yra labai koncentruotas, 
paremtas objektyviais duomenimis, L. K. 
B. Kronikų ir Sibiro tremtinių pareiški
mais. Tačiau ir tarp tų sausų duomenų, 
vardų ir skaitlinių jis sugeba įterpti sa
kinių, veikusių ne tiktai mažai apie jo pa
sakojimus įvykius tenusimanančių žmo
nių protus, bet ir jausmus.

„Okupacijos išdavoj mano t ri mill joninė 
tauta šiandien sukapota į tris kraujuojan
čias dališ: viena dalis gyvena savanoriško
je ar priverstinoje tremtyje, laukdama 
laisvės valandos; antra — didžiausioji da
lis — veda vergišką gyvenimą gimtajame 
krašte, netekdama vilties ir tikėjimo pa
saulio teisingumu: gi trečioji, jau nebe- 
maiištaujančioji dalis, kurios kaulai ilsisi 
nežinomuose milžiniško salyno pakraš
čiuose. turi plačias realiausias gillmybes 
susijungti su savo broliais ir seserimis... 
anapus gyvenimo.“ Kaip nuostabiai ir pa
gaunančiai keliais sakiniais nusakytas lie
tuvių tautos kančių kelias!

Norėtųsi linkėti, kad šios iš Uetuvos at
keliavusių žmonių šviesios mintys plačiai 
pasklistų lietuvių kolonijose, suteikdamos 
tiek daug vertingos medžiagos mūsų šven
tėms, minėjimams ar kultūriniams (pokal
biams.

J. Baltmiškis

VYSKUPO PALTAROKO ŠIMTMETIS

Šiemet, spalio 22 d., suėjo 100 metų nuo 
gimimo vieno iš labiausiai pasižymėjusių 
nepriklausomos Lietuvos vyskupų: Kazi
miero Paltaroko. Tai buvo plataus išsila
vinimo sociologas, didelio masto visuome
nininkas, ryžtingas kovotojas dėl žmogaus 
teisių valstybiniame ir visuomeniniame 
gyvenime, sumanus diplomatas, .talentin
gas plunksnos žmogus, pasižymėjęs peda
gogas, daugelio veikalų autorius.

Buvo gimęs Gailionių k., Linkuvos par., 
Šiaulių apskr. Mokėsi Mintaujoje, Kauno 
kun. seminarijoje, Petrapilio akademijo
je. Kunigu (šventintas 1902 m. Už diserta
ciją apie žmogaus sielos kilmę gavo dak
taro laipsnį. Kapelioniavo Liepojos gimn., 
darbavosi Survilišky, nuo 1911 m. profe
soriavo Kauno kun. .seminarijoje, tapda
mas jos inspektoriumi ir Lietuvos univer
siteto pastoralinės teol. profesoriumi. 1926 
m. konsekruotas vyskupu ėmė valdyti 
naujai įsteigtą Panevėžio vyskupiją. Joje 
ypač gerai sutvarkė organizacijų veikimą, 
globodamas uždraustus viešai veikti atei
tininkus. Jo ganytojiškieji laiškai 'turėjo 
stipri) socialinį atspalvį, nes toje srityje 
jis turėjo platų išsilavinimą, buvo para
šęs ir veikalą Socialinis klausimas.

Sovietų okupacijos metu vienu laiku bu
vo pasilikęs vienintelis vyskupas Lietuvo
je. Nuo 1949 m. buvo išrinktas vadovauti 
ir Vilniaus arkivyskupijai. Labai daug tu
rėjo nukentėti nuo okupantų, bet išlavina-

ašaros kartu su lietaus lašais nusirito per išvargusį 
veidą.

Bet grįžkime į aną saulėtąją pamario kelionę. 
Iki Klaipėdos dar 20 km. Jauniems — vieni juokai. 
Pavakariais jau kėlėmės dailiu keltu į Klaipėdos 
uostą ir dar spėjome aplankyti žinomąjį lietuvinin
ką kun. dr. Gaigalaitį.

Gyvenu Kaipėdoje
Pagaliau išsipildė mano sena svajonė — apsi

gyvenau Klaipėdoje. Tai buvo 1938 m. rudenį. Ne
ramūs jau tada buvo laikai ir lietuviai nebesijautė 
dideliais šeimininkais. Kavinių ir restoranų languo
se jau buvo užrašai — Žydai ir šunys nepageidau
jami. Nors krašte tebebuvo lietuviška tvarka, bet 
po miestą žygiuodavo juodai aprengtų jaunų vyrų 
kolonos, pasivadinusios Ordnungsdienst'o vardu. 
Tie vyrukai jau viešai šaukdavo — „šemaiten, 
raus!“ (Lauk, žemaičiai), užkabinėdavo praeivius, 
o vienų jaunuolį peiliu net mirtinai sužeidė.

Nuotaika buvo niūri. Net ir jūra nebeatrodė 
tokia skaidri ir viliojanti, kaip aną saulėtąją vasa
rą. Tik vieną kartą buvome išplaukę su dviem loc
manais įvesti į uostą didelį anglų laivą. Vėliau dar 
pavyko aplankyti švyturį. Žvegiant iš jo bokšto į 
miestą ir jūros platumas, man tada atrodė, kad lai
mingiausią gyvenimą turi švyturio sargas ...

Vietiniai lietuviai, ypačiai būrai, vokiečių te
rorizuojami, jautėsi nesaugiai. Jie vis siūlydavo 
siųsti delegacijas į Kauną, kurios turėjo atvežti val
džios garantijas, kad Klaipėda nebus atiduota Hit
leriui. Deja, jokių užtikrinimų jie nesulaukė. Tad 
nenuostabu, kad žmonės gatvėse vis dažniau pradė
jo sveikintis „Heil Hitler“ šūkiu. Net ir patys ištiki
miausi lietuvininkai pasidarė labai atsargūs ir tarp 
savęs atvirai kalbėjosi, kad Klaipėdos dienos jau 
suskaitytos. Tik Kaune apie tai niekas nieko nekal

Kam tos knygos?
Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 95 — 

Vergilijaus Bukolikos ir Georgikos skai
tytojų labai nevienodai buvo sutiktas. Vie
ni barėsi ir net knygas grąžino, kiti džiau
gėsi ir pagyrė leidyklą už atliktą darbą. 
Prie paskutiniųjų priklauso ir rašytojas 
Jurgis Gliaudą, kurio recenzija ir teksto 
pavyzdžiai užima visą „Draugo“ kultūri
nio priedo (spalio 11 d.) puslapi. Čia pa
teikiame kelias tos recenzijos ištraukas), 
kaip pakartotinį atpildą dr. A. Rukšai už 
kūrinio išvertimą ir Nidai už jo išleidimą 
į pasaulio šviesą.

„Sunkus ir storas yra tas Nidos knygų 
klubo leidinys Nr. 95. Ir leiskite kai ką 
tarstelėti to leidinio pasirodymo proga. 
Mat, knygos autorius pažadina prisimini
mus, skaidrius, entuizastiškus, jaunatviš
kus. gimnazistiškus. Knygos pavadinimas 
BUKOLIKOS — GEORGIKOS, knygos au
torius Publijus Vergilijus Maronas. Kūri
nys priklauso romėnų literatūrai. Dabar 
gi: vertė ir pagal originalą heksametrais 
atkūrė, parašė įvadą ir sudarė žodynėlį 
dr. Antanas Rukša.“

Tokia įžanga pradėjęs savo recenziją, 
autorius toliau sako:

„Vergilijaus Bukolikų ir Georgikų ver
timas su puikiais komentarais mūsų skur
dybės aplinkoje yra kažin kas prabangiš- 
ko. kaip seno šampano bonka prie ham
burger :o

Tačiau džiaukimės, kaip šampanas su
teikia kitą dimensiją ir bamburgeriui, ly
giai taip ir ši knyga kitą dimensiją teikia 
išeiviško intelektualiteto apimčiai...“

Nepagailėjęs šilto žodžio ir Nidai, jas tę
sia:

„Nida, karžygiškoji ir kantrioji, atgaivi
na nostalgiją su Vergilijaus tomu. Tai vie
nas iš nuoširdžiausiųjų Vergilijaus kūri
nių. graikų hesiodinės poezijos sekimas. 
Tada tai buvo laiko tradicija: graikus 
sekti, perkurti. Ir mums gali būti itin įdo
mu, dalinai, susitikti su pirmykščiais šal
tiniais, ką sekė i,r mūsų klasikai. Vertėjo 
pastabos, aiškinamieji tekstai, vertinimai, 
laiko perspektyvos atstatymas, žodynėliai 
— sudaro pusę knygos. Skyrius apie hek- 
sametrinę eilėdarą ir variantus, kurie pa
stebėti ir lietuviškuose tekstuose, plati 
pažinimo sritis. Donelaitis, Rėza, Mikšas, 
Vaičaitis, net ©inkis — visa mūsų rašyto
jų jilejada, arba pagrindinai, arba paski
rais atvejialis, naudojo „dievų pokalbių bū
dą“: heksarnetrą.“

Suglaustai.- bet sultingai papasakojęs 
Bukolikų ir Georgikų (ganiavos ir žem
dirbystės) turinį. J. Gliaudą sugrįžta prie 
savo lotynų kalbos mokytojų, įkvėpusių 
romėnų literatūros meilę, ir baigia su 
švelniu būkštavimu, kaip knyga bus prak
tiškųjų skaitytojų priimta.

„Tai vis prielaidos to gimnazistuko, ku
ris, K. Kepalo ir J. Vosyliaus mokomas ir 
įtakojamas, smaguriavimosi romėnų au
toriais. Ir šilam gimnazistukui ši Nidos 

vo, kantais besislapstydamas, išlikęs neiš
vežtas ar nenukankintas.

