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Latvija latviams
Lapkričio 18-toji yra Latvijos nepri

klausomybės šventė. Visame pasauly išsi
blaškę latviai švenčia ją iškilmingai, tvir
tai tikėdami, kad nepriklausomybė yra 
tik laikinai prarasta.

Ne tik Europos, bet viso pasaulio latviai 
— išeiviai išnaudoja kiekvieną progą pa
rodyti savo .tautos tradicijas, kultūrą ir 
laisvės aspiracijas. Latvių spauda, šokių 
bei dainų šventės, įvairios konferencijos 
ir simpoziumai rodo didelį išeivijos gy
vastingumą ir ryžtą dirbti savo tautos la
bui.

Neseniai girdėjome apie latvių šventes 
Anglijoje ir Vokietijoje, sutraukusias di
delį skaičių savųjų tautiečių ir svečių iš 
viso pasaulio. Labai plataus masto šventė 
ruošiama ateinančią vasarą Londone. Jai 
išnuomota didžiausia Londone Albert 
Hall, o šventės programa įjungta į kara
lienės sidabrinio jubiliejaus minėjimą. O 
štai praėjusią vasarą Kanadoje, Toronte 
įvyko Pasaulinės laisvųjų latvių sąjun
gos (PELA) konferencija, kurios posė
džiai užtruko net 9 dienas.

Šis laisvųjų latvių suvažiavimas buvo 
pravestas šūkiu „Latvių tauta nori būti 
laisva“. Pasaulinė latvių sąjunga pasisa
kė už sustiprintą bendradarbiavimą su 
lietuviais, estais, ukrainiečiais ir kitomis 
pavergtomis tautomis. Nutarta sustiprinti 
bendradarbiavimą ir su rusais disiden
tais, taip pat su tarptautinėmis sąjungo
mis, kurios kovoja už žmogaus ir tautų 
teises.

Latviai taip pat turi iš tėvynės atvyku
sį, daug vargo pakėlusį kun. Jan.į Šmitą. 
Jis, kaip ir mūsų Kudirka, kalba tėvynėje 
likusių tautiečių vardu ir nušviečia jų gy
venimo sąlygas.

Pažymėtina, kad laisvieji latviai ne tik
tai kelia savo tautos laisvės reikalą, bet 
ir įsipareigoja. Minėtoje konferencijoje 
jie įsipareigojo kaltinti pavergėjus tarp
tautiniame forume, atidengti daromas tė
vynėje neteisybes, reikalauti, kad būtų 
vykdomi Helsinkio konferencijos nutari
mai. Taip pat išreiškė ryžtą visomis pa
jėgomis remti latvių jaunimą, mokslą, 
tęsti kultūrinius darbus ir didinti Latvių 
tautinį fondą.

Latvių išeivija gerai žino, kad jų tėvy
nė daugiausia kenčia nuo rusų invazijos. 
Ypačiai didelis rusų antplūdis yra mies
tuose, kur svetimas elementas jau ima 
nustelbti latvius. Todėl nenuostabu, kad 
latvių išeivių tarpe nepaprastai populia
rus šūkis — Latvija latviams.

Šia proga yra malonu konstatuoti, kad 
D. Britanijos broliškas lietuvių-latvių 
bendradarbiavimas vyksta be priekaištų. 
Ypačiai darniai jis reiškiasi Lietuvių Na
muose Londone. Čia spausdinami abiejų 
mūsų savaitraščių aptariami bendrie
ji baltų reikalai, pasidalijama darbo prie
monėmis ir patyrimu. Latvių jaunimas 
laikas nuo laiko lankosi lietuvių klube, o 
lietuviai pasisvečiuoja pas latvius. Tradi
cinis visų baltų kalėdinis bazaras visada 
ruošiamas Latvių Namuose. Net ir kalbos 
sunkumai lengvai nugalimi, nes Lietuvių 
Namuose yra ne tik gyvenančių, bet ir 
dirbančių latvių. O tos kalbos juk taip 
labai panašios.

Lapkričio 18-tosios proga linkėtina, kad 
tas bendradarbiavimas ir toliau būtų na
šus ir broliškas.

POGRINDŽIO SPAUDA LENKIJOJE

Lenkijoje pasirodė naujas „samizda- 
tas“, pavadintas „Informacijos Biulete
nis“. Jo vertimas jau yra pasiekęs Vaka
rus.

To biuletenio įžangoje sakoma, kad jo 
tikslas yra sulaužyti valdžios žinių teiki
mo monopolį, kurį globoja cenzūra. Gy
ventojai raginami biuletenį dauginti, pla
tinti ir skaityti.

Biuletenyje smulkiai aprašomi Ursus ir 
Radomo įvykiai, kur šių metų liepos mė
nesį darbininkai buvo mušami, teisiami 
ir įkalinami už tai, kad reikalavo nekelti 
maisto kainų ir duoti pakankamai duo
nos. Šimtai darbininkų neteko darbo ir 
pragyvenimo šaltinio. Įkalintųjų šeimos 
taip pat yra dideliame skurde. Pažymėti
na, kad biuletenis pateikia žiauriausių po
licininkų — kankintojų tikras pavardes.

Nukentėju šiem s padėti darbininkai su
darė specialų komitetą, kuris renka aukas 
ir šelpia patekusius į vargą. Biuletenyje 
paskelbtas to komiteto atsišaukimas, pa
sirašytas penkiolikos Darbininkų Gynybos 
Komiteto narių. Nebodami gresiančio per
sekiojimo, jie pasirašė po dokumentu, 
smerkiančiu „darbininkų“ valdžios elgesį.

ŽIVILĘ IR EDUARDĄ 
MATUKUS, 

jo tėvui ir broliui Lietuvoje 
staiga mirus, nuoširdžiai 

užjaučiame

O. ir J. Benderiai

Kestono Kolegiją pasiekė iš Černogors- 
ko ant paklodžių skiautelių sudarytas šei
mų (Pentacostalų), norinčių išvykti iš 
Sov. Sąjungos, sąrašas. Skiautelės susiū
tos į „puslapius“, kuriuose yra 68 šeimų 
vardai, iš viso 259 žmonės. Sąrašas adre
suotas Žmogaus Teisių Komisijai.

CONCORDE LĖKTUVAS APSIPIRKIMUI
Pasinaudojant britų valiutos infliacija, 

British Airways pasiūlė amerikiečiams 
kalėdinio apsipirkimo ekskursiją į Lon
doną Concorde lėktuvu. Kelionė iš Va
šingtono į Londoną ir septynios dienos 
Dorchesterio viešbuty kaštuotų £1.190 
(neįskaitant pirkinių...). Manoma, kad 
kandidatų atsiras.

PASIKEIS AMBASADORIAIS
Naujasis Kinijos vadas Hua pareiškė, 

kad po to, kai JAV atšauks savo paskuti
nius kariuomenės likučius jš Formozos ir 
uždarys ten savo ambasadą, Kinija už
megs pilnus santykius su Amerika ir pa
sikeis ambasadoriais. Manoma, kad tai 
įvyks tuoj po naujo JAV prezidento išrin
kimo.

BERLYNO KRIZĖ
V. Vokietijos užs. reikalų ministerija 

praneša, kad Sov. Sąjunga pamažu nori 
Berlyną padaryti „laisvu miestu“, kuris 
vėliau prisijungtų prie Rytų Vokietijas. 
Esą, kartojasi Chruščevo 1960 m. krizė, 
tik kitokioje formoje. Neatsižvelgdami į 
pasirašytas sutartis, sovietai neleidžia V. 
Berlyno atstovams dalyvauti jokiose tarp
tautinėse, nors ir nepolitinėse, organiza
cijose. Jie nesutinka, kad tų organizacijų 
(pvz. gamtos apsaugos) konferencijos bū
tų šaukiamos Vak. Berlyne. Pagaliau nu
eita taip toli, kad rusai pareikalavo Bo
nos vyriausybę neleisti Vak. Berlyno gy
ventojams kandidatuoti V. Vokietijos są
raše į Europos parlamentą.

KĄ PASAKĖ MANUILSKIS?
Ryšium su Ponomarevo vizitu, britų 

spaudoje primenami buvusio Kominterno 
vadovo Dimitrijaus Manuilskio žodžiai, 
pasakyti 1930 metais. Jis tada pareiškė: 
„Mes privalome užmigdyti buržujų įtari
nėjimus. Tam reikalui mes turime organi
zuoti pačius iškilmingiausius pacifistinius 
judėjimus. Mes turime padaryti nepapras
tus pasiūlymus ir pažadėti nuolaidas. Iš
sigimę ir naivūs kapitalistų kraštai per 
galvą versis priimti mūsų draugiškumo 
pasiūlymus, ir tuo būdu prisidės prie pa
čių savęs sunaikinimo. Kai tik jų budru
mas bus dingęs, kai jie neteks savo apsau
gos šarvų —■ tada mes savo galinga kumš
timi juos galutinai sunaikinsime.“

Nors Komintemas oficialiai nebeveikia, 
bet jo pareigas atlieka partijos užsienio 
ryšių komitetas, kurio priekyje stovi B. 
Ponomarevas.

POLITINĖ NEREGYSTĖ
Neseniai žinomas britų profsąjungų va

das Jack Jones .lankėsi Maskvoje. Kaip 
praneša anglų spauda, vizito metu jis pa
sakęs, kad sovietų profsąjungos „atlieka 
gerą darbą“, nes jų darbas „nesiriboja 
vien tik uždarbio ir darbo sąlygų aspek
tais“. Jis buvo patekęs ir į Rygą. Latvijo
je jis pamatė, kad gyventojai yra labai 
patenkinti... savo reikalus jie tvarko la
bai efektyviai...

Britų konservatorių „Daily Telegraph“ 
(5. 11. 76) vedamajame po to parašė:

„Bet juk nuo 1940 m„ kada Latvija bu
vo prievarta įjungta į Sov. Sąjungą ir kai 
daug jos gyventojų buvo deportuota, pa
tys latviai visai netvarko savo krašto rei
kalų. Kaip ir kitos Baltijos respublikos, 
Latvija yra Rusijos kolonija — mažiau 
nepriklausoma ir mažiau gali pati tvar
kytis negu Rodezija. Jos gyventojai ne tik 
kad nėra patenkinti, bet dargi priešinasi 
prieš savo tautinio gyvenimo rusifikaciją 
ir prieš rusų kolonistų apgyvendinimą jų 
krašte. Iš to kyla rusų susirūpinimas dėl 
„buržuazinio nacionalizmo“ (t. y. naciona
lizmo). Tad kodėl Mr. Jones pastebėjo 
tik „judėjimą pirmyn ir pažangos jaus
mą“ miestuose kaip Ryga? Ar jis yra tik 
lengvatikis, ar vienas lengvai apgaunamas 
„liudininkas“?

Deja, Mr. Jones nėra lengvatikis, bet 
žymiai blogiau. Jis yra politinis neregys. 
Jis puikiai mato juodųjų persekiojimą P. 
Afrikoje ir raudonųjų —Čilėje, bet visai 
nemato tautų kalėjimo Sov. Sąjungoje. 
Kremlius jam „doing an exceptionally 
good job", pavergdamas ištisas tautas ir 
išnaudodamas darbo žmones.

„Neue Zuercher Zeitung“ (lapkričio 6/7 
d.) išspausdino savo nuolatinio korespon
dento Maskvoje R. M. straipsnį apie Bal
tijos valstybes. Nors čia bandoma kalbėti 
apie Lietuvą, Latviją ir Estiją kaip Sovie
tų Sąjungos mažumų atstoves, tačiau 
straipsnio autorius pasigėrėtinai vykusiai 
nupasakoja visų trijų valstybių istoriją 
nuo seniausių laikų iki pat šių dienų. Tik
rai reikia patyrusio žurnalisto plunksnos, 
kad galėtų viename straipsnyje nubrėžti 
trijų tautų ir valstybių praeitį ir dabartį, 
ir net pabandyti paspėlioti apie ateitį. 
Tautų, kurios patekusios į dviejų pasau
linių galybių kryžkelę, ištisus amžius bu
vo negailestingai malamos tarp dviejų 
sunkių girnų akmenų.

Turėdamas progos lankytis Baltijos 
valstybėse, straipsnio autorius žino, kiek 
žmonių buvo sunaikinta nacių stovyklose, 
kiek ištremta į Sibirą, kaip energingai 
baltai iki šiol priešinosi okupacijoms. Nu
rašyti jo patiektus duomenis, mums būtų 
pasikartojimas, tačiau mažųjų tautų liki
mu besirūpinantiems šveicarams, tai yra 
puikus, kondensuotas žinių šaltinis. Nebe- 
nustebsime skaitydami ir tai, kad rusai 
didžiuojasi Baltijos respublikomis ir va
dina jas „mūsų Vakarais“.

Surinkęs daug žinių apie baltų, ypačiai 
latvių ir estų rusinimą, nurodęs jų pro
testų laiškus ir peticijas, betgi jis nepa
mini vieno svarbaus dalyko — L. K. B. 
Kronikų. Stebėtina, kad turėdamas tiks
lias žinias apie 1972 m. įteiktą su 17.000 
parašų lietuvių peticiją J. Tautoms, jis 
nieko negirdėjo apie Kronikas.

Gaila, bet savo ilgo straipsnio pabaigo
je R. M. kalba aipe rezignaciją. Esą, bal
tai yra politiškai nusivylę, todėl vis la
biau traukiasi į savo privatišką abuoju
mo kiautą arba metasi į materialinių gė
rybių telkimą. Jie nebetiki į greitą sąly
gų pasikeitimą, nes Helsinkyje oficialiai 
buvo pripažinta dabartinė Europos sienų 
padėtis. Mažai jiems reiškią ir žodiniai 
okupacijų nepripažinimai, nes kai didie
ji kiamynai kojomis trypia jų laisvę, nie
kas nesiskubina prispaustiesiems į pagal
bą.

