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Kas gali pagydyti?

Disidentai Sovietijoje

Buvo laikai, kai Anglija buvo pieno ir
medaus upėmis tekantis kraštas. Apie tai
šiandien galima tik pasvajoti. Imperija,
kurioje saulė niekada nenusileido, prieš
kurios galybę drebėjo pasaulis, — virto
•nereikšminga sala, atskirta nuo Europos
žemyno siaura vandens juosta. Gyvenimo
ironija — sala, nusėta geriausiais pasauly
muziejais, iš visų žemės kampų surankio
tais meno ir archeologijos turtais, rūmai,
iškloti džiunglėse sumedžiotų retų žvėrių
J. CARTER — JAV PREZIDENTAS
kailiais, išpuošti dramblių kaulo išdirbi
niais, išrašyti ieroglifais — šiandien stovi
Daugiausia pinigų, laiko ir energijos pa
prie ūkiško bankroto slenksčio.
reikalavę Amerikos prezidento rinkimai
Kai po antrojo pasaulinio karo ne tik ji pasibaigė, ši rinkimų drama kartojasi kas
laimėjusios, bet ir pralaimėjusios valsty keturi metai. Jos vaidinimo metu paskel
bės (pvz. Vokietija-ir Japonija) pamiršo biama daug neįgyvendinamų planų, pada
maisto korteles — Britanijoje jos ilgiau roma fantastiškų pažadų, prikalbama vie
na kitai prieštaraujančių istorijų.
siai išsilaikė. Sakėme, karas yra kaltas.
Šių metų rinkiminė kampanija nebuvo
Kai pradėjusi atsistatyti pramonė pa labai jaudinanti. Abu kandidatai mažai
skendo streikų jūroje, kai britų gaminiai žinomi, abu turėjo panašius planus Ame
kokybės ir kainų atžvilgiu nepajėgė išlai rikai valdyti, abu darė panašias propa
kyti konkurencijos užsienio rinkose, sakė gandines klaidas. Laimėjo Jimmy Karte
me, kad privatiški savininkai kalti.
ris.
Viso pasaulio spauda dabar deda ant
Kai buvo nusavintos didžiosios įmonės,
geležinkeliai ir kasyklos — krašto ūkis svarstyklių jo gerąsias ir blogąsias savy
mažai tepasikeitė. įsigalėjo biurokratiz bes, bando atskirti kasdieniškąją realybę
mas, vieno darbininko vietoje reikėjo nuo fantazijos, neišvengiamai reikalingos
dviejų, nežmoniškai pakilo administraci rinkiminės propagandos metu.
jos išlaidos. Sakėme, valdžia kalta.
Su J. Carterio atėjimu pasibaigs ir dr.
Kissingerio valdymo era. Vieni jį laikė
Pasikeitė valdžia dar kartą, ir dar kar genijum, kiti Amerikos gyvenimo nepa
tą. Nei viena partija neparodė stebuklo. žįstančiu teoretiku, dar kiti — oportunis
Britų ūkinis vežimas vis stovėjo įšalęs vie tu. Vieniems atrodė, kad jis išgelbėjo
toje. Sakėme, profesinės sąjungos kaltos. Amerikos galybę ir garbę, kitiems — kad
Jos, o ne vyriausybė valdo kraštą. Jos, sa pražudė.
vo neprotingais reikalavimais ir streikais
Naujasis prezidentas pasirinks naujus
žlugdo ūkį, didina infliaciją.
'bendradarbius. Nuo to pasirinkimo labai
Vyriausybė pagaliau susitarė su profe daug priklausys ir jo paties pasisekimas.
sinėmis sąjungomis, pasirašė socialinį Nuo to, ką jis pasodins į užs. reikalų ir
kontraktą, pristabdė algų kėlimą. Niekas gynybos ministrų kėdes, daug priklausys
nepagerėjo. Užteko tik vienam laikraščiui ne tik Amerikos, bet ir kitų tautų likimas.
parašyti, kad svaras eis žemyn, ir per vie
ną naktį jo vertė katastrofiškai nukrito.
DRAUGYSTES SAULĖ
Spauda kalta!
Bandyta aiškinti, kad britų gyventojai
B. Ponomarevas, palikdamas GIasgową
ir jų auganti pramonė, neturėdama pa pareiškė. „Draugiškumo saulė tarp Sovie
grindinių energijos šaltinių, priklauso nuo tų ir Britanijos piliečių švies amžinai“.
užsienio rinkų; arabai diktuoja ūkio są Jis taip pat pasakė, kad Glasgow© Lord
lygas, keldami naftos kainas ir perkelda Provost Peter Me Cann atsiprašęs miesto
mi savo kapitalus iš Londono į kitus kraš gyventojų vardu dėl įvykusių demonstra
tus. Taigi ir arabai kalti.
cijų. Šitas pareiškimas sukėlė didelį pasi
Pagaliau išspręsta, nors dar ir negaluti piktinimą konservatorių ir Glasgowo žy
nai, ir energijos išteklių problema. Iš dų tarpe. Jie reikalauja P. Me Cann atsi
Šiaurės jūros jau teka nafta, Midlande ir statydinti.
Škotijoje surasti nauji puikios akmens
Grįžęs į Londoną, Ponomarevas vėl ap
anglies klodai, kurių užteksią mažiausia silankė parlamente ir kalbėjosi su užsie
šimtui metų. Tik naudokis ir būk turtin nio reikalų grupės atstovais. Nors ir pa
gas. Tad kas dabar kaltas?
reiškė, kad nekreipęs dėmesio į saujelės
Pateikti detališkai išnagrinėtą atsaky demonstrantų išsišokimus, tačiau pradėjo
mą menko laikraščio skiltyse ne tik sun stipriai nervintis, kai buvo paklaustas apie
ku, bet ir neįmanoma. Jūros rašalo išlieta, norinčių emigruoti žydų persekiojimą.
benagrinėjant šį klausimą spaudoje, tūks
Spauda iškelia faktą, kad Ponomarevas
tančiai valandų sugaišta, bekalbant radi parlamente atsisakė priimti vieną egzemp
jo ir televizijos programose, o gerėjimo liorių Magna Carta ir žydišką maldakny
rezultatų vis nematyti.
gę, pasirašytą 250 parlamento narių. Pasi
Tačiau sveikas žmogaus protas veda tik rašiusiųjų skaičiuje buvo H. Wilson ir E.
tai viena kryptimi, pirštu rodo tiktai į Heath. Žias dovanas norėta įteikti kaip
vieną kaltininką — žmogų. Žmogus, šiuo britų tikėjimo į laisvę simbolį. Spaudoje
atveju visa tauta, yra kaita ir atsakinga taip pat reiškiamas nusistebėjimas, kad
už savo nepasisekimus. Britai, nepaspėję labai mažas darbiečių atstovų skaičius te
atsikvošėti nuo imperijos praradimo prie dalyvavo susitikimuose su Ponomarevu.
puolio, užsikrėtė socialinio aprūpinimo
bacilomis. Kam dirbti, kam rūpintis —
„PRAVDA“ NEPATENKINTA
valdžia pasirūpins. Tik reikalaukime —
jei valdžia pritrūks svarų — naujų at
Maskvos „Pravda“ kaltina kai kurias
spausdins. Išnaudokime lengvo, nerūpes grupes, panaudojusias Ponomarevo vizitą
tingo gyvenimo progas, o po mūsų nors ir propagandai prieš Sov. Sąjungą kelti. Tas
tvanas!
grupes sudarę apmokėti sionistų triukšma
Nieko nepadės valdžios sistemos, 'politi dariai ir pabėgėlių organizacijos. Be šitų
nės partijos, koalicijos ar net grasinimai grupių, nuolatini protestą reiškęs parla
diktatūromis. Britam^ reikia piasigydiytl mento atstovas Winston Churchillis, o par
iš abuojumo ligos, pakilti iš apgaulingų lamente — pasižymėjusi konservatorių va
svajonių pasaulio ir pradėti rūpintis pa dovė M. Thatcher. Tačiau prof, sąjungų
tiems savimi. Nors ir labai geras gydyto gen. sekretorius užtikrinęs Ponomarevą,
jas yra Tarptautinis Monetarinis Fondas, kad protesto demonstracijose britų darbo
laikas nuo laiko [leidžiąs naujo kraujo mi klasė nedalyvavusi.
lijardinėmis paskolomis, bet atėjo laikas
Dėmesio vertas faktas, kad sovietų spau
tautai maitinti organizmą savo pačios da Ponomarevą vadina komunistų partijos
krauju. O jei ligonis pats nenorės pagyti, delegacijos vadu, tuo tarpu Anglijoje jis
tai ir geriausi viso pasaulio gydytojai jam buvo pristatomas Mokslo Akademijos gru
nieko nepadės.
pės vadovu.
Lucan us
'Britų spauda dėl „Pravdos“ straipsnio
visiškai nesistebi, nes Maskvoje panašios
delegacijos yra šventas dalykas ir, be abeA. f A.
Šv. Onos Draugijos narei
VERONIKAI SINSKIENEI
minis, gilią užuojautą velionės
dukrai Adelei Kriaučiūnienei ir
jos šeiniai reiškia
šv. Onos Draugijos valdyba ir
narės

Dėl mylimos Mamytės
VERONIKOS SINSKIENĖS
mirties nuoširdžią užuojautą
velionės dukrai Adelei
Kriaučiūnienei ir jos šeimai
reiškia
VI. Velička

VERONIKAI SINSKIENEI mirus,
dukrai Adelei Kriaučiūnienei ir
jos šeiniai nuoširdžią užuojautą
reiškia
Daina vietės

Buvusiam Lietuvių Namų
tarnautojui
EDUARDUI MATUKUI ir jo
šeimai, tėvui ir broliui Lietuvoje
staiga mirus, reiškiame gilią
užuojautą
Lietuvių Namų tarnautojai

jo, nuo publikos reakcijos visiškai apsau
gotos.
Spaudoje pabrėžiama, kad britų min.
pirmininkas neturėjęs priimti Ponomare
vo, kurio tikslas, be kita ko, buvęs išsiaiš
kinti, kaip lengviau bptų panaudoti La
bour partiją Maskvos naudai ir parodyti
Rytų Europos kraštams, kad jie turi už
miršti pagalbą iš demokratiškos Britani
jos, nes Labour partija perėjo į visuotinę
santaiką su Maskva.
POLITINIŲ KALINIŲ DIENA

Praėjusį savaitgalį Sov. Sąjungos polit
kaliniai ir disidentai buvo paskelbę „poli
tinių kalinių diena“. Dr. Sacharovas pra
nešė Vakarų spaudos korespondentams,
kad apie šimtas kalinių Uralo ir Centr.
Rusijos stovyklose ir Vladimiro kalėjime
buvo paskelbę bado streiką. Kaliniai apie
tai pranešė slaptai perduotuose laiškuose,
kuriuose sakoma, kad jie reikalauja pa
gerinti politinių kalinių padėtį ir maistą.
Pagal dr. Sacharovą, praėjusiais metais
buvę pasiųsta į darbo stovyklas apie 30
politinių kalinių. Jų tarpe keturi Rygos
uosto darbininkai, streikavę dėl maisto
produktų, ypačiai mėsos, trūkumo.
Paryžiuje, solidarizuodamas savo drau
gams, vienos dienos bado streiką buvo pa
skelbęs neseniai iš Sov. S-gos išleistas bu
vęs politinis kalinys, matematikas Pliušč.
PAVYDAS...

Britų parlamente atstovė Mrs. Knight
pareiškė, kad viena moteris 'Londone ište
kėjo už norinčių įsigyti apsigyvenimo tei
sę imigrantų 50 kartų. Esą, veikianti spe
ciali agentūra, kuri už atlyginimą (apie
£350) sutvarko „vedybas". Kitas atstovas
iš kairiosios grupės šūktelėjo: „Nepavy
dėk“...

Metai po Helsinkio
Sovietų disidentai L. Aleksejeva, A.
Ginzburg, P. Grigorenko, A. Korčak, M.
Landa ir kt. sudarė grupę, kuri seka, kaip
Sovietų Sąjunga vykdo Helsinkio susitari
mus per pirmuosius metus, t. y. nuo 1975
m. rugpjūčio 1 d. iki 1976 m. rugpjūčio 5
d. Ši disidentų grupė atidžiai sekė pagrin
dinių teisių įgyvendinimą Sov. Sąjungoje
ir priėjo išvados, kad sovietinė valdžia nė
neketina vykdyti savo tarptautinių įsipa
reigojimų žmogaus teisių požiūriu. Niekas
per tuos metus nepasikeitė į geresnę pusę,
dargi priešingai, žmogaus teisių varžymas
padidėjo. O 1976 m. gegužės 12 d., vos šiai
grupei susidarius, Maskvos gatve einantį
jos pirmininką Jurij Orlovą sulaikė KGB
agentai.
1975 metais buvo teisiami Vladimir Osi
pov, Sergej Kovalev, o Estijoje — keli Es
tijos demokratinio sąjūdžio nariai. Jie bu
vo suimti dar prieš Helsinkio konferenci
ją, o nuteisti jau po jos. E'uvo dar dau
giau teisiamųjų už visokius nusikaltimus.
Grupė gavo žinių, kad eilė asmenų buvo
nusiųsti į psichiatrinį institutą (Serbskij
Institut) neva tyrinėjimams, o po to pa
talpinti psichiatrinėse ligoninėse.
Emigracijos srityje reikalai taip pat pa
blogėję. Tuoj po konferencijos daug kas,
ypatingai žydai, pradėjo rūpintis išvažiuo
ti. Jiems buvo atsakyta, kad Helsinkio su
sitarimai neliečia emigracijos j Izraelį,
nes Izraelis jų nepasirašė. Kai žmonės,
kurie nori susijungti su savo šeimomis
Vakaruose, prašo leidimo išemigruoti iš
Sov. Sąjungos, jiems atsakoma, kad „vals
tybės interesus reikia statyti aukščiau už
žmogaus teises“.
Valdžia ypatingai kovoja prieš laisvą
informacijų skleidimą. Tai labai apsunki
na kovą dėl civilinių teisių. Pastovūs tele
foniniai ryšiai, ypač su užsieniu, labai kie
tai varžomi. Žmonių suėjimai, susirinki
mai, politinių kalinių lankymai dar labiau
suvaržyti. Visai nebebojama ir sunkiai
sergančių kalinių, kuriems norima iš ša
lies padėti.
Gana ilgo pranešimo pabaigoje pareiš
kiama: „Remdamiesi savo paskutiniais
patyrimais, sovietų disidentai abejoja dėl
Helsinkio konferencijos reultatų, pagrįs
tai būkštaudami, kad valdžia konferenci
ją tepanaudos savo galiai konsoliduoti“.
Per paskutinius du mėnesius, metams
nuo konferencijos baigiantis, ši disidentų
grupė padarė penkis pareiškimus: 1. Dėl
Mustafa Džemilev'o (kovotojas už Krymo
totorių teises) persekiojimo; 2. Dėl žmo
nių telefono ir pašto ryšių palaikymo su
užsieniu trukdymo; 3. Dėl politinių kalinių
laikymo sąlygų; 4. Dėl pastangų šeimoms
susijungti; 5. Dėl tikinčiųjų šeimų perse
kiojimo.
(ELTA)