Turėjo didelį pasitikėjimą ir autoritetą 
Lietuvos inteligentų ir kituose sluoksniuo
se. Mirė" 1958 m. sausio 3 d., būdamas 82 
m. amžiaus. Yra palikęs gausiai veikalų. 
Jo tikybos vadovėliai išeidavo daugeliu 
laidų, pasiekę milijoninį tiražą. Parašė 
Sakyklai vadovą. Visuomeninis kunigo 
veikimas, Tikybinis vaikų auklėjimas, 
Seksualinis jaunuomenės švietimas, Prieš
mokyklinis vaikų įauklėjimias, Tikyba ir 
politika ir daug kitų. „Dr.“ 

knyga neatrodo savotiška prabanga ant 
mūsų knygų skobnio. Gal būt, praktikas 
bus kitos nuomonės. Gal būt, praktikas 
nepritars Vergilijaus renesansui lietuviš
kuose rūbuose, kada vis girdėti išeivijos 
rašytojų skundų: leiskite mūsų veikalus, 
mūsų seniai parašytus, leidyklose pūdo
mus!..“

Dr. A. Rukšos Vergilijaus vertimu su
sižavėjęs ir Skirpstas „Dirvoje“ (Nr. 62). 
Jis taip pat pasako komplimentų ir leidė
jui — Nidai. Bet čia pat ir suabejoja: ar 
mokėsime grožėtis ir pasidžiaugti? Skirps
tas rašo:

„Deja, pas mus dabar knyga iš viso ‘iš
eina iš mados“. Net tikrai geros knygos 
nebegali be paramstymų gimti, vis joms 
reikia jau mecenatų, spec, komitetų, par
tijų, organizacijų, bičiulių ar bent redak
cijų globos ir paramos. Knygnešių tauta 
virsta beknyge tauta. Dar pasigirsta ny
kių balsų, esą bent knygoms spintas nusi
pirkime, bent po kokią knygą nusipirki
me, betgi rimtai skaityti, iš esmės nagri
nėti knygų turinį — jau nė nesiūloma. O 
gėda pagalvojus, jog ankstesnioji išeivi
ja, daugiausia paprasti berneliai juoda
darbiai čion atvykę, nuo caro valdžios pa
bėgę — sugebėjo tūkstantinius knygų ti
ražus išpirkti. O naujieji ateiviai, išdidūs 
mokslu ir skoniu, jau nebeturi tokio en
tuziazmo kultūrinėms vertybėms, nors 
mokytesni ir turtingesni. Kodėl taip yra? 
Verta būtų bendruomenės sueigose pla
čiau tą klausimą nagrinėti. Gal perdaug 
į medžiaginę gerovę įklimpome — į balių 
ir vaišių smagurius ir rezidencijų puošny
bes, tad dvasios penui vietos nelieka. O 
gal skurdesnis, mažiau mokytas labiau 
brangina kultūrą ir į ją veržiasi, jos ilgi
si? Tuo tarpu inteligentai jaučiasi esą pa
čioje viršūnėje, viską žiną ir išmaną — 
nieko nestingą, galį ant laurų pasyviai 
snausti?“

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
„MAŽOJI LIETUVA“

Nauja dokumentuota knyga „Mažoji 
Lietuva“, trečias tomas, spausdinama Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvės Bostone. 
Knyga susideda iš šešių studijų, kurių ke
turios anglų kalba, viena vokiečių ir vie
na lietuvių kalba. Studijas paruošė: dr. J. 
Stikliorius, dr. P. Rėklaitis, dr. A. Budrec- 
kas (dvi), dr. J. Gimbutas ir dr. V. Pėte- 
raitis. Redagavo prof. Martynas Brakas. 
Knyga pasirodys 1976 metų pradžioje. 
Knygoje yra dar niekur neskelbtų žemė
lapių ir istorinių dokumentų bei nuotrau
kų. Jos kaina bus 15 dol. Iš anksto pri- 
siuntę prenumeratą, knygą gaus už 10 dol. 
Lithuanian Research Institute, 29 West 
57th Str., New York, NY 10019. (ELTA)

LIETUVIAI TARPTAUTINIAME 
EUCHARISTINIAME KONGRSE

Pasaulinio masto tarptautinis 41-sis Eu
charistinis kongresas bus Philadelphijoje 
1976 m. rugpiūčio 1-8 d. Lietuviai tam 
kongresui taipgi ruošiasi. Philadelphijoje 
sudarytą komitetą globoja visi laisvo pa
saulio lietuviai vyskupai, garbės pirminin
kai visi lietuviškų parapijų klebonai. At
sakingas pirmininkas — kun. Kazimieras 
Pugevičius, vicepirmininkas kun. Kajeto
nas Sakalauskas, antras vicepirmininkas 
inžinierius Vytautas Volertas.

bėjo. Ir kai vokiečių tankai jau riedėjo nuo Šilutės 
Klaipėdos link, Kaune pakrauti sviesto ir bekono 
traukiniai vis dar buvo siunčiami į Klaipėdos uos
tą...

Kartą sambrėškoje iš žinomo Klaipėdos krašto 
veikėjo Martyno Reizgio ūkio skubėjau į traukinio 
stotelę. Pasivijo kažkoks ūkininkas ir užkalbino. 
Aiškia klaipėdiečių žemaičių tarme jis dergė Lie
tuvos vadžią, prezidentą, policiją. Pyko, kad nepa
kankamai moka už bekonus ir nepalaiko draugiškų 
ryšių su hitlerine Vokietija. Bandžiau teisinti, bet 
jis dar daugiau širdo. Išsiskiriant jis padavė ranką 
ir net pasisakė savo pavardę. Jis besivadinąs Šūd- 
nagis. Tokia lietuviška pavardė, o jau dėjosi tikru 
vokiečiu. Ne be reikalo sakydavo, kad tūlas klaipė
dietis, pavarde Žemaitaitis, per mitingus garsiau
siai rėkdavo — šemaiten, raus!..

Vadinamieji didlietuviai, nemėgstą tautininkų 
režimo, taip pat pasidarė gana aktyvūs. Kartą da
lyvavau viename opozicionierių sušauktame mitin
ge, kuriame kalbėjo dr. Pajaujis, berods, grafas Zu
bovas, ir kai kurie kiti Klaipėdoje gyvenę opozici
jos žmonės. Jie buvo susitelkę į Lietuvių Aktyvistų 
sąjungą. Metų pabaigoje (1938) pasirodė tos sąjun
gos leidžiamas laikraštis „Žygis“. Jam finansuoti 
buvo sudaryta speciali Vajaus bendrovė. Kiek pri
simenu. „Žygyje“ stipriai reiškėsi Voldemaro šali
ninkai. Abejoju, ar šito laikraščio bent vienas eg
zempliorius yra išikęs, nes greitai buvo likviduotas.

šį Klaipėdoje pasireiškusį opozicinį bruzdėji
mą galima lyginti su panašiu bruzdėjimu Kaune 
prieš rusų okupaciją. Abiejais atvejais ieškota at
pirkimo ožių, kaltininkų, nuvedusių kraštą į pražū
tį. Tačiau vargu, ar būtų apsirikta sakant, kad 
abiem atvejais, nežiūrint kokia valdžia Lietuvoje 
būtų buvusi, nei Stalinas, nei Hitleris nebūtų nuo 
savo užgrobimo planų atsisakę.

Komitetas jau daugiau kaip pusė metų 
darbuojasi. Štai kas numatyta padaryti 41- 
ojo Eucharistinio kongreso proga:

1. Išleisti d-ri V. Vardžio rašomą knygą 
anglų kalba apie Lietuvos Bažnyčios da
bartinę padėtį.

2. Paskleisti tūkstančiais trumpesnę bro
šiūrą tarp kongreso dalyvių apie Bažny
čios persekiojimą Lietuvoje.

3. Kviesti Čiurlionio ansamblį atlikti 
premjerą lietuviškų kanklių Mišių, kurias 
rašo prof. A. Mikulskis.

4. Lietuviško religinio meno paroda 
skaidrių forma.

5. Religinis koncertas.
6. Agapė.
7. Lietuviškos religinės tautodailės pa

roda.
Bus atnašaujamos kiekvieną dieną šv. 

Mišios lietuviams, lietuviai dalyvaus tau
tybių eisenoje ir kituose kongreso paren
gimuose.

SUKAKTUVINIS KŪRINYS
Kompoz. Giedrės Gudauskienės kūrinį 

„Los Angeles peisažai“ gros Brentwood 
simfoninis orkestras, atidarant 200 m. 
Amerikos sukakties koncertus. Veikalas 
susideda iš 4 dalių, kurių viena pavadinta 
„Lietuvių bažnyčia Šv. Jurgio gatvėj“. 
Orkestrui diriguos Alvin Mills.

DR. V. PAPROCKUI 70 M.
New Yorke gyvenąs žinomas gydytojas 

dr. Vaclovas Paprockas rugsėjo 29 d. at
šventė 70 m. sukaktį, šalia tiesioginio dar
bo dr. Paprockas aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje veikloje ir rašo spaudoje. Šiuo 
metu jis renka medžiagą apie komunistų 
1941 m. birželio 26 d. Panevėžyje nužudy
tus chirurgus dr. J. Žemgalį, dr. S. Mačiu
lį ir dr. S. Gudonį.

MIRĖ AUSTRALIJOJE
Inž. Antanas Žukas (67 m.) mirė Sydne- 

juje. Buvo baigęs Vytauto Didžiojo uni
versitetą ir dirbo Kelių valdyboje.

Vladas čerekavičius, jaunas ir gabus 
sportininkas, sulaukęs vos 28 metų mirė 
Sydnejuje.

Adelaidėje mirė savanoris-kūrėjas Izi
dorius Vasiliūnas ir Antanas Maželis.

S. KUDIRKA UKRAINIEČIŲ ŽURNALE

„The Ukrainian Review“ (III, 1975 m.) 
įsidėjo Simo Kudirkos pasakojimą- apie 
ukrainietį Lukianenko Vladimiro kalėji
me. Tame pačiame žurnale išspausdintas 
ilgas iš magnetinių juostelių nurašytas S. 
Kudirkos straipsnis apie vergų stovyklas 
ir ten sutiktus žmones. Šis įdomus pasa
kojimas nebaigtas ir bus tęsiamas toliau.

LIETUVĖ MENO PARODOJE
Coventry mieste. Herbert Art Gallery & 

Museum patalpose atidaryta Coventry & 
Warwickshire menininkų draugijos dailės 
paroda, kuri veiks nuo lapkričio 9 d. iki 
gruodžio 7 d. (1975). Šioje parodoje, kaip 
iš specialaus katalogo matyti, dalyvauja ir 
liteuvė dailininkė Genovaitė Johnsitone. Ji 
čia eksponuoja du paveikslus — Glencoe, 
Argyll (aliejus) ir River Leant (anglis).

„Coventry Evening Telegraph" (lapkri
čio 7 d.) savo parodos apžvalgoje Mrs. G. 
Johnstone paveikslą ,.Glencoe, Argyll“ iš
skirtinai pamini k’aip vieną iš geriausių 
parodos eksponatų.