SOCIALISTŲ KONGRESAS

Socialistų Internacionalas, kuriam pri
klauso beveik visos pasaulyje žinomos so
cialdemokratų partijos, lapkričio 26-28 d. 
d. susirenka Ženevoje 13-tam kongresui. 
Jame dalyvaus bent septyni min. pirmi
ninkai: James Callaghan (D. Britanija), 
Mario Soares (Portugalija), Bruno Kreis- 
ky (Austrija), Yitzak Rabin (Izraelis) ir 
kt. Be to, dalyvaus Venecuelos ir Costa 
Ricos respublikos prezidentai, ir apie 40 
kraštų soc. dem. partijų delegacijų, įskai
tant ir Rytų Europos soc. dem. partijas 
egzilėje.

Kongreso dienotvarkėje bus diskusijos 
dėl Helsinkio susitarimo, dėl žmogaus tei
sių pasaulyje ir dėl kitų aktualių klausi
mų. Kongresas priims naują S. I. Statutą, 
kurio projektas buvo paruoštas per pas
taruosius metus. Pagal naująjį statutą, 
nuo dabar kongresai bus šaukiami daž
niau — kas dveji metai. Kiekvieną kartą 
bus išrenkamas Soc. Internacionalo pir
mininkas ir bent du Vicepirmininkai atei
nantiems dvejiems metams. Pirmininko 
kadencija negalės tęstis ilgiau kaip 4 me
tus. Tuo būdu dabartinis ilgametis S. I. 
pirm. Bruno Pitterman, kuris jau ilgesnį 
laiką serga, turės užleisti vietą kitam.

Už nuopelnus demokratiniam socializ
mui, kongresui bus pasiūlyta apdovanoti 
sidabriniu žymeniu buv. D. Britanijos 
min. pirm. Haroldą Wilsoną, buv. Norve
gijos min. pirm. Trygve Bratteli ir Kana
dos Demokratų partijos buv. lyderį Davi
dą Lewisą. Į Soc. Internacionalą bus pri
imta keletas naujų narių: Dominikos, Se- 
negalio, Costa Ricos ir Š. Airijos soc. dem. 
partijos.

Ta pat proga Ženevoje lapkričio 29 d. 
įvyks Rytų ir Vid. Europos Socialistų Uni
jos. kuriai priklauso egzilinės socialistų 
partijos, konferencija. Lietuvos socialde
mokratų partijos Užsienio Delegatūra 
siunčia į Ženevą du delegatu.

BREŽNEVO BIOGRAFIJA

Maskvoje išleista L. Brežnevo biografi
ja, kurioje jis vadinamas karo herojumi, 
o karui pasibaigus, sukūręs naujus žemės 
ūkio' ir erdvės užkariavimo planus. Brež
nevo pirmtakūnai — Chruščevas ir Stali
nas — knygoje visiškai neminimi. Pasak 
spaudos, Sov. Sąjungoje vėl grąžinamas 
asmenybės kultas.

XXX metai

Euro-komunizmas
Politinis žodynas praturtėjo dar vienu 

žodžiu — eurokomunizmas. Matydami, 
kad aziatiškas komunizmas, kuris viešpa
tauja Sov. Sąjungoje yra nepriimtinas ci
vilizuotam pasauliui, Vakarų Europos ko
munistai siūlo savo kraštų gyventojams 
„komunizmą su žmogišku veidu“. Jis su
trumpintai ir vadinamas euro-komuniz- 
mu.

Komunizmo su žmogišku veidu pradi
ninku dar 1968 m. buvo Čekoslovakijos 
partijos lyderis A. Dubčekas. Tą euro-ko- 
nlunizmą, kaip žinome, pačioje jo užuo
mazgoje sutriuškino sovietų tankai. Bet 
Dubčeko idėjai nebuvo lemta mirti. Ją 
perėmė Italijos komunistai, vieninteliai 
Vak. Europoje protestavę prieš sovietų in
vaziją į Čekoslovakiją.

Tačiau Dubčekas, pergyvenęs komuniz
mą praktikoje, neabejotinai norėjo jį mo
dernizuoti, padaryti priimtinu Vakarų 
kultūros kraštu:. Kitaip yra su dauguma 
Vak. Europos komunistų, kurie nors kar
tais ir papeikia sovietų režimą dėl kai ku
rių veiksmų, vistiek komunistų santvar
koje mato pasaulio išganymą. Negalėdami 
tokios santvarkos įgyvendinti revoliucijos 
keliu, jie bando ją įvesti per rinkimų ur
ną.

Viešumon euro-komunizmas išėjo Euro
pos komunistų partijų konferencijoje pra
ėjusią vasarą Berlyne. Jos architektas yra 
Italijos kom. partijos gen. sekretorius En
rico Berlinguer. Nuo to laiko jo planas yra 
plačiai diskutuojamas Italijos ir pasaulio 
spaudoje. Neseniai tas klausimas buvo 
svarstomas ir Italijos kom. partijos posė
dyje. Kaip rašo Milano dienraštis „II Gior- 
nale“ (26. X. 76), tame posėdyje paaiškė- 
jęs didelis nuomonių skirtumas dėl euro
komunizmo ideologijos. Apie tai rašęs ir 
komunistų dienraštis „Unitą“. Atrodo, 
kad tuo būdu norėta parodyti, kokia pa
žanga yra padaryta, jog net partijos va
dovybėje yra leidžiamos laisvos demokra
tinės diskusijos.

Pasirodo, kad Italijos komunistų parti
jos vadovybėje kalbama trim skirtingais 
balsais: kairiajam sparnui atstovauja 
Longo, dešiniajam — Amendola, ir cent
rui — pats Berlinguer. Pastarasis, kaip se
nais Stalino ir Togliatti laikais, neleidžia 
pirmiesiems per daug nukrypti šuo pa
grindinės linijos.

Seįitųnios DIENOS
— Per pirmuosius 9 šių metų mėnesius 

Indija įvežė į Britaniją 7.116.000 vyr. 
marškinių. Tuo tarpu britų marškinių 
fabrikai turėjo atleisti 7.000 darbininkų 
per paskutinius tris metus.

— Daugiausiai ordinais apdovanotas 
buvęs nacių lakūnas Rudei neseniai lan
kėsi JAV. Jis turįs didžiausią patyrimą, 
kaip sunaikinti tankus iš oro.

— Mirties bausme nuteistam karo nusi
kaltėliui, kuris išsislapstė 29 metus, Olan
dijos karalienė sumažino bausmę iki ke
turių metų kalėjimo.

— Dvylika žydų, kurie keturias dienas 
demonstravo prie Aukščiausios Sovietų 
Tarybos rūmų, buvo išvežti 60 km už 
Maskvos ir išmesti iš autobuso.

— „Tiesa“ rašo, kad Lietuvoje pradėtas 
gaminti hormonas žmogaus ūgiui padidin
ti. Jis vadinamas „žmogaus somatotropi- 
nas“.

— Į Kanadą atvykęs azijietis Ali Sanji, 
kuris sakosi buvęs Ugandos slaptosios po
licijos inspektorius, pareiškė, kad prezi- 
dentas Aminas nužudęs apie 300.000 civi
linių gyventojų, 10.000 karių ir 3.000 po
licininkų.

— Sovietų smuikininkas Spivakovas 
New Yorke koncerto metu buvo publikos 
apmėtytas įvairiais daiktais. Du žydų Gy
nybos Lygos nariai suimti.

— Florencijoje įsteigtas naujas Europos 
universitetas. Tuo tarpu jame 70 studen
tų, iš jų 11 britų.

— šešiolikos metų Jose Mitchell Va
šingtone prisipažino nužudęs Sovietų am
basados tarnautoją S. Stepanovą.

— Pirmą kartą po trijų metų Maskvoje 
susitiko Rumunijos ir Sov. Sąjungos gy
nybos ministrai.

— Tasso agentūra paskelbė Sovietų vy
riausybės pareiškimą, kad nebus atsižvel
giama į vakariečių prašymus ir telegra
mas leisti kai kuriems žydams emigruoti. 
Tai esąs valstybės vidaus ir saugumo rei
kalas.

— Ateinanti pirmadienį Londone prasi
dės tarptaut. filmų festivalis, kuriame da
lyvaus 30 tautų.

— Rytų Vokietijos pilietis perėjo Ber
lyno sieną, apsirengęs JAV kario unifor
ma. Pagal susitarimą kareiviai vienas ki
to netikrina.

— Prieš keletą mėnesių įkurta finansi
nė organizacija, pavadinta Northern Ire
land Development Agency, kuri spaudoje

Kairysis Longo laikosi tradicinės linijos. 
Jis tvirtina, kad komunistai, derybose su 
kitomis partijomis, neis į jokias nuolai
das. Amendola, iš kitos pusės, kalba ki
taip. Jis yra tur būt vienintelis partijos 
disidentas, vieną kartą liberalas, kitą — 
Stalino sekėjas. Pasiekęs jau vyresnio am
žiaus, jis nori suderinti nesuderinamus 
dalykus: komunizmą su mišriu krašto 
ūkiu, stiprią partiją su laisva santvarka, 
socializmą su privačia iniciatyva, Come- 
con imperiją su Europos Bendrąja Rinka. 
Neaišku, ar tai yra taktiškas ėjimas, ar 
toks jo įsitikinimas. Bet reikia pripažinti, 
kad vyresnio amžiaus žmonėms kartais 
nusibosta gyventi svetimu protu. Tada jie 
pradeda skleisti savo nuosavas idėjas.

Pastaruoju laiku Berlingueris padarė 
viešą pareiškimą apie euro-komunistų 
ideologiją. Jis pasirodė susirūpinęs Euro
pos kultūrinių vertybių likimu, pažadėjo 
paramą katalikų ir kitoms krikščionių ti
kyboms. Visai užmiršo, jog Leninas buvo 
pasakęs, kad tikyba tai liaudies opiumas.

Tačiau Europos komunistų partijų tar
pe, Italijos partija yra vienintelė, kurios 
vadai skelbia tokias, Maskvos požiūriu, 
herezijas. Kol italams nepritaria kitos 
partijos, euro-komunistų ideologija nega
li būti rimtai svarstoma. Ji liks neaiški, 
kol vienas komunistų vadas tvirtins, kad 
komunizmas lieka kaip buvęs, o kitas 
duos suprasti, jog euro-komunistų progra
ma praktiškai yra dešinesnė už Švedijos 
socialdemokratų. Berlinguerio pareiški
mas tai lyg per anksti atskridusi kregždė. 
Apie ją sakoma: viena kregždė nereiškia 
pavasario.

Euro-komunistų idėjos buvo pareikštos 
Berlyno konferencijoje, kaip atrodo, Brež
nevui iš anksto jas palaiminus. Tačiau 
Soivetų K. P. gen. sekretorius leido su
prasti, kad jos visiškai netinka Sovietų 
imperijai. Sovietams nekliudys, jeigu 
Vak. Europos komunistai bandys naujus 
kelius patekti į valdžią. Komunizmas, ne
galėdamas įeiti į Vak. pasaulį per prieša
kines duris, gali pabandyti per užpakali
nes.

Mūsų pažiūra į euro-komunizmą labai 
paprasta: kol jam neleidžiama pasireikšti 
Rytų Europoje, jo pasirodymas Vakarų 
Europoje tiek pat sveikintinas, kiek Tro
jos arklys.

D. B.

sutrumpintai vadinama mūsų knygų lei
dyklos vardu — NIDA.

— Armėnijos sov. respublikoje 60 vy
rų atleista už sukčiavimą iš benzino sto
čių. Jie pakeisti moterimis.

— Rytų Vokietijoje dėl didelių miglų 
susisiekimo avarijose per 4 dienas užmuš
ta 574 žmonės ir sužeista — 750.

— Indijoje šeimų planavimo vajaus 
metu sterilizuota 5 milijonai žmonių.

— Austrijos ambasadorius Jugoslavijoj 
netyčia medžiokliniu šautuvu nušovė 
Prancūzijos ambasadorių.

— Bolševikų spalio revoliucijose Mask
voje dominavo Brežnevo paveikslai ir jo 
asmens kultas. Gruodžio 19 d. jam sueina 
70 metų.

„SAMOGITIA“

Juozas Šmotelis .Naujienose“ (Nr. 221) 
rašo apie prancūzų autoriaus Chas. L 
Thourat Pichel knygą „Samogitia“. Tai 
esanti angliškai parašyta prancūzų kilmės 
rašytojo Pichel knyga apie Žemaitiją. Esą, 
jis iškėlęs faktus, kad kitos tautos, net 
Lietuvos kunigaikščiai, pasisavindavę že
maičių nuopelnus.

Knyga kaštuoja 7 95 dol., gaunama Mal- 
teese Cross Press, P. O. Box 1102, Wilkes 
Barre, Pa. 18703.
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V. S. Giros voratinkliai
DVIEJŲ ROMANŲ APŽVALGA

Imdami į rankas ok. Lietuvoje parašy
tas ir išleistas knygas, nuvokiame, kad 
ten kiekvienas rašytojas turi paklusti par
tijai, kuri juos naudoja komunizmo pro
pagandai. Literatūros istorikas ir kritikas 
J. Lankutis, 1960 m. priimtas i komunistų 
partiją, atvirai pažymi, kad „komunistų 
partija iškėlė rašytojams ir menininkams 
uždavinį sukurti tokius kūrinius, kurie 
padėtų formuoti naują komunistinės vi
suomenės žmogų, laisvą nuo visų praeities 
liekanų, įtvirtinantį gyvenime naujas mo
ralės ir etikos normas“ („Literatūra ir

J. Kuzmickis
humanitariniai idealai“, 1963 m., 13 psl.). 
Kad tas perspėjimas būtų autoritetinges- 
nis, jis remiasi ano meto rusų partijos 
sekr. N. Chruščiovo įsakymu, jog „reika
lingos tokios knygos, tokie filmai, spek
takliai, muzikos, tapybos ir skulptūros kū
riniai, kurie auklėtų žmones komunistinių 
idealų dvasia“ (t. p.).