Apvaliojo Stalo konferencijoje, kurią
pastaruoju laiku buvo sukvietęs Tarptau
tinis Kultūros Fondas (I. C. F.) Londone,
apie disidentų sąjūdį Sov. Sąjungoje kal
bėjo Bradfordo universitete dirbąs (prieš
išvykdamas iš Lietuvos dirbęs Maskvos
universitete) dr. Aleksandras Štromas.
Tas sąjūdis kilo, kaip aiškina dr. A. Štro
mas, iš poetų, matematikų ir fizikų. Pa
grindinis jų siekimas buvo teisėtumas.
Sov. Sąjunga turi konstituciją ir įstaty
mus, bet sovietų pareigūnai tų įstatymų
nepaiso, kada jiems patinka, tuos įstaty
mus apeina.
Pradinės disidentų veiklos pagrindas
buvo priversti valdžią, kad ji laikytųsi sa
vo išleistų įstatymų. Todėl oficialiai disi
dentai kovoja, kad būtų prisilaikoma so
vietų įstatymų. Išviršiniai atrodo, kad tuo
jie yra daugiau susirūpinę, negu valdžia.
Bet iš tikrųjų, disidentai kovoja prieš so
vietų santvarką, kurioje nėra teisingumo.
Tarp disidentų esama įvairių sąjūdžių.
Intelektualų ir humanistų grupėms pri
klausą tokios žinomos asmenybės, kaip dr.
A. Sacharovas. Be to, esama tautinių są
jūdžių i rreliginių disidentų. Tarp nacio
nalistų pirmoje eilėje yra keletas ne rusų
tautų nacionalistinių sąjūdžių, kurie sie
kia autonomijos. Bet yra taip pat ir rusų
nacionalinis sąjūdis, kuris yra nusistatęs
prieš Sovietų valstybę. Įvairių Sov. Sąjun
gos respublikų liaudyje esama neapykan
tos prieš rusus, bet įvairių tautų disiden
tai vieni kitus gerai supranta. Jų šūkis
galėtų būti: Visų šalių nacionalistai vie
nykitės!
Rusų tautiniai disidentai galėtų būti su
skirstyti į daugelį srovių, pradedant nuo
tokių, kurie iš esmės yra neofašistai, ir
baigiant liberalais slavofilais. Jie visi gal
voja, kad geografinis Sov. Sąjungos išsi
plėtimas Rusijos nacionaliniams intere
sams yra kenksmingas, ir kad Sov. Sąjun
gos sudėtyje esančioms kitoms tautoms tu
rėtų būti suteikta nepriklausomybė.
Yra sakoma, kad korupcija užgrūdino
sovietų diktatūrą. Sov. Sąjungoje kiekvie
nas žmogus yra ekonominis nusikaltėlis.
Idealizmas yra miręs. Stalinas išžudė vi
sus pasišventusius komunistus.
Panašus vaizdas matomas Rytų Europo
je. Lenkija, Vengrija, Rytų Vokietija ir
Rumunija niekad neturėjo tikro komunis
tų sąjūdžio. Ideologija tuose kraštuose bu
vo primesta iš viršaus. Čekoslovakijoje ir
Jugoslavijoje būta tikro komunistų sąjū
džio, todėl komunistinis idealizmas tam
tikram laipsnyje liko Čekoslovakijoje li
gi 1968 m., kada jis buvo visiškai sužlug-
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dytas. Jugoslavijoje jis tebesilaiko.
Disidentai Sov. Sąjungoje yra mažumo
je, bet jie yra dvasios milžinai. Auga sa
vigarbos jausmo banga, žmonės išdrįsta
sakyti tiesą net ir žinodami, kad jiems
gresia pavojus. Daugeliu atžvilgių sovietų
disidentų padėtis šiandien yra panaši į tą,
kurią pergyveno senų laikų krikščionių
šventieji.
Sovietų visuomenės viršūnę galima bū
tų suskirstyti i dvi skirtingas grupes. Pir
mai grupei priklausytų partokratai. Jie
yra valdovai, ir kaip tokie naudojasi sau
giomis vietomis ir įvairiomis privilegijo
mis. Eet, norėdami išsilaikyti viršūnėje,
jie privalo puoselėti marksistinio ekspan
sionizmo tikslus. Antrai grupei priklauso
technokratai. Tai mokslininkai, inžinieriai
ir kiti specialistai. Tarp technokratų ir
partokratų vyksta trintis. Technokratai
yra specialistai, kurie reikalingi krašto
pažangai vystyti, bet jie neturi politinės
galios. Partijai reikalingos jų žinios, bet
nenori prileisti jų prie valdžios.
Dėl prieštaravimų ir nelankstumo sovie
tų santvarkoje, ji negali išvengti savo li
kimo. Anksčiau ar vėliau ji turės žlugti.
Dr. Štromas todėl sakė, kad Vakarai turė
tų pakeisti savo politinę liniją Sov. Sąjun
gos atžvilgiu. Turint galvoje, kad sovietų
vadai sieika suardyti Vakarų politinę san
tvarką ir remia marksistus Vakaruose,
Vakarų valstybės turėtų teikti pagalbą so
vietų vidurinei klasei, technokratams, pa
remiant jų aspiracijas prieš partijos va
dovybę.
Vakarų pluralistinė santvarka yra pa
kankamai lanksti tokiam darbui, nesuda
rant diplomatinių keblumų. Grupės ir or
ganizacijos galėtų veikti Sov. Sąjungos vi
duje, neįveliant vyriausybių. Jeigu „atlydis“ vyks toliau, atsiras daugiau galimy
bių. Per turizmą krikščionių organizacijos
pradėjo laisviau gabenti į Sov. Sąjungą
Biblijas ir kitą literatūrą tikintiesiems.
Tam reikia apgalvotos strategijos. Dr.
Štromas siūlė sudaryti tyrinėjimų mecha
nizmą, kurio uždavinys būtų paruošti pla
nus ir surasti sprendimus: kokia turėtų
būti posovietinė santvarka. Įvairios egzilų grupės turėtų būti sukviestos, ir jų
nuomonių skirtumai išlyginti. Po to turė
tų būti paruoštas naujos santvarkos pla
nas.
Pabaigai dr. Štromas pažymėjo, kad už
sienis vis dar labai aukštai vertina Brita
niją. Todėl šis kraštas turi didelės reikš
mės planuojant ateitį.
Rising Tide (Nr. 117).

Soptųnios DIENOS
— Kinijos valdžios atstovai pareiškė
prancūzų žurnalistams, kad kinai esą pa
siruošę „neišvengiamam karui“ su Sov.
Sąjunga.
— Britų užs. reikalų ministrui A. Croslandui lankantis Jugoslavijoje, Belgrado
spauda skudėsi, kad Jugoslavijos „ekstre
mistai“ Anglijoje laisvai skleidžia priešiš
ką propagandą.
— JAV astronautai praneša, kad nese
niai Žemė tik per plauką išvengė susidū
rimo su apie saulę skrendančia neužge
susia žvaigžde.
— Egipto užs. reik, ministras Ismail
Fahmi susitiko su Sov. S-gos užs. reik, mi
nistru Gromyka Bulgarijoje. Laukiama
santykių pagerėjimo.
— Skelbiama, kėad Norvegijos pagonių
Sąjunga nutarusi Oslo mieste atidaryti
sekmadieninę pagonių mokyklą.
— Albanijoje aštuoni aukšti pareigū
nai, įskaitant buv. gynybos ministrą, pa
sak partijos vadą, „išmesti į šiukšlyną“.
Greičiausia sušaudyti.
— KGB atsiprašė ir paleido Kinijos
„šnipą“, kurį 10 metų nekaltai išlaikė ka
lėjime.
— Istorikas dr. M. Huebel, buvęs Dubčeko draugas, o dabar kalinys, pradėjo
bado streiką dėl blogų sąlygų kalėjime.
— Sovietų Sąjunga atsisako priimti
naujai paskirtą JAV ambasadorių M.
Toon. Esą, jis savo metu kritikavęs Raud.
armijos invaziją į Čekoslovakiją.
— Buvusios IRA viceprezidentės M.
Drumm, kuri buvo nušauta Belfasto ligo
ninėje, laidotuvėse dalyvavo 4.500 žmonių.
— Sovietų karo teismas nuteisė sušau
dyti A. I. Suchačevą, kuris karo metu Bal
tarusijoje buvęs kalėjimo viršininku. Ta
me kalėjime buvę sušaudyta apie 10.000
žmonių.
— Grūdų derlius visuose kontinentuose
šiais metais numatomas toks geras, kad
jis prašoks visus pasaulinius pareikalavi
mus.
— Po Mao mirties Kinijos-Albanijos
santykiai esą šiek tiek atšalę.
— V. Vokietijos gynybos ministeris Leberis atleido iš pareigų du aviacijos gene
rolus dėl jų pronaciškų pažiūrų.

— Specialus disidentų komitetas Var
šuvoje paskelbė, kad per birželio mėnesio
neramumus Rodome žuvo 11, o ne du žmo
nės, kaip skelbia Lenkijos vyriausybė.
— Nottingham© policija, ieškodama
dviejų dingusių moterų (motinos ir duk
ters), surado jų namų rūsyje raganų alto
rių. Dingusių moterų vyras ir tėvas bu
vęs raganų grupės vadas.
— Popiežius paprašė kardinolą Wyszinskį, neatsižvelgiant į jo amžių (75 m.), pa
silikti Lenkijos primatu.
— Tasso žinių agentūra, pranešinėdama
apie Ponomarevo vizitą, niekada nepami
nėjo demonstracijų.
— Miss Mary Davies, grįždama iš atos
togų Sov. S-goje, atgabeno britų min. pir
mininkui dr. Sacharovo laišką, kuriame
jis prašo gelbėti Vladimiro kalėjime esan
tį V. Bukovskį.
— Kai kuriose anglių kasyklose Sov. Są
jungoje įvesta 30 valandų darbo savaitė,
nemažinant angliakasiams atlyginimo.
— JAV laivo „Sunbird“ įgulai pavyko
iškelti iš jūros dugno slaptą raketą Phoe
nix, kuri buvo nugrimzdusi kartu su F14
(Tomcat) lėktuvu. Pats lėktuvas tuo tar
pu dar neiškeltas.
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PARAŠTĖJE
PUIKI INFORMACIJA
Dabar, kai jau Turime net 23 Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikos numerius,
tai informacinės medžiagos susidaro di
delė šūsnis, kurią ne kiekvienas eilinis
skaitytojas bepajėgia perskaityti ir su
virškinti. Tuo labiau, kad tose Kronikose,
nenorint nieko praleisti, šalia labai svar
bių faktų, kartais yra atpasakojami ir
mažiau reikšmingi įvykiai. Ypačiai atsi
randa sunkumų, norint Kronikų turinį
perduoti anglų skaitytojui, kuriam rūpi
daugiau esminiai, turintieji visuomeninį
ar politinį pobūdį, dalykai.
Religijos studijų centro (Keston Col
lege) leidžiamas žurnalas „Religion in
Communist Lands“ (Vol. 4, No 3, 1976)
įsidėjo straipsnį Lithuania and the Vati
can (Lietuva ir Vatikanas), kurį parašė
to centro darbuotoja, jauna intelektuale,
latvė Marite Sapiets.
Pasinaudodama įvairia prieinama me
džiaga, bet daugiausia LKB Kronikomis,
M. Saipets nupiešia labai solidų Lietuvos
Katalikų Bažnyčios ir jos santykių su Va
tikanu vaizdą. Trumpai, bet vaizdingai ji
charakterizuoja visus Lietuvos vyskupjjs
— tuos, kurie buvo Lietuvoj bolševikams
atėjus, ir tuos, kurie atsirado jiems val
dant ir pritariant.
Dėmesio verta jos užuomina, kad Lie
tuvoje nei vienas vyskupas (kaip Vengri
joj ar kituose kraštuose) nebuvo teisia
mas. Jie visi buvo sunaikinti, teismui be
siruošiant. Pvz. apie vyskupą V. Borisevičių autorė taip išsireiškia: „Telšių vysku
pas V. Borisevičius buvo sušaudytas kaip
„nacionalistų buržujų vadas“ 1947 me
tais, neatsižvelgiant į liudijimus žydų, ku
rių gyvybes jis buvo išgelbėjęs nacių oku
pacijos metu.“
Antrą kartą iš vergų stovyklos sugrįžu
siam seneliui vyskupui T. Matulioniui,
nors ir nebuvo leista administruoti vys
kupiją, bet jis galėjo laikyti mišias —
„faktas, kurį Sovietų propagandos mašina
išnaudojo religijos „laisvei“ Sov. Sąjun
goje pavaizduoti“.
Nuo 1960 m. Sovietų valdžia perėmė į
savo rankas ortodoksų ir baptistų bažny
čių vadovavimą, paskirdama valdžiai pa
lankius tų bažnyčių vadovus. To paties
jie bandė siekti ir Lietuvoje, pradėdami
„švelnią liniją“ su Vatikanu. Tačiau isto
rijos išbandytas dėsnis — skaldyk ir val
dyk — nepasisekė. Vieningi Lietuvos ka
talikai į tai atsakė memorandumu Brežvui ir J. Tautoms, kurį buvo pasirašę
17.000 tikinčiųjų.
1972 m. balandžio 11 d. Religijos reika
lų tarybos vedėjas Rugienis buvo sukvie
tęs visus Lietuvos vyskupus pasirašyti
„Ganytojišką laišką“, kurį kunigai turė
jo visose bažnyčiose perskaityti. Tik la
bai maža dalis kunigų tepaklausė.
KGB vertė vyskupą Matulaitį-Labuką
viešai pasmerkti LKB Kronikas. Jam at
sisakius, buvo prisiųstas anoniminis „Vil
kaviškio diocezijos grupės kunigų“ laiš
kas, smerkiąs memorandumą ir užsispy
rusius kunigus. Vyskupas Matulaiti-s-Labukas turėjo šį laišką nuvežti i Vatikaną,
kaipo įrodymą, kad „pažangieji“ Lietuvos
kunigai nori bendradarbiauti su ateistų
valdžia. Ir šis bandymas nepavyko.
Tačiau mėginimai nesiliauja. Vietoje iš
pareigų pašalintų vyskupų. Vatikanui pri
statomi nauji, „lankstesni“ kandidatai.
LKB Kronikų autoriai, bijodami, kad Va
tikanas yra blogai informuotas apie kata
likų padėtį Sov. Sąjungoje, smulkiai iš
dėstė reikalavimus, kuriais remiantis tu
rėtų būti skiriami naujieji vyskupai. Tie
reikalavimai su papildymais buvo pakar
toti Lietuvos tikinčiųjų laiške Rytų Vo