BRAZILIJOS LIETUVIAI INŽLNIERIAI

Europoje kartais plintąs mitas, kad Bra
zilijoje nesą pakankamai išmokslintų lie
tuvių, atrodo, neturi pagrindo. „Technikos 
Žodis“ (Nr. 3) pateikia žinių apie Brazili
joje gyvenančius inžinierius, dirbančius 
atsakingus darbus, štai jie.

Alg. Idika — 'Iibrape (Philips bendro
vės) radio audio inžinerijos grupės virši
ninkas. (Žiūr. žinutę apie jo nuosavą ra
dijo siųstuvą).

N. J. Antanaitis — Gimęs Kaune. Fir
mos Karibe S. A. produkcijos viršininkas 
Santa Izabel mieste.

A. Tyla — Gimęs 1939 m. Brazilijoje. 
Dirba General Electric bendrovėj su kom
piuteriais.

P. A. Žibąs — Baigęs Sao Paulo univer
sitetą. Dirba Saitumia Acumuladores 
Elektrikos įmonėje kokybės ir procesų 
kontrolės skyriaus vedėju.

A. D. Petraitis — Dirba Pfizerio tarp
tautinės bendrovės antibiotikų pramonėje, 
kaip naujų metodų tyrinėjimų specialis
tas, ir biologijos ir mikrobiologijos sky
rių viršininkas.

V. Butkevičius — Dirba hydroelektrinių 
ir popieriaus fabrikų projektavime.

A. Steponaitis — Sao Paulo universitete 
studijavo chemijų. Lepetis įmonėje pro
dukcijos direktoriaus asistentas.

G. BačelLs — Sao Paulo mieste Macken
zie universitete s'tudijavo civilinę inžine
riją. W. R. Grace bendrovės naujų projek
tų išvystymo vadovas. Darbo reikalais 
daug keliauja po pasaulį.

NUOSAVA RADIJO STOTIS

Brazilijoje gyvenąs elektronikos eksper
tas, neseniai lankęsis Londone, inž. Alg. 
Idika turi nuosavą radijo mėgėjo stotį. Jo 
siųstuvo šaukimo ženklas esąs „PY 2 LV“ 
(Lithuania — Vilnius).

DR. J. GENYS — ETNINIŲ GRUPIŲ 
VADOVAS

Dr. Jonas Genys, 43 m. amžiaus, Ame
rikos Lietuvių Tarybos įgaliotinis Wa
shingtone, spalio 25-26 d. d. etninių gru
pių atstovų suvažiavime buvo išrinktas 
JAV etninių grupių organizacijos pirmi
ninku.
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Lietuvos kaimas
IR NUĖJO METAI, NULINGAVO...

Štai jau ir baigiasi 1975-tieji metai, tau
tiškais ir tarptautiškais titulais apšaukti. 
Deja, mes čia, Anglijoje, o gal ir visoje 
Europoj, per daug tų jubiliejinių metų ne
pajutome. Ir, tur būt, nebepajusime.

Mūsų didžiausia visuomeninė organiza
cija DBI^S, apsijungusi po viena valdžia 
ir po vienu stogu su finansiškai pajėgia 
Lietuvių Namų bendrove, šiais metais tei
kė daug vilčių. Kadaise valdžios galybė 
daugiau buvusi vienose rankose, šiais me
tais, bendru sutarimu, buvo pasidalyta, 
įvyko visuotinė decentralizacija. Atsirado 
Centro Valdyboje ne tiktai du pirminin
kai (DBIS ir L. Namų b-vės), bet ir pa
skirų sričių — kultūros, jaunimo, politi
kos, Sodybos priežiūros — vadovai.

Šiuo kartu daugiausia rūpi paliesti kul
tūros reikalus, nes jie sudaro mūsų veik
los pagrindų ir esmę. Nuo kultūros reika
lams skirtojo Centro Valdybos atstovo 
veiklos ir sumanumo labai daug priklauso 
visokeriopa kultūrinė veikla, įskaitant 
spaudą ir lietuvybės išlaikymą.

Palikdami nuošalyje neišsprendžiamus 
jaunimo nutautėjimo ir lietuvybės išlaiky
mo reikalus, pažvelkime, kaip pavyko at
likti specifinius šių motų kultūrinius už
davinius.

Vyskupo Valančiaus šimto metų mir
ties sukaktis Londone, berods, ir nebuvo 
bandyta paminėti. Neteko girdėti, kad ir 
DELS skyriai būtų gavę kokių nors nuro
dymų ar pagalbos.

M. K. Čiurlionio minėjime pasitenkinta- 
vien tik iš JAV gautojo filmo demonstra
vimu. Jokių paskaitų ar koncertų. Tas 
perdėm kuklus minėjimas buvo kiek „pa- 
špilkuotas“ JAV lietuviškoje spaudoje, o 
vėliau jo aidas atsimušė ir Lietuvoje. Ne
skaitant apie abu jubiliatus po keletą 
straipsnių šiame savaitraštyje, -D. Brita
nijos lietuviai ne ką daugiau sužinojo apie 
tuos didžiuosius vyrus, negu buvo girdėję 
mokyklos suole. Tiesa, vienas kitas DBLS 
skyrius pabandė suruošti Valančiaus ir 
Čiurlionio nors ir kuklius minėjimus su 
trumpom paskaitėlėm. Tai yra geriau, ne
gu niekas. Tačiau Londone išėjo visiškai 
pyš... Galima sakyti, kad Valančiaus ir 
Čiurlionio metai baigia nulinguoti į praei
tį, Londono lietuviams nepalikę jokio pėd
sako.

Ne ką daugiau padaryta ir su tarptauti
niais Moters metais. Šv. Onos Draugija ir 
Londono Moterų Sambūris Dainava ruošė 
savo eilinius minėjimus, sukaktis, „blynų 
ir cepelinų“ balius, skudurų turgelį. Bet 
kiek čia tuose ruošimuose esama vadina
mosios kultūrinės veiklos, niekas negalė
tų imtis nuspręsti.

Pagaliau šie metai dar buvo ir Šventieji 
Metai, bet nuo tų metų minėjimo pareigos 
DBLS —- L. Namų B-vės Centro Valdyba 
ir jos kultūrinis vadovas galėtų būti vi
siškai atleisti, nes buvo, kas tuo pasirūpi
na.

Aplamai kalbant, kultūriniuose dirvo
nuose šiais metais D. Britanijosl lietuviai

Keletas įspūdžiu Lietuvoje
Ed. Cinzas

Po kelių dienų viešnagės Vilniuje, Ry
šių komitetas pasiūlė dalyvauti Salomėjos 
Nėries slėnyje (prie Kauno) rengiamoje 
Poezijos pavasario šventėje.

Vykstame Komiteto autovežimiu: Kaza
kevičius, Amerikos lietuvis poetas, vairuo
tojas Vacys ir aš. Poetas, nežiūrint kojas 
velkančio pseudonimo, šnekus, gyvas, laks
tė po Vilnių, kad viską pamatytų, viską 
pačiupinėtų. Ir dabar, autovežimyje, jis 
linksmas, šnekutis, kaip Žemaitijos špo
kas. Mergaitiškai gražaus veido, laibas 
kaip berželis, bet plačiai sulapojęs sultin
ga ir gražia lietuvių kalba, kad atsistebėti 
negaliu. Vacys vairuotojas (jis važinėjo 
mane visą viešnagės laiką), nors ir labai 
panašus į Daukanto senovės lietuvį, bet 
iš kalbos girdisi, kad kilęs nuo Dzūkijos. 
Graikiškai klasinio veido, mėlynakis ir 
šviesiais, garbanotais plaukais, jis man 
primena žemaitį. Jeigu patikėti, kad mes, 
žemaičiai, kažkada buvome nusidanginę 
iki dzūkelių žemės, kad, kaip nuo senovės 
sakoma, kur žemaičiai praeina žolė nebe
auga. o tik vaikai, Vacys Vairuotojas tu
rėtų prisikabinti Lokio ženkliukų atlape 
švarko.

Kazakevičius rodo javų laukus,tolumo
je praslenkančias gyvenvietes, gyvulinin
kystės fermas, nusausintas pievas. Ste
biuosi jo atmintim — aiškina, pasakoja, 
kaip iš enciklopedijos. Ir vis: mes pasta
tėme, mes čia dar statysime, mes tą kur
sime. Man atrodo, kad. kaip jau ne vienas 
Lietuvą lankiusių rašė, jie didžiuojasi sa
vo darbais, laimėjimais, šiaip versi ar ki
taip suksi, išpažinsi jų izmą ar laikysi 
kvailyste virš galvos, matosi, kad jie myli 
Lietuvą, dirba jos gerovei, kiek jėgos ir 
galimybės leidžia.

O jau gamtos gražumas! Ji ir prižiūri
ma, kur tik galima išlaikyti pramoninamo 
krašto gamtovaizdį, štai pavyzdžiui greit
kelis aplenkia šimtamečių ąžuolų šeimy
ną. ana. — viduryje banguojančių rugių.

SMULKMENOS
plačių ir gilių vagų neišvarė. Buvo daug 
pakalbėta, bet mažai kas tepadaryta.

Jeigu kaip reikiant neapsisuko DBLS.— 
L. Namų Centro valdyba, tai gal ką geres
nio nuveikė kitos organizacijos? Deja!.. Ir 
nenuostabu, nes daugumos londoniškių or- 
ganizacijų priešakyje darbuojasi vis ta 
pati rankų pora. O dirbant Barbės devyn
darbės principu, labai toli nenušuoliuosi.

Pajudinus tamsesniąją kultūrinių reika
lų pusę, reikia iškelti ir kitą klausimą — 
o kur tie gerieji? Kodėl niekas nepasiūlo į 
atsakingus mūsų organizacijos postus žmo
nių, kurie daugiau nusimanytų apsiimta
me darbe, galėtų ir norėtų skirti jam sa
vo jėgas ir sugebėjimus? Atsakymą, tur 
būt. nesunku suvokti — jų nėra. Parafra
zuojant seną anglų priežodį galima pasa
kyti, kad pritrūkus sužeistų didvyrių, or
dinais apdovanojami ir raiši ančiukai. Ir. 
tur būt, reikia džiaugtis, kad nors jų ne
pritrūksta.