Taigi, Lietuvos rašytojai nėra laisvi: jie 
verčiami tarnauti „komunistiniams idea
lams“ ir formuoti „naują komunistinės 
visuomenės žmogų“.

Vyt. Sirijos Gira, gimęs 1911 m. ir bren
dęs laisvoje Lietuvoje, pasekė pėdsakais 
savo tėvo poeto Liudo Giros, kuris senat
vėje traukė deterambus komunizmui, ir, 
nors jaunystėje jo „gyvenimas bėgo bo
heminėje aplinkoje ir vietinės buržuazijos 
salonuose“ („T. Lietuvos rašytojai“, 1967 
m., 314 psl.), pasišovė pasekti tėvo pavyz
džiu ir, „sunkiai prisiversdamas atsisėsti 
prie rašomojo stalo“ (311 psl.), įsijungti į 
tarybinių rašytojų gretas. Savaime aišku, 
jis sutiko paklusti komunistų,partijai, nie
kindamas „praeities liekanas“ ir mėgin
damas „formuoti naują komunistinės vi
suomenės žmogų“. Ar tai jam pavyko, įsi
tikinsime bent trumpai peržvelgdami šiais 
metais Vilniuje išleistą jo dviejų romanų 
knygą — „Buenos Aires“ ir „Voratinkliai 
draikės be vėjo“.

I. „BUENOS AIRES“

„Buenos Aires“ romano pagrindinis 
tikslas — sujuodinti nepriklausomą Lie
tuvą. Nors jo literatūrinė vertė menka, 
tačiau jis patiko partijai už gimtojo kraš
to praeities iškoneveikimą, kad pagal jį 
buvo pastatytas filmas — „Adomas nori 
būti žmogum“. ,

a) Romano turinys ir idėjos. Pagrindi
nis romano veikėjas — iš namų pabėgęs 
nepilnametis Kazys, kurio „tėvas turi su
gyventinę“. Apie jiį, tarsi apie kokią ašį, 
sukasi šio nuotykių romano visas veiks
mas: už virėjo Rudžio užpuolimą pasitrau
kia iš viešbučio, susiranda darbo „Lietimi- 
granto“ „išeivy-bės kontoroje“, išsiunčia į 
užsienį mylimąją Pranę, pats bastosi Kau
ne, plaukioja Kapitono barža, paklūva į 
policijos tinklą, kol vėl grįžta į viešbutį 
puošti „konditorijos gaminius“ ir pačioje 
pabaigoje išsliūkina su komunistuojančiu 
Roku komunistinių „atsišaukimų lipdyti“.

Anų laikų Kauną V. S. Gira nupeckioja 
juodžiausiais dažais. Tikroji Lietuvos ka
riuomenė — „bedarbių armija“: „Kuopai 
kareivių pulkas generolų vadovauja. Rau
donos kelnės, akselbantai, pono preziden
to maršas ir triskart valio. Verčiau už 
tuos pinigus plentus tiestų, mokyklas sta
tytų, ligonines. Sutartį verčiau su Rusija 
padarytų, štai kas“ (155 psl.). Kas geriau 
prasikūręs, tas apgavikas, vagis (kaip 
„Lietemigranto“ steigėjai — prokuroras 
P. Garalevičius, jo planų vykdytojas Gab- 
riūnas, „išeivybės kontoros“ fasadas — 
Gintautas/: Turtingesnio visad nagai į 
save lenkti, toks tik ir lauika, kad ką nors 
apkropus“ (159 psl.). Net apgriuvusios 
trobelkos savininkė Kuprijonienė — „są

R omttaldas Lmkauskas

Žmogus, kuris šovė 
iš patrankos

Tas žmogus buvo taikaus būdo, darbštus ir dar 
mokėjo groti klarnetu. Kolūkyje jį gerbė, o per 
krikštynas ir vestuves kviesdavo pagroti. Gal iš Ru
ginio net labai geras, neeilinis muzikantas būtų 
išėjęs, jeigu jis būtų didesnio mokslo ragavęs, bet 
taip viskas susiklostė, kad Ruginis nebaigė nei mu
zikos mokyklos, nei konservatorijos ir liko papras
tu arklių šėriku. Arkliai, jo prižiūrimi, buvo stip
rūs, eiklūs ir ištvermingi. Už tokį gerą darbą Rugi
nis ne kartą susilaukdavo pagyrimo iš kolūkio pir
mininko, su kuriuo jis puikiai sutarė. Ruginiui už
rašydavo daug darbadienių, jis gaudavo geros ga
nyklos karvei ir derlingos žemės sodybinį sklypą. 
Taigi Ruginis gyvenimu nesiskundė. Tiesa, žmogus 
buvo šlubas (karui besibaigiant, granata fronte jam 
sužalojo koją), bet jis seniai apsiprato su ta yda. 
Ruginiui net pasisekė gauti dailią žmoną. Ji buvo 
ne tik daili, bet ir šauni šeimininkė: tokius gardžius 
valgius sutaisydavo, kad liežuvį praryti galėjai be

vadautoja, spekuliantė“, darbo žmonių iš
naudotoja.

Romane vaizduojamos ir kelios mergai
tės bei moterys, kurias pats gyvenimas su
vedė su Kaziu. Turtingojo Gintauto žmo
na padaroma naivia kurtizane, tačiau dar
bininkės Olė, Pranė ar net prostitutė Zo
sė — kilnios širdies, nuostabiai paslau
gios.

Pagrindinis veikėjas Kazys — naivus, 
bet ambicingas vyrukas. Pats privertęs 
Pranę emigruoti į Argentiną, tariasi ne
suprantąs nei dėl ko jį Gabriūnas nugir
dė, nei ką iš Vokietijos grįžusi Zosė pasa
kė: „Tai kurgi jus vežė?“ — „Į viešuosius 
namus... Aš maniau, kad veža darbui į 
Argentiną“... (178 psl.). Kur reikia, mo
ka ir pameluoti, kur nereikia, — naivų 
vaidina: tariasi nesuprantąs, už ką buvo 
suimti komunistų agentėliai Vladas bei 
Mykolas, „nepajėgia“ suprasti ciniko Gab- 
riūno labai jau naivaus veidmainiškumo; 
jis, geras pusbernis, prisiklausęs Kapito
no ir Gabriūno poringių apie medumi 
plaukiančius svetimus kraštus, mažne 
prievarta išgrūda į užsienį tokią pat nai
vią, nepilnametę Pranę, kad galų gale ieš
kotų išganymo jam dar visai nežinomo 
komunizmo propagavime.

Koks autorius, toks ir jo pagrindinis 
veikėjas Kazys.

b) Romano vertė. Geriausiai autoriui 
pavyko sukurti Kapitoną — svajotoją, bet 
optimistą, poetiškos dvasios, bet realistą 
žmogų. Kurtį laiką „denį drajinęs, kitaip 
sakant — grindis plovęs“ nedideliame 
„Marijos Terezijos“ laive, prieš mirtį pats 
prisipažįsta: „Grįžau į Lietuvą, tapau kro
vėju ir vis apie'jūrą svajojau. Daug isto
rijų esu prisiklausęs, visus pasaulio uos
tus iš pasakojimų pažįstu. Kartais aš ir 
pats imdavau tikėti, kad ten" esu buvęs“ 
(173 psl.).

Pats V. S. Gira apie šį savo romaną la
bai geros nuomonės. 1957 m. „T. Lietuvos 
rašytojų“ knygoje pažymi: „Manau, kad 
pavyko man pavaizduoti bręstančio vaiki
no ir mergaitės jausmus, kurių nepajėgia 
supurvinti net supanti aplinka. Pagaliau 
tai juk romanas apie darbininkus, pavers
tus bedarbiais, apie siekimą laimės, kurią 
kiekvienas jų įsivaizduoja kitaip“ (430 
psl.).

Deja, autorius kalba pats prieš save: dėl 
savo kaltės praradęs darbą, o vis dėlto 
prostitutei, nors ir bedarbis, galėjęs į ran
ką įsprausti 5 litus, nė cento nesumokėjęs 
už Pranės kelionę į nežinią, bevališkai 
trainiojęsis tarp realistės Olės, žaismingos 
Zosės ir naivios Pranės, — pats, niekeno 
neraginamas, lengvapėdiškai metasi į nau
ją avantiūrą — „streiklaužių į fabrikus 
neįsileisti“, nors, anot Roko, „gali būti 
karšta“ (213 psl.).

Kokia peršasi išvada, perskaičius šį V. 
S. Giros romaną?

Kai totalinė partija spaudžia niekinti, 
kas buvo kuriama nepriklausomybės pie
tų, rašytojas, parodijuodamas senąją kul
tūrą ir plūduriuodamas su naujoviška ma
se, praranda individualumą ir, kaip ir jo 
Kazimieras, eina „komunistinių .atsišau
kimų“ lipdyti, tačiau ne slaptai ir ne ant 
tvorų, o viešai, raudona spalva papuoštu 
romanu. Jam tikslas pateisina priemones.

Taigi, tarybinio literatūros kritiko V. 
Areškos žodžiais, skirti prancūzų neopo- 
zicijai, labai tinka, aptariant V. S. Giros 
romaną: „Koketuojama amoralumu, mė
gaujamasi nepadorumu, pranašaujama 
pasaulinė katastrofa ( —komunistinė re
voliucija. J. K.), paneigiama kultūra, mo
ralė, religija, meilė“) „Pergalė“, 1976 m. 
Nr. 6, 118 psl.).

(bus daugiau)

, DAIL. A. ŽMUIDZINAVIČIAUS 
lOO-TOSIOS METINĖS

Lietuvoje paminėtos Lietuvos peizažo 
meistro, dail. A. Žmuidzinavičiaus šimto
sios gimimo metinės. Kaune M. Čiurlionio 
dailės muziejuje atidaryta jo kūrinių pa
roda. Ant dailininko kapo padėta gėlių.

valgydamas. Įvairių švenčių proga kaimynai dažnai 
ją kviesdavo pašeimininkauti. Naudodavosi jos pa
slaugomis ir kolūkio pirmininkas. Mat, jis buvo di
delis medžiotojas, pasistatė medžioklės namelį pa
miškėj ir, prisišaudęs kiškių arimuose, mėgdavo su 
svečiais iš miesto paūžti tame namelyje. Ypač gau
sias vaišes pirmininkas suruošdavo, kai nupildavo 
šerną: svarbų įvykį reikėdavo atitinkamai pažymė
ti. Aukšto rango svečius netiko prastai vaišinti, to
dėl paruošti užkandžius pavesdavo Ruginio žmo
nai. Pirmininkas tebebuvo viengungis. Gal būt, gal
vodamas apie vestuves, jis pasistatė naują erdvų na
mą ir įsiruošė virtuvę su visais patogumais, kur šei
mininkauti buvo labai patogu. Prieš kiekvieną me
džioklę Ruginio žmona ir plušėdavo toje virtuvėje, 
gamindama įvairiausius patiekalus pirmininkui ir 
jo svečiams, taip pat mėgėjams stipriai pavalgyti 
prie stikliuko. Už pašeimininkavimą pirmininkas 
skolingas nelikdavo. Vienu žodžiu, ir Ruginiui, ir 
jo žmonai tai išeidavo į naudą.

Viską sugadino nenumatytas kvailas įvykis. 
Taip, iš tikrųjų kvailas, bet labai lemtingas. Jo pa
sekmės buvo gana liūdnos. Tik paklausykit, ką pa
darė Ruginis: jis trenkė pirmininkui per ausį! Tie
siog sunku patikėti, kad išdrįso pakelti ranką prieš 
pirmininką:.deja, tai faktas, ir pats Ruginis šito ne

Vis tie „vaduotojai44
Jonas Aničas „Tiesoje“ (spalio 20 d.) 

vėl piktai vanoja emigrantus Helsinkio 
aktų pasirašymo metinės sukaktie's proga. 
Jis sako, kad „taikaus bendradarbiavimo“ 
įgyvendinimui priešinasi įvairios fašisti
nės, rasistinės, nacionalistinės grupuotės, 
kurių tarpe pasigirsta ir lietuviškosios 
buržuazinės emigracijos politinių nykštu
kų balsai.

„Lietuviškosios buržuazinės emigracijos 
ultra dešinieji sluoksniai siekė visapusiš
kai pasinaudoti reakcinių jėgų sukelta 
kampanija prieš Helsinkio pasitarimą. 
Pirmiausia įlieti šviežesnio kraujo mer
dėjančiai „vadavimo“ politikai. Tuo tikslu 
buvo bandoma susiblokuoti su atitinkamo
mis latvių bei estų buržuazinių emigrantų 
grupelėmis. Pagrindinis jų rūpestis buvo 
„pamokyti“ kapitalistinių šalių, ypač JAV, 
vyriausybes, kaip jos turi elgtis Helsin
kio pasitarime. Reakcininkai siekė, kad 
vyriausybių vadovai Helsinkyje pasirašy
tų tik tokį dokumentą, kuris būtų pareng
tas „šaltojo karo“ politikos tradicijų dva
sia.“

Papasakojęs apie „vaduotojų“ nesutari
mus tarp savęs, J. Aničaš užsipuola ir 
spaudą.

„Prasidėjus Helsinkyje 1973 m. liepos 
mėn. Europos saugumo ir bendradarbiavi
mo pasitarimo pirmajam etapui, lietuvių 
emigracijos reakcininkai buvo tarp tų, 
kurie bandė sutrukdyti, sėkmingą pasita
rimo darbą. Euržuazinė emigracijos spau
da plačiai liaupsino grupės lietuviškųjų 
„veiksnių“ veiklą Helsinkyje, kurios ki
taip nepavadinsi, kaip politiniu chuliga
nizmu.“

Pateikiamos ilgokos ištraukos iš „pažan
giosios“ lietuvių išeivijos spaudos, kurios 
pabrėžia nepaprastą Helsinkio susitarimų 
reikšmę. Cituojama Chicagos „Vilnis“ ir 
New Yorko „Laisvė“.