kietijos kardinolui Bengsch, kuris lankė
si Lietuvoje.
Tame laiške yra toks Lietuvos katalikų
įspėjimas: „Mes tikime, kad Apaštališko
jo Sosto diplomatija remiasi pageidavimu
padėti persekiojamai Bažnyčiai. Tačiau,
nežinodamas tikrosios padėties, Apaštališ
kasis (Sostas gali pasitarnauti ateistų rei
kalams.“ Toliau seka įspėjimas nepasiti
kėti Sovietų vyriausybės pažadais, vyk
dančiais partijos ir KGB instrukcijas.
Kaip nurodoma LKlEI Kronikų Nr. 20, net
arkiv. Casarolio siūlomas apsilankymas
Lietuvoje galėtų būti panaudotas kaip re
liginės laisvės įrodymas.
Iš visų iki šiol anglų kalba pasirodžiu
sių rašinių apie Lietuvos tikinčiųjų rei
kalus ir santykius su Vatikanu, šis M. Sa
piets straipsnis yra vienas iš geriausių.
Jis galėtų būti platinamas atskiru atspau
du arba pateikiant žurnalą, kuriame jis
išspausdintas.
J. Bltm.

EUROPOS LIETUVIS
2
Rašytojas jau yra įstojęs į Lietuvių ra
šytojų draugiją. Todėl jis buvo paklaus
tas, ar pritaria lietuvių kultūrinėms pa
stangoms išeivijoje, kaip jam atrodo mū
sų literatūrinis judėjimas, ar mato pras
mės jį tęsti? Į tai jis atsakė:
— Be abejo, pritariu. Argi įsivaizduotinas žmogaus gyvenimas be panašių pa
stangų? Jos yra natūrali išeivijos dvasi
nio gyvenimo ir jo vystymosi dalis, o tuo
pačiu jos labai naudingai papildo nacio
nalines kultūrines pastangas Lietuvoje.
Literatūrinis judėjimas gi, manyčiau, yra
pagrindinė šio kultūrinio judėjimo dalis.
Galiu tik apgailestauti, kad gyvenu taip
toli ir dar nė karto neturėjau progos at
vykti bent trumpam laikui ir asmeniškai
dalyvauti kuriame nors kultūriniame ren
ginyje.
Paklaustas apie ateities planus, I. Meras
pasisakė neturįs sąlygų pragyventi iš sa
vo kūrybos, todėl ir negalįs jai pilnai atsi
duoti. O po to pridėjo:
— O dar ir kita bėda — dviguba dalia
tebeplėšo mane į gabalus — norėčiau pa
rašyti vieną „grynai“ lietuvišką romaną
ir vieną „grynai“ žydišką. Dar nežinau,
nuo kurio pradėsiu.
Nauja aplinka, nauja tikrovė, kurioje
per trumpą laiką jau spėjau pergyventi
karą, keistas jausmas, kad žydų tauta te
bėra tragiška tauta, net ir išsikovojusi
valstybingumą, verčia mane iš naujo per
galvoti daugelį dalykų. O mane juk visa
da labiau traukė ir įkvėpė būtent tragiš
koji žmogaus likimo pusė.

RAŠYTOJAS I. MERAS APIE SAVE

Neseniai buvo išspausdintas straipsnis
„Teisingas liudininkas“ (E. Lietuvis, Nr.
36), kuriame atpasakoti rašytojo Icchoko
Mero jautrūs pasisakymai, kaip lietuvių
dėka jis išsislapstė nuo nacių sunaikini
mo. Dabar Amerikoje „Ateities“ leidykla
išleido šio rašytojo, nuo 1972 m. gyvenan
čio Izraelyje, romaną, pavadintą „Stripti
zas“. Ta proga „Draugo“ kultūrinis prie
das (rugsėjo 25 d.) įsidėjo su I. Meru pa
sikalbėjimą, kurio nuotrupas pateikiame
ir E. Lietuvio skaitytojams.
Paklaustas, kaip jaučiasi drastiškai pa
keitęs aplinką — ką praradęs iš Lietuvos
išvykęs ir ką įsigijęs Izraelyje įsikūręs, —
rašytojas atsakė:
— Lietuva — ne tik mano gimtinė. Ten
ne tik gimiau ir užaugau, ten išgyvenau
du gyvenimu — kaip žydas ir kaip lietu
vis. Tokia dviguba dalia užverčia žmogui
ant pečių neproporcingai sunkią naštą.
Ta sudėtinga, nelengva dalia, matyt, ir at
vedusi mane literatūron, o atvedusi vertė
ieškoti bendražmogiškų vertybių, gilintis
į jas, neatsiribojant griežtais tautiniais ar
geografiniais rėmais. Taigi, ta prasme lyg
ir nebe taip svarbu, kur gyveni.
...Praradęs pažįstamą pasaulį, atradau
naują, kurį dar -turiu pažinti. Iš, vienos
pusės, tai stabdo kūrybos procesą. Iš ki
tos pusės, tikiuosi, kad nauji atradimai,
nauji išgyvenimai ir pergyvenimai pra
turtins mano, kaip rašytojo, vidinį pasau
lį.

Nauji leidiniai

V. Frankienė-Vaitkevičienė — DU
DRAUGAI.
Premijuota apysaka vaikams. JAV LB
Švietimo Tarybos leidinys, 1976 m. Virše
lis ir iliustracijos D. Stančiūtės-Kuolienės.
219 psl., kaina $4.00.
Už šią apysaką Vanda Vaitkevičienė lai
mėjo JAV LB švietimo Tarybos Jaunimo
skaitinių konkurso premiją — $500.00.
Vida Augulytė ir Juozas Plačas — ŠIM
TAS ŽAIDIMŲ DIDELIEMS IR MA
ŽIEMS.
JAV LB Švietimo Tarybos leidinys, 1976
m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. Kai
na — $2.00.
„Pastebėję, kad lietuviukai dažnai žai
džia angliškus ar tarptautinius žaidimus,
parašėme šią lietuvišką žaidimų knygelę“
(Iš autorių pasisakymo).
Abi šias knygas galima užsisakyti šiuo
adresu: Antanas Kareiva, 7030 S. Rock
well Street, Chicago, Ill. 60629, USA.
Lithuania Minor, istorinių ir etnografi
nių straipsnių apie Mažąją Lietuvą rinki
nys. Mokslinės studijos parašytos anglų,
vokiečių ir lietuvių kalba. Jas paruošė pa
skirų sričių žinovai: Jonas A. Stikliorius,
Povilas Rėklaitis, Algirdas Budreckis,
Jurgis Gimbutas ir Vilius Pėteraitis. Reda
gavo Martynas Brakas. Knygoje 304 psl.
ir keli žemėlapiai. Įrišta į kietus viršelius,
gražiai išleista. Leidėjas — Lithuanian
Research Institute, Inc., New Yorke.
R. Graibus Spausdino Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvė Bostone, JAV. Knygos kaina — 15
dol. Rekomenduotina visiems, kas domisi
Lietuvos, o ypatingai Mažosios Lietuvos,
praeitimi.
Gimtine, išmokei varnėną prišaukti,
The Eagle of Freedom, Manto Aukštuo
Pamerkti linksmą akį kaštonui
lio fantastinė apysaka, parašyta anglų
Ir, įlipus į beržą liekną.
kalba. 156 psl. knygelė, išleista „samizdaTik supykinti varnas ir kuosas.
tu“, t. y. savo lėšomis Amerikoje. Galėtų
tikti lietuvių vaikams, jeigu būtų parašy
Gimtine, išmokei, kur dalgį padėti,
ta taisyklingesne anglų kalba. Viršelyje
Ką kalbėti, susėdus ant pradalgio,
— Gedimino pilis ir Amerikos erelis.
Iš rudens apart dobilieną
Ir mojuot virš galvos botagu.

Gimtine

Gimtine, išmokei mylėti
Vandens lašą vasaros žemėj,
Prisiglausti prie uosio kamieno
Ir sulaukt vyturių giesmės.
Gimtine, išmokei viltį — žalią medelį
Pasodinti po savo langu
Ir tikėjimą meile
Pakabinti virš durų visų.

LENA IŠSISKYRĖ
Po penkerių metų laimingo vedybinio
gyvenimo garsioji estrados dainininkė lie
tuvaitė Lena Valaitytė Muenchene išsi
skyrė su savo vyru R. Wiedmannu. Ta
proga „Neue Welt“ įsidėjo daug Lenos
šeimos spalvotų nuotraukų ir platų jų gy
venimo aprašymą.

J. Bulota Prie kasų, mat, atsirado eilės, kasininkės nebesuspė
jo susitvarkyti su tuo priešakiniu metodu. Parduo
tuvę nei iš šio, nei iš to pradėjo dažnai uždarinėti.
Ateini nusipirkti dantims miltelių arba muilo, o ant
durų raštelis — „Patikrinimas“. Ir vaikščiok sau
Buvo mūsų miestelyje (parduotuvė. Na, tokia nepraustaburnis. O patikrinimai dažnai daromi dėl
paprasta, be priešakinių metodų. Už vieno preky to, kad trūksta. Prekių trūksta, ar pinigų trūksta. O
stalio stovėjo Bronė, už kito Onė. Jos tau prekę — kodėl trūksta, nieks nežino.
tu joms pinigus. Pasakyčiau, gan greita apyvarta ir
Kasininkė Onė sako, kad trūksta dėl to, jog iš
malonus aptarnavimas. Onė juodbruvė, o Bronė neša. Vienas prisipylęs į kelnių kišenes nešė du ki
šviesi. Kai nusišypso, parduodamos tau kokį dešri- logramus kruopų. Atidavė jį milicininkui, o tas pa
galį ar riestainį, tai net grąžos imti nesinori.
leido. Sako, nusikaltimo sudėtis kelnėse buvo per
Vieną kartą pasklido žinia: mūsų parduotuvė maža. Kitas nešė prisipylęs po kepure saldainių. Ir
pradėjo dirbti pačiu priešakiniu metodu. Nueiname išnešė neišaiškintas. Tik vėliau pats pasigyrė.
pasižiūrėti — nagi, iš tikrųjų: prekystalių nėra, eik
O apie diedą Kvydarą nėra ko nė kalbėti. Tas
ir imk ką nori ir kiek nori. Už vieno kasos aparato išgėręs eina į parduotuvę, kaip į kokią užkandinę.
sėdi Onė, už kito Bronė. O po prekybos salę vaikš Pasiima sūrio arba dešros gabalą, kol prieina prie
čioja naujai priimtos — Lionė, Jonė, Audronė ir kasos, sukramto ir praryja. Ir dar šaiposi praeida
Petronė. Lionė tai neprekiauja, nes ji skyriaus ve mas pro kasininkę: „Jūsų prekių kokybė neaukšto
dėja ir žiūri tvarkos. Jonė, Audronė ir Petronė taip lygio, todėl nieko nepirkau. Rytoj irgi ateisiu. Irgi
pat nieko nedaro, tik žiūri tvarkos ir pirkėjų kiše nepirksiu, o ką jūs man padarysite?“ Įsismaginęs
nių. Kad kas, ko jam reikia ar nereikia, nepaimtų pradėjo nemokamai parduotuvėje ne tik užkąsti, bet
ir neužmokėjęs neišsineštų. Užtat Bronė ir Onė prie ir alų gurguliuoti, tiesiog iš butelio. Jį išveja, o jis
kasų dirba išsijuosę, tai joms ne už prekystalio sto vėl įlenda. Sako, aš turiu visas pilietines teises apvėti!
siprekinti.
Iš pradžių visi buvome lyg patenkinti — ir pre
Kaip visose parduotuvėse, taip ir mūsiškėje at
kijai, ir pirkėjai. Paskui padangė pradėjo niauktis. sirado deficito. Deficitas — toks daiktas, kurio tai
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^Smš)<Sa Ptetumais
pasaulyje

BRAŽINSKAI LANKĖSI CHICAGOJE

Pranas ir Algirdas Bražinskai rugsėjo
26 d. buvo atskridę į Čikagą, kur aplankė
BALFo ir ALTos įstaigas. A. Bražinskas
Bostonan turėjo grįžti rugsėjo 29 d., nes
jo ten laukė pirmasis apklausinėjimas
imigracijos įstaigoje. P. Bražinskas Čika
goje viešėjo ilgiau — jo apklausinėjimas
imigracijos įstaigoje Niujorke bus tik spa
lio 7 d. Jų reikalais rūpinasi VLIKas ir
ypač jo pirm. K. J. Valiūnas.
GEN. RAŠTIKIUI 80 M.