B. Šarūnas

Imtynės
Imtynės yra sunkiosios atletikos sporto 

šaka. Seniausios iš visų imtynių ir sporto 
rūšių yra vadinamosios graikų-romėnų 
imtynės. Senovėje šios imtynės įeidavo į 
penkiakovės (pentatlono) sudėtį, kurios 
buvo svarbiausios iš visų olimpinių žaidi
mų. Šita penkiakovė susidėdavo iš šių rū
šių: bėgimas, šokimas į tolį, disko meti
mas, ieties metimas ir imtynės. Jų nuga
lėtojus nešiodavo ant rankų ir gausiai ap
dovanodavo. Senovėje šios imtynės kiek 
skyrėsi nuo dabartinių, nes jas per šimt
mečius taisė ir tobulino įvairūs olimpiniai 
komitetai. Imtynės žymiai lavina vyrišku
mą, jėgą ir miklumą. Graikų-romėnų im
tynės nėra pritaikytos apsigynimui. Jų pa
grindiniai veiksmai — mokytis sudėtin
gesnių imtynių.

Laisvosios amerikiečių imtynės sutrum
pintai vadinamos laisvomis imtynėmis. 
Tai vokiškos imtynės, kurios viduriniais 
amžiais pirmą kartą pasirodė Vokietijoje. 
Tik vėliau jomis susidomėjo amerikiečiai, 
jas papildė naujais veiksmais ir sugalvojo 
šūkį: „Catch as catch can“ (Griebk, kaip 
gali griebti.) Iš Amerikos šios imtynės pa
plito po visą pasaulį. Ypatingai jomis su
sidomėjo Anglijos sportininkai. Šios imty
nės pirmą kartą buvo pripažintos olimpi
niuose žaidimuose 1908 m. suruoštoje Lon
done Olimpiadoje. Pripažinta, kad tai yra 
sportinė mankšta, turinti apsigynimo prie
monių.

Džudžitsu — lietuviškai galima pava
dinti raumenų laužymu, ši imtynių rūšis 
yra gimusi Kinijoje, bet ją ištobulino se
novės japonų karžygiai — samurajai. Jie, 
užsiiminėdami tik fizine ir karine mankš
ta, surado žmogaus kūne vietas, kurias 
tiksliai griebiant, gaunamas didelis skaus
mas ar apmirimas. Laimi tas, kuris pir
mas suranda savo priešo silpnąsias kūno 
vietas. Japonijoje visi mokosi džudžitso 
veiksmų. Ypatingai kiekvienas kareivis ir 

paliktos liepos, ant kelnelio susiglaudusios 
senos kapinaitės.

Karšta. Užsukame į miške pasislėpusį 
restoraną. Didelis, ant akmeninio pastoto 
išaugęs namas, šalia jo. kaip mėlynas dei
mantas, žiburiuoja, blizga ežerėlis. Resto
ranas turi net kelias turistų grupėms skir
tas sales, ir tradiciniai papuoštomis sieno
mis barą — užkandinę. Atsigeriame su
los, alaus ir vykstame toliau.

Kadangi Kauną pasiekiame žymiai 
anksčiau, negu mums reikia. Kazakevi
čius rodo pastatytas ir statomas įmones, 
gyvenvietes, visą tai, kuom gali pasigirti, 
įrodyti, kad, kaip sakė, „nenugyvenome 
Lietuvos“.

Salomėjos Nėries slėnio aikštėje randa
me minią poezijos mylėtojų ir pačius poe
tus. Aikštė prieš Kauno marias, kuriose 
vyksta burlaivių varžybos. Ant marių 
krantelio pastatytas aukuras. Susėdame 
ant klaikiai nepatogių suolų. Kairėje pu
sėje, kur tokie pat suolai, sėdi poetai, de
šinėje užsibaigia klausytojų puslankis. 
Daugumų sudaro moterys ir jaunimas. 
Tautiniais rūbais mergaitės išsirikiuoja 
prieš uždegtą aukurą, ir Reimeris Poetas 
(ir redaktorius) išeina į priekį įžanginei 
kalbai.

Kalba nesijaudindamas. Pina gražbylys
tę su poezija. Vis labiau šalsiantis vakaro 
vėjas blaško garbanas. Minia klausosi su
sikaupusi, tikrai šventiškoje nuotaikoje.

Sekantis kalbėtojas yra kažkurio komi
teto, kažkurio viršininko pavaduotojas. 
Pasveikino poetus, pasidžiaugė poezijos 
klestėjimu, išpeikė^ Smetonos buržuazinius 
laikus, pagyrė tarybų santvarką ir paspau
dė šių metų poezijos laureatui Marcelijui 
Martinaičiui ranką. Aš, aišku, taip ir ne
supratau, kodėl partijos žmogus kalba poe
zijos šventėje, bet kiti, kaip mačiau, visai 
nenustebo.

Kiekvienas poetas skaitė savo- kūrybos 
eilėraščius. Vieni vykusiai, kiti iki širdies

ANEI DŪDOS, ANEI SKRIPKOS...

Žemdirbių šventė mane užtiko Eiržų ra
jone. Tai negi pėdinsi vienas, kai visi pa
šaliai dainuoja, pabaigtuvių vainikai lin
guoja. Ne toks mano charakteris.

Užsukau j „Bendro darbo" kolūkį.
— Sveikinu. — sakau. — vyrai ir mote

rys, — šauniai padirbėjo!, aruodai, matau, 
lūžta.

O kolūkiečiai kad džiaugiasi, kad šypso
si. Maniau, dėl to. kad aš aplankiau, o jie 
sako:

— Va, dėde, iš „Lietuvos žemės ūkio 
technikos" Eiržų rajoninio susivienijimo 
praneša, kad atvažiuotume naujo trakto
riaus pasiimti. Tai bent pasveikinimas!

Du geriausi mechanizatoriai tenai išdul
kėjo. Pasėdėjau, kojas pailsinau, jau susi
ruošiau toliau keliauti, tik žiūriu — tie 
patys vyrai atgal pardulka. Ir nėmaž ne
sišypso.

— Tai ko nosis nukabinę? — pasiteira
vau, graibydamasis lazdos. — Veskit, no
riu į tą naująjį traktorių pasižiūrėti.

— Ir mes norim pasižiūrėti, — atsakė 
žemdirbiai, — bet deja! Pasirodo, mums 
grąžina traktorių, kurį prieš pusantrų me
tų buvo paėmę remontuoti. Atvirai šne
kant, mes jį jau buvome peržegnoję. Ma
nėm, į metalo laužą bus atidavę.

— Gauti peržegnotą traktorių irgi ne
blogai, — sudraudžiau mechanizatorius. 
— Kitas suremontuotas ir už naują geres
nis.

— Taigi, taigi ir mūsiškis dailiai nuda
žytas...

— Matot, — sakau...
— Palauk, —_ nutraukė mane, — kai jį 

užvedėm, mūsų technika pasakė — apči ir 
nutilo. Ko daugiau nedarėm — tas trakto
rius nei nusičiaudėjo, nei nusišnypštė.

policininkas turi išeiti valstybės nustatytą 
tos mankštos kursą. Bendrai paėmus, tai 
yra tautinė japonų fizinio lavinimo siste
ma, antrojo pasauk karo metu gerokai pa
plitusi visame pasaulyje.

Įsidėmėtina, kad visose sportinėse im
tynėse reikalaujama laikytis mandagumo 
taisyklių ir stengtis parodyti veiksmų gro
žį. Tačiau šiais laikais, imtynes pavertus 
komerciniu sportu, to „grožio“ nedaug be
simato.

Lietuvoje įvairiausios ristynės buvo ži
nomos nuo seniausių laikų. Daugelis dar 
gerai atsimename, kai susirinkę apylinkės 
vyrai, rodydavo imtynių gudrybes. Imty
nių sportu Lietuvoje buvo pradėta domė
tis praėjusiame šimtmetyje. Nepriklauso
moje Lietuvoj pirmosios klasikinių imty
nių varžybos buvo suruoštos Kaune 1924 
m. Jose varžėsi tik Kaune gyvenantieji 
imtynininkai. O visos Lietuvos imtyninin
kų čempionatai pradėti ruošti 1925 m. 
Lietuvos imtynininkai rungtyniavo ir su 
iš užsienio atvažiavusiomis imtynininkų 
grupėmis. Džudžitso veiksmų buvo moko
ma Lietuvos policijoje ir iš dalies kariuo
menėje. Pasižymėjusių lietuvių imtyninin
kų yra Amerikoje ir kitose pasaulio vals
tybėse.

V. Vytenietis

nedasimušė — ne visiems Dievas, šalia 
poetinės sielos, pridėjo ir sugebėjimą ją 
balsu išreikšti. Po poros valandų pradėjo 
lyg ir nusibosti. Gal todėl, kad Pavasario 
pagrindinė tema buvo trisdešimties metų 
nuo karo pabaigos paminėjimas, taigi be
veik viskas sukosi karinėmis ašimis, o gal 
ir todėl, kad staiga taip atšalo, jog nebe
žinojai žmogus, kaip išsilaikyti gyvas. Be
je. kalbelę pasakė ir kariuomenės atsto
vas — dar gan jaunas, šaunios išvaizdos 
pulkininkas. Kalbėjo rusiškai. Trumpai 
drūtai, bet man vistiek neprisiklijavo. Na, 
sakykim, kad normalu, jog tokiais atve
jais pakalba ir kariškis, bet kodėl būtinai 
reikėjo auksiniais antpečiais kadro? Ko
dėl negalėjo šnektelėti paprastas eilinis 
kareivukas, vienas tų, kurie visada ir vi
sur iškovoja visas pergales?

Kiekvienam poetui jaunimas įteikdavo 
gėlių puokštes. Vienas mažylis bėgo prie 
kiekvieno poeto klupdamas, o kartais ir 
pargriūdamas, jis sveikino visus. Skaid
rus. vis labiau tamsėjančio vakaro tamso
je spindulėlis!

Nepamirštamą įspūdį paliko Laimono 
Noreikos deklamavimas. Aukštas ir tvir
tas, gražaus veido, dar gražesniu baritonu 
giedojo pavasarį, karą, meilę ir kančią, 
supynė žmogaus jausmus ir gamtą į trykš
tantį, putojantį pavasario srautą.

Sėdint prieš Kauno marias ir klausan
tis Lietuvos bei kitų Sovietijos kraštų poe
tų poezijos, laukiau, kol kuris Šventės va
dovų prisimins ir gimtan kraštan svečiuos- 
na atvykusį Amerikos lietuvį poetą, bet 
ir sutemo, ir aukurą užgesino, o jo taip ir 
nepastebėjo. Man atrodo, kad perkūnas 
nieko nebūtų nutrenkęs, jeigu ir jis, bro
lis lietuvis iš Amerikos, būtų paskaitęs 
savo kūrybos gabaliuką broliams Lietuvo
je. O kitą pusę atvertus, matosi, jog buvo 
praleista auksinė proga įrodyti, kad „kul
tūrinis bendradarbiavimas“, „kultūriniai 
mainai“ nėra kurčių pokalbis.