„Kitaip Helsinkio pasitarimo sėkmę su
tiko „šaltojo karo“ politikos kurstytojai. 
Jie perėjo į naują kontrpuolimą, kurio 
strateginis tikslas — diskredituoti 35 vals
tybių paskelbtus principus ir susitarimus, 
sudaryti neįveikiamus sunkumus ir kliū
tis tiems susitarimams įgyvendinti.“

Baigdamas autorius klausia, kokie Hel
sinkio pasitarimo baigiamojo akto punk
tai nepatikę „buržuazinės emigracijos 
konservatyviųjų sluoksnių veikėjams?“ 
Jis pats į šį klausimą ir atsako:

„Kaip žinoma, valstybės — Helsinkio 
pasitarimo dalyvės pažymėjo, jog jos „(...) 
laiko neliečiamomis visas viena kitos sie
nas, kaip ir visų valstybių Europoje sie
nas, todėl jos dabar ir ateityje vengs bet 
kurių pasikėsinimų į tas sienas“; jos pa

ll. Mackevičius

Prie Minijos
Ruduo i— kaip meilė paskutinė — 
Šalčiu nudegino medžius.
Graudus ruduo. Ir noris Minijoj 
Išskalbt pavargusius žodžius.

Kad jie — lyg bangos — vėl sušniokštų, 
Žėrėtų šios tėkmės šviesa.
Ir kad krantai, laukai ir bokštai 
Atsispindėtų vėl juose.

Tada ilgam į miestą grįžęs, 
šalčiausių sausvėjų metu 
Aš jausčiaus 
žodžiais susirišęs
Su gluosniais Minijos krantų.

Ir vis regėčiau žydrą tolį, 
šiltas akis žmonių gyvų 
Su baigto darbo aureolėm 
Virš jų pavargusių galvų.

Varpais skambėtų, kur beeičiau
Pro miglą gęstančių dienų. 
Man žodžiai senojo žemaičio: 
„Sūnau, kol dirbu — gyvenu“.

Su lietuviais 
pasaulyje

V LIKO SEIMAS

Gruodžio 4-5 dienomis Vašingtone, Sho
reham Americana viešbutyje įvyksta Vil
ko seimas. Be oficialiosios dalies, bus A. 
ir J. Jurašų ir dr. D. Krivicko paskaitos, 
o taip pat simpoziumas — Vliko uždavi
niai ir ateities sąranga.

Seime pakviesti dalyvauti ir D. Britani
jos lietuvių atstovai.

ŽINIOS IŠ BRAZILIJOS

— Daugiau kaip 10.000 lankytojų pa
matė ŠEŠTĄJĄ METINĘ PARODĄ S. 
Paulyje. (Uždarymo vakarą, rugpiūčio 29 
d. dar pasirodė su tautiniais šokiais „Rū
telės“ ansamblis. Laike parodos vakarais 
buvo rodomos skaidrės apie Baltijos tau
tų kultūrą ir meną. Svečių knygoje pasi
rašė apie 3.000 žmonių su pagyrimais ir 
skatinimais platinti baltiečių kultūrą Bra
zilijoje.

— RIO DE JANEIRO mieste rugsėjo 10- 
11 d. d. iškilmingai minėtas lietuvių imi
gracijos i50-metis. Rio de Janeire prie įl
ojo pas. karo žuvusiųjų paminklo dalyva
vo jūreivių orkestras. Paminklo papėdėje 
buvo Lietuvos ir kitų pavergtų tautų vė
liavos. Trimitu pagerbti žuvusieji kariai 
ir didžiulis vainikas, nešamas dviejų ka
reivių ir lietuvių delegacijos, padėtas prie 
kryžiaus. Seniausiaj'ai kartai atstovavo 
Uršulė Gaulienė ir Pranas Opas. Minėji
mo komiteto pirm. kun. M. Valiukevičius 
pasirašė garbės lankytojų knygoje. Sekan
čią dieną dar atvyko 7 autobusai sanpau- 

siryžusios gerbti „(...) viena kitos teisę 
laisvai apsispręsti ir ugdyti savo politinės, 
socialines, ekonomines bei kultūrines siste
mas, kaip ir teisę įvesti savo įstatymus ir 
administracines taisykles“.

Atsakymas teisingas, tik nenurodyta, 
kad Sov. Sąjunga laiko neliečiamomis ir 
jos užgrobtųjų laisvų valstybių sienas, ne
leisdama tų valstybių gyventojams „lais
vai apsispręsti ir ugdyti savo politines, so
cialines, ekonomines bei kultūrines siste
mas, kaip ir teisę įvesti savo įstatymus ir 
administracines taisykles“.

J. P.

„Laisvės44 radijas
Žurnalas Į LAISVĘ (Nr. 67 — 1976) iš

spausdino labai įdomų, aktualų, o kartu 
ir kiek kritišką dr. J. Gintauto ‘ (ELI) 
straipsnį, pavadintą „Lietuviškos progra
mos „Laisvės“ radijuje“, šitame straips
nyje išryškinami du klausimai: „Laisvės“ 
(Liberty) radijo reikšmė ir jo administ
raciniai negalavimai. Šį kartą pateikiamos 
autoriaus pastabos daugiau pirmuoju 
klausimu. Pradėdamas straipsnį, jis rašo:

„Ne vienas lietuvių laikraštis dėkingai 
sveikino pernai JAV kongresą irx „Lais
vės“ radijo komitetą dėl įvedimo lietuviš
kų programų, kurios praėjusiais metais 
buvo pradėtos transliuoti iš Muencheno. 
Dėkojo už tas programas taip pat „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidė
jai, kaip autentiški pavergto krašto atsto
vai, kurie geriausiai nusimano, kas Lietu
vai reikalinga. Metams praslinkus, Vokie
tijoje gyvenantieji lietuviai taip pat taria, 
kad „Laisvės“ radijo lietuviškos progra
mos yra labai vertingas žinių šaltinis oku
puotos Lietuvos gyventojams. Tačiau per 
metus laiko iškilo' kai kurių abejonių tiek 
JAV kongreso nariams, tiek mums lietu
viams, ypač tiems, kurie-klausome „Lais
vės“ radijo lietuviškų laidų ir norėtume 
pasitarnauti jų tobulinimui.

Sakysim, neseniai laikraščiuose pasiro
dė žinia, kad „Laisvės“ radiją iš Europos 
reikia perkelti į Washingtoną. Čia esą to 

neigia. Į tardytojo klausimą jis tiesiai, nė kiek ne
dvejodamas atsakė:

-r- Teisybė, trenkiau jam per snukį.
— Kodėl jūs taip pasielgėt? — paklausė tardy

tojas.
— O ką tamsta darytum, — ramiai atsakė Ru

ginis, — jei, pažvelgęs pro langą į virtuvę, pamaty
tum tokį vaizdelį...

— Kokį?
— Na, kad vaikosi iš kertės į kertę tavo žmo

ną ir ją glamžo.
Tardytojas patylėjęs tarė:
— Bet reikėjo geriau išsiaiškinti.
— Aiškiau ir būti negalėjo. Savo akimis viską 

mačiau. Įpuolęs į virtuvę, pasakiau, kad jis paršas, 
o pirmininkas suriko: „Kaip tu drįsti, šlubas kerėp
la, tokiais žodžiais svaidytis!“ Na, mano kraujas 
galutinai užvirė. Skėliau jam antausį ir išsivedžiau 
žmoną namo. Ta kvailė dar žliumbė visą kelią. Sa
ko, be reikalo pasikaršičavai, kas dabar mudviem 
bus. Abu prapulsime. Taip ir buvo. Kai pradėjo jis 
man keršyti ir visokias šunybes daryti, nebežinojau, 
kur pagalbos ir teisybės ieškoti. Rajone ne vienas 
duris varsčiau... Nieko nepešiau: ten jo draugai, ku
riuos tame medžiotojų namelyje vaišindavo. O var
nas varnui akies nekerta...

(bus daugiau)

liečiu. Minėjimo aktas tą dieną vyko cent
rinėje Niteroi miesto aikštėje. Čia daly
vavo Brazilijos karo maršalas Paolo Tor
res, karinės policijos vadas pulk. Jose dos 
Santos, buvęs Rio de Janeiro valstijos gu
bernatorius dr. Valdemir de Braganca ir 
visa eilė kariškių ir civilinių pareigūnų. 
Publika verkė, kai karinės policijos or
kestras užgrojo Lietuvos himną.

Kalbėdamas miesto prefekto vardu, dr. 
Alfredo Guerchon, pakėlęs grandines, ku
riomis buvo surakinta Lietuvą vaizduo
janti mergaitė, tarė: „Tokių grandinių ne
gali būti daugiau nei Lietuvoj, nei Brazi
lijoj, nei kur kitur“.

Sekmadienį per pamaldas Candelaria 
bažnyčioje Rio de Janeire buvo perskai
tytas per vietos nunciatūrą specialiai lie
tuviams atsiųstas šv. Tėvo laiškas su svei
kinimu, padrąsinimu ir laiminimu.

Atsidėkojant vietos valdžiai už viešą 
dalyvavimą, per ark. Dom Jose įteikta 
Brazilijos prez. Ernestui Geisel auksinė 
dėkingumo lentelė.

A. O. Petraitis

„AUŠRA“ APIE LONDONO LIETUVIUS

Windsoro mergaičių kvarteto „Aušra“ 
vadovė V. Tautkevičienė savo viešnagę 
aprašė „Pasaulio Lietuvyje“ (Nr. 26). 
Gražiai suminėjusi visas vietoves, kuriose 
„Aušra“ koncertavo, apie Londono lietu
vius betgi ji šitaip pasisako:

„Londone mus apgyvendino universite
to bendrabutyje. Sekančią dieną prof. 
Kastytis pasisiūlė supažindinti mus su 
Londonu, parūpino informacinės medžia
gos ir paaiškino, kas mums buvo neaišku. 
Po to jau mes vienos gėrėjomės gražiuoju 
Londonu. Nors mes Londone išbuvome 5 
dienas, bet per visą tą laiką niekas kvar
tetu nesidomėjo, niekam nebuvome reika
lingos. Gaila, nematėme net Lietuvių klu
bo, Sodybos ir negavome pujusti lietuviš
ko pulso. Dažnai bendrabutyje kalbėda
vom ir spėliodavom: ar patiks lietuviams 
mūsų dainos, jei jie atrodo tokie šalti?

Penktadienio vakarą mūsų koncerte 
pirmą kartą pasimatėm su Londono lietu
viais, su kuriais mes būtumėm norėję 
anksčiau susitikti. Mūsų nustebimui, pub
lika buvo labai šilta, nepagailėjo katučių 
ir rodė didelį susidomėjimą. Koncerto 
klausėsi apie 350 žmonių. Tikiuosi, kad 
„Aušros“ plokštelė, jeigu ji kada nors 
Londoną pasieks, ras nemažesni susido
mėjimą." 

radijo išlaikymas kainuosiąs pigiau, nes, 
nebereikėsią amerikiečių pareigūnams 
skirti tokių didelių atlyginimų, kokius da
bar moka Vokietijoje. Tačiau „Laisvės“ 
radijo perkėlimas iš Europos į Ameriką 
būtų didelė politinė klaida, kurią gerava
liams kongreso nariams galėtų nejučiomis 
pakišti nebent komunistai arba kitokie 
laisvės priešai, kurie gerai nujaučia, kokį 
blogą įspūdį šis perkėlimas padarytų visų 
tautų žmonėms, gyvenantiems už geležinės 
uždangos. Nei Rytų Europos, nei Sovietų 
Sąjungos pavergtos tautos nesuprastų, ko
dėl Amerikos išlaikomas apie 30 metų 
garbingai palaikęs pavergtųjų tautų viltis 
radijas dabar bėga iš Europos. Komunis
tų persekiojami pabaltiečiai (lietuviai, 
latviai ir estai) „Laisvės“ radijo iš Euro
pos pabėgimą tikriausiai suprastų kaip 
laisvės išdavimą iš amerikiečių pusės.“

Smulkiai nupasakojęs, kaip dirba lietu
vių skyrius, su kokiais sunkumais susidu
ria baltiečių programos ir kokia sunki 
našta gula ant dviejų lietuviškojo sky
riaus tarnautojų — J. Laučkos ir K. Če
ginsko — pečių, dr. J. Gintautas vėl perei
na prie pirmojo klausimo, prie programų 
turinio ir jo reikšmės.

„Čia keliamos ^Laisvės“ radijo admi
nistracijos biurokratinės bei prorusiškos 
tendencijos ir nepalankumas lietuviškoms 
programoms, anaiptol nereiškia, kad lie-
tuviškų programų turinys būtų neįdomus. 
Atvirkščiai. Kas vargingomis sąlygomis 
yra jų klausęs per ilgesnį laiką, tas beveik 
nebegali su jomis atsiskirti. Kaip uoliai 
klausomos lietuvių programos, galima pa
iliustruoti pora pavyzdžių. Sakysim, Va
karų Vokietijoje „Laisvės“ radijas lietu
viškai apskritai blogai girdėti. Bet yra va
landų kada bent viena banga programas 
galima sugauti gerai. Vienas mūsų tautie
tis Vokietijoje surado, kad lietuviškas 
programas su specialia antena galima ge
rai girdėti 4 vai. nakties. Todėl per kele
tą žiemos mėnesių, užsistatydamas žadin
tuvą, jis keldavosi naktimis pasiklausyti 
tų lietuviškų žodžių, kol jų girdimumas 
pasitaisė kitu laiku.