Gen. Stasys Raštikis, Lietuvos kariuo
menės savanoris, vėliau — kariuomenės
vadas, daug pasidarbavęs perorganizuo
jant ir sumoderninant mūsų karinius da
linius, Lietuvos laikinosios vyriausybės
1941 m. krašto apsaugos ministeris, dau
gelio žurnalų bendradarbis, rugsėjo 13 d.
atšventė 80 m. amžiaus sukaktį. Išeivijo
je yra parašęs kelias atsiminimų knygas.
SIŪLO PASTATYTI MILAŠIUI
PAMINKLĄ

Dail. V. Kasiulis, pasikalbėjime su K.
Bradūnu („Draugo“ Kultūrinis priedas,
Nr. 209) pareiškė:
„Mes turime išsaugoti savai tautai sa
vus kūrybingus žmones. Dabar Milašių sa
vinas! lenkai i'r prancūzai, o jeigu mes
taip Fontenebleau, kur Milašius gyveno ir
palaidotas, pastatytume jam paminklą,
pažymėdami, kjad tai lietuviui kūrėjui.
Juk jis buvo Lietuvos įgaliotas ministeris,
pats sakėsi esąs lietuvis. Reikia tai kuo
ypatingiau atžymėti. Milašiaus draugijoje
yra lietuviams palankių narių ir jie apra
mintų nepritariančius lenkų ir prancūzų
balsus. Gal reikėtų tam paminklui kokių
10.000 dolerių, bet mes juk pragertam
šimtus tūkstančių.“ (Čia Kasiulis įnešė
truputį humoro, tardamas, kad pravalgom
dar daugiau).
LIETUVIŲ VIENUOLĖS EUROPOJE

„Draugas“ įsidėjo žinutę, kad Europos
lietuvių vyskupas A. Deksnys surado ir
palaiko ryšius su lietuvaitėmis vienuolė
mis Europoje. Jų keletas atsirado II pas.
karo pabaigoje, kitos yra atvykusios ir
įstojusios į vietinius vienuolynus dar
prieš karą. Lietuvaičių seselių yra maž
daug tokie apytikriai skaičiai: Prancūzi
joje apie 40, Šveicarijoje 34, Belgijoje 20,
Italijoje 18, Olandijoje 4, Danijoje 4, Vo
kietijoje 4. Iš viso jų gali būti daugiau
kaip 120. Iš jų tik viena seselė Patricia,
Kotrynietė, dirba lietuvių sielovadoje
Bad-Woerishofene, visos kitos dirba jų
vienuolynų joms pavestus darbus. Dalis
jų dėl senatvės ar ligos yra poilsio namuo
se ar ligoninėse.
V. JOKŪBAITIS GALERIJOJE

Kas nėra girdėjęs pasaulinio garso Lon
dono Tautinės Galerijos (National Gal
lery), kurioje saugomi geriausių dailinin
kų paveikslai. Paaiškėjo, kad toje galeri
joje dirbantieji persiima meno idėjomis ir
pradeda patys piešti paveikslus. Praėju
siais metais galerijoje buvo suruošta privatiška tarnautojų meno darbų paroda. Ji
turėjo tokį didelį pasisekimą, kad šiais
metais nutarta parodyti ir publikai.
Praėjusį šeštadienį pasibaigė keturių
tarnautojų (pradedant sargais ir baigiant
rėmų skyriaus vedėju) paroda, kurios
eksponatai buvo parodyti net BBC Nation
wide programoje.
Didžiausio dėmesio susilaukė lietuvio
Vinco Jokūbaičio paveikslai ir medžio dro
žiniai. V. Jokūbaitis šiuose darbuose nebe

yra, tai nėra. Geriau sakant, kam yra, kam nėra.
Sakysime, tokios kavos be nuosėdų arba ir kitų ne
valgomų dalykų. Juos skyriaus vedėja įteikdavo
pirkėjams tiesiai į rankas. Ir visai ne iš po preky
stalio, o sandėlyje. Paskui pinigus taip greit numes
davo kasininkei, kad ta net suskaičiuoti nespėdavo.
Talonus kasos aparatu pati išmušdavo.
Žodžiu, mūsų parduotuvėje pradėjo trūkti ir
prekių, ir pinigų. Kur visa tai dingdavo, niekas ne
žinojo — net revizoriams buvo neaišku. Jie tik per
didelę bėdą suskaičiavo, kiek ko yra ir kiek ko nė
ra.
Jauniklės Onė, Bronė, Jonė, Audronė ir Petro
nė visos po lygiai sumetė, kiek trūko, nes kitaip bū
tų buvę riesta. Vienos iš tėvų pasiskolino, kitos ga
lai žino iš kur paėmė. Nieko nedavė tik skyriaus ve
dėja Lionė, nes ji — sena prekybos darbuotoja. Ji
gerai žino visus priešakinius ir užpakalinius meto
dus! .
„Didelėse savitarnos parduotuvėse dar ne taip
būna, o kapitalistiniame pasaulyje — fiū-ū-ū... Mi
lijonais tempia...“ — suramino ji jaunikles ir išva
žiavo dirbti parduotuvės vedėja į sostinę. Nes ką
beveiksi mūsų parduotuvėje: čia buvo likęs neišneš
tas tik plakatas „Dirbame priešakiniu savitarnos
metodu“.
„Šluota“

naujokas. Jo medžio drožinių atrasi ne
vieno lietuvio namuose. Prieš pradėdamas
dirbti Tautinėje Galerijoje, jis sėkmingai
restauruodavo senus paveikslus vienoje
Londono antikinių paveikslų firmoje. Tą
darbą jis dirbo ir Galerijoje, o dabar yra
rėmų, įskaitant visokių meno epochų iko
nas ir altorius, skyriaus vedėjas.
■Londono vakarinis laikraštis „Evening
Standard“ (spalio 19 d.) įsidėjo visų ke
turių parodos dalyvių paveikslus prie sa
vo darbų ir platoką aprašymą. Apie V. Jo
kūbaitį parašyta, kad jis ne tik piešia, bet
ir drožinėja iš medžio. Drožinėti pradėjęs
būdamas 8 metų amžiaus. Pažymėta, kad
jis yra lietuvis, egzilas ir kad jo darbai
buvę rodomi Anglijoje ir Amerikoje.
Dar parodai nepasibaigus, atsirado daug
meno mėgėjų, norinčių V. Jokūbaičio dar
bų įsigyti. Tuo tarpu jam gaila skirtis su
lietuviško stiliaus drožiniais, bet ateityje,
be abejo, jie pateks ir į privačias rankas.
V. Jokūbaičio drožinių — lietuviškų so
dybų ir kryžių rinkinį turėjo ir DBLS Są
junga. Nepakankamai prižiūrint, dalis jų
yra dingę ar sunaikinti, bet keletas pa
vyzdžių L. Namuose ir Sodyboje yra išsilikę iki šiolei.

LAIŠKAS IŠ PARLAMENTO
Londoniškis Albinas Ivanauskas gavo
laišką iš vieno pačių žinomiausių britų
parlamento narių — J. Enoch PowelTio,
MBE, MP. Kai|p žinoma, šis parlamenta
ras yra daug kartų pasisakęs prieš Com
monwealth spalvotųjų gyventojų įsikurdinimą D. Britanijoje. Paskutinėje savo
viešoje kalboje jis siūlė tuos gyventojus
išsiųsti į jų kilmės kraštus, išmokant
jiems po tūkstantį svarų. Oficialiuose val
džios sluoksniuose ir parlamente toks pa
siūlymas nerado pritarimo.
A. Ivanauskas savo laiške išdėstė, kad
devyni procentai britų salos gyventojų
jau yra imigrantai, atvykę po 1939 metų.
Tuo tarpu parlamente jiems niekas neat
stovauja, nors, pagal bgndrą .gyventojų
skaičių, jie turėtų turėti parlamente apie
56 atstovus .Esą į šį reikalą turėtų būti at
sižvelgta, jei nenorima, kad pasikartotų
Notting Hill Gate ir š. Airijos įvykiai.
Savo laiške Enoch Powell pripažįsta,
kad A. Ivanausko aiškinimas turi pagrin
dą ir pasižada šį reikalą iškelti vienoje
savo kalbų.
PASKIRTA LITERATŪROS PREMIJA
Lietuvių Rašytojų Draugijos $1.000 pre
mija rugsėjo 30 d. Vašingtone paskirta
Albinui E'aranauskui už knygą „Rudenys
ir pavasariai“. Premijos komisiją sudarė
Jurgis Šlekaitis, Gražina Krivickienė, Al
fonsas Nyka-Niliūnas, Antanas Vaičiulai
tis, dr. Vitolis Vengris. Ji vertino 1975 m.
išleistas grožinės literatūros knygas. Pre
mijos mecenatas — Lietuvių Fondas.

Muzika bažnyčioje
Tokiu pavadinimu išspausdintas Vyt.
Venckaus straipsnis „Valstiečių laikrašty
je“ (Nr. 120). Nors pats straipsnis parašy
tas priešreliginėje dvasioje, bet jame tin
kamai įvertinama ir iškeliama bažnytinė
muzika. Čia pateikiama tik to straipsnio
įžanga.
„Nuostabus vargonų skambesys daugelį
vyresniosios kartos žmonių priverčia min
timis grįžti į tolimus vaikystės metus, kai
dievobaiminga, kasdieninių rūpesčių iš
varginta motina pirmą kartą nusivedė į
bažnyčią. Kaip viskas nuostabiai tada at
rodė: ir svaiginančiai aukšti skliautai, di
džiuliais paveikslais, skulptūromis pada
bintos sienos, ir auksu žibą altoriai, žva
kių šviesoje žėrintys sietynai, spalvoti vit
ražai languose, ir ryškūs liturginiai kuni
gų rūbai. Visa tai, žinoma, veikė stulbi
nančiai, tačiau įspūdingiausi buvo vargo
nai. Jei bažnyčios puošnumas ir apeigų
teatrališkumas turėjo daugiau išorinį po
veikį, tai giedojimas ir didingas vargonų
skambesys skverbėsi į jautriausius sielos
kampelius.
Mūsų dienomis, kai visiems lengvai pri
einami turtingi muziejai ir meno galeri
jos, koncertų salės ir teatrai, sunku net
įsivaizduoti, kad dar visai neseniai bažny
čia, galima sakyti, buvo vienintelė vieta,
kur kaimo žmogus galėjo susipažinti su
meno kūriniais. Todėl netenka stebėtis,
jog bažnyčia suteikdavo pačius stipriau
sius ir ryškiausius pergyvenimus. Bažny
čios tėvai labai sumaniai panaudojo visas
meno rūšis — architektūrą, dailę, skulp
tūrą ir muziką — tikėjimui sužadinti ir
palaikyti. Vieną svarbiausių vietų bažny
tinėje liturgijoje ir apskritai religijoje už
ima muzika, betarpiškiausiai veikinti žmo
gaus jatfsmus.“

JAU LAIKAS ATNAUJINTI
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA
NAUJAI LAIKRAŠTI UŽSISAKYTI.
PADARYDAMI TAI IKI METŲ GALO —
SUTAUPYSITE 50 P.
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Kaip gimsta tradicijos?
VĖLINĖS LIETUVOJE

