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Naujoji Sovietų konstitucija
Po keturių mėnesių „visaliaudinio 

svarstymo“, 1977 m. spalio 4 d. Sov. Są
jungos Aukščiausioji Taryba susirinks 
naujajai konstitucijai priimti. Konstituci
jos projektą, kaip žinome, kelis metus 
ruošė speciali komisija, kuriai pirminin
kavo pats Brežnevas. Tad projektas nega
lės būti esminiai pakeistas, nors kai ku
rias pataisas ir siūlė „liaudis“ susirinki
muose ir per spaudą. Konstitucijos pa 
grindiniai nuostatai liks tokie, kokie jie 
buvo pasiūlyti „visaliaudiniam svarsty
mui“.

Naujoji konstitucija skiriasi nuo Stali
no konstitucijos savo ilgiu ir nuostatais, 
kurie sukoncentruoja valdžią ilgesniam 
laikui vienose rankose. Aukščiausios Ta
rybos kadencija pratęsiama iki 5 metų 
(buvo 4), ir Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo pirmininkas tampa valstybės gal
va — prezidentu. Jis turės pirmąjį pava
duotoją, kaip ir soste įpėdinį, ir, kaip lig- 
šiol, 15 pavaduotojų, iš kiekvienos res
publikos po vieną.

Komunistų partija pagal naująją kon
stituciją yra vadovaujanti ir vairuojan
ti jėga valstybėje (6 str.), ji nustato vi
daus ir užsienio politikos generalinę lini
ją, vadovauja „kuriamajai liaudies veik
lai“ ir t. t. žodžiu, komunistų partija yra 
valstybė valstybėje, mažuma, kuri valdo 
daugumą. Jos generalinis sekretorius, iš
rinktas Aukščiausios Tarybos pirmininku 
ir pakeltas į maršalus, tampa patvaldžiu, 
galingesniu už buvusį carą.

Sov. Sąjungos ekonominės sistemos pa
grindas — socialistinė gamybos priemo
nių nuosavybė. Šalia to yra ir asmeninė 
piliečių nuosavybė, kaip santaupos, gyv. 
namas, ar pagalbinis ūkis, ši -nuosavybė, 
kaip sako konstitucijos 12 str., „negali 
būti naudojama visuomenės žalai“, ji ga
li būti konfiskuota, jeigu pilietis ką nors 
padaro, kas nepatinka komunistų partijai. 
Panašiai kaip satelitiniuose kraštuose, 
Sov. Sąjungoje pagal konstitucijos 17 str., 
piliečiams bus leidžiama verstis žemės 
ūkio ir buitinio aptarnavimo veikla, pa
grįsta vien tik savo asmeniniu ir savo šei
mos narių darbu.

Naujoji konstitucija legalizuoja Krem
liaus pastangas rusifikacijos srityje. Val
džia „padės“ stiprinti visuomenės viena
lytiškumą ir „suartėti visoms TSRS naci
joms ir tautybėms“ (19 str.). Piliečiai bus 
auklėjami „tarybinio patriotizmo ir socia
lizmo dvasia“. „Tarybinis patriotizmas“ 
Sovietų Sąjungoje reiškia, kad tautinių 
mažumų piliečiai, kurie viešai kalba ru
siškai ,bus ir toliau vadinami patriotais, o 
tie, kurie pirmenybę teikia savo tautos 
kalbai, jau yra nacionalistai. Bet pagal 
69 str., Sov. Sąjunga yra „daugianaciona
linė valstybė, sudaryta laisvo nacijų apsi
sprendimo... ir savanoriško susivienijimo 
pagrindu“. Konstitucijos 71 str. net nuro
do, kad kiekvienai sąjunginei respublikai 
paliekama teisė laisvai išstoti iš TSRS.

Tačiau kiekvienas pilietis turi atsimin
ti, kad Sov. Sąjungos teritorija yra vie
ninga (74 str.) ir jos gynimas yra kiek
vieno TSRS piliečio „šventa pareiga“. 
Kas tos pareigos nevy.kdys, ar dar blogiau 
— agituos už respublikos išstojimą iš 
Sov. Sąjungos — tas bus skaitomas „tėvy
nės išdaviku“. Tai yra „sunkiausias nusi
kaltimas liaudžiai“ (62 str.). Nesant kon
stitucinio teismo, Sov. Sąjungoje nėra in
stitucijos, kuri išaiškintų, kaip respubli
kos piliečiai gali pareikšti savo valią, 
siekdami nepriklausomybės nuo Maskvos.