Nuvykusiej'i į Lietuvą parveža pasisa
kymus, kad .^Laisvės“ radijo lietuviškos 
laidos ten taip pat mielai klausomos, tik 
niekas tuo nesigiria, o Vilniuje jos labai 
trukdomos. Sako, kad Lietuvoje šiomis 
programomis žmonės labai pasitiki. Švie
sūs lietuviai jas uoliai klauso. Tai liudija 
savilaidos arba pogrindžio „Aušros“ žur
nalo Nr. 1. Jame buvo išspausdintas Jura
šo liudijimas Sacharovo apklausoje Ko
penhagoj. Šito liudijimo pogrindžio „Auš
ros“ redaktoriai negalėjo gauti kitaip, 
kaip per „Laisvės“ radiją. Per jo lietuviš
kas laidas Jurašo liudijimas buvo karto
jamas du ar tris kartus. Sako, kad Lietu
vos žmonės daug ko nežinotų, jei nebūtų 
tų lietuviškų programų.
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LKB KRONIKA NR. 23 Bylos atnaujinamos
MIELIESIEMS BROLIAMS AIRIAMS

Š. m. gegužės 12 d. Vatikano radijas lie
tuvių kalba perdavė žinią, kad kovo mėn. 
Airijos katalikų grupė per tarybinę vy
riausybę Dubline norėjo perduoti pareiš
kimą Tarybinei vyriausybei dėl katalikų 
persekiojimo Lietuvoj. Tarybinė vyriausy
bė pareiškimo nepriėmė, ir Airijos kata
likų grupė, sukalbėjusi rožančių prie ta
rybinės atstovybės vartų, išsiskirstė, o ne
įteiktą atsišaukimą sekančią dieną iš
spausdino sostinės laikraštyje.

„KB Kronika“ visos tikinčiosios lietu
vių tautos vardu širdingai dėkoja airiams 
už moralinę pagalbą Lietuvos katalikams, 
vedantiems žūtbūtinę kovą su taip vadi
namu karinguoju ateizmu, kurį palaiko 
gigantiška valstybės mašina.

Kokia baisi veidmainystė išryškėja gir
dint, kaip tarybiniai laikraščiai nuolat 
skelbia, kad Tarybų Sąjunga remia Afri
kos nacionalistus, kai tuo tarpu lietuvius, 
mylinčius savo tautą, gabena į Sibirą, už
daro į psichiatrines ligonines, grįžusius iš 
lagerių neregistruoja, mėto iš darbo. Ta
rybinė spauda skelbia, kad Tarybų Sąjun
ga padedanti Šiaurės Airijos katalikams 
visomis galimomis priemonėmis, net gink
lais. Tuo pat metu Lietuvoje negailestin
gai triuškinama Katalikų bažnyčia: mūsų 
senos, istorinės ir meniškos bažnyčios pa
verčiamos sandėliais, muziejais, pvz., Vil
niaus katedra — paveikslų galerija, Šv. 
Kazimiero bažnyčia — ateistiniu muzieju
mi. Griaunama tautos dora, žalojamas Lie
tuvos charakteris.

1940 m. birželio 15 d. Raudonoji armija 
mus atskyrė nuo šv. Petro Sosto ir viso 
nekomunistinio pasaulio. Žinios iš pasau
lio gyvenimo dėl įvairių trukdymų mus 
pasiekia nepilnai ir pavėluotai, tačiau mes 
žinome ir džiaugiamės, kad Airija duoda 
didžiausią procentą misionierių, kad jų 
katalikų 91% sekmadieniais lanko bažny
čią, kad JAV kokybiškiausi katalikai yra 
airiai išeiviai. Taigi mes turime viltį, kad 
šis airių protestas ne paskutinis!

Deja, Vakarų katalikai galėtų pasimo
kyti iš komunistų, kaip reikia kovoti už 
savo idealus. Pvz., viso pasaulio komunis
tinė (ir net nekomunistinė) spauda metų 
metais šaukė už Manolį Glezą. Ir savo pa
siekė! JAV negrę Andželą Devis, padariu

KĄ PALIKSIME JAUNAJAI KARTAI?
(DBLS Tarybos pirm. R. Šovos pranešimas 
Tarybos ir organizacijų atstovų posėdyje

• Nottinghame)
Šio posėdžio proga aš norėčiau atkreip

ti jūsų dėmesiį į tai, kad mūsų lietuviškai 
veiklai, apie kurią esame tiek daug pri
kalbėję, prisiginčiję, tai mūsų visuomenei, 
kuri- tą veiklą taip nuoširdžiai rėmė, yra 
belikę gal 10 aktyvaus darbo metų. Mums 
yra likę gal keli metai paruošti naujos 
kartos lietuvių visuomenę, naujos kartos 
vadovus.

DBLS Tarybos posėdžio dalyviai

Praeityje daug laiko praleista disku
tuojant, kas — tėvai, visuomenė ar pats 
jaunimąs yra atsakingas už jaunimo lietu
višką auklėjimą. 'Bet tos diskusijos mūsų 
problemos neišsprendė. Gal būt jose bu
vo per maža pasiryžimo, gal būt mes ieš
kojome per daug lengvo sprendimo, bet 
didžiąja dalimi tai buvo todėl, kad mūsų 
pastangos nebuvo pakankamai suderintos.

Pavieniai mes ir dabar nedaug pasiek
sime. Nedaug pasieksime, palikdami šį už
davinį vien skyrių ar centro valdyboms 
išspręsti. Šiam uždaviniui įvykdyti yra 
būtina, daugiau negu bet kuriuo kitu mū
sų veiklos metu, sutelkti kuo daugiau mū
sų visuomenėje esamų pajėgų į bendrai 
suplanuotą, suderintą darbą.

Galvojant, kad dažnai mums trūksta vi
suomeninių pajėgų net ir kasdieniniams 
mūsų darbams, gal atrodytų, kad mūsų 
pajėgos yra per mažos tokiam uždaviniui 
atlikti. Bet giliau pažvelgę pastebėtume, 
kad pajėgų mums trūksta ne todėl, kad 
mes jų neturėtume, bet todėl, kad mes ne
įstengiame sudaryti sąlygų, kuriose mū
sų darbams reikalingi žmonės, tos pajėgos, 
kurias turime, galėtų įsijungti į mūsų 
veiklą.

Palyginus su kitais kraštais, lietuvių vi
suomenė Didžiojoje Britanijoje yra gana 

sią kriminalinį nusikaltimą, padarė did
vyre. Bet kuomet persekiojami katalikai 
Lietuvoje, kuomet Vakarų Ukrainoje 5 
milijonai katalikų neturi nė vienos oficia
lios bažnyčios, kuomet Baltarusijoje pali
ko vos keli seneliai kunigai, neturėdami 
nė vieno, nors ir slapto, kaip Ukrainoje, 
vyskupo, katalikų spauda pasitenkina ret
karčiais viena kita žinute... Tiek iškentė
jusi Airija turi suprasti, ką reiškia tikėji
mo persekiojimas!

Lietuvos Katalikų Bažnyčia — paskuti
nis Bažnyčios bastijonas Europos Šiaurė
je — jau keli dešimtmečiai veda nelygią 
kovą su atgabentu iš svetur ateizmu. Bro
liai, viso pasaulio katalikai, padėkite 
mums! Jūsų maldos ir kiekvienas protes
to žestas teiks mums moralinių jėgų, pa
dės atsilaikyti, laimėti teisę nevaržomai 
garbinti Dievą ir savo tėvynėje jaustis ly
giateisiais piliečiais.

Vienintelė jėga, kurios bijo kiekvienas 
nusikaltėlis, taip pat ir karingasis ateiz
mas — tai viešoji opinija. Žydai turi ryž
tingą senatorių Džaksoną. Nejaugi mes, 
katalikai, negalime turėti ką nors pana
šaus? — Skelbkite pasauliui, kad mes, ka
talikai, ne tik neturime tų teisių, kurias 
turi Amerikos negrai, bet neturime ir 
spaudos, net katalikiško kalendoriaus, 
maldaknygių, katekizmų, kad kunigai už 
religinių tiesų mokymą sodinami į kalėji
mus. kad jaunimas persekiojamas už baž
nyčios lankymą (tikintieji jaunuoliai mo
kykloje elgesio įgauna tik patenkinamą 
pažymį). Skelbkite pasauliui, kad Lietu
vos vyskupijos neturi nė vieno ordinaro. 
Vilnius — Lietuvos sostinė — neturi nei 
vyskupo, nei katedros. Pu vyskupai — 
Julijonas Steponavičius ir Vincentas Slad
kevičius — jau 15 metų ištremti be teis
mo. Vienintelė Kauno Kunigų seminarija 
išleisdavo per metus vos po kelis kunigus. 
Šis skaičius dėl protestų tėvynėje ir sve
tur padidėjo iki dešimties. O tačiau kas
met Lietuvoje miršta apie 20 kunigų. Lie
tuvos kunigo amžiaus vidurkis jau prašo
ka 60 metų.

Broliai airiai, ruoškite misijonierius ir 
Lietuvai! Dar ir dabar Ukraina su pagar
ba prisimena airių kunigų pasiaukojimą 
Lvove ir kitur. Savo laiku jie turės atva
žiuoti ir į mūsų suvargusią tėvynę...

Jūsų maldos ir ryžtingi protestai — mū
sų išsilaikymo ir pergalės laidas.

solidari ir jautri lietuviškiems reikalams. 
Bet organizuota veikla nėra labai stipri. 
Visuomenė laikosi nuo aktyvios veiklos 
nuošaliau, palikdama ją organizacijų, sky
rių valdybų bei paskirų žmonių valiai.

žinoma, organizacijos, skyrių valdybos 
tam ir sukurtos bei išrinktos, kad rūpin
tųsi' lietuviška veikla. Lietuviškai veiklai 
naudingą darbą atlieka ir pavieniai žmo
nės. Eet didesniems lietuviškos veiklos 
darbams atlikti yra reikalinga ir veikli 
lietuviška visuomenė, palaikanti stiprius 
ryšius su mūsų organizacijomis, daranti 

teigiamą įtaką į jų veiklą.
Neturint stiprių ryšių tarp visuomenės 

ir skyrių valdybų, neturint stiprių ryšių 
tarp skyrių ir centro valdybos, mūsų vi
suomenei yra sunkiau suvokti mūsų veik
los tikslus, galimybes. Visuomenei yra 
sunkiau nuspręsti, kuriems darbams duo
ti pirmenybę, kuriuos darbus remti.

Todėl didėja palinkimas veikti paskiro
mis grupėmis, vadovaujantis siauresnė
mis, lokalinėmis, lietuviškai veiklai ma
žiau naudingomis pažiūromis bei sieki
mais. Susidaro sąlygos nesusipratimams, 
vedantiems prie nepasitikėjimo, visuome
ninio susiskaldymo ir tolimesnio visuo
menės pasitraukimo nuo lietuviškos veik
los.

Norint, kad visuomenė aktyviau daly
vautų lietuviškoje veikloje ir padėtų 
mums atlikti pagrindinius lietuviškos 
veiklos uždavinius, reikėtų daugiau dėme
sio skirti visuomeninio ryšio sustiprini
mui. Reikėtų daugiau dėmesio skirti vi
suomenės supažindinimui su mūsų sieki
mais, mūsų uždaviniais, veiklos planais, 
kad visuomenei būtų aiškiau, ko mes sie
kiame ir kokios pagalbos mūsų veikla yra 
reikalinga.

Jeigu mūsų darbas bus sėkmingas, jį 
perims nauja lietuvių karta. Be abejo, jų

Tur būt mažai kas prisimena prieš porą 
metų spaudoje minėtą Austrijos premje
ro pasikalbėjimą su žydų dokumentacijos 
centro Vienoje vedėju Simonu Wiesentha- 
liu. Pastarasis yra kartu ir vadas žydų 
organizacijos, kuri seka buvusius nacių 
laikais žydų žudikus ir kuriai pavyko Ar
gentinoje surasti ir pagrobti žinomą žydų 
žudiką Adolfą Eichmaną.

Austrijos kancleris tada pasakė, kad 
Wiesenthalio veikla po 30-ties metų Aust
rijoje privalo pasibaigti. Wiesenthalis su
tiko su kanclerio reikalavimu, bet pareiš
kė, kad jo sąrašuose dar yra žmonių, ku
rie naikino žydus karo metu, o dabar gy
vena laisvi. Jis tada paminėjo Baltijos 
valstybes.

Ir štai po 30 metų prasidėjo karo laikų 
kriminalistų ieškojimas Amerikoje. Ma
noma. kad po karo ten atsidūrė suklasto
ję savo dokumentus ar nuslėpę kriminali
nius veiksmus ne vienas nacių talkinin
kas. Iki šiol tik viena nusikaltėlė, dirbusi 
Ravensbrucko ir Maidenako stovyklose, 
Henmine Burnsteiner Ryan, 1973 m. buvo 
grąžinta į Vokietiją ir ten dabar teisiama.

Žurnalistas S. Klaidmanas „Guardian“ 
dienraštyje (lapkr. 5 d.) paskelbė platų 
raportą, atskleidžiantį daug naujų vardų 
ir organizacijų, įtariamai dalyvavusių na
cių sąmoksle prieš žydus. Jų tarpe ne pas
kutinėje vietoje minimos ir Baltijos vals
tybės.

Pasak S. Klaidfnaną, JAV Imigracijos 
ir Natūralizacijos Tarnyba (INS) jau 
pradėjusi septynių asmenų deportacijos 
bylas. Dar apie 70 bylų esą ruošiama, o 
vėliau jų skaičius galėsiąs dar padidėti 
iki 200.