Iš įvairių ateistinių straipsnių spaudo
je jau seniau paaiškėjo, kad krikščiony
bė, nepajėgdama sunaikinti pagonybės,
sugalvojo pasinaudoti ja savo tikėjimui
platinti, t. y. ėmė ir sutapatino pagoniš
kąsias šventes su krikščioniškosiomis.
Ką padarysi? Tamsybininkai yra tam
sybininkai! Jiems jokios priemonės ne
svetimos. tuo labiau, kai tenka platinti
krikščionių tikėjimą — reakcinę ideologi
ją. Visai kita kalba, kai žiūrime į mark
sistinės ideologijos — labai pažangaus ti
kėjimo — audringą plitimą mūsų visuo
menėje. Plinta, sakyčiau, putoja ir net pro
kraštus veržiasi. Tik pažvelkime, kaip sa
vaime kuriasi naujos socialistinės-ateistinės tradicijos. Nekalbėsime jau apie
tat, kad tokių švenčių, kaip Kalėdos, Ve
lykos ir t. t. niekas ir nebežino. Visuoti
niam entuziazmui gatvėse išreikšti tinka
dvi šventės — rudenį ir pavasarį. Tiesa,
gimsta dar viena intymesnė tradicija:
glaudus kolegiškas pagėrimas kolektyve
(namuose — dar ne), skaitant prieš links
mąją dalį kalbas, centralizuotai išsiun
tinėtas „linijos“ draugijos. Tai kovo 8-ji
— Moters diena, kaip ir gyvenime sėkmin
gai išstumianti Motinos dieną. O jeigu iš
eitų į demonstraciją mūsų Lietuvoje tos,
kurios laiku nusprendė nebetapti motino-'
mis, rasi, turėtume naują visaliaudinę
šventę. Ne veltui, kaip revanšas, už kovo
8-ją prigija tarybinės armijos ir karinio
jūrų laivyno diena, kažkaip natūraliai pa
siskirstė ir patronai: dabar kas sekmadie
nį ,o kitom savaitėmis ir dažniau galima
pakelti taureles už radijo, pasaulinės svei
katos, visasąjunginės geležinkelininko ar
fizkultūrininko dienas.
Tačiau rezervai vis dar neišnaudoti.
Kasmet spaudoje pasirodo straipsinai apie
senas, bet puoselėtinas darbo žmonių
šventes, kaip antai: saulės grąžos, margu
čių dažymo šventė ir t. t. Tarybinio jauni
mo dieną, kai kas bandė pavadinti Rasos
švente, tuo atsiedamas ją nuo krikščio
niškų Joninių, bet budrūs draugai, supras
dami, kad feoda'linių-pagoniškiĮ sentimen
tų puoselėjimas dar pavojingesnis ir taip
nesubrendusiai, naiviai lietuvio sielai, lai
ku ėmėsi reikiamų priemonių.
Taigi, gyvename ir linksminamės, t. y.
švenčiame. Aidi per Lietuvą festivaliai,
skamba buteliai, važiuoja nebe vežimais į
atlaidus, o traktoriais, sunkvežimiais ir
individualiomis transporto priemonėmis į
rajonines šventes. Važiuoja, o daugelis ir
nebevažiuoja... Gulinėja po šokių „pavar
gę nabagėliai“, žiemą ar vasarą — pakrū
mėj ar pusny, bernelis ar mergelė, o daž
niausiai ir abu kartu. Ir nieko. Ir gimsta
naujos tradicijos be skausmo, sakyčiau,
gimsta lengvai, lyg nusispiovei per petį ir
viskas.
O dabar pažiūrėsime į vieną naują tra
diciją iš arčiau. Kad ir mirusiųjų pager
bimo dieną. Ar galima ją palyginti su
anksčiau buvusiomis Vėlinėmis? Susirink
davo seniau žmonės niekeno neagituojami, sutvarkydavo kapelius, pastovėdavo
tyliai prie savo artimųjų, žvakeles uždeg
davo. Kiekvienas atskirai savo maldas už
juos pasiųsdamas.
Argi buvo galima pakęsti tokią padėtį?
Aišku, kad ne! Kad nebūtų šioje srityje
jokių saviveiklų, dar Narkevičiūtės val
dymo laikais Kaune kilo iniciatyva suor
ganizuoti ir pravesti naują masinę „prie
monę“. O kadangi piliečiai dar nebuvo la
bai įpratę prie tokių priemonių, tai krei
pėsi į juos per laikraščius bei lapelius,
įrodinėdami mirusiųjų savalaikio pager
bimo naudą, svarbą, reikšmę ir atsakomy
bę. Taip ir prasidėjo... nauja tradicija
įsišaknijo, įaugo ir, sveikas, jos jau taip
lengvai nebepajudinsi.
Kaip idėjinis šių metų Mirusiųjų pa
gerbimo dienos pagrindas 1975. XI. 1 die
ną „Kauno tiesoje“ pasirodė prof. Zakso
straipsnis „Žmogaus atminimas“. Visos
sekančios citatos bus iš šio straipsnio.
Pradžioje autorius nurodo savo darbo
tikslą: „Mirusiųjų pagerbimo klausimas
užima svarbią vietą šiuolaikinėje ideolo
ginėje kovoje“ ir sako, kad nors teologai
prieštarauja, bet „marksistinė-lenininė pa
saulėžiūra, besiremianti pačiais humaniš
kiausiais principais, ne tik neprieštarauja
mirusiųjų pagerbimui, o dargi skatina jį“.
Tiesa, dr. Zaksas nesutinka gerbti visų
mirusiųjų: „Juk tikinčiųjų tarpe yra
žmogžudžių, nusikaltėlių prieš visuome
nę“. „Kodėl tik tariamasis pomirtinis gy
venimas gali būti motyvo gerbti žmogų
pagrindas?“ Netikinčiųjų tarpe, pagal au
torių, nieko panašaus nėra ir visi jie nu
sipelno visaliaudinės pagarbos dar gyvi
būdami.
Toliau kalba pereina prie taikomosios,
tai yra praktinės mirusiųjų pagerbimo pa
naudojimo pusės. Remiantis istoriku M.
Strykovskiu įrodoma: ...tai, kad pagarba
mirusiems skatina geriau dirbti, teigiama,
kad „socialistinė visuomenė ir jos ideolo
gija... panaudoja mirusiųjų pagerbimą
komunistiniam darbo žmonių auklėji
mui!“.,. „Pagarba mirusiems padeda dar
labiau ugdyti komunistinius santykius vi
suomenėje“. Kur ne! -Mes visi gerai žino
me su kokia „pagarba“ buvo palaidotas
Romas Kalanta, kaip „pagarbiai“ buvo už
drausta spausdinti net užuojautas žuvusiems traukinio katastrofoje ir tilto ava
rijoje, arba kai gerbiant iki šiol laidojami
lietuvių ir kitų tautų kankiniai Rusijos
kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose.

neleidžiant ne tik atsiimti mirusiojo, bet
net sužinoti ar aplankyti jo kapo, kaip iš
niekint: buvo partizanų kūnai. Bet kaip
teigia autorius, tokia „pagarba“ gal būt
ir vysto komunistinius santykius mūsų vi
suomenėje.
„Pagarba pasitraukusiems iš gyveni
mo... padeda sukurti humaniškiausią kli
matą kolektyve“. Kolektyvas — štai kas
svarbiausia!
Sekantis motyvas: mirusiųjų pagerbi
mas yra „veiksminga patriotinio auklėji
mo priemonė“ ir daro „taurinamąjį po
veikį“ jaunimui. Kreipiamasi į literatūrą:
„Poetas A. Venclova puikiai parodė, ko
kius gilius patriotinius jausmus sukelia
Salomėjos Nėries kapo aplankymas...
„Tikras žmogaus sielos inžinierius prof.
Zaksas!“
Svarbiausia mūsų sistemoje nevėluoti
su ataskaitomis: „Karių ir partizanų ka
pų lankymas — tai savotiška gyvųjų ata
skaita žuvusiems... Nežinomo kareivio ka
pas prie Kremliaus sienų Maskvoje sim
bolizuoja nemarų liaudies žygdarbį di
džiajame Tėvynės kare“. Argi ne simbo
liška, kad šie humanistai, karą prasėdėję
šiltose ir sočiose vietose, ir savo nežinomą
kareivį atsiminė tik praėjus 20-čiai metų
po karo, kai pamatė, kad užsienio delega
cijoms nėra kur dėti vainikų? Tuo tarpu
Lietuvoje Nežinomo kareivio kapą jie su
griovė okupacijos pradžioje, labai gerai
numanydami, kokią reikšmę tautai turi
jos didvyrių atminimas. Ar ne todėl bu
vo sunaikintos ir Kauno miesto kapinės,
be pėdsakų sulyginta su žeme Lietuvos ka
rių ir kitų, nusipelniusių tautos pagarbos
ir atminimo vyrų kapai, ir lyg pasityčioji
mui toje vietoje pastatyti taip vadinami
keturi komunarai, tarsi simbolizuojantys
pergalę prieš mirusius. Išdavystės perga
lę.
„Įvairių tikėjimų žmonės mirusius ger
bia atskirai ir tuo akcentuoja religinius
bei nacionalinius žmonių skirtumus, ugdo
tautinį užsisklendimą“. Tuo tarpu „civi
linis ceremonialas... jungia skirtingų tau
tybių žmones, padeda ugdyti internacio
nalinius jausmus“.
Jei apie viską, tai apie viską. Reziumuo
ti straipsnį būtų galima taip: kapinės —
komunizmo mokyta! Tolimesni komenta
rai, atrodo, nereikalingi.
O dabar pažiūrėsime, kaip visa tai at
rodo gyvenime. Dar likus gerokam kelio
gabalui iki kapinių, girdėti garsūs žodžiai,
retkarčiais nutraukiami muzikos. Prie
vartų pardavinėjamos gėlės. Šiemet gėlių
pardavėjus-privatininkus prie Petrašiūnų
kapinių milicija surinko, nuvežė į .poskyrį
ir nubaudė piniginėmis baudomis. Apsiei
sit be gėlių... žmonių minios slenka ta
kais. Ateina tie, kurių artimieji čia ilsisi.
Ateina ir tie, kurie neturi kas veikti ir
spaudos suagituoti tikisi įdomaus reginio.
Jie lipa per kapus, laužiasi pro krūmus,
žioplinėja. Žmonės, stovį prie kapų, žiūri
vieni į kitus, žvalgosi į praeinančius, o
praeinantys į juos; kai kas stovi prie ka
po ir rūko, nes susikaupti ir patylėti ne
įmanoma. Medžiuose iškarstytų ir į krū
mus sukaišiotų garsiakalbių triukšmas
užgožia viską. Net krūpteli, kai šalia, iš
tamsos pasigirsta vaiduoklišku balsu skai
tomas tekstas, panašus į prof. J. Zakso
kūrinį, tik surašytas eilėmis. Jis aiškina
dar gyviesiems,' pergąsdintiems žmonėms
(nori jie to ar nenori) apie tai, kad čia
guli darę revoliuciją, lenkę nugaras dva
ro laukuose, krimtę plutą prie buožės sta
lo kampo. Paskui vaikų choras uždainuo
ja: „Kai tėvelis komunistas gynė didį spa
lį“... Po minią stumdosi milicininkai, ap
supti civiliškai apsirengusių „aktyvistų“.
Taip gimsta nauja tradicija. Tiesa, ši
šventė, matyt, dar neprigijo visų mūsų
tautiečių širdyse. Regiu ir nusigėrusių, :r
nustebusių ir net pasipiktinusių veidų,
kurie norėtų sugrąžinti praėjusius laikus,
pabūti ramiai prie savųjų, pasimelsti už
išėjusius...
Bet visgi šventė jau yra! Kažko dar
trūksta, galvoja... Ir staiga nušvinta —
alauą, alaus trūksta. Iš pradžių mažiau,
kad pardavinėtų ir šašlikus, kad keptų!
Dūmai, kad rūktų! Tada jau būtų gerai.
Jau būtų tikras festivalis!
Ir būtų linksma, jei nebūtų liūdna...
„Socialistinėje visuomenėje, kurioje pa
garba žmogui, gyvam ir mirusiam pakel
ta į daug aukštesnę pakopą..., kuriamos
naujos pilietinio mirusiųjų pagerbimo
tradicijos, atpalaiduotos nuo religinių antisluoksnių. Jas kuriant panaudojamos se
novinės liaudies tradicijos, praturtinamos
naujomis socialistinio humanizmo idėjo
mis“ — J. Zaksas
„Aušra“ Nr. 3 (43).

LIETUVOJE
VANDENTIEKIO MUZIEJUS

Vilniuje, Jaunimo sode, prie seniausios
vandentiekio stoties įkurtas miesto van
dentiekio istorijos muziejus.
„Lankytojų dėmesį patraukia bene pa
ties seniausio iki šiol žinomo doku’mento
apie Vilniaus vandentiekį kopija. Tai pri
vilegija, kuria 1501 m. Lietuvos didysis
kunigaikštis Aleksandras besikuriantiems
vienuoliams dominikonams dovanojo že
mės sklypą, keturias karčiamas ir... Ving
rių šaltinius. Šie senovėje labai sraunūs
šaltiniai, kurių vietą ir dabar tebežymi
nuo kalvos žemyn besileidžianti Vingrių
gatvelė, buvo pagrindinis vandens tiekė
jas miestui. Antroji vieta pagal svarbą
atiteko šalia kelio į Medininkus buvusiems
Aušros vartų šaltiniams ir trečioji — Župronių šaltiniams, gurgėjusiems ųž dabar
tinės Subačiaus gatvės.
Prieš 400 metų gyvavusio senojo van
dentiekio technika buvo labai nesudėtin
ga. Kadangi vanduo tekėjo iš aukštesnės
vietos į žemesnę, reikėjo tik rezervuaro,
vamzdžių ir čiaupo arba tiesiog indo van
deniui subėgti.
Muziejaus ekspozicijoje yra vos prieš
porą mėnesių Totorių gatvėje, keturių
metrų gylyje, atrasto medinio vandentie
kio vamzdžio dalis. Tebėra išlikusi ir su
jungimui naudotoji kalvių nukalta mova.
Kaip ilgainiui techninės pažangos dėka
mieste kito vandentiekio ir kanalizacijos
tinklų ilgis, įrenginių statyba, vandenvie
čių našumas — vaizdžiai parodo schemos,
tarsi permetančios tiltą iš praeities į da
bartį. Pavyzdžiui, vandentiekio tinklų il
gis 1914 m. tebuvo tik 17,4 km, o 1975 m.
— 326 km, 1914 mė vienam miesto gyven
tojui tekdavo vidutiniškai tik 5,5 litro
vandens per parą, o 1975 m. (kartu su
pramone) kiekvienas vilnietis jo sunau
dojo po 434,2 litro.“
(„T.“)
VYT. ALSEIKOS KNYGA

„Gimtasis Kraštas“ pradėjo spausdinti
ištraukas iš Lietuvon grįžusio Vyt. Alsei
kos parašytos knygos „Trys dešimtmečiai
emigracijoje“. Knyga būsianti išleista ma
siniu tiražu. Ją lengvai galėsią įsigyti ir
užsienyje gyvenantieji tautiečiai.
APLEISTOS PANEMUNĖS

Prof. Č. Kudaba „Literatūra ir menas“
(Nr. 43) žurnale rašo, kaip lietuviai ne
vertina savo gražiausios upės — Nemuno.
Štai ištrauka iš jo rašinio:
„Nemuno pakrantėmis nutiesti geri
plentai. Jie tai seka pavagiui, tai pakyla į
slėnių šlaitų atbrailas, nuo kurių atsiveria
puikūs reginiai. Tik prisiminkime dauge
liui žinomus Balbieriškio skardžius — vel
tui kitur ieškotum tokio grožio. Ten nuo
seno ėjo plentas, žmonės įsidėmėjo minė
tą vietą, sustodavo lyg nuo balkono pasi
grožėti upe, kitiems tą patį padaryti pa
tardavo. Neseniai čia baigtas tiesti naujas
kelias, nutolintas nuo ano skardžio. Taip
ir tikėjo keleiviai, jog čia, bene gražiausių
Lietuvoje apžvalgų vietoje, atsiras aikšte
lė. Kur ten... Išardė senkelį, užvertė įvai
riais gelžgaliais, kažkoks akiplėša mašiną
šiukšlių išvertė... Draikosi, popiergaliai
dvokia. Štai jums ir gražiausias vaizdas...
Ne ką geriau gražiai rekonstruotame
plente panemuniais žemyn nuo Kauno. Su
stojame Vilkijoje. Automobiliams aikšte
lė prie restorano. Nuo jos vaizdas į upę
malonus, tačiau šiukšlių konteineriai, mu
sės...
Parkus, piliakalnius, rūmus ir pilis ke
liaujant tenka pačiam susirasti, kartais
pro tvoras — nėra rodyklių, takų. Rambyno kalnas šiemet visą vasarą „žydėjo bir
želio šiukšlėmis“, o jau šlaito į Nemuną
nutrypimas!.. štai jums ir draustinis!..
Keista, kad beveik nieko nematyti, kas
lauktų keliaujančio žmogaus. Nors tuo ir
pats netikiu. Teatleidžia vietos žmonės,
kurių geros pastangos dažnai nepastebi
mos. Bet, matydamas netvarką, ne kartą
pagalvoji — ar verti mes tokio didelio tur
to, priedo prie mūsų krašto gamtos, koks
yra Nemunas. Nemažai juk tautų išrink
tosios vyriausios upės iš viso neturi. Mes
gi iki šiol nelabai suvokiame šią didelę
žemės dovaną turį. Bent mūsų turistinė
aistra jos nepasigenda. Dar vienas pavyz
dys. Sustokime Gelgaudų pilies kieme, de
šiniajame Nemuno krante. Koks nuosta
bus kompleksas — pilis, parkas, tvenkinių
kaskadai. O juk trisdešimt metų tuščia.
Nereikia...“

V. P.

NEOFICIALAUS MENO PARODA

BALTAI DAR NESUVIRŠKINTI

Moderniškojo meno institute (Institute
of Contemporary Arts) sausio 19 d. (1977
m.) atidaroma pirmoji Londone neoficia
laus Sovietų meno paroda. Iš viso bus
eksponuota apie 150 paveikslų, kurių žy
mi dalis yra religinio pobūdžio. Apie 110
paveikslų bus atgabenta iš Emigrantų ru
sų muziejaus Montgeron (Prancūzija), šį
muziejų įsteigė A. Glezeris, atvykęs į Va
karus 1975 m. Likusieji paveikslai suran
kioti iŠ įvairių vietų Vakaruose. Parodoje
bus atstovaujami 25 dailininkai. Jų tarpe
buvęs darbo stovyklose Svečnikovas, O
Rabin, D. Plovinsky ir Y. Vinkovetsky.
Vėliau paroda bus perkelta į kitas vals
tybes.