Po poezijos srauto sekė tautiniai šokiai, 
dainos, vaidybiniai montažai. Ypatingai 
šauniai pasirodė Klaipėdos krašto grupė. 
Kada visai sutemo, pasukome atgal į Vil
nių.

(bus dauginu)

— šlamštą peršat už gerą, — bandėm 
sugėdinti susivienijimo valdytoją V. Mork- 
vėną, o šis nė krust. Nenorit nesivežkit. 
girdi, kai kito negausit. paimsit. Taip ir 
grįžom lyg iš Alvito: anei dūdos, anei 
skripkos. anei pyragėlio ..
Bobutės pranašystė

Liūdnai nusiteilkęs, keliavau toliau ir 
galvojau, kas galėtų pralinksminti. Suti
kau vieną pažįstamą, kuris papasakojo, 
kad Alytaus rajono Mikalavo kolūkyje 
yra bobutė, mokanti pranašauti. Ir viskas 
išsipildo. Lietų, giedrą, visokius kitus 
gamtos reiškinius be meteorologijos biuro 
pagalbos įspėja.

— O kaipgi! Viską įspėju, — pasigyrė 
toji bobutė, kai mane pas ją nuvedė.

— Na tai įrodyk, — iš prigimties būda
mas nepatiklus, paprašiau.

Pasikaišė bobutė sijoną, nuvedė mane į 
laukus ir štai ką papasakojo.

Prieš trejetą metų Alytaus MSMV Dau
gų aikštelės viršininko D. Volungevičiaus 
vadovaujami melioratoriai perdavė Mika
lavo brigadoje esančius nusausintus var- 
lynus. Bet nuolydis, pasirodo, ne į tą pusę 
buvo. Tad melioruotame lauke bulvės pri
gėrė. Paskui melioratoriai savo brokų tai
sė. O kai ištaisė, šių metų pavasarį dirvo
se vėl stiyėjo vanduo, žiūrėdami į pasė
liais ropojančius ekskavatorius (meliora
toriai taisė pakartotinį broką), žmonės 
sakė:

-— Prigers avižos ir bulvės, tokie „melio
ratoriai" ūkį į ožio ragą suries.

— O aš, — tęsė bobutė, — pažiūrėjau ir 
pasakiau — neprigers. Ir neprigėrė.

— Gerai pataisė, vadinasi?
— Ne. Labai sausą vasarą pramačiau. 

Bet už kitą vasarą negarantuoju — dar 
nieko nepramačiau.
Burtininkai per prievartą

Ne vien bobutė išburia šiokią ar tokių 
ateitį. Toliau bekeliaudamas, mačiau ir 
kolektyvinį būrimą. Užklydau į Lietuvos 
Žemės ūkio akademijos mokomąjį ūkį. Ta
bariškių skyriuje jau pernai turėjo būti 
pastatyta 200 vietų karvidė. Norėjau pa
žiūrėti, kaip joje gyvulėliai laikosi. Tik 
neradau aš tos karvidės. Radau žmones, 
rudens lapus renkančius.

— Ką su tais lapais darysit? — pasi
klausiau.

— Bursim, — sako.
— Še tau, ar nebeturit ką veikti?
— Turim, užtat ir būriam, kada bus 

karvidė, kurios verkiant reikia.
„V. L.“

Anglijoj patentuotas midus
Lietuviško midaus gamybą „Tiesoje“ ap

rašė Tomas Šarkus. Be kita ko, ten sako
ma:

„Gėrimas iš medaus ir vandens, sumai
šytas su vyšnių sultimis ir įvairiais kvaps
niais, iki 100 ir daugiau metų išlaikytas 
naumose. savo skoniu ir aromatu geresnis 
už žinomą malvazijos vyną"... — taip 1613 
metais rašė T. Makovskis Lietuvos žemė
lapio paaiškinimuose. Apie lietuvišką mi
dų dar devintame amžiuje savo kelionių 
po aisčių žemes aprašymuose pasakoja žy
mus to meto keliautojas, istorikas Vulfsta- 
nas. Ir iš tikrųjų, saldus midutis, senosio
se lietuvių dainose minimas greta alaus, 
buvo laikomas tautiniu senovės lietuvių, 
prūsų gėrimu.

Plečiantis grūdų gamybai Lietuvoje, mi
dų išstūmė pigesni gėrimai — alus, degti
nė. Atsirado grėsmė, kad šio originalaus 
gėrimo paslaptys gali parasčiausiai išnyk
ti.

Primiršta jo gamyba buvo atnaujinta 
prieš šešiolika metų Lietuvos vartotoji) 
kooperatyvų sąjungos Stakliškių eksperi
mentinėje midaus gamykloje.

Antrąsyk užgimusiam lietuviškam, mi 
dui teko išlaikyti rimtus medicinos dar
buotojų, inžinierių, technologų, prekybos 
specialistų, degustacinių komisijų išban
dymus. Autoriui Aleksandrui Sinkevičiui 
nelengva buvo iškovoti midui naują pripa
žinimą. Ir štai 1967 m. lietuviško midaus 
gamybos būdui buvo išduotas autorinis 
liudijimas, truputį vėliau — patentas Ang
lijoje.

Pasipylė diplomai. Garbės raštai iš įvai
rių sąjunginių, tarptautinių parodų. Apie 
lietuvišką midų gerai atsiliepė Poznanėje, 
Montreąlyje. Londone, Zagrebe. Už pasie
kimus A. Sinkevičius čia jau apdovanotas 
dviem sidabro medaliais.

Štai ir dabar laboratorijoje ant lentynos 
rikiuojami lietuviško midaus pavyzdžiai, 
atrinkti į tradicinę tarptautinę Leipcigo 
mugę.

Ilgametė patirtis leido atkurti naciona
linio gėrimo receptūrą, praturtinti atski
ras midaus rūšis naujais kofnponentais. 
Antai midus „Stakliškės", gaminamas ,š 
baltųjų dobilų medaus, apynių, liepžie
džių, kadugio uogų, fermentuojamas vita
miningomis alaus mielėmis.

Kiekvienos rūšies medus — liepų, gri
kių. miško ar gėlių — teikia gėrimams spe
cifinį skonį ir spalvą. Brandinami jie nuo 
vienerių iki keliolikos metų.

Daug įvairiausių žolelių, šaknų, žiedų 
gaunama iš Švenčionių vaistažolių perdir
bimo fabriko. Medus atkeliauja iš Ukrai
nos, Kaukazo, Baškirijos, apyniai — iš Ži- 
tomiro, Čekoslovakijos.

Šiuo metu eksperimentinėje gamykloje 
yra išleidžiama jau dvylika lietuviško mi
daus rūšių.“
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LIETUVOJE
APDOVANOJIMAI

Spalio revoliucijos 58 metų sukakties 
proga Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
garbės raštais apdovanota keturiolika Lie
tuvos meno kolektyvų ir kūrybinių orga
nizacijų. Tai — filharmonijos simfoninis 
ir kamerinis, taip pat „Trimito" orkestrai, 
„Lietuvos“ ir „Sutartinės“ ansambliai, Te
levizijos ir radijo bei Kauno Valstybinis 
chorai. „Gatvės“ kaimo kapela, „Estradi
nių melodijų" ir „Nerijos“ ansambliai, 
Lietuvos TSR Rašytojų, Kopmozi torių, 
Dailininkų ir Kinematografininkų sąjun
gos.

Garbės artisto vardai suteikti V. Adam- 
kevičiui ir N. Ambrazaitytei. Muzikas 
Konradas Kaveckas apdovanotas Tautų 
draugystės ordinu. Garbės raštus gavo ka
merinio orkestro vadovas S. Sondeckis ir 
Šiaulių dramos teatro režisierė A. Ragaus
kaitė.

NAUJAS TILTAS

Verksnionyse pastatytas naujas tiltas 
per Nerį. Jis sutrumpinsiąs kelią iš Vie
vio i Maišiogalą 60-čia kilometrų.

Per paskutinius penkerius metus Lietu
voje esą pastatyta 50 tiltų ir viadukų. Iš 
jų penki per didžiąsias upes — Nemuną 
ir Nerį.

KAS SMAUGIA JAV ŪKININKĄ?
Tokiu pavadinimu, tik ūkininką pa

krikštydamas „fermeriu", L. Girėnas 
„Valstiečių laikraštyje“ išspausdino ilgo
ką rašinį. Jame nurodoma, kad ,.buržua
zinės spaudos pasakos apie laisvą ir tur
tingą farmerių gyvenimą“, esąs grynas 
prasimanymas. „Šeimyninių fermų žemės 
su visais pastatais ir inventorium perei
na j kreditorių — bankų, draudimo kom
panijų — rankas, o fermeriai tampą pa
dieniais darbininkais."

Straipsnio autorius, pasinaudodamtas 
pačių amerikiečių spauda, pateikia bank
rutavusių „fermerių" pavyzdžius. Tik jis 
nenurodo, kaip tie „fermeriai“, prasisko
linę ir sužlugdyti, pajėgia išmaitinti ne 
tik savąjį kraštą, bet ir Sovietų Sąjungą.

KUR GAUTI PORTRETĄ?
„Literatūra .ir menas“ žurnale L. Vaini- 

konis išspausdino tokį laišką:
„Praėjo M. K. Čiurlionio šimtųjų gimi

mo metinių sukaktis. Kaip būtų buvę gra
žu jo portretais papuošti mokyklas, kul
tūros įstaigas. Deja...

Negaliu gauti J. Janonio, P. Cvirkos, S. 
Nėries, A. Venclovos, A. Vienuolio, V. 
Montvilos ir kitų įžymių kultūros veikėjų, 
meno darbuotojų, kurių vardais pavadin
tos mokyklos, kolūkiai, portretų.

Argi mes jau įpratome prie tuščių sie
nų?“

Pasirodo, kad ne tik išeivijoje, bet ir 
Lietuvoje su portretais nelengva.