Šiuo metu minimas Rumunijos ortodok
sų vyskupas Valerijonas Trifas (72 m.), 
buvęs Kroatijos vidaus ir teisingumo mi
nistras vokiečių okupacijos metais dr. A. 
Artukovičius (76 m.), latvis Boleslovas 
Maikovskis (72 m.), estas Kari Linnas 
(57 m.) ir kt.

Minėtame straipsnyje sakoma, kad nu
sikaltimai buvo padaryti Latvijoje, Lietu
voje, Estijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. 
Jo autorius nurodo, kad kartais pasiseka 
surasti dar gyvus išlikusius liudytojus ir 
surinkti dokumentus, įrodančius įtaria
mųjų asmenų kaltę. Pvz. jis aprašo Len
kijoje gimusią žydę Bessy Pupko, kurios 

lietuviškasis darbas ateityje bus kur kas 
sunkesnis.

Ką galėtume mes, -būdami išeivijoje, pa
likti ateities kartoms, kas būtų ateities 
kartoms naudingą, kas įgalintų juos įveik
ti būsimos veiklos problemas, kas būtų jų 
vertinama? Man atrodo, kad mes duotu
me vertingiausią palikimą, savo -darbais 
užtikrindami jiems organizuotus ir ekono
miškai tvirtus lietuviškos veiklos pagrin
dus, suteikdami jiems galimybę išlikti lie
tuviais ir dalyvauti lietuvių tautos ateities 
kūrime.

Ruošiant šį palikimą, mes, Lietuvių Są
jungos nariai, negalime likti stebėtojais. 
Sąjunga, būdama visuomeniškai ir ekono
miškai pajėgiausia lietuvių organizacija 
Didžiojoje Britanijoje, turi imtis ir di
džiausią dalį atsakomybės šiam uždavi
niui atlikti ir lietuviškos veiklos ateičiai 
užtikrinti.

Sąjungos Taryba, nors ir neturėdama 
galutinės sprendimo galios, 'bet šiuose rei
kaluose išreikšdama savo daugumos nuo
monę, turi galimybės padaryti įtakos į 
mūsų- veiklą lemiančius sprendimus.

Atsižvelgiant į lietuviškos veiklos po
būdį, yra svarbu, kad tie mūsų daromieji 
nutarimai būtų naudingi lietuviškos veik
los reikalavimams ateityje. Pažvelgę į per 
paskutinius 30 metų D. Britanijos lietu
viškoje veikloje padarytus svarbesnius 
nutarimus, pastebėsime, kad ne visi jie 
yra davę lauktų rezultatų. Ne kartą pra
eityje vienos problemos, rodos, geras iš
sprendimas, ilgainiui sudarė kitą dar di
desnę problemą; priimtas pasiūlymas 
veiklai pagerinti, sąlygoms pasikeitus, tą 
veiklą ardė.

Žinoma, klaidų niekuomet visiškai ne
išvengsime. Bet jų bus mažiau, ir jos pa
čios bus mažesnės, jeigu, diskutuodami 
veiklos problemas, neapsiribosime vienos 
kokios nors problemos paskiru išsprendi
mu, bet atsižvelgsime į mūsų veiklos pa
grindinius uždavinius, vadovausimės lie
tuviškos veiklos ateities reikalavimais.

Šia proga aš norėčiau kreiptis į visus 
dalyvaujančius šiame DBLS Tarybos po
sėdyje, į visą Didžiosios Britanijos lietu
vių visupomenę, savo darbais ir pastango
mis lietuviškoje veikloje jungtis krūvon, 
sudarant galimybes mūsų jaunajai kartai 
tęsti tą veiklą, užtikrinti jiems stiprų lie
tuviškos veiklos pagrindą — mūsų paliki
mą ateities lietuvių kartoms. 

„TIESA“ APIE PONOMAREVO VIZITĄ

„Tiesa“ perdavė Tasso žinią apie Pono- 
mariovo vizitą -Londone. Esą, „abi šalys 
teigiamai įvertino jo rezultatus ir pabrė
žė jo reikšmę, vystant Tarybų Sąjungos 
ir Anglijos santykius“. Nieko nekalbama 
apie vizitą parlamente, nei apie vizito me

tu vykusias demonstracijas.

šeima buvusi sunaikinta vokiečių okupuo
toje Lietuvoje. Jos gyvenimo šūkis dabar 
esąs „niekada neužmiršti ir nedovanoti“. 
Ji siekianti ne keršto, bet teisybės.

Sam Zutty, vadovaująs INS darbui nu
rodo, kad labai sunku esą surasti liudy
tojų ir pateikti įrodymų. Niekas nenorįs 
liudyti, nes tuo būdu pats gali įsivelti. O 
be gyvų liudytojų, vien tik raštiški paro
dymai nėra pakankamas pagrindas de
portacijai.

Dauguma įtairamųjų esą į JAV atvykę 
pagal 1948 m. Displaced Persons Act. Jie 
įsimaišę į DP stovyklas kartu su kitais 
pabėgėliais ir vėliau patekę į JAV. Leng
viausia buvę Baltijos ir Rytų Europos gy
ventojams, nes jų dokumentai nepatekę į 
Vokietiją okupavusios kariuomenės ran
kas.

Atvykę į JAV, tokie žmonės greitai pri
sitaikę prie amerikoniško gyvenimo bū
do. Čia jie įkūrę ir savo tautines organi
zacijas. Iš tokių S. Klaidmanas mini Ame
rikos Latvių Sąjungą, Baltarusijos Vete
ranų Sąjungą ir Dauguvos Vanagus.

Be daugelio Amerikos žydų, kurie atsi
dėję ieško nacių kolaborantų, į pagalbą 
atėjo ir Sovietų atitinkami valdžios orga
nai. Pvz. straipsnyje minima dabartinėje 
Latvijoje išleista knygutė „Dauguvos Va
nagai — Kas jie tokie?“ Taip pat nurodo
ma žydų išleistos knygos ir straipsniai jų 
laikraščiuose. Ta proga galima paminėti, 
kad Lietuvoje taip pat yra paskelbta me
džiagos apie tariamus ar tikrus nacių ben
dradarbius.

Straipsnyje nurodoma, kad kartą pra
dėtas tyrinėjimo darbas tęsiamas nebesu
stabdomai. Į šį darbą jau esą įsitraukę du 
kongreso nariai, o du INS tarnautojai dėl 
to jau esą nukentėję.

Kaip jau anksčiau buvo skelbta, trys 
bylos greitai būsiančios nagrinėjamos. 
Trylika bylų esą baigiama paruošti, o dar 
70 tiriama.

Niekas iš tikrųjų negalėtų protestuoti, 
jei tikri kriminaliniai nusikaltėliai būtų 
priversti atsakyti už savo veiksmus. Gali
ma tik baimintis, kad kerštas nepasida
rytų pagrindinis ieškojimų motyvas ir ne
pralenktų teisybės. Reikia tikėtis, kad 
JAV teisingumo organai sugebės tinka
mai atskirti pelus nuo grūdų.

J. Pelkis

KAS ATSITIKO 1960 M.?

1960 m. išvykdamas laivu Baltic į JAV, 
Chruščiovas įsakė jo įplaukimo į New 
Yorką dieną paleisti į mėnulį raketą ir 
tuo būdu nustebinti amerikiečius. Susi- 
rinukus dideliam mokslininkų būriui, bu
vo paspaustas mygtukas, bet degiklis ne
veikė. Norint patikrinti, reikėjo išleisti 
visą raketos kurą. Laiko buvo mažai, ir 
operacijai vadovaująs maršalas Nedeli- 
nas įsakė pradėti tikrinti. Tuo -metu de
giklis pradėjo veikti, į kopėčias įsivėlusi 
raketa sprogo žemėje, užmušdama mar
šalą Nedeliną .ir daug mokslininkų. Vėliau 
buvo paskelbta, kad Nedelinas žuvęs lėk
tuvo avarijoje. Užmuštųjų mokslininkų 
vardai ir skaičius niekada nebuvo pa
skelbta.

Dar tragiškesnis nuotykis įvyko 1958 m. 
prie Blagovešensko atominės energijos 
stoties. Nepaisant mokslininkų įspėjimo, 
atominės stoties liekanos buvo palaidotos 
žemėje, palyginti negilioje duobėje. Pra
sidėjus atominei reakcijai, liekanų duobė 
sprogo, išnešdama j orą debesis radioak
tyvių dulkių. Vėjas jas išnešiojo šimtus 
kilometrų. Daugybė žmonių buvo sužalo
ta ir mirė. Ligoninės tuo metu visiškai ne
žinojo, kaip gydyti radioaktyvių medžia
gų paveiktuosius. Kiek žmonių mirė -— 
niekas tikrai nežino. Žinoma tik tiek, kad 
dešimtys tūkstančių buvo sužalotų. Dar 
ir šiandien toji vieta tebelaikoma pavo
jinga ir visi keliai į ją uždaryti.

Britų atominės-energijos ekspertai gal
voja, kad paskutinysis įvykis greičiausia 
yra prasimanytas. |

Sfiaittftaju tausftai
nės. Ar geriau būtų, jeigu jie liautųsi rū
pinęsi?

Ponas K. Dikšaitis neteisingai primeta 
Studijų savaičių rengėjams, kad „...var
tojama (išskyrus, berods. 1975 metus) da
lis Vokietijos Lietuvių Bendruomenės pi
nigų Studijų savaitėms, kaipo vienos po
litinės grupės parengimams“. Sudaromas 
įspūdis, kad Studijų savaitėms naudojami 
Liet. Bendruomenės surinkti, ar jos dar
bams skirti pinigai. Eet iš tikrųjų taip 
nebuvo ir nėra.

Eilę metų Vokietijos LB^nės Valdyba 
tarpininkavo išgauti iš Bonnos vyriausy
bės tam tikrą sumą specialiai Studijų sa
vaitėms. Taigi, Vokietijos vyriausybės 
skirti pinigai nuo nieko nebuvo nutrau
kiami. Bet gal būt kam nors gaila ir to 
tarpininkavimo labai aiškiam reikalui?

Pradėjus ruošti Stud, savaites ųž Vokie
tijos ribų ir dėlto negaunant paramos iš 

.Vokietijos valdžios, buvo sudaryta specia
li finansinė komisija prie Vokietijos LB 
valdybos, kuri atidarė einamąją sąskaitą 
aukoms Studijų savaitėms rinkti. Ir tie 
pinigai surenkami iš įvairių įsitikinimų ir 
sluoksnių žmonių. Ar ir to gaila?

Alina Grinienė

DĖL EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAIČIŲ

Ponas K. Dikšaitis („Europos Lietu
vio“ Nr. 42) bandė paaiškinti Petrui Vo
lungei ir visiems skaitytojams, kad dau
gelis nedalyvauja Lietuviškųjų studijų 
savaitėse, nes jos yra vienos politinės gru
pės — frontininkų ir jų simpatikų rengi
nys.

Dalyvavusiems ir rengusiems visas 23 
studijų savaites, gerai žinoma, kad nuo 
1959 m. ištisai studijų savaičių organiza
vime dalyvauja įvairios visuomeninės or
ganizacijos ir įvairių politinių grupių as
menys, o nuo 1962 m. jas globoja Vokieti
jos Liet. Bendruomenės Valdyba. Norint 
vis labiau išplėsti aktyvių dalyvių ir or
ganizatorių bazę, nuo 1974 m. nutarta 
Stud, savaites ruošti įvairiuose Europos 
kraštuose. Tad Studijų savaitėse lengvai 
sutelpa ir pageidaujami įvairių pasaulė
žiūrų ir politinių grupių lietuviai inteli
gentai. Bet, žinoma, yra ir bus dalis siau
ro partinio galvojimo žmonių, kurie Stu
dijų savaitėse nedalyvauja jau vien dėl 
to, kad jų iniciatoriais buvo ir jų tęstinu
mu rūpinasi rezistencinio sąjūdžio žmo

LIETUVOJE
GIRIA BALTIJOS VALSTYBIŲ ŪKIUS

Žurnalo „Selskoje strojitelstvo“ 10 nu
meryje išspausdintas architekto V. Prity
kino straipsnis „Pabaltijo gyvenviečių ap
linka". Autorius aptaria Latvijos Selaspi- 
lio, Estijos Sakų ir kai kurių Lietuvos gy
venviečių aplinką.

Ypač šiltai straipsnyje atsiliepiama 
apie Ukmergės rajono Leonpolio centrinę 
„Dainavos“ gyvenvietę.

Pabaigoje sakoma, jog 'Baltijos respub
likų gyvenvietės gali būti pavyzdžiu ki
toms Sov. Sąjungos respublikoms.

NUO AUTORIAUS LIGI SKAITYTOJO
Tur būt pati didžiausia knygų leidykla 

Lietuvoje yra „Vaga“. Tos leidyklos vyr. 
redaktorius Kazys Ambrasas „Literatūra 
ir menas“ žurnale (Nr. 44) atsakinėjo į 
korespondentės G. Ramoškaitės klausi
mus.

Įdomu patirti, kad Lietuvoje knygos ke
lias nuo autoriaus ligi skaitytojo vis dėl
to gana ilgokas. Vidutiniškai „Vagoje“ iš
leidimo procesas užtrunkąs nuo 6 iki 9 
mėnesių. Esą leidyklų, kur tas procesas 
trunka po keletą metų.

Apie patį knygos gimimą, apie auto
riaus santykius su leidykla K. Ambrasas 
taip pasisako:

„Knyga nėra vien tik autoriaus rankraš
tis. Bet be rankraščio knygos visai nebū
tų. Tai sakydamas, noriu išreikšti di
džiausią pagarbą autoriaus darbui, jo kū
rybinei energijai, jo talentui.