The New York Times, komentuodamas
Rytų Europos padėtį, rašo: „Stalinas pa
sinaudojo kariuomene įvesti tuose kraš
tuose komunistų diktatūrą, be pasigailė
jimo žudydamas, įkalindamas ar privers
damas bėgti iš krašto veikliuosius antikomunistus. Baltijos valstybės jau seniai
absorbuotos, vartojant tuos pačius meto
dus, bet dar nesuvirškintos.“
AČIŪ UŽ PAGALBĄ

Šalia formalaus Ponomarevo ir jo gru
pės vainiko ant K. Markso kapo .atsirado
gėlių puokštė su tokiu užrašu: „Ačiū už
pagalbą, Karoli. Mes, broliuk, dar tebesi
laikome!“
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DHLS TARYBOS DARBAI
Spalio 30 d. jaukiame Lietuvių židinyje
Nottinghame įvyko DBLS Tarybos infor
macinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo
įvairių organizacijų atstovai — iš viso
apie 35 žmonės.
Suvažiavimą atidarė ir jį gana sklan
džiai pravedė Tarybos pirmininkas R. šo
va. Jis pateikė gana turiningą darbotvar
kę, kuria suvažiavusieji domėjosi ir akty
viai visus klausimus iškedeno.
Sveikinimus raštu suvažiavimui atsiun
tė rašytojas R. Spalis, DBLS garbės na
rys P. B. Varkala, V. Andriuškevičius, Dai
navos moterų sambūris ir Škotijos Lietu
vių Institutas bei šv. Cecilijos choras. Pa
žymėtina, kad beveik visi sveikinusieji ak
centavo vienybės ir apsijungimo reikalą.
Perskaičius praėjusiųjų metų suvažia
vimo protokolą, Tarybos pirmininkas pa
darė darbų apžvalgą ir nubrėžė ateities
planus. Visa tai buvo padaryta sistematiškai ir kondensuotai. Gal tik sekreto
riaus K. Tamošiūno skaitytas protokolas
užėmė kiek .per daug laiko.
Tarybos pirmininkas referavo apie nau
jai sukurtą Lituanistikos skyrių, kviesda
mas visų kolonijų ’■ lietuvius, o ypačiai
DBiLS skyrių valdybas pagelbėti dar vie
nam bandymui sutelkti lietuviškąjį jauni
mą. Kai kurie skyrių atstovai būkštavo,
ar šio skyriaus darbas nesusikryžiuos su
DBLS skyrių valdybų darbu. Neaiškumai
per diskusijas išsisklaidė, ir Lituanistikos
skyriaus valdybai visi pritarė.
Tuo pačiu metu buvo pranešta, kad su
sitarus su skautais, į ateinančios vasaros
stovyklą bus kviečiamas visos Britanijos
jaunimas. Bus bandoma suorganizuoti
stiprų vadovų vienetą, kuris, nesant kitos
išeities, lietuviškųjų reikalų aiškinimui
pasinaudos ir anglų kalba.
Gal pats įdomiausias šio punkto daly
kas buvo nutarimas siūlyti DBLS atstovų
suvažiavimui ateinančius 1977-uosius me
tus Britanijoje pavadinti Jaunimo metais.
Per tuos metus bus daroma visa, kas ga
lima, lietuviškąjį jaunimą į savo tarpą pa
traukti.
lEuvo pasisakyta ir dėl anglų kalbos E.
Lietuvyje pavartojimo lietuviškai nebemo
kantiems, bet save lietuviais ar jų drau
gais laikančiais skaitytojais. Nuomonės
išsiskyrė. Siūlyta laikas nuo laiko išleisti
angliškus priedus ar net atskirus leidinė
lius jaunimui. Vieningo nutarimo nepa
siekta.
Taip pat buvo siūlyta steigti Anglijoje
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pa
dalinį. Prie šito klausimo nutarta grįžti,
kai paaiškės Lituanistikos skyriaus darbų
rezultatai.
Suvažiavimo centrinis klausimas, kurį
referavo DBLS Centro valdybos pirm. J.
Alkis, buvo aptarti DBLS įstatų pakeiti
mo projektą ir jį pasiūlyti visuotiniam at
stovų suvažiavimui priimti. Nutarta siū
lyti Centro valdybai tam reikalui sušauk
ti specialų atstovų susirinkimą ateinančių
jų metų pradžioje. Tuo tarpu naujieji įsta
tai įteikti dalyviams susipažinti ir sky
riuose padiskutuoti.
Svarbiausias pakeitimas yra naujai
įvesti paragrafai, pagal kuriuos DBLS su
važiavimuose bus renkami patikėtiniai
(Trustees) Sąjungos turtui valdyti ir ad
ministruoti. šį pakeitimo projektą sudarė
specialiai pakviesta komisija, kurios tar
pe buvo ir teisinis patarėjas anglas.
Patikėtinių uždavinys bus valdyti bei
prižiūrėti DBLS turtą pagal Centro valdy

bos nurodymus, išskiriant piniginę kasą.
Tokiu pat būdu jie naudosis jiems paves
tomis L. Namų bendrovės akcijomis, ren
kant bendrovės valdomuosius organus. Pa
tikėtinių skaičius — trys žmonės. Vykdy
dami visuot. suvažiavimų ir Centro val
dybos nutarimus, jie turės teisę likviduo
ti Sąjungos turtą, perduodant ji pvz. Lie
tuvių Fondui Amerikoje, jei Sąjungos na
rių skaičius nebesiektų dešimties žmonių.
O jei per tą laiką Lietuva atgautų laisvę,
tai jos vyriausybei arba įgaliotam atsto
vui.
Patikėtiniai veiks remdamiesi 1925 m.
anglų Trustee aktu, 36-ja sekcija, kuri tai
koma visoms patikėtinių organizacijoms.
Naujame įstatų projekte aiškiai užak
centuojama, kad DBLS turi teisę įsigyti
turtą, pvz. pirkti akcijas, vertybės popie
rius ir pan. Sąjungos nariai suskirstomi į
tris grupes, iš kurių tik tikrieji nariai ga
lės rinkti valdomuosius organus ir patys
būti renkami.
Pageidautina, kad pakeistasis įstatų
projektas būtų priimtas prieš metinį DBLS
atstovų ir L. Namų bendrovės akcininkų
susirinkimą, ir tuo būdu patikėtiniai ta
me susirinkime jau galėtų pasinaudoti
jiems suteiktomis teisėmis.
Labai opus buvo „dviejų centrų“ klau
simas. K. Tamošiūnas bandė patiekti pro
vizorinį planą DBLS — DBLB organiza
cijoms apsijungti. L Namų b-vės centro
valdybos pirm. S. Nenortas konkrečiais
pavyzdžiais nurodė dviejų bendrinių or
ganizacijų nenaudą. Nors 1» daugelis kal
bėtojų pareiškė tuo klausimu savo nuomo
nes, nors niekas beveik nesipriešiso apsi
jungimo idėjai, tačiau visiems priimtino
plano niekas nepateikė. Taigi Taryba ir šį
kartą nieko nauja nei centro valdybai, nei
atstovų suvažiavimui negalės pasiūlyti.
Svarstant kultūrinius reikalus, kiek pla
čiau apsistota prie ateianačią vasarą nu
matytos rengti Studijų savaitės. Smulkes
nį pranešimą apie tai padarė c. valdybos
narys Aleksandras Vilčinskas Jį kiek pa
pildė J. Lūža. Išreikštas pageidavimas,
kad kiek galima didesnis Anglijos lietuvių
skaičius Studijų savaitėje dalyvautų. Su
važiavimo dalyviai Stud, savaitės rengi
mui mielai pritarė.
Apie politinę DBLS veiklą suglaustai
papasakojo c. valdybos vicepirm. Z. Ju
ras, aktyviai dirbąs pavergtųjų tautų organiacijose. Buvo iškelta reikšmė Religi
jos komunistiniuose kraštuose tyrimo
centro — Keston College, kuris ypatingai
plačiai naudoja iš Lietuvos gaunamas
LKB Kronikas bei kitokią medžiagą ir
tuo būdu populiarina Lietuvos vardą.
Suvažiavimui besibaigiant, j! dalyvius
kreipėsi didžiausia DBLS rėmėja, čia pat
kaimynystėje gyvenanti T. Bakaitienė.
Dr. S. Kuzminskas dalyvaujančiųjų var
du gražiai padėkojo per dvidešimt metų
DBLS dirbusiam c. valdybos nariui Albi
nui Pranskūnui, kuris neseniai pasitraukė
iš darbo Lietuvių Namuose ir Sąjungoje.
Buvo išreikšta padėka dr. kun. S. Matu
liui, MJIC, už leidimą pasinaudoti jo ad
ministruojamų namų pastoge, Nottingha
me išgarsėjusiam kulinarijos gabumais
moterų būreliui už šaunius pietus bei va
karienę, ir vietos lietuvių klubui už gėri
mėlį. Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.
Po darbingo ir gražiai pasisekusio su
važiavimo, dalis dalyvių, Nottinghamo
DBLS skyriaus pirm. K. Bivainio pakvies
ti, dar pasisvečiavo lietuvių klube.
JI.

Kili, rašo
„Pasaulio Lietuvis“ (Nr. 26) rašo apie
buv. prezidento Fordo spalio 12 d. Baltuo
siuose Rūmuose sukviestą 15-kos tautinių
grupių atstovų konferenciją, kurioje For
das prisipažino klydęs, pareikšdamas, kad
Rytų Europoje Sovietai nedominuoja. Lie
tuviams atstovavo JIAV LB krašto valdy
bos pirmininkas inž. A. Gečys ir ALT-os
pirm. dr. K. Bobelis. Laikrašty rašoma:

„Susėdus prie pasagos formos stalo di
skusijų, kurios užtruko 45 minutes, Gečys
iškėlė mums labai svarbių klausimų: ko
dėl apie Baltijos valstybių išvadavimą iš
Sovietų okupacijos jau seniai viešai nebe
kalbama ir jau daug metų, kaip vyrauja
„tylos sąmokslas?“ kodėl lietuvius JAV
valdžios pareigūnai prisimena tik tada,
kada jie savo šventėse šoka ir dainuoja,
bet kodėl jų balsas lieka neišgirstas, kai
savo tėvų žemei jie reikalauja laisvės ir
nepriklausomybės? kodėl lietuviai lieka
ignoruojami, kai jie kalba už žmogiškąsias
teises ir už tautų laisvę, ir ar tai nėra kal
ba taip pat ir už Amerikos ateitį? kodėl
lietuvių idealai, siekiai ir politinės aspi
racijos lieka neįvertintos ir į jas nėra at
sižvelgiama? ar visi tie idealai ir siekiai
yra menkesni už kitų Amerikos piliečių
idealus ir siekius? JAV LB pirmininkas
taip pat priminė Helsinkį ir sąryšyje su
juo Fordo padarytus Baltijos valstybių
okupacijos nepripažinimo atžvilgiu skir
tingus pareiškimus Baltijos tautų atsto
vams, skirtingus Amerikos žurnalistams
ir klausė, kodėl Amerikos moraliniai įsi
pareigojimai detente politikos dvasioje
nebuvo vykdomi Sovietų pavergtų tautų
atžvilgiu? ALT-bos pirmininkas dr. Bobe
lis pasisakė prieš Kissingerio vedamą už

sienio politiką, primindamas, kad ta poli
tika, būdama labai jautri žmonių teisėms
Pietų Afrikoje bei Chilėje, visiškai ne
kreipia dėmesio į žmonių persekiojimą
Sovietų okupuotoje Lietuvoje.“
Toliau daromos tokios išvados:
„Šitaip keistai reikalams kartais susi
klosiant, o tokių keistenybių pasaulis yra
pilnas, kas gali suplanuoti tikslius mūsų
politinius ėjimus, nors ir tik propagandi
nės naudos teieškant? Jeigu ne tas nelem
tas prezidento Fordo pareiškimas, išsprū
dęs televizijos debatuose, argi būtų buvu
si Baltuosiuose Rūmuose tokia „etnikų“
vadų konferencija ir ar tiek dėmesio mes
būtumėm susilaukę iš Amerikos didžiosios
spaudos, televizijos, radi j aus.
...Išeis iš to kas gero ar neišeis? — klau
simas dar per ankstus. Bet Lietuvos lais
vinimo grandinėje šis įvykis yra jau ne
mažas propagandinis laimėjimas. O mums
ir tokių reikia.“
Žiūrint iš tolimos Europos, tas „propa
gandinis laimėjimas“ neatrodo toks dide
lis. Kas patikės, kad JAV prezidentas tik
po savo kalbos sužinojo apie 30 Sovietų
divizijų, kontroliuojančių Rytų Europos
tautų laisvę.“
To paties „Pasaulio Lietuvio“ kitame
rašinyje randame tokią pastraipą:
„Deja, gyvenimo tikrovė kitokia. Fordienė atvažiavo politiniais sumetimais.
Jei ne rinkiminiai metai, lietuviai būtų
buvę laimingi gavę Baltųjų Rūmų šlaviką.
Rugsėjo 13 dienos „Time“ žurnalas 22 psl.
pastebėjo, jog Fordienė važiavo pas lietu
vius dėl to, kad tai yra dalis „respubliko
nų intensyvaus žygio patraukti katalikus
etnikus ir tuo būdu išsekinti Carterio jė
gą šiaurėje“.
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Lietuvių Kronika
KAS LAIKU DUODA — DVIGUBAI
DUODA

LITUANISTIKA GLASGOWO
UNIVERSITETE

Lapkričio 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
klubo salėje šaukiamas Savišalpos kasos
Lapkričio 6 d. mirė vyresniosios kartos narių susirinkimas.
lietuvė Veronika Sinskienė. Liko nuliūdu
Kasoje yra pinigų, bet veikla apsilpusi.
si duktė Adelė Sinskaitė^Kriaučiūnienė.
Kas toliau daryti? Tai klausimas, kurį
Laidotuvės ketvirtadienį, lapkričio 11d. reikės išspręsti. Todėl kviečiami ir kiti,
9 vai.
ypač pensininkai, kurie savišalpa domisi.