/
„PRAVDA“ APIE LIETUVOS 

MOKSLININKUS
„Tiesa“ persispausdino „Pravdos“ ve

damąjį apie Sov. Sąjungos KC nutarimus 
„Dėl Lietuvos Žemdirbystės mokslinio ty
rimo instituto darbo“. Apie Lietuvos 
mokslininkus ten rašoma:

„Kas būdinga Lietuvos mokslininkams? 
Visų pirma — gilus aktualių problemų na
grinėjimas, glaudus ryšys su kolūkiais ir 
tarybiniais ūkiais, veiksminga pagalba 
žemdirbiams. Mokslininkai įdiegė į gamy
bą rekomendacijas kompleksiškai įsisa
vinti melioruotas naudmenas ir didinti jų 
produktyvumą. Dėl to javų derlingumas 
padidėjo 40 procentų, o pašarinių kultūrų 
— 4 kartus. Ūkiuose atliktas visų žemių 
ekonominis įvertinimas, sudaryti dirvų 
žemėlapiai, tuo pačiu sudarytos sąlygos 
labiau pagrįstai planuoti gamybą, ją spe
cializuoti ir koncentruoti. Atkakliais ieš
kojimais pasižymi selekcininkų darbas: 
vien tik įdiegus naujas varpinių javų veis
les, respublika gauna papildomai tūkstan
čius tonų grūdų.“

Iš neoficialių šaltinių patiriama, kad 
Lietuvoj (3 mil. gyventojų) mėsos ir duo
nos pagaminama trylikai milijonų žmo
nių. Panašiai esą ir kitose Baltijos vals
tybėse. Tuo tarini Sov. Sąjungoje mėsos 
ir duonos vis dar trūksta. O propaganda 
skelbia, kad Baltijos valstybės be „didžio
jo brolio" globas pražūtų arba išmirtų ba
du.

PABIROS
NAUJA „MAŠINA“ ŽOLEI PIAUTI

Swinderby bažnytkaimio klebonas, ne
pajėgdamas nusipirkti žolei plauti maši
nos, užleido šventorių ir kapines avimis. 
Žolė niekad nebuvusi taip gražiai prižiū
rima. Tik kai kurie gvyentojai nusiskun
džia, kad kartu su žole pranykstančios ir 
gėlės nuo kapų.

MIRTIES PAKTAS
Konservatorių ministrai, vadovaujami 

E. Heath'o, buvo padarę nerašytą susitari
mą, kad jei vienas kuris būtų teroristų 
pagrobtas, tai vyriausybė nedalytu dėl jo 
išpirkimo jokių kompromisų, kiekvienas 
buvęs pasižadėjęs geriau mirti, negu že
minti valdžios autoritetą. Jų tarpe buvusi 
ir Mrs. Thatcher. Apie šį susitarimą pa
pasakojo lordas Hailsham per BBC tele
viziją.
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AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
R. R. Sakalas — 7.00 sv., S. Karalevi- 

čius — 10.00 sv., J. Naujokas — 2 sv.. K. 
Mažylis — 1.00 sv., J. Maslauskas — 1.00 
sv., V. Meškevičius — 0.50 sv., A. Kaspe
ravičius — 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
A. Kučinskienė — 1.00 sv., A. Pabrėža

— 5.00 sv., L & A. Gravai — 1.00 sv., S. 
Šuliauskas — 1.00 sv., J. & V. Vilimai — 
2.00 sv., J. Baršauskas — 0.50 sv., A. Juš
kus — 1.00 sv., J. Šlepertas — 1.00 sv., V. 
Navickas — 1.00 sv., M. Gelvinauskienė
— 1.00 sv., P. Bielskis — 1.00 sv., A. Bie
liūnas — 1.00 sv., V. Karmilavičius — 
1.00 sv., V. Cibulskas — 1.00 sv.. V. Mcš- 
kelevičius — 1.00 sv.. A. & E. Kušnenai- 
čiai — 1.00 sv., D. Skeivys — 1.00 sv. 
A. & A. Būrai — 1.50 sv.

DEMONSTRAGIJOS LONDONO CENTRE

Gruodžio 10 d., trečiadienį, minint 23-ją 
Žmogaus Teisių Deklaracijos paskelbimo 
sukaktį, British League for European 
Freedom ruošia demonstracijas su atitin
kamais plakatais ir lapeliais, reikalaujan
čiais laisvės visiems politiniams kali
niams Sovietų Rusijoje.

Demonstruojama britų spaudos židiny
je — Fleet Street. Ta pačia proga British 
League for European Freedom delegacija 
įteiks atitinkamą memorandumą visų 
laikraščių redakcijoms.

Demonstracijų pradžia 12 vai. iki 2-ros 
valandos po pietų. Rinkimosi punktas — 
Fleet Street, 12 vai.

Kviečiame lietuvius skaitlingai daly
vauti.

LONDONAS
SERGA

— Staiga buvo susirgusi ponia Eialickie- 
nė, Lietuvos charge d'af fairs žmona. Pa
mažu taisosi.

— Po sėkmingos operacijos Hammer
smith ligoninėje sveiksta T. Girėnienė.

— Toje pačioje ligoninėje po sunkios 
operacijos guli Ealingo gyventojas M. Pi
sa vockis.

SPORTO IR SOCIALINIAM KLUBUI 
REIKALINGAS SEKRETORIUS — 

BARMAN AS
Skubiai reikalingas Sporto ir Sociali

niam klubui sekretorius — bannanas.
Dėl sąlygų ir darbo valandų informaci

jas suteikia valdybos pirmininkas S. Kas
paras.

Sporto ir Socialinio Klubo Valdyba

LEIQH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Leigh skyrius gruodžio 13 d.. 6.30 
vai. p. p., Railway Kotelyje, East Bond 
St., Leigh, rengia vaikams Kalėdų eglutę.

Motinos ur šeimininkės pavaišins vaiku
čius arbatėle ir užkandžiais. Kalėdų se
nelis apdovanos dovanėlėmis. Bus praves
ta loterija. Po visa to bus tėvų subuvimas 
su vaišėmis. Gros plokštelių muzika. Vi
sus prašome ko skaitlingiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
VYSK. M. VALANČIAUS MINĖJIMAS

Vyskupo Motiejaus Valančiaus 100 me
tų mirties minėjimas įvyks gruodžio 6 die
ną Vyčio klube.

Programoje: kun. J. Kuzmickio paskai
ta apie iš liaudies kilusį, liaudį mylėjusį, 
liaudžiai kūrusį didįjį Lietuvos vyrą.

Vyčio Klubo Valdyba

DERBY
PASISEKĘS KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS

Lapkričio 22 d. Derby DBILS skyrius su
rengė puikiai pavykusį Kariuomenės 
šventės minėjimą, į kurį atsilankė daug 
vietos ir tolimesnių apylinkių tautiečių bei 
svečių.

Minėjimą atidarė sk. pirm., trumpu žo
džiu supažindindamas su dienos reikšme. 
Paskaitą skaitė DBLS Centro V-bos pirm. 
J. Alkis. Prelegentas nuodugniai apibūdi
no mūsų buvusios kariuomenės reikšmę ir 
jos nuopelnus tautai. Taip pat palietė ir 
šiuos laikus, mūsų organizacinius ir lietu
vybės išlaikymo reikalus. Be to, jis trum
pai su dienos reikšme supažindino svečius 
lir kitataučius anglų kalba, žuvusieji už 
tautos laisvę ir partizanai pagerbti atsi
stojimu ir minutės tyla. Oficialioji dalis 
baigta Tautos himnu.

Toliau vyko meninė dalis, .kurią pra
vedė skyriaus meninių jėgų vadovas P. 
Popika, o angliškai — R. Popikienė. Su 
eilėraščiu ,/Ar žinai tą šalį'?" pasirodė

mažoji E. Širvydaitė. Toliau Derby dainos 
mėgėjų būrelis padainavo 3 lietuviškas 
daineles: „Lietuva“, „Graži. Tėvyne, ma
no“ ir „Pilki keleliai“.

Svečias J. Kulvietis akordeonu atliko 
vieną dalykėlį. Didžią staigmeną padarė 
ponia Kulvietienė, kuri, nors ir anglų kil
mės, puikiai ir gražiai sudainavo lietuviš
ką dainelę.

Mažoji Z. Popikaitė elektroniniais var
gonais pagrojo 4 lietuviškus bei tarptau
tinius dalykėlius. Pagaliau vyrų grupė vėl 
sudainavo 2 daineles — „Netesėti paža
dai“ ir „Jau aušrelė aušta“. Minėjimo da
lyviai visiems programos atlikėjams atsi
lygino karštomis katutėmis ir prašymu 
pakartoti.

Savo užbaigos žodyje skyriaus pirm, pa
brėžė, kad šio vakaro programa pasisekė 
todėl, kad dar esama asmenų, kurie nesi
gaili brangaus laiko, darbo ir vargo. To-
dėl didžiausia padėka tenka tiems pasi
šventėliams, kurie atkakliai reiškiasi lie
tuviškoje veikloje. Pažymėtina, kad vie
tos dainos mėgėjų būrelis jau yra pilnai 
užsirekomendavęs tiek vietoje, 'tiek ir ki
tose kolonijose. Už būrelio egzistenciją ir 
darbą padėka tenka F. Ramoniui.

Mažosioms Z. Pop i kaitei ir E. Sirvydą i- 
tei buvo įteikta gėlių ir saldumynų.

Po programos vyko šokiai ir paslinks- 
minimas prie puikios J. Kulviečio muzi
kos.

Tuo pačiu metu vyko turtinga loterija. 
Mielosios šeimininkės L. Valantinienė ir 
J. Zuza pagamino gausybę įvairiausių su
muštinių bei „keikų“ ir skanios kavutės. 
Vakaras praėjo linksmoje ir lietuviškoje 
atmosferoje.

Nuoširdžiai dėkojame DBLS CV pirm. 
J. Alkiui už išsamią paskaitų, taip pat 
Kulviečuams už malonią staigmeną ir pri
sidėjimą prie mūsų programos! Padėka 
priklauso dainos mėgėjų būreliui, kurį su
daro F. Ramonis (akordeonu). P. Sadaus-
kas, A. Tirevičius, J. Levinskas, V. Juno- 
kas ir P. Popika. Visiems nuoširdžiausias 
ačiū. Dėkojame ir visiems iš toliau atvy- 
kusiems tautiečiams, tikėdamiesi atsily
ginti tuo pačiu.

J. Levinskas

BENDROS KŪČIOS

Pranešame vietos bei apylinkės tautie
čiams, kad DBLS Derby skyrius š. m. 
gruodžio 24 d. rengia bendras Kūčias.

Kadangi dėl laiko stokos asmeniški pra
nešimai nebus siuntinėjami, todėl visi, ku
rie norėtų Kūčių vakarienėje dalyvauti, 
prašomi skubiai užsiregistruoti pas bet 
kurį skyriaus v-bos narį ne vėliau gruo
džio 17 d. Vėliau užsiregistruoti nebus ga
lima.