O leidyklos kasdienybė? Ji nelengva, 
kai su autoriumi tenka vesti „keblius“ kū
rybinius ginčus, prašyti jį taisyti, tobulin
ti rankraštį; visokių juk būna autorių, vi
sokių būna rankraščių. Ką čia slėpti, ne 
visada iš karto randa bendrą kalbą lei
dyklos redaktorius ir autorius. Tokiais 
atvejais (jie, laimei, nėra dažni) rankraš
čio kelias nuo autoriaus stalo ligi skaity
tojo, be abejo, pailgėja, o kartais ir nu
trūksta — tai nemalonu ne tik autoriui, 
bet ir leidyklos redaktoriams. O leidyklos 
kasdienybė būna normali, kai kalba su 
autoriumi, bendras darbas, rengiant rank
raštį spaudai, vyksta abipusio supratimo 
dvasia. Tada gimsta knyga.“

Kitais žodžiais tariant, leidykla Lietu-
voje ne tik sprendžia klausimą — leisti 
ar neleisti knygą, bet taip pat veda su au
toriais „keblius" ginčus, reikalaudama 
rankraštį taip pataisyti, kad jis būtų idė
jiškai priimtinas. Priešingu atveju kny
gos kelias į skaitytoją kartais nutrūksta...

J. MILTINIO TEATRAS
Aktorius J .Miltinis žinomas ne tik Lie

tuvoje. Kadaise, važinėdamas po Vakarų 
Europą, jis buvo ir Londone apsistojęs. 
Vienas kitas vyresniosios kartos lietuvis 
dar prisimena, kaip jis padėjo porą vaidi
nimų suruošti.

Dabar J. Miltinis yra Panevėžio teatro 
vyr. režisierius. Tas „mažo miestelio di
delis teatras“ yra žinomas ne tik Lietu
voje ar Baltijos respublikose, bet ir viso
je Sovietų Sąjungoje.

Neseniai J. Miltinio teatras viešėjo Le
ningrade. Apie tą viešnagę menotyros 
profesorius, dr. V. Sachnovskis-Pankeje- 
vas taip pasisakė:

„Dar nepradėjęs viešnagės Leningrade, 
teatras pasiekė savišką rekordą. Nebuvo 
girdėta, kad dramos teatras, vaidinantis 
ne rusų kalba, gastroliuotų mūsų mieste 
daugiau negu dešimt dienų. Panevėžiečiai 
užsiplanavo gastroles visam mėnesiui (46 
vaidinimai!), ir gerokai prieš pirmąjį 
spektaklį visi bilietai j pusantro tūkstan
čio vietų Pirmojo penkmečio kultūros rū
mus buvo parduoti. Išvada logiška — 
teatrą pažinojo, jį norėjo išvysti ne tik 
scenos profesionalai, bet ir eiliniai žiūro
vai. Dabar šit gastrolės baigėsi, metas su
vesti rezultatus...“ (Lit. ir menas)

O tie rezultatai suvesti pasigėrėtinai 
puikiai.
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Lietuvių Kronika
ARTĖJA l^ALĖDOS

Kalėdos nebe už kalnų. Mūsų spaustu
vės administracija jau pradėjo rūpintis 
kalėdiniais skelbimais ir sveikinimais. 
Visi, kurie norėtų švenčių proga pasigar
sinti ar savo klientus pasveikinti, prašo
mi nedelsiant prisiųsti skelbimų .ar svei
kinimų tekstus.

Šiais metais, atsižvelgiant į nuolat ky
lančias kainas, norime atkreipti skaityto
jų dėmesį i privatiškus kalėdinius sveiki
nimus. Tiems, kurie nėra per daug prisi
rišę prie tradicinio kalėdinių atviručių 
papročio, mielai siūlome pasinaudoti „E. 
Lietuvio“ skiltimis. Kodėl nepasveikinti 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga savo drau
gus ir pažįstamus per laikraštį?

Asmeniški sveikinimai šiais metais kaš
tuos tik 5 svarai. Norintieji šia proga pa
sinaudoti, prašomi nedelsiant prisiųsti pa
geidaujamo sveikinimo turinį ir penkių 
svarų čekį ar pašto perlaidą.

Pažymėtina, kad draugų ir artimųjų 
šventinis sveikinimas per spaudą paskuti
niaisiais metais vis labiau įsigali lietuvių 
tarpe. Tuo būdu sutaupoma pinigų ir lai
ko, o kartu paremiama ir lietuviškoji 
spauda.

Maloniai prašome sveikinimus prisiųsti 
kiek galima anksčiau, bet ne vėliau gruo
džio 5 dienos.

LAIŠKAS PASIŲSTAS AIRIAMS

Šio laikraščio 3 puslapyje iš LKB 
Kronikos (Nr. 23) perspausdintas laiškas 
airiams, DBLS Centro valdybos išverstas 
į anglų kalbą ir pasiųstas atitinkamoms 
airių organizacijoms Dubline, prašant jo 
turinį paskelbti visuomenei.

DISKUSIJOS DĖL HELSINKIO

Lapkričio 20-21 d. d. Londone įvyks pa
vergtųjų Europos tautų Paryžiaus grupės 
posėdžiai. Dienotvarkėje diskusijos dėl 
Helsinkio susitarimų ir veiklos prieš Bel
grado konferenciją ateinančiais metais.

Posėdžiai vyks Lenkų Židinio (Ognisko 
Polskie) salėje, 55, Princess Gate, SW7, 
South Kensington.

Pradžia 9 vai. ryto.

JAUNIMO ŠOKIAI — DISCO

Sekantieji jaunimo šokiai Lietuvių Na
muose įvyks gruodžio 3 dieną. Gros 
„Opus One“ Disco. Įėjimas tik 50 penų. 
Bus užkandžiai. Kvieičame visus atsilan
kyti ir atsivesti savo draugus/es. Prašome 
vyresniųjų padėti savo jaunimui atvažiuo
ti į pasilinksminimą.

Ta pačia proga bus naujai įrengto DELS 
Jaunimo Kambario atidarymas. Prašome 
ateiti 19.30 vai.

The next Disco at Lithuanian House 
will be on Friday 3rd December. „Opus 
One" will be there once more for your 
entertainment. Admission only 50 pence. 
Snacks will be served. Come along one 
and bring your friends.

The newly decorated Younger Genera
tion Room will be inaugurated on the 
same occasion. Please come at 7.30 pm.

Penktadienio 'Klubas, 2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT.

AUKOS

Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
E. Tamašauskienė — 2.00 sv., J. Gudai

tis — 2.00 sv., K. Skudutis — 1.50 sv., A. 
Baranauskas — 1.00 sv., I. Šimkus — 1.00 
sv., J. Maslauskas —• 1.00 sv.

Tautos Fondui aukojo:
J. Dubiokas — 20.00 sv.

SVEČIAI IŠ AUSTRIJOS

Atvykęs i Londoną, Lietuvių Namuose 
apsilankė Austrijoje (Koessen) gyvenąs 
veterinarijos gydytojas 'Bronius Medzi- 
kauskas.

Dr. B. Medzikauskas gyvena Austrijoje 
nuol935m., kur jį, bestudijuojantį Vieno
je, užklupo karas. Būdamas gabus ir atsi
davęs savo profesijai, jis penkerius metus 
dirbo Vienos veterinarijos akademijos 
chirurginėje klinikoje, kuriai vadovauja 
pasaulinio garso profesorius Uėberreiter. 
Vėliau, versdamasis vet. gydytojo prakti
ka, jis įsikūrė Tyrelyje, gražiai prasigy
veno ir pasidarė labai populiarus vietos 
gyventojų tarpe. Prieš keletą metų dr. Me
dzikauskas buvo sunkiai sužeistas auto 
nelaimėje, liko invalidas, bet žemaitiškas 
užsispyrimas ir dabar neleidžia jam būti 
be darbo.

Lietuvių Namuose jis aplankė senus pa
žįstamus ir. užsakė bent pusę tuzino ver
tingų siuntinių saviesiems į Lietuvą. Taip 
pat atnaujino E. Lietuvio prenumeratą. 
Dr. Ei. Medzikausko adresas: A 6345 Koes- 
sen/Tyrol, Austria.

LONDONAS
BALTIEČIŲ 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

KARIŲ PAMALDOS

Pranešu, kad Kariuomenės Šventės pro
ga jau yra užprašytos karių pamaldos, 
kurios bus laikomos Londono lietuvių 
bažnyčioje lapkričio 21 d., sekmadienį, 11 
vai.

Prašau gausiai dalyvauti ir pasimelsti 
už žuvusius ir mirusius lietuvius karius.

V. Zdanavičius

SOVIETŲ SĄJUNGOJE ESANTIEMS 
POLITINIAMS KALINIAMS GELBĖTI 

SUSIRINKIMAS

šeštadienį, lapkričio 27 d. 2 valandą po 
pietų Westminsterio Oentrall Hali, netoli 
Westminsterio Abbey, Amnesty Interna
tional, talkininkaujant kitoms angliškoms 
organizacijoms, rengia viešą protesto su
sirinkimą politiniams kaliniams 'Sovietų 
Sąjungoje gelbėti ir kartu atkreipti pa
saulio dėmesį, kaip Sovietų Sąjungoje psi
chiatrinė medicina piktnaudojama politi
niams tikslams.

■Susirinkime pirmą kartą D. Britanijoje 
viešai kalbės Ukrainos disidentas, mate
matikas, buvęs psichiatrinės ligoninės ka
linys Leonidas Pliuše, kuris neseniai buvo 
išleistas laisvėn ir ištremtas iš Sovietų 
Sąjungos. Be to, tikimasi, kad rašytojas 
A. Amalrik taip pat galės dalyvauti ir pa
sidalyti mintimis susirinkimo metu.

Susirinkimo organizacinis’ komitetas 
kvieiča visas tautybes, turinčias politinių 
kalinių Sovietų Sąjungoje, dalyvauti su
sirinkime. Tad mums, lietuivams, yra bū
tina pareiga remti tuos, kurie kovoja už 
mūsų laisvės reikalą Sovietų Sąjungoje 
ir kartu parodyti savo solidarumą mūsų 
kaliniams. Mūsų kovos balsas juos pasie
kia ir teikia moralinę paramą, jie pasi
junta, kad yra ne vieni, kad ir mes kartu 
su jais.

Lapkričio 27 d. yra šeštadienis, laisva 
diena, tad visi būtinai dalyvaukime šia
me labai svarbiame susirinkime.

S. Kasparas, D. B. Lietuvių B-nės 
Krašto Valdybos pirmininkas, Amnesty 

International British Section narys

TARPTAUTINIAI SĄŽINĖS KALINIŲ 
METAI IR ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA

Penktadienį, gruodžio 10 d. yra Žmogaus 
Teisių Diena, švenčiama visame pasauly
je. Tą dieną prasideda Tarptautiniai Sąži
nės Kalinių Metai.

Londone šventė prasideda bendromis 
pamaldomis Westminsterio Abbey 12.30 
vai. Jas ruošia Amnesty International, 
United Nations Association, The Minority 
Rights Group, The Anti-SI a very Society, 
British Council of Churches ir Pax Christi 
organizacija.

Šiomis pamaldomis bus paminėta Žmo
gaus Teisių Diena ir pradėti Tarptautiniai 
Sąžinės Kalinių Metai D. Britanijoje.

Organizacinis komitetas kviečia ir et
nines grupes jungtis į bendrą maldą, kad 
būtų sustabdytas persekiojimas ir sąžinės 
kaliniai visame pasaulyje išlaisvinti.

S. Kasparas, D. B. Lietuvių B-nės 
Krašto Valdybos pirmininkas

DERBY
MINĖJIMAS IR SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad lapkričio 20 d. DBLS 
Derby skyrius rengia kuklų kariuomenės 
šventės minėjimą, kuris įvyks „Pelican“ 
viešbučio patalpose, 6.30 vai. vakaro.

Po minėjimo bus bendras visų vietos 
bei apylinkės tautiečių susirinkimas.

Susirinkime bus pranešimas iš DBLS 
Tarybos suvažiavimo Nottinghame, bei ki
ti įvairūs mus liečiantieji reikalai.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
bei susirinkimą gausiai atsilankyti.

Skyriaus valdyba

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DELS Coventrio skyriaus valdyba, susi
tarusi su Birminghamo, Wolverhamptono 
ir Gloucesterio skyrių valdybomis, rengia 
bendrą kariuomenės 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

BRADFORDAS
SAVIŠALPOS KASA

Lapkričio 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
klubo salėje šaukiamas Savišalpos kasos 
narių susirinkimas.

Kasoje yra pinigų, bet veikla apsilpusi.
Kas toliau daryti? Tai klausimas, kurį 

reikės išspręsti. Todėl kviečiami ir kiti, 
ypač pensininkai, kurie savišalpa domisi.

Savišalpos kasos valdyba

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 27 d., šeštadienį, rengiamas 
Vyčio klubo halėje Lietuvos kariuomenės 
minėjimas.

Paskaita Vik. Ignaičio.
Vietoje meninės programos Mancheste- 

rio radio ir filmo vienetas pademonstruos 
garsini filmą iš „Aušros“ kvarteto buvu
sio koncerto Manchesteryje.

Kviečiame visus dalyvauti.
Pradžia 6.30 vai. vak.

DBLS Bradford© skyr. valdyba

NOTTINQHAMAS
REIKŠMINGOS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Gruodžio 12 d. iškilmingomis pamaldo
mis 11.15 vai, ir po to įvairia programa 
Lietuvių Židinyje bus paminėta Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos 50 m. sukaktis ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios metai.

Paminėjimą ruošia vieningai visos vie
tinės lietuvių draugijos ir maloniai visus 
kviečia dalyvauti.

Rengėjai

MANCHESTERIS
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“

Trečias ir paskutinis šiais metais Drau
gijos susirinkimas įvyko Manchesterio lie
tuvių klube lapkričio 6 d.