Konstitucija skelbia, kad Sov. Sąjunga 
yra naujo tipo valstybė. Bet ar iš tikrųjų 
taip yra? Valstybių su monopolistine po
litine partija, su partijos vadu, turėjome 
ir anksčiau. Lygiai prieš 50 metų tokios 
valstybės užuomazga pasirodė Italijoje. 
Tada Vincas Kapsukas straipsnių rinki
nyje „Tarptautinis fašizmas“ (1923 m.) 
rašė:

„Fašistai mano parlamentarizmui, tai
gi ir demokratizmui Italijoje padaryti ga
lą. (Musolinis ir jo alter ego, vidaus rei
kalų ministras Mikele lE'ianchi, savo kal
bose pareiškė, kad jie ruošia tokį rinkimų 
įstatymą, kad būsimajan parlamentam pa
kliūtų 4/5 fašistų. Tas parlamentas susi
rinks tik tam, kad duotų pilną įgaliojimą 
valdžiai ir paskui išsiskirstytų, kol val
džia vėl jo nesušauks.“

Kad Sov. Sąjunga pradeda žengti pana
šiu keliu, rodo ne tik konstitucija, bet ir 
Sov. Sąjungos Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo 1977 m. gegužės 27 d. įsaku pa
skelbtas naujo Sov. Sąjungos himno žo
džiai:

„Laisvųjų respublikų nesugriaunamą 
sąjungą amžiams sujungė Didžioji Ru
sia...“ D. B.

Mielą draugę ELENĄ ir jos 
sūnelius JUOZUKĄ ir PETRIUKĄ 

PAPIEVIUS, staiga netekus 
mylinio vyro ir brangaus tėvelio, 

skausmingai užjaučia
D. Jokubaitienė su šeima

VIETNAMO PABĖGĖLIŲ TRAGEDIJA

Pietinio Vietnamo gyventojai, nežiūrė
dami didžiausių pavojų, bėga iš savo 
krašto. Vien Thailande jau yra 80.000 
vietnaimečių, kuriems nėra vietos apsigy
venti.

Didžiausia tragedija ištinka tuos, kurie 
mažais laiveliais pabėga į jūrą, tikėda
miesi būti išgelbėti praplaukiančių laivų. 
Iš pradžių daugelis prekybos laivų tokius 
pabėgėlius gelbėdavo. Tačiau neradę vie
tos, kur išlaipinti, jie vežioja juos iš uosto 
į uostą, prašydami, kad kuris nors kraš
tas priimtų. Dabar, nepaisydami Jūros 
konvencijos akto, laivo kapitonai užmer
kia akį, ir tokių pabėgėlių „nebemato“. 
Tik sovietų laivai paima juos ir grąžina 
atgal į Vietnamą. Jūroj jau esą žuvę apie 
10.000 pabėgėlių.

Tuo tarpu minėtame 1910 metų akte pa
sakyta, kad laivai privalo gelbėti visus į 
pavojų patekusius žmones, net jeigu tie 
žmonės būtų piliečiai krašto, su kuriuo 
kariaujama.

Po daugelio karo metų, Vietnamu! pa
tekus į komuunistų rankas, paskiri kraš
tai pasižadėjo priimti tokius pabėgėlių 
skaičius: JAV — 2.700, Prancūzija — 
1.100, Australija — 740, Japonija — 700, 
Kanada — 260, V. Vokietija — 162, Brita
nija — 151. O likusieji, gelbėdamiesi nuo 
gresiančios mirties, keliauja į jūrą...

GELEŽINIS FELIKSAS

Geležiniu Feliksu su pasididžiavimu va
dinamas čekos ir Archipelago pradinin
kas F. Dzeržinskis, kurio šimto metų gi
mimo sukaktis neseniai iškilmingai pami
nėta Sovietų Sąjungoje. O kadangi jis bu
vo gimęs istorinėje Lietuvoje (Ašmenos 
apsk.), o taip pat gyvenęs Kaune ir Vil
niuje, tai čia ne tiktai buvo suruoštos di
delės minėjimo iškilmės, bet ir įsteigtas 
Felikso Dzeržinskio muziejus.

Turbūt Dzeržinskis iki šiol yra vienin
telis čekistų vadas (jų steigėjas), kuriam 
pastatytas Maskvoje paminklas Tas pa
minklas stovi prieš garsųjį Lubiankos ka
lėjimą, kur Stalino laikais buvo ir NKVD 
centrinė būstinė. Vokiečių dienraštis „Die 
Welt“ (10. 9. 77) rašo, kad jei užsieniečių 
ekskursijai važiuojant per aikštę kas 
nors paklausia, koks čia paminklas, tai 
vadovė atsako: „Tai paminklas dideliam 
vaikų draugui“. O tas didysis „vaikų 
draugas“ 1918-1920 m. vien tik suaugusių
jų pasmerkė mirti daugiau kaip 200.000, 
neskaitant žuvusiųjų tremtyje. Už tai jam 
ir duotas Geležinio Felikso vardas.