Kun. Antanas V. Bitinas, SJ, L. M. A.
MS iš Middletown, Connecticut. JAV, yra
apsistojęs lietuvių klebonijoje. Kelioms
dienoms buvo išvykęs į Hamburgą, o da
bar vėl grįžo į Londoną. Spalio 31 d. laikė
11 vai. pamaldas ir pasakė pamokslą.
Būdamas Londone, .aplankė D. Britani
jos Lietuvių Bendruomenės būstinę, norė
damas smulkiau sužinoti apie lietuviškos
bendruomenės veiklą D. Britanijoje ir
kartu pasimatyti su inž. R. Baubliu ir prof.
K. K. Baubliu.

DBLS Sąjungos Lituanistikos Skyrius
tik ką gavo žinią, kad Glasgowo universi
teto Slavistikos fakultete yra galimybių
studijuoti lietuvių kalbą. Norintieji pasi
naudoti šiuo kursu, turėtų turėti Britų (ar
kitos valstybės) universiteto diplomą (1st
or 2nd Class Honours Degree) ir turėtų
mokėti rusų ar kitą slavų kalbą. Po vienerių metų studijų, išlaikę atitinkamus
egzaminus, studentai gauna Slavistikos
Diplomą (Post Graduate Diploma in Sla
Senosios kartos išeivis Stasys Jankaus^
vonic Studies). Daugiau sužinoti galima
pas prof. Peter Henry, Dept, of Slavonic kas iš Hamiltono, Ontario, svečiuojasi
Stuides, The University, Glasgow G12 Londone, lankydamas savo pusbrolį Petri
ką. Jis labai buvo nustebintas Londono
8QQ. Scotland.
parapijos pažanga, naujuoju priestatu,
aVč
nes ka'i jis anksčiau čia lankėsi, jo nebu
vo.

LONDONAS

BALTIECIŲ BAZARAS

Baltijos tautų moterys ir šiais metais’
ruošia kalėdinį bazarą, kuris įvyks lap
kričio 27-28 d. d. Latvių Namuose, 72,
Queensborough Terrace, W2. Atidarymas
lapkričio 27 d. 11 vai.
Jau 20 metų Londono lietuvių moterų
sambūris „Dainava“ atstovauja lietuviams
šiuose bazaruose. Tačiau kasmet šis dar
bas sunkesnis, todėl dainavietės prašo or
ganizacijų ir pavienių asmenų pagalbos ir
talkos. Visiems turėtų rūpėti, kad lietuvių
skyrius gražiai atrodytų.
Kas turėtų pardavimui taut, dirbinių,
pvz. juostų, gintaro, medžio drožinių, pa
veikslų ir kt., prašomi prisiųsti „Danavai“
2, Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT
iki lapkričio 20 d. Už parduotus daiktus
atskaitoma tik 15%.
Taip pat prašome aukoti loterijai fantus
ir paremti bazarą piniginėmis aukomis.
Dainavietės

Senuosius pagerbti ir su jais pabendrau CORBY
ti kviečiame pobūvyje dalyvauti ir kitus
klubo narius .bei svečius.
UŽ RYŠKIUOSIUS TAUTIEČIUS
Dalyvavimas pensininkams nemokamai,
o kitiems 2 sv.
Lapkričio 14 d.. 14 vai., šv. Patriko
Užsirašyti pas J, Adamonį iki lapkričio bažnyčioje, Gainsborough Rd., lietuviškos
7 d.
pamaldos bus už ryškiuosius tautiečius
Pobūvio pradžia 6.30 vai. vak.
a. a. Magdaleną ir Petrą Miknevičius. Jų
Vyčio klubo valdyba
paganbus atminimas dar gyvas.
Visus iš visur pažįstamus kviečiame da
»
SAVIŠALPOS KASA
lyvauti.

MIRĖ VERONIKA SINSKIENĖ

Jau laikas užsisakyti laikraštį ateinan
tiems metams. Kas užsisakys iki metų ga
lo, tam laikraštis bus siuntinėjamas už
£8.50. Užsisakiusieji po Naujų Metų, tu
rės mokėti £9.00. Užsienyje kainos nekei
čiamos.
ANTROPOLOGAI LIETUVIŲ NAMUOSE
Ta proga primename dar neatsilyginu
siems už šiuos metus, tai dabar padaryti,
Kaip buvo kelis kartus rašyta spaudo
nes laikraščio leidimui reikia pinigų. Kas je, Britų (Gamtos) Muziejaus mokslinin
laiku duoda — dvigubai duoda.
kai veda gana plačią lietuvių ir latvių
tautų antropologinę studiją. Tyrimai ža
KYBARTŲ AKTAI
da duoti naudingų rezultatų ir jau sukėlė
didelį susidomėjimą ne tik D. Britanijos,
E. Lietuvis išleido atskira brošiūra dr. bet ir Šiaurės Amerikos mokslininku 't*rAlberto Geručio rašinį „Kybartų aktai“, pe.
spausdintą šio laikraščio atkarpoje.
DBLS skyriai aktyviai'bendradarbiauja
Kas norėtų šį leidinėlį įsigyti, gali jį su dr. R. Harvey, vedamais mokslininkais,
gauti E. Lietuvio administracijoje, pri- kurie nori surinkti kūno išmierų ir krau
siuntus 50 p arba 1 JAV dolerį.
jo pavyzdžius iš 200 lietuvių vyrų. Lig
šiol surinkta tik apie 100 pavyzdžių, tad
PIRMAS Į STUDIJŲ SAVAITĘ
ieškoma daugiau talkininkų, š. m. lapkri
Pats pirmasis į 24-tąją Liet. Studijų Sa čio 13 d. (šeštadienį) mokslininkai lanky
vaitę, kuri įvyks 1977 m. Anglijoje, pasi sis Londono Lietuvių Namuose tarp 10 vai.
žadėjo atvykti rašytoje* Ed. Cinzas, gyve ryto ir vidudienio. Kviečiame visus lietu
nąs Belgijoje. Jis jau ne kartą dalyvavo vius vyrus, kurie dar nedalyvavo šioje
StudijųjSaV'aitėse Vokietijoje ir praėju studijoje, atvažiuoti ir prisidėti prie ver
siais" metais — Prancūzijoje. Bet jis pa tingo ir įdomaus darbo. Kiekvieno asmens
mėgo taip pat Londoną, todėl ketina at tyrimas truks tik apie 15 minučių. Kadan
gi mokslininkai mus užtikrina, kad alko
vykti ir čia.
Studijų Savaitė (1977 m. liepos 31 — holis jų rezultatams nepakenks, bus gali
rugpjūčio 7 d. d.) bus kiekvienam gera ma atsigaivinti ir alučiu.
DBLS cv.
proga ne tik pasiklausyti įdomių paskai
tų, bet taip pat pabendrauti su Europos ir
užjūrio lietuviais bei daugiau pažinti Ang PARAPIJOS SUKAKTUVINIS VAKARAS
liją.
Londono Parapijos 75 metų Sukaktuvi
Studijų Savaitei rengti komitetas, į ku nis vakaras, kaip anksčiau skelbta, įvyks
rį įeina dr. A. Gerutis (Šveicarija), A. ta lapkričio 19 dieną, penktadienį, York
Grinienė, dir. V. Natkevičius ir M. Lan Hali. Yra gauta daug pasiteiravimų, ko
das (Vokietija) ir inž. A. Vilčinskas (D. kia kaina viengungiams, o taip pat ar
Britanija), — šiuo metu baigia ruošti Sa veiks baras ir užkandžių bufetas?
vaitės programą, kuri netrukus bus pa
Viengungiams įėjimas 50 penų. Bus ba
skelbta.
ras ir bufetas. Kviečiami visi, nežiūrint
Norintieji užsirašyti į Studijų Savaitę, amžiaus ar tikybos, sukaktuviniame va
informacijų gali gauti laišku iš Studijų kare dalyvauti.
Savaitei rengti komiteto, Lithuanian Hou
se, 2, Ladbroke Gardens, London, Wil
LIGONIAI
2PT, England.
Serga ir guli ligoninėje E. L. skaityto
jas J. Matulevičius, Londone. Linkime
SUSIRŪPINO N. ŠADŪNAITE
greit pasveikti.
Europos Lietuvio redakcija gavo laišką
Kun. dr. K. A. Matulaitis šiek tiek pa
iš Švedijos, kuriame vienas gyventojas gerėjo, bet dar ilgesnį laiką turės pabūti
reiškia susirūpinimą Nijolės Sadūnaitės ligoninėje. Jis guli Bethnal Green ligoni
likimu. Laiško autorius sakosi esąs poli nėje.
tinių kalinių gelbėjimo Amnesty Interna
tional organizacijos narys. Jo grupė esan
KARIŲ PAMALDOS
ti pasifyžusi išlaisvinti Nijolę Sadūnaitę,
Pranešu, kad Kariuomenės Šventės pro
arba nors sumažinti jos kalinimo laiką.
Papasakojęs Nijolės biografiją ir jos ga jau yra užprašytos karių pamaldos,
nepaprastą pasiryžimą kovoti už žmogaus kurios bus laikomos Londono lietuvių
sąžinės laisvę, jis įrodinėja, kad teismo bažnyčioje lapkričio 21 d., sekmadienį, 11
sprendimas prieštarauja J. Tautų teisių vai.
deklaracijos 18 paragrafui.
Prašau gausiai dalyvauti ir pasimelsti
Ragindamas nekaltai kalinamos lietu už žuvusius ir mirusius lietuvius karius.
V. Zdanavičius
vaitės neužmiršti, jis pateikia ir jos da
bartinį adresą — Mordovskaja ASSR. 431
SVEČIAI LONDONO LIETUVIŲ
200 Teguševskij rajon, pos. Baraševo uchr.
Ž. Ch. 385/3/4.
PARAPIJOJE
Šis nežinomo švedo laiškas yra jaudi
Praėjusią
savaitę
lietuvių klebonijoje
nantis įrodymas, kad laisvajame pasauly
svečiavosi
Pierre
Celestia
Nkov, Sangmeuje netrūksta žmonių, pasiryžusių padėti
ma Kamerūno vyskupas, Kamerūno res
tiems, kurie ta laisve nebegali naudotis.
publikos Vakarų Afrikoje.

MOTERŲ ŠVENTOS ONOS DRAUGIJOS
RUDENS POBŪVIS
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Savišalpos kasos valdyba

NOTTINQHAMAS
PLATINA SPAUDA

J. Šunaitis,' kaip ir seniau, sutinka iš
Notttnghamo ir apylinkės lietuvių surink
ti Europos Lietuvio prenumeratas. Taip
pat per jį galima užsisakyti knygą apie
DELS Sąjungą.
GARBUS SVEČIAS

Lapkričio 15-24 dienomis pas T. Bakaitienę svečiuosis iš JAV kun. Justinas Ste
ponaitis, Athol liet, klebonas, kadaise dar
bavęsis Anglijoje. Lapkričio 21 d. laikys
liet, pamaldas Nottinghame ir Derbyje.
PAVYZDINGAS RĖMĖJAS

VOKIETIJA
LIUTERONŲ BAŽNYČIŲ IŠEIVIJOJE
SUVAŽIAVIMAS

Vakarų Vokietijoje veikiančių Evange
likų Liuteronų Bažnyčių išeivijoje kunigų
ir darbuotojų suvažiavimas, kuris skirtas
jų teologiniam pasiruošimui, šiais metais
įvyko spalio 4 iki 8 d., Amelungsborno
vienuolyne. Jame buvo apie 40 dalyvių
estų, latvių, lietuvių, lenkų ir vengrų tau
tybės. Suvažiavimui vadovavo bažnyčios
tarėjas dr. E. Eberhard iš Stuttgarto, ku
ris yra Pasaulio Liuteronų Sąjungos vo
kiečių tautinio komiteto įgaliotinis bažny
tiniam bendradarbiavimui ir pasaulinei
tarnybai. Iš lietuvių dalyvavo: senjoras
kun. A. Keleris, kunigai: A. Gelžinius, J.
Urdze ir M. Klumbys, kun. diakonas Er.
Skėrys, ponia R. Zenn (kun. Gelžiniaus
duktė) ir reikalų vedėjas Fr. šlenteris.
Dalyvių tarpe buvo estų liuteronų arki
vyskupas K. Veem iš Stockholmo ir Norve
gų Žydų misijos atstovas kun. Terrey iš
Oslo (vengras). (Seniausias dalyvis, 80 me
tų amžiaus, buvo latvių generalinis kon
sulas Pavasars iš Deh Haag, Olandijos,
kuris jau eilę metų dalyvauja.