Draugijos pirmininkas L. Pūras pasiūlė 
parduoti labai įdomių ir vertingų Lietuvos 
pašto ženklų. Draugijos sekretorius paro
dė keliolika puslapių iš savo Baltijos vals
tybių kolekcijos ir paaiškino, kokiame 
formate jis renka D. Britanijos ženklus.

Sekantis Draugijos susirinkimas yra 
planuojamas 1977 m. sausio 15 d. Lietu
viai, pašto ženklų rinkėjai, jei ir nėra 
Draugijos nariais, prašomi susirišti su 
Draugijos sekretorium H. A. Vaines, 1 
Sandown Road, Harwood, Bolton BL2 
3QB.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Manches
terio skyrius lapkričio 20 d., šeštaidenį, 
6 vai. p. p. rengia Manchesterio lietuvių 
klube
LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ.

Paskaitą skaitys E. Šova iš Londono. 
Bus meninė dalis ir šokiai.

Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvauti 
minėjime.

Raniovėnų valdyba

ŠVEICARIJA
LIETUVIAI VENGRIJOS SUKILIMO 

MINĖJIME
Spalio pabaigoje sukako 20 metų, kai 

vengrai bandė nusikratyti marksistine 
diktatūra. Šio tragiško įvykio minėjimas 
įvyko spalio 31 d. Kongresshaus'o salėje 
Zueriche. Kadangi šiais metais šio įvykio 
prisiminimas buvo jubiliejinis, tai į jį bu
vo pakviestos ir kitų tautų bendruomenės 
Šveicarijoj. Lietuviams garbės svečių tei
sėmis atstovavo Lietuvos diplomatas dr. 
A. Gerutis. Be jo, dar šventėje dalyvavo 
beveik visa Zuericho lietuvių kolonija. 
Moterys, pasipuošusios lietuviškais tauti
niais drabužiais, kėlė vengrų smalsumą ir 
pasigėrėjimą.

Minėjimas buvo pradėtas filmu, iš ku
rio, tarp kitko, paaiškėjo, kad per 1945 m. 
rinkimus 83% vengrų pasisakė prieš ko
munistus. Šveicarijos komiteto už laisvą 
apsisprendimą pirmininkas E. Borer savo 
įžanginiame žodyje tarp kitų pavergtų 
kraštų įsakmiai paminėjo ir Lietuvą. Rei
kalavo, kad Rytų Europai būtų suteikta 
laisvo apsisprendimo teisė.

Tarptautinės teisės žinovas prof. dr. W. 
Kaegi išsamia: apžvelgė sukilimo eigą ir 

apgailestavo Vakarų „drungnumą“ Rytų 
Europos tautų problemoms.

Antrasis kalbėtojas buvo prof. L. Rė- 
vėsz. Benagrinėdamas sukilimo priežas
tis, jis priėjo išvados, kad svarbiausias 
maišto akstinas buvo tautinė priespauda.

Prof. Gezą Hegyj iš Innsbruck‘o (Aust
rija) pianinu paskambino F. Chopin'o kū
rinių. Zuericho vyrų choras Hochwacht 
padainavo E. Grieg'o ir L. v. Beethoven 
komponuotų dainų. Rašytojas P. Lotar 
padeklamavo keletą eilėraščių apie lais
vę. Visa programa buvo pravesta vietine 
vokiečių kalba. Salė buvo papuošta Veng
rijos, Šveicarijos ir daugelio pavergtų Eu
ropos tautų vėliavomis. Lietuvos trispalvė 
užėmė jai paskirtą garbingą vietą šalia 
gedulo kaspinu paženklintos Vengrijos 
vėliavos.

J. J.

VOKIETIJA
LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 

VOKIETIJOJE METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas prasidėjo spalio 29 d. 
vakare žavinguose Annabergo pilies rū- 
muose, kurie yra pabaltiečių krikščionių 
studentų sąjungos buveinė. Šios buveinės 
generalinis sekretorius dabar yra kun. 
Juozas Urdzė.

Gimdama draugija teturėjo vos 24 na
rius, o vienų metų bėgyje išaugo iki 52. 
Tas augimas rodo ne tik pritarimą, bet ir 
reikalą turėti tokią draugiją, kuri, pradė
jusi pirmuosius žingsnius, ne tik save pa
teisino, bet ir atsistojo ant daug tvirtesnio 
pagrindo.

šeštaidenį, tuoj po pusryčių, dr. prel. 
Celiešius skaitė paskaitą tema Kultūros 
esmė. Paminėjęs kultūros supbjektyvines 
žmogaus galias: protą, valią ir jausmus, 
bei objektyvinę sritį — aplinką, toliau 
sklaidė kultūros elementus: idėją, medžia
gą, kūrybinę formą ir išdavą — reultatą.

Sukurtas kūrinys tampa civilizacijos 
dalyku. Bet civilizacija gali būti panau
dojama kaip pagrindas tolimesnei kultū
ros kūrybai. Ir taip kultūrinė kūryba tę
siasi 'be pabaigos.

Kultūra reiškiasi mokslu, politika, me
nu. Kultūra prasideda žmogaus gyvenimo 
reikmenimis,- toliau eina į mokslinę bei 
dvasinę kūrybą ir atbaigiama viršūne — 
religija.

Tačiau religija nėra savo esme kultū
ra. Ji yra savita, remiama žmogaus santy
kių su Dievu. Bet religijai reikštis kultū
ra yra būtina kaip priemonė (kalba, mu
zika, giesmė, tapyba bei architektūra). 
Taigi religija reiškiasi kultūros priemo
nėmis. Kultūra sudaro religijai reikštis 
sąlygas. Ji tampa religijos medžiaginiu iš
raiškos pagrindu.

Paskaita buvo įdomi, labai sukonden- 
suota, greičiausiai atsidursianti kokiame 
žurnale.

Po pietų dr. J. Grinius- pradėjo antrą 
dienos paskaitą — Santykiai su Lietuva, 
dabartinės galimybės ir ribos.

Prelegentas pabrėžė santykių su Lietu
va, ne dėl mūsų kaltės, sunkumą ir nenor
malumą. Paskaita buvo labai atidžiai 
klausoma, nes ji lietė vienaip ar kitaip 
kiekvieną, esantį salėje. Po jos kilo ypa
tingai gyvos ir gausios diskusijos. Nepri
simenu kitos kur kitur klausytos paskai
tos, po kurios įsijungtų veik visa audito
rija. Tačiau nekilo karštesnių ginčų, mat, 
sutikta su prelegento mintimis.

Įtemptai klausę, diskutavę suvažiavimo 
dalyviai su svečiais 20 vai. susirinko į 
salę paklausyti mūsų rašytojų. Deja, Sau- 
laitytė ir Cinzas negalėjo atvykti dėl susi
dariusių sunkumų.

Rūta Sprogienė tik 59 metais atvykusi 
iš Lietuvos, palyginus dar jauna mokyto
ja, įsijungė į vokiečių spaudą, ypač turin
ti gražų pasisekimą savo pasakomis. Ra
šo eilėraščius — jie labiau asmeninio 
pobūdžio. Per šį vakarą labai nuotaikin
gai skaitė vokiškai ir lietuviškai. Ypač 
gražų įspūdį paliko jos „Kai kurie nebe
grįžta į namus“.

R. Spalis skaitė ištrauką iš ką tik pra
dėto šeštojo tomo „Vienos kartos istorijos 
ciklo“. Po to linksmesnio pobūdžio nove
lė-

Nors oficialioji dalis pasibaigė apie de
šimtą, bet valgyklos salėje prasidėjo lote
rija, o prie kavutės ir alučio prakalbėta 
veik iki ketvirtos valandos ryto...

Po darbingo šeštadienio, sekmadienis 
irgi nebuvo labai poilsingas. Jis prasidė
jo pamaldomis rūmų koplytėlėje. Alto
riaus foną sudarė rudens spalvingi lapai, 
nuteikdami kiekvieną, mylintį grožį.

Dabar, kai krikščioniškas pasaulis ke
lia vienybės reikalą, buvo įdomus ir prak
tiškas jo įgyvendinimas. Prelatas Celie
šius laikė pamaldas, o evangelikų kunigas 
Urdzė sakė pamokslą.

Tuoj po mišių susirinkta koncertui. Pia
nistė Solme iš Belgijos išpildė Bramso va
riacijas, kun. Senkus, kuris žavėjo savo 
giesmėmis pamaldų metu, padainavo ke
letą dainų. Ypač nuteikė giesmė iš Lietu
vos „O leisk, Marija“. Fleitininkas iš Lie
tuvos P. Odinis, pritariant p. Solme, pui
kiai išpildė Mozarto koncertą D-Dur, vė
liau Bacho sonatą E-mol. Kačanausko 
„Siuntė mane motinėlė“.' Ponia Baltus 
skaitė lietuvių autorių poeziją.

Po pietų skubėta j L. K. D. Vokietijoje 
narių susirinkimą.

Pirmininkei dr. A. Veigel padarius me
tų veiklos apyskaitą ir atsistatydinus val

dybai, buvo išrinktas dienos pirmininku 
p. Lukošius.

Sekė klausimai ir sumanymai. Išrinkta 
nauja valdyba dvejiems metams. Į naują
ją valdybą išrinkta dr. Veigel pirm., kun. 
dr. Celiešius vicepirm., Sprogienė seki-., 
Tendzegplskis ižd., ir Lipšienė vald. narys.

Revizijos komisijon pateko: P. Ivinskie
nė, Ivanauskas, Strumila.

Į Vyčio apipavidalinimo konkursą buvo 
atsiųsti šeši kūriniai. Visi įdomūs, gražūs, 
ir vertinimo komisijai, kurią sudarė dr.
J. Grinius, muzikė Raminta Lampsaitytė 
ir R. Spalis, nebuvo lengvas uždavinys iš
rinkti geriausią. Nutarta pirmą ir antrą 
premiją sujungti. Rasta, kad konkursą 
laimėjo vokietis p. Bochelmann ir nežino
mas asmuo iš Italijos Ditta Ricami vilos.

20 valandą dar buvo rodomos skaidrės 
iš Lietuvos, bet tautiečių dauguma išsku
bėjo į namus.

Suvažiavimas buvo sėkmingas, praėjo 
gražioje, pakilioje nuotaikoje. Atsisveiki
nant verkta, bučiuotas! ir pagaliau spruk- 
ta į namus.

R. S.

BERLYNAS RODO PAVYZDĮ

Berlyno Lietuvių Bendruomenės apylin
kės pirmininkas Mykolas Žilinskas pri
siuntė dvylikos asmenų, užsiprenumera
vusių Europos Lietuvį, sąrašą, iš kurio 
matyti, kad dešimtis prenumeratorių yra 
visiškai nauji, iki šiol mūsų laikraščio ne
skaitę.

Atsižvelgiant į mažą Berlyne gyvenan
čių lietuvių skaičių, atrodo, kad vargu ar 
liko nors viena šeima, neužsiprenumera
vusi lietuviško laikraščio. Todėl laikraščio 
administracija nutarė iki šių metų galo 
visiems naujiems prenumeratoriams laik
raštį siuntinėti nemokamai. Jų apmoka
mas laikas prasidės tik nuo Naujųjų Me
tų.

Taip pat bus daroma ir su kitais Euro
pos kontinento skaitytojais, kurie užsisa
kys laikraštį dabar, nelaukdami metų pra
džios.

Berlyno lietuvių parodytas gražus pa
vyzdys ne tik kviečia Vak. Europos skai
tytojus gausiau užsisakyti laikraštį, bet 
taip pat drąsina redakciją ir leidėjus to
liau tęsti nelengvą lietuviškosios spaudos 
darbą.

ORKESTRAS IŠ LIETUVOS

Rugsėjo 24 d. IV tarptautiniame jauni
mo styginių orkestrų susitikime — kon
kurse Berlyno Aukštosios Meno mokyklos 
koncertų salėje koncertavo Vilniaus M.
K. Čiurlionio vidurinės mokyklos styginis 
orkestras, diriguojamas prof. Pauliaus 
Sondeckio. Lietuviai ir vokiečiai, lamėję 
pirmąsias vietas, atžymėti aukso meda
liais.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME —• lapkr. 21 d., 11.15 vai., 
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.
BRADFORDE — lapkr. 21 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — lapkr. 28 d., 1 vai. p. p.
MANCHESTERYJE — lapkr. 28 d., 11 v.
NOTTINGHAME — lapkričio 28 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — lapkričio 28 d., 

15 vai., St. Wulstan's, Wolstanton.
NOTTINGHAME — gruodžio 5 d., 11.15 ■ 

vai.. Liet. Židinyje.

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS — 
LIETUVIŠKA KNYGA 

(Kaina svarais su persiuntimu)
L. Sinkevičiūtė — LITHUANIAN

COOKERY, 316 psi. 5.30
R. Spalis — MERGAITĖ IŠ GETO. 365 psl.

3.85
J. Daumantas — FIGHTERS FOR FREE

DOM, 253 psl. 7.50
M. Aukštuolis — THE EAGLE QF FREE

DOM, 156 psl. 3.15
V. Sruogienė — LIETUVOS STEIGIAMA

SIS SEIMAS, 261 psl. 4.90 
V. Valionis — LIKIMO AUDROSE, 344 

psl. romanas 5.25
J. Kralikauskas — Martynas Mažvydas 
VILNIUJE, prem. romanas, 307 psl. 4.75 
V. Alantas — ROMAS KALANTA, 114

psl. 2.35 
V. Butkienė — IŠMARGINTA DROBĖ, .

eilės, 94 psl. 2.75 
V. Augulytė ir J. Plačas — ŠIMTAS ŽAI
DIMŲ DIDELIEMS IR MAŽIEMS. 120 psl.

1.90 
V. Franikenė — DU DRAUGAI, 221 psl.

3.20 
Dr. J. Končius — HISTORY OF LITHUA

NIA, 142 psl. 2.45

ainora
14, PRIORY RD., 
KEW, SURREY. 
Tel. 940-6377
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