Kadangi parengimas įvyks privačiame 
name .todėl tik ribotas asmenų skaičius 
tegalės dalyvauti. Smulkesnės informaci
jos bus pateikiamos užsiregistruojant.

Sk. Valdyba

ROCHDALE
SERGA A. BANAITIENĖ

Stanga sunkiai susirgo A. Banaitienė. 
Užpuolė staigusis sąnarių uždegimas, ken
čia didelius skausmus, negalėdama valdy
ti kojų ir rankų. Gydytojų padedama, la
bai pamažu sveiksta. Linkime greitai at
gauti prarastas jėgas.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

DELS Rochdalės skyriaus kasininkė 
biologė Nijolė Kutkutė ištekėjo už inži
nieriaus elektrotechniko Aro Gašlūno. 
Sukūrusius lietuvišką šeimą sveikiname.

MIRĖ K. GUSTAS

Rochdalėje mirė Kęstutis Gustas, gimęs 
1918 m. liepos 30 d. Kaune.

Kęstutis ilgesnį laiką skundėsi krūtinės 
skausmais, negalavo širdis. Nuo širdies 
priepuolio ir mirė. Palaidotas Rochdalės 
kapinėse lapkričio 13 d.

Kęstutis buvo atviras, nuoširdus, drau
giškas. 1940 m. išėjo atlikti karinės prie
volės. Ilgesnį laiką buvo savisaugos dali
niuose. vėliau nelaisvėje Belgijoje. Atvy
kęs Anglijon, dirbo akmenų laužykloje ir 
plytinėse. Liko žmona anglė.

.Ilsėkis ramybėje.
v. m.

MANCHESTERIS
PARENGIMAI

LFR Manchesterio Vienetas gruodžio 7 
d., sekmadieni, 5 vai. p. p. rengia Man
chesterio Liet. Soc. klube kultūrinę pro
gramą, kurioje bus: 1. Lietuvos kankinių 
minėjimas. 2. Bradfordo paroda. 3. Čiur
lionio paroda. 4. Filmas apie Čiurlionį. 5. 
Čiurlionio muzikos koncertas.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

BIRMINQHAMAS
BENDROS KŪČIOS

DBLS Birminghamo skyrius gruodžio 24 
d. nuo 6 iki 11 vai. Havelock Tavern res
torano salėj, Havelock Rd.. Soltley ruošia 
bendras Kūčias.

Norintieji dalyvauti, prašomi pranešti 
iki gruodžio 15 d. V. Remeikiut, 23, Naise- 
by Rd., Alum Rock, Birmingham B8 3NE 
arba kitiems valdybos nariams. Mokestis 
asmeniui £2.00, pensininkams nemoka
mai. Skyriaus Valdyba iš anksto dėkoja 
ponioms, pasižadėjusioms iškepti tortų, 
paruošti silkių ir kitokių skanumynų. Ki
tokiais reikmenimis pasirūpins skyriaus 
kasininkas.

Spėjama, kad jaunimas pasirodys su 
trumpa programa.

P. D.

VOKIETIJA
ĮSTEIGTA LIETUVIŲ KULTŪROS 

DRAUGIJA

Lapkričio 15-16 dienomis Bad-Godes- 
berge, Annabergo pilyje, įvyko visuotinis 
lietuvių veikėjų ir norinčiųjų dirbta kul
tūrinį darbą suvažiavimas.

šį suvažiavimą kruopščiai suplanavo ir 
sušaukė keli lietuvių darbuotojai: kun. K. 
Senkus, dr. V. Bylaitis, M. Kiužauskas, J. 
Ivanauskas ir kiti. Šių darbuotojų pastan
gomis buvo sudarytas ir busimosios drau
gijos statutas.

Posėdis, atidarytas lapkričio 15-tos die
nos popietyje, užsitęsė iki vakaro. Iš su
kviesto į prezidiumą būrelio ponia dr. A. 
Veigel užėmė pirmininkės pareigas, vice
pirmininkės — ponia dr. O. Schreifeld, 
sekretorės — ponia St. Baltus.

Susirinkusiems dalyviams gana plačią 
apžvalgą apie busimąją draugiją, jos tiks
lą ir veiklos būdą su gausiomis detalėmis 
padarė kun. K. Senkus.

Dr. V. Bylaitis persakitė paruoštąjį sta
tutą pastraipsniui, duodamas progos kiek
vieną iš jų aptarti, diskutuoti ir nubal
suota.

šiai organizacijai duotas pavadinimas 
— LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJA.

Į ją turi teisę stoti visi V. Europos kul
tūriniai darbuotojai ar mėgėjai, neatsi
žvelgiant į profesijų, religiją, ideologiją, 
vartojamąją kalbą bei gyvenamąją vietą. 
Tik amžius sąlyginis — priimami tik pil
namečiai.

Pasiūlytas ir vienbalsiai priimtas na
rio mokestis — 20 DM per metus.

Lietuvių Kultūros Draugija veiks per 
•išrinktąją valdybą ir susidariusius rate
lius, kaip meno, literatūros, muzikos ir kt. 
Valdybos susirinkimai vyks kas trys mė
nesiai, o visuotinis narių suvažiavimas 
mažiausia vieną kartą per metus.

šios draugijos tikslas, žiūrint iš ideolo
ginio taško, yra suvienyti ir sujungti tuos 
lietuvius Vak. Europoje, kuriems žodis 
„lietuvių kultūra“ nėra tuščias, kad tuo 
būdu kiekvienas tautietis galėtų efektin
gai prisidėti prie kultūrinės veiklos.

Dažnai klausiama: Ar Lietuvoje tautie
čiai žino apie emigracinę veiklą? Atsaky
mas į tai būna net skaudus: jei toji veik
la tikrai egzistuotų, tai ji būtų žinoma.

L. K. D-jos tikslas yra dėti visas pa
stangas, kad tas veikimas iškiltų į pavir
šių ir atneštų naudos mūsų tautai, žiūrint 
į konkrečias ir realias L. K. D. veiklos 
gaires — ši organizacija rūpinsis ir puo
selės lietuvių kultūrinius pasireiškimus, 
ruošdama įvairias manifestacijas kultūros 
ribose.

Posėdžiui baigiantis, į valdybą pasiūly
ta 9 kandidatai, iš kurių slaptu balsavimu 
išrinkta 5 asmenys. Į revizijos komisiją 
•išrinkta trys asmenys.

Naujoji valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkė dr. A. Veigel, vicepirmininkas 
dr. V Bylaitis, sekretorė St. Baltus, iždi
ninkė R. Sprogies, narys P. Odinis.

Revizijos komisija: A. Lipschis, ponia I. 
Mlausa (ir M. Sprogies.

Lietuvių Kultūros Draugija kviečia vi
sus Vakarų Europos lietuvius, jaučiančius 
priklausomumą lietuvių tautai, gyvai pri
sidėti prie šito kultūros žibinto išlaikymo 
ir perdavimo sekančiai kartai.

Norintieji įstoti į L. K. D., kol dar ne
paskirti įgaliotiniai paskiriems kraštams, 
gali kreiptis į valdybos atstovus:

dr. A. Veigel, 729 Freudenstadt, Land- 
haus Str. 49, W. Deutschland, dr. V. By
laitis, 53 Bonn, Jagdweg I, W. Deutsch
land. St. Baltus, 4852 Lambermont, Gr. 
Champs 39, Belgien.

P. S. Gauta per St Baltus. Belgija. Red.

PASITRAUKĖ Į PENSIJĄ

Vokietijoj gyvenąs girininkas Aleksand
ras Požėla pasitraukė į pensiją. Jis yra iš
auginęs du sūnus — inžinierius. Savo pa
sistatytus namus A. Požėla papuošė Gedi
mino stulpais ir Vilniaus pilies bokštu. Be 
to,augina mažus veislinius arkliukus, ku
riuos Lietuvoje žemaitukais vadindavome.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Miesau LB apylinkės vadovybė pasi
stengia kas metai tautiečiams priminti, 
kad Lietuva, būdama nepriklausoma vals
tybė, turėjo ir savo kariuomenę, surištą 
tvirtomis grandinėmis su praeitimi, šie
met kariuomenės šventė buvo paminėtta 
lapkričio 22 d. Elschbacho kaimelyje. Pir
miausia gražus būrys tautiečių susirinko

PAKLYDĘS GANYTOJAS
1

Kai paskaičiau šio krašto spaudoje ir 
;,Europos Lietuvyje“ (Nr. 44) apie angli
konų Sauthwark'o vyskupo dr. Mervyn 
Stockwood'o rašinį komunistų laikrašty
je, tai aš perdaug nenustebau. Tik pagal
vojau, kad štai dar vienas, tik šį kartą jau 
nebe eilinis, paklydęs avelių ganytojas. 
Vyskupas, greičiausia, paklydo dėl to, kad 
prisiskaitė tik komunistinės propagandos, 
kuriai rusai nesigaili milijoninių sumų, ir 
prisiklausė pasakojimų tų žmonių, kurie 
buvo į Maskvą nuvykę, kaip Kremliaus 
svečiai. O ir garbusis vyskupas, rodos, bu
vo nuvykęs ten pasidairyti, aišku, kaip 
laukiamas svečias. Ji pasitiko kaip ir vi
sus kiltus, propagandistų/ būays; jis ten 
gyveno pačiame geriausiame Maskvos 
viešbutyje; jis susitiko tik su KGB pa
rinktais asmenimis ir matė tik tas vietas, 
gal net ir vieną kitą cerkvę, kurias KGB 
agentai parinko ir įtinkamai tam vizitui 
parengė. Ir vyskupėliui atrodė viskas gra
žu... O šis. minkštos ir geros širdies žmo
gus, patikėjęs tom pasakom, dabar skel
bia, kad ir čia būtų daug geriau, jei įsi veš
lume rytų socialistinę, atseit, kremlinę 
tvarką.

Reikia pripažinti, kad vyskupas dr. M. 
Stockwood pasakė daug ir tiesos. Spren
džiant iš įto. kas atsitiko laisvoje Lietuvo
je, kai rusai ją okupavo, būtų galima drą
siai numatyti ir pasakyti,kas pasidarytų 
čia, jei vieną dieną vyskupėlio norai išsi
pildytų ir būtų įvesta rytų kraštų socia
listinė sistema ir dar Kremliaus globoja
ma. Viešpatie, apsaugok šio krašto žmo
nes nuo tokios sistemos ir nuo tokios ge
rovės.