Lietuvių Židinyje gyvenąs J. Dubickas
prisiuntė Europos Lietuviui £10.00. Ka
dangi Židinio gyventojai pasidalija ten
NAUJI SKAITYTOJAI
gaunama spauda, tai J. Dubickas prašo
jam atskirai laikraščio nesiuntinėti.
Berlyne gyvenanti Vidzerių šeimyna
E. Lietuvio leidėjai ir redakcija pavyz prisiuntė E. Lietuvio redakcijai gražų laiš
dingam laikraščio rėmėjui širdingai dėko ką, ir ta pačia proga užsisakė laikraštį
ja.
ateinantiems metams. Ačiū.

COVENTRY

ŠVEICARIJA

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DELS Coventrio skyriaus valdyba, susi
tarusi su Birminghamo ir Gloucesterio
skyrių valdybomis, rengia bendrą kariuo
menės šventės minėjimą Coventryje.
Minėjimas įvyks lapkričio 20 d. 6 vai.
vak. Lenkų atsargos karių klubo salėje,
Whitefriars Lane.
Programoje bus paskaita ir įdomi me
ninė dalis. Šokiams gros E. Dragūno va
dovaujamas orkestras iki 1 vai. ryto. Ba
ras su įvairiais gėrimais veiks iki 12 vai.
Taip pat vietoje bus galima gauti šaltų ir
šiltų užkandžių.
Visus vietos ir apylinkių tautiečius su
draugais maloniai prašome atsilankyti.
Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
LITERATŪROS VAKARAS

Spalio 23 d. Manchesterio Liet. Soc. klu
bas, tarpininkaujant D. Banaičiui, suren
gė savo patalpose literatūros vakarą —
daugelio knygų autoriaus R GiedraičioSpalio „Mergaitės iš geto“ knygos prista
tymą, į kurį prisirinko pilna salė žmonių.
Vakarą atidarė ir pravedė klubo pirmi
ninkas V. Bernatavičius.
D. Banaitis išsamiai supažindino klau
sytojus su R. Giedraičio biografija bei jo
parašytomis knygomis, kurios buvo išsta
tytos čia pat ant stalo.
D .Lekšienė sklandžiai ir su įsijautimu
paskaitė ištrauką iš „Mergaitė iš geto“.
R. Giedraitis nuoširdžiai padėkojo ren
gėjams už šio vakaro surengimą ir paskai
tė vieną savo novelių iš dar neišleistos no
velių rinkinio knygos. Publika R. Giedrai
čio knygų pristatymą sutiko gana šiltai.
Svarbesnius momentus nufilmavo J.
Verbickas; prisiminimui nuotraukų padarė
J. Motuzą; į juosteles įrašė J. Podvoiskis.
Literatūros vakaro surengimas yra svei
kintinas dalykas, nes jo metu publika yra
iš arčiau ir išsamiau supažindinama su
rašytoju ir jo raštais. Be to, visi yra ska
tinami pamilti lietuvišką rašytą žodį, 'be
kurio, kaip rašytojas R. Giedraitis išsi
reiškė, nebūtų nei' mūsų, nei Lietuvos.
Linkėtina, kad lietuviškas rašytas žodis
kiekvieno lietuvio namuose būtų laukia
mas. branginamas ir remiamas.
Panašaus pobūdžio literatūros vakarus
būtų pravartu surengti ir ateity, visuome
nei pristatant vis naujus rašytojus, o taip
pat ir poetus.

Spalio 30 d. Moterų Šventos Onos Drau
gija Sporto ir Socialinio klubo salėje su
A. P kis
rengė rudens pobūvį, į kurį gausiai atsi
lankė daugumoje senosios išeivijos žmo
nių. šokiams grojo gera muzika; užkan- DERBY
džiams — gardūs lietuviški „balandėliai“.
MINĖJIMAS IR SUSIRINKIMAS
Nuskambėjus paskutiniams muzikos gar
sams, žmonės nenoriai skirstėsi namo,
Pranešame, kad Lapkričio 20 d. DBLS
klausdami, kada bus kitas toks puikus
Derby skyrius rengia kuklų kariuomenės
vakaras. Vakaro vadovė — draugijos pir
šventės minėjimą, kuris įvyks „Pelican“
mininkė M. Vikanienė.
viešbučio patalpose, 6.30 vai. vakaro.
Po minėjimo bus bendras visų vietos
bei apylinkės tautiečių susirinkimas.
BRADFORDAS
Susirinkime bus pranešimas iš DBLS
Tarybos suvažiavimo Nottinghame, bei ki
TRADICINIS POBŪVIS
ti įvairūs mus liečiantieji reikalai.
Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir
Lapkričio 13 d., šeštadienį, Vyčio klubo
valdyba rengia savo nariams pensinin svečius maloniai kviečiame į minėjimą
kams pagerbti tradicinį pobūvį-vakarienę bei susirinkimą gausiai atsilankyti.
Skyriaus valdyba
su pilnu stikliuku ir menine dalimi.

DAIL. J. KATILIŪTĖ DALYVAVO
PARODOJE

Ženevoje gyvenanti dailininkė Juzė Ka
tiliūtė dalyvavo tame mieste surengtoje
Šveicarijos moterų dailininkių sąjungos
Ženevos sekcijos dailės parodoje. Paveiks
lus atrinko ekspertų komisija, kuri jos pa
teiktus darbus pripažino vertais išstatyti
parodoje. Pati paroda įvyko Carouge ro
tušės salėje. Paroda truko dvi savaites ir
uždaryta spalio 29 d.
Tapytoja turi Ženevos miestui priklau
sančiuose moderniuose namuose pastovų
atelier.

Skautiškuoju keliu
VYSKUPO LAIŠKAS

JAV lietuviškoji spauda paskelbė šito
kį Vakarų Europos lietuvių vyskupo A.
Deksnio laišką, liečiantį ir Anglijos skau
tus.
Miela Sese,
Vyriausioji Skautininke,
Lankant Anglijos lietuvius, to krašto
LSS rajono vadovai suruošė man nepa
prastai malonią staigmeną. Jie pakvietė
mane į savo iškilmingą sueigą Manchestery ir ta proga įteikė Jūsų prisiųstą Lie
tuvių Skautų Sąjungos aukščiausiąjį Ge
ležinio Vilko ordiną bei Jūsų gražų sveiki
nimo laišką.
Nuoširdžiai dėkoju Jums, Sese, ir Lie
tuvių Skautų sąjungos Tarybai už man
suteiktą garbės ordiną ir taip pat už Jūsų
gražius linkėjimus ibex skautiškąją leliją
su tautine juostele, kurias prisiuntėte ma
no 70-ojo gimtadienio proga.
Skautybės idealus pamilau savo jaunys
tėje ir jos auklėjamuosius metodus tai
kiau sau asmeniškai ir tiems, kuriems
man teko vadovauti. Ne paslaptis,, kad, be
ieškodamas kelio, kuriuo eidamas geriau
įgalėčiau tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui, jį suradau kunigiškame pašaukime...
Ir po daugelio metų, kai buvau pašauktas
vyskupo tarnybai, skautiškąją leliją, kaip
kilniųjų idealų simbolį, prašiau įgraviruoti į vyskupiškąjį herbą, kad ji man vi
sad primintų jaunystėje pasirinktą šūkį:
Budėk!
Dar kartą tariu ačiū už man suteiktą
garbę skautų eilėse ir už Jūsų sveikini
mus bei pažadėtas maldas.
Dievo palaima tenužengia ant Jūsų ir
laiko Jus visad budinčią.
Antanas Deksnys,
Vakarų Europos lietuvių vyskupas

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
DĖL SVETIMŲ KALBŲ

Noriu porą žodžių pasakyti dėl Jūsų
diskutuojamo sumanymo įvesti angliko
nišką ar germanišką skyrių. Trumpai ir
drūtai galiu tik tiek patarti: atsisakykite
visiškai nuo tokių „baikų“. „Europos Lie
tuvis“ yra lietuviškas laikraštis, o ne pa
tarnavimų lapelis. Mišrių šeimų tėvai ga
li išmokyti vaikus lietuviškai kalbėti. Kas
to nepadarė, tam ir „E. Lietuvis“ nieko
nebepadės. Gaila, kad sugebėję sukurti
mišrias šeimas, nebesugeba pramokti lie
tuvių kalbos.
J. Pyragas, Luebeck

Jaunimui
ĮSIJUNGIMAS Į LIETUVIŲ VEIKLĄ

Lietuvių jaunuolių, dalyvaujančių išei
vijos veikloje, skaičius nėra didelis. Ko
reikia, kad jaunimas pilniau įsijungtų į
Lietuvos laisvinimo darbą?
Pirmiausia jaunimas turi turėti stiprų
pareigos jausmą. Tai yra prigimtinė pa
reiga — kas rūpinsis Lietuva, jei ne mes
patys lietuviai. Turėtų būti kreipiama
daugiau dėmesio namuose, organizacijose
ir šeštadieninėse mokyklose įtikinant jau
nimą, kad prigimta pareiga yra Lietuvai
reikšminga ir turi būti atlikta.
Jaunimui, gimusiam ir augusiam užsie
nyje, gyvas ryšys su Lietuva yra svarbus.
Per tokius ryšius jaunimas asmeniškai pa
jus Lietuvos reikalų realumą ir gyvybinį
artimumą. Gyvas ryšys gali būti išvysty
tas susirašinėjimu su giminėmis, ypač su
jaunimu. Labai pagirtinos taip pat yra
JAV LB pastangos įjungti lituanistinių
mokyklų mokinius į masinį laiškų rašymą
lietuvių politiniams kaliniams. Tai jauni
mui geras auklėjimas, pagrįstas dabarti
niais Lietuvos reikalais. Lietuvos aplan
kymas, žinoma, efektingiausiai įterpia Lie
tuvą į išeivijoje augusio jaunuolio gyve
nimą .
Siekiant efektingiau įsijungti į Lietuvos
laisvinimo darbą, jaunimui labai svarbu
sekti išeivijos lietuvių spaudą. Iš įvairių
šaltinių matyti, kad daugelis jaunimo
spaudos neskaito. Tėvai ir paaugęs jauni
mas turėtų užsiprenumeruoti bent vieną
lietuvių laikraštį. Be to, yra nemaža gerų
žurnalų, kuriuose duodama naujų studijų
bei opių problemų svarstymų, pvz. anglų
kalba leidžiamas iLituanus.
Man atrodo, kad nemažai teigiamos įta
kos padaro vyresnieji, bekalbėdami ir dis
kutuodami su bręstančiu jaunimu, lyg su
bendraamžiais, kultūriniais ir politiniais
klausimais. Tai dar vienas žinių pasisėmimo šaltinis.
Kad jaunimas mūsų reikalais geriau
orientuotųsi, būtų naudinga jaunimo su
važiavimuose pravesti seminarus susipa
žinti su Lietuvoje esančia politine padėti
mi bei su pavergtų lietuvių pasiekimais.
Svarbus ne tik minėtas auklėjimas, bet
ir praktiškas įsijungimas į veiklą. Pavyz
džiui, jaunimas lengvai sugeba rašyti
laiškus įtakingiems asmenims (tai buvo
įrodyta jau kelis kartus Amerikoje), ta
čiau pavieniui jis nenoriai imasi iniciaty
vos. Jam uždegti ir suorganizuoti reikia
gerų tos pačios kartos vadovų. Jiems išug
dyti daug pasitarnauja jaunimo kongresai
ir kiti jaunimo suvažiavimai bei stovyklos.
Besiruošdamas tokiems įvykiams, jauni
mas įsigyja vadovavimo patyrimo. Be to,
per kongresus susitinka vadovai iš įvairių
vietovių ir užmezga ryšius.
Man gerai pažįstama skautų organiza
cija. Ji prisideda prie jaunimo auklėjimo
ir lietuvybės išlaikymo. Bręstantis jauni
mas lietuvišką identitetą lengviau pasisa
vina, kai jis randa tą identitetą savo drau
gų tarpe. Be to, skautai savo veiklos siste
moje paruošia patyrusius jaunimo vado
vus. Tačiau ligi šiol, mano nuomone, skau
tai nepakankamai dėmesio kreipė į giles
nę lietuvišką problematiką. Los Angeles
(California) skautai, tai supratę, suren
gė jaunimo simpoziumus. Simpoziumai
buvo jaunimo priimti su entuziazmu, pa
geidaujant jų dažniau.
Aplamai jaunimui reikia daugiau pasi
tikėti ir nebijoti jam atskleisti okupuotos
Lietuvos gyvenimo tikrovės. Jaunimui tė
vų atsiminimai .ir pergyvenimai yra pra
eitis. Gilus įžvelgimas į šiandieninį tau
tos pavergimą yra jiems aktualesnis ir
naudingesnis. O kad laisvinimo darbuose
geriau reikštųsi, reikia nebijoti jaunimą
įtraukti į išeivijos lietuvių organizacijas.
Asmeniški pergyvenimai konkrečiuose
laisvinimo darbuose ilgainiui išugdys juos
į tikrus kovotojus dėl Lietuvos laisvės.
Jūratė Pažėraitė
(Sutrumpinta iš PLJS aplinkraščio)

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Jeigu aš būčiau buvęs girtas, būčiau iš
vertęs visos gatvės stulpus, o dabar tik
vieną čiut užkliudžiau.
(K traktorininko pasiaiškinimo)
Teismas sušvelnino obuolių vagiui baus
mę, nes šis užkluptas nusikaltimo vietoje
— medžio viršūnėje — nebandė bėgti.
(Iš kronikos)
Susiginčijus dėl šiukšlių, jis spyrė ma
šinai į užpakalį ir apvirto.
(Iš laiško redakcijai)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — lapkr. 14 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
CORBYJE — lapkr. 14 d., 14 vai., St. Pat
rick, Gainsborough Rd.
NOTTINGHAME — lapkr. 21 d„ 11.15 val.,
Liet. Židinyje. Pamaldas laikys sve
čias kun. Just. Steponaitis. Jis išpa
žinčių klausys prieš pamaldas.
DERBYJE — lapkr. 21 d.. 14 vai., Bridge
Gate. Žada dalyvauti ir svečias kun.
J. Steponaitis išpažintims ir pamoks
lui.
DEEDSE — lapkr. 14 d., 3 vai. p. p.
BRADFORDE — lapkr. 21 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — lapkr. 28 d., 1 vai. p. p.
ECCLES — lapkričio 14 d., 12.15 vai.
MANCHESTERYJE — lapkr. 28 d., 11 v.