Šia proga reikia pasakyti, kad vyskupas 
dr. M. Stockwood yra ne pirmutinis žmo
gus, apgautas sovietinės propagandos.

Kai pasaulyje pasklido žinia 1932 me
tais, kad Rusijoj ir ypač Ukrainoj siaučia 
didelis badas, Britų žemės ūkio ekspertas 
sir John Maynard nuvažiavo ten pažiūrė
ti ir susipažinti su tikra to krašto padėti
mi. Jį ten pasitiko NKVD agentai, aprodė 
visą Ukrainą, apklausinėje sutiktus žmo
nes ir jis ten nerado nė vieno badaujan
čio, nors, pagal Robert Conquest apskai
čiavimą, ten badu mirė apie 6.000.000 žmo
nių. (K. G. B. by John Baron). Kiti šalti
niai skelbia, kad 1932-33 metais ten mirė 
iš bado, pakarta, sušaudyta ir ištremta į 
Sibirą apie 12.000.000 žmonių.

Stalino laikais žiauriausios NKVD tvar
komos stovyklos buvo šiauriniame Sibire, 
Kolymos aukso kasyklose. Daktarai nuo
latos kaliniams nuplaudavo nušalusias 
rankas ir kojas. Ten buvo daugiausia po
litiniai kaliniai. Tos stovyklos pasižiūrėti 
1941 metais buvo atvykę Amerikos vice
prezidentas H. A. Wallace ir prof. Owen 
Lattimore. Juodu ten matė tik NKVD ar
tistus, 'persirengusius kaliniais. Tikrieji 
kaliniai buvo užrakinti. Vėliau H. A. Wal
lace knygoje „Soviet Asia Mission“ rašė, 
kad tų aukso kasyklų vyrai yra stambūs, 
jauni,^atvykę iš tolimųjų rytų. (Ten pat).

Aišku, jie ten buvo nuvykę kaip sovie
tų svečiai ir matė tik tai, ką NKVD leido 
pamatyti. Kitokių įspūdžių parsivežė tie, 
kurie ten nuvyko ne kaip svečiai, bet kaip 
eiliniai žmonės. Čekas J. B. Hutton taip 

į katalikų bažnyčią pamaldoms. Jos buvo 
laikomos kertu evangelikams ir katali
kams. Evangelikų kapelionas kun. dij. 
Fricas Skėrys pasakė pamokslą, surištą 
su kariuomenės švente, ir sukalbėjo mal
dą, o katalikų kapelionas kun. Bronius 
Liubinas atlaikė šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą apie Krist:/ Karalių. Šv. Mišiose 
eilę skaitymų atliko stud. Petras Nevulis. 
Pabaigoje visi susirinkusieji sugiedojo 
giesmę „O Kristau, pasaulio valdove“.

Tada minėjimas buvo tęsiamas gražioje 
kaimelio salėj. Atidaromąjį žodį tarė Mie
sau LB apylinkės valdybos vicepirminin
kas Juozas Nevulis. Pasveikino gausiai 
susirinkusiuosius lietuvius, pasidžiaugė, 
kad salėje matąs net 3 pirmininkus, t. y., 
Vokietijos LB pirmininką J. Barasą, Ro
muvos apylinkės — R. Tendzegolskį ir 
Kaiserslauterno — J. Poškaitį. Paskaitą 
skaitė amerikiečių aviacijos pulk. Itn. Do
natas Skučas. Jis iškėlė faktą, kad prieš 
57 metus įsteigtoji Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenė buvo tęsinys kariuome
nės, žinomos nuo Mindaugo laikų. Lietu
viai buvo imami ir į carinę Rusijos ka
riuomenę. Tai padėjo, atėjus laikui, ten 
apmokytiems karininkams suorganizuoti 
Lietuvos kariuomenę. Kai 1940 m. Lietu
vos kariuomenė buvo panaikinta, lietuviai 
kariavo Vokietijos, Sovietų Rusijos, Pran
cūzijos, Amerikos. Brazilijos ir kitų kraš
tų kariuomenėse. Vėliau lietuviai vyrai 
tarnavo Prancūzijos svetimšalių legione, 
o ypač Labour Sendee kuopose Vokieti
joje. kurios dar veikia ir šiandien. Di
džiausią vaidmenį suvaidino Lietuvoje 
veikę partizanai, kurie gallngajai Rusijai 
sudarė nemaža rūpesčio. Iš Lietuvos par
tizanų veiklos pavyzdį ėmė vėliau ir pa
tys komunistai, organizuodami partizani
nį karą pvz. Vietname. Ir šiandien yra lie
tuvių. (tarnaujančių svetimi/ kraštų ka
riuomenėse su viltimi, kad iš tos tarnybos 
bus naudos Lietuvai.

Pulk. Itn. D. Skučui padėkojo už labai 
rūpestingaii paruoštą ir gražiai perduotą 
paskaitą J. Nevulis. Jis ir uždarė oficia
liąją minėjimo dalį, pakviesdamas daly
vius sugiedoti Tautos himną.

Po .to sekė malonus subuvimas prie stik
lo vyno, užkandžių ir šokit/ muzikos.

B. L.

pat buvo susižavėjęs rylų socializmu ir 
1934 metais buvo nuvykęs į Maskvą. Ten 
redagavo kažkokį Maskvos vakarinį laik
raštį, daug ką matė ir savo nuomonę pa
keitė. 1939 metais atvyko į Angliją ir čia 
parašė knygą „Danger from Moscow". To
je knygoje atidengia labai daug dokumen
tais paremtų paslapčių. Šią knygą verta 
visiems paskaityti.

Skotas iš Glasgowo Alex Paton taip pat 
buvo nuvykęs i Maskvą pasigėrėti rytų 
kraštų socializmu. Ten jį įtarė šnipinėji
mu, suėmė, ilgai tardė ir pagaliau išvežė 
į Sibiro koncentracijos stovyklas. O kai iš 
ten kažkaip išsikrapštė, tai sugrįžęs „Dai
ly Express" korespondentui pasakė:

— Apie Rusiją galimu viską pasakyti 
vienu žodžiu: dvokia. Visa sovietinė siste
ma dvokia. Sovietų Sąjunga yra vienas di
delis kalėjimas. Labai sunku papasakoti, 
kaip iš 'tikrųjų tas darbininkų rojus atro
do. Britų žmonės net negali ir įsivaizduo
ti, kokiame puikiame krašte jie gyvena.

Baigdamas, iš visos širdies linkėčiau 
vyskupui dr. M. Stockwood dir visiems ki
tiems, kurie sužavėti rytų socializmu, nu
vykti ten ir pabuvota ne sovietų svečiu, 
bet eiliniu piliečiu, kuris gali pakliūti į 
KG® tardytojų rankas, pabūti jų kalėji
muose, pasivėžinti užkaltame gyvulinia
me vagone į Sibirą, ten pakęsti badą ir 
šaltį, lygiai taip, kaip kenčia visi. Paga
liau grįžti- čia ir viešai papasakoti savo 
patyrimus socialistiniame rojuje.

G. I. Rimulis

PRIEŠ 25 METUS

— Lapkričio 18 d. buvo susirinkę visų 
D. Britanijos lietuviškų organizacijų at
stovai, kurie priėmė DBLS centro valdy
bos paruoštą Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės statutą. Pagal tą statutą DBL Ben
druomenės nariais gali būti visos lietuviš
kos organizacijos, pritariančios Lietuvių 
Chartad. Nariais galės būti ir neorganizuoJ 
ti lietuviai. Krašto Taryba sudaroma iš 
visų organizacijų atstovų. Organizacijos, 
•turinčios daugiau kaip 500 narių, gali tu
rėti atitinkamai daugiau atstovų (vienas 
atstovas aOO-tams narių).

Susirinkimas išrinko 5 asmenų laikinį 
komitetą, kuriam pavedė vykdyti Krašto 
Valdybos pareigas. I tą pirmąjį komitetą 
išrinkta: P. Varkala, kun. J. Gutauskas, 
O. Gaiiliūnaitė. S. Prapuolenytė ir J. Kal
vis.

Susirinkime dalyvavo ministrai S. Lo
zoraitis ir B. Balutis.

— DBLS centras ir laikraščio redakcija 
persikėlė į naujai įsigytus namus ir nuo 
gruodžio 4 d. pradėjo darbą naujose pa
talpose — Holland Parke.

MUZIKOS PLOKŠTELĖS
Naujos lengvos muzikos plokštelės iš 

Amerikos: „Svajonių sodas“, „Svajonių 
žemė“, „Žiburėlis“. Vienos plokštelės kai
na su prisiuntimu £3.50.

Baltic Stores Ltd.. 421 Hackney Rd., 
London, E2.

šviežios
TREJOS DEVYNERIOS 

1975 metų
1 pokelio kaina su prisiuntimu £1.50

Baltic Stores Ltd.
421 Hackney Road, 

London, E.2 
England

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — gruodžio 7 d., 11.15
vah, Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — gruodžio 7 d., 14 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — gruodžio 8 d., Nekal
to Marijos Prasidėjimo šventėje, 19
vai. . Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — gruodžio 14 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

KETTERINGE — gruodžio 14 d„ 14 vai., 
St. Edward's. London Rd.

LEIGH — gruodžio 7 d., 5 vai., St. Joseph's 
baž.n. Chapel St.

ROCHDALE — gruodžio 21 d„ 11.30 val., 
Pallottinų seselių vienuolyne, Man
chester Rd.

MANCHESTER — Kalėdų I dieną, 11 val., 
Notre Dame seselių vienuolyne, Hey
wood St., Manchester 8.

BRADFORDE — gruodžio 7 d., 12.30 val. 
specialios Liet. Kat. Religinės Šalpos 
mums pavestos pamaldos už Lietuvos 
laisvę ar persekiojamą Bažnyčią Lie
tuvoje.

LEEDSE — gruodžio 14 d.. 3 vai. p. p„ 
Holy Rosary bažn.

BRADFORDE — gruodžio 21 d., 12.30 vai. 
BRADFORDE — Kalėdų Mišios: gruodžio 

24 d., 12 vai. nakties, po Kūčių vaka
rienės Vyčio klube; gruodžio 25 d., 
12.30 vai. — šv. Onos bažn.

HALIFAXE — gruodžio 28 d., 1 vai. p. p. 
St. Columba bažn.

BRADFORDE — sausio 4 d., 12.30 vai.
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