Tas pats minėtasis dienraštis, kalbėda
mas apie Geležinio Felikso nepaprastą uo
lumą ir pasiryžimą išnaikinti visus „revo
liucijos priešus“, primena tokį atsitiki
mą. Viename partijos posėdyje Leninas 
pasiuntęs skersai stalo Dzeržinskiui kor
telę, kurioj buvo užrašyta: „Kiek kontra- 
revoliucionierių sėdi kalėjime?“ Dzeržins
kij užrašė: „Apie 1.500“, ir grąžino korte
lę atgal. Leninas paskaitė, parašė po 
skaitline mažą kryžiuką, ir kortelę grąži
no atgal. Geležinis Feliksas greitai atsi
stojo ir išėjo iš kambario. Tą pačią naktį 
jis sušaudė 1.500 kalinių, galvodamas, 
kad Lenino kryžiukas reiškia pasmerkimą 
mirti. Tik kitą rytą Lenino sekretorė pa
aiškino, kad perskaitytus raštus Leninas 
visada pasižymi kryžiuku, kad nebereikė-

Padėkime suimtiesiems
T. Venclovos kreipimasis dėl Petkaus ir 

Terlecko

Kaip jau esame pranešę, rugpiūčio 24 
d. Vilniuje buvo suimti aktyvūs žmogaus 
teisių gynėjai Antanas Terleckas ir Vik
toras Petkus. Ryšium su šiais areštais 
Lietuvos Helsinkio grupės narys užsieny
je Tomas Venclova kreipiasi į lietuvius ir 
į visus geros valios žmones. Pateikiame jo 
atsišaukimo tekstą:

PADĖKIME VIKTORUI PETKUI IR 
ANTANUI TERLECKUI!

Artėjant Belgrado konferencijai, Tary
bų valdžia iš paskutiniųjų stengiasi su
naikinti Helsinkio grupes. Šalia maskvie
čių Orlovo, Ginzburgo, ščeransko, Sere- 
brovo, ukrainiečių Rudenkos, Tichyi, Ma
tulevičiaus, Marinovičiaus, gruzinų Gam- 
sachurdijos, Kostovos, suimti du lietuviai, 
žymūs kovotojai už žmogaus teises — Vik
toras Petkus ir Antanas Terleckas.I Aš juos abu neblogai pažįstu. Vilniuje 

tų antrą kartą skaityti. Šis įvykis esąs ap
rašytas amerikiečio Davido Shubo Lenino 
biografijoje.

Dzeržinskij mirė 1926 m. Jis krito nuo 
širdies smūgio, sakydamas kalbą, kurio
je reikalavo negailestingo liaudies priešų 
sutriuškinimo. Jo įkurtoji Čeką Stalino 
laikais buvo pavadinta GPU. Po to ji bu
vo dar ptrkrikštyta į NKVD, MGB ir pa
galiau į KGB. Mažiausia trys jo įpėdiniai 
— Jagoda, Ježovas ir (Berija buvo patys 
likviduoti, o (bajoro Dzeržinskio (jis buvo 
kilęs iš smulkių bajorų) garbės dar nei 
vienas kitas nesusilaukė.

NEBENORI BŪTI MARKSISTAIS
Italijos komunistų partijos įstatų penk

tasis paragrafas nurodo, kad nariai pri
valo sekti marksizmo-leninizmo principus. 
Tačiau partijos vadovaujantis teoretikas 
Lucio Lombardo — Radice pareiškė spau
dai, kad tas paragrafas esąs tik sausa ša
ka, kuri per ateinantį visuotinį kongresą 
turėsianti būti pašalinta. Kaip pranykusi 
iš Italjos komunistų žodyno sąvoka „pro
letariato diktatūra“, taip turėsią pranykti 
ir įsipareigojimą: marksizmo-leninizmo 
principams. Partija einanti nauju euroko
munizmo keliu, bandydama suderinti ko
munizmo principus su senomis demokra
tijos tradicijomis. Imant grynai teoretiš
kai, esą galima išsireikšti, kad Italijos ko
munistų partija yra išsivysčiusi iš Mark
so mokslo.

MARKSIZMAS BRITŲ MOKYKLOSE

Iš įvairių pažiūrų žmonių sudaryta 15- 
kos žmonių komisija išleido prof. J. Gould 
suredaguotą raportą, kuriame sakoma, 
kad britų universitetai ir mokyklos yra 
infįltruoti kairiojo e’emento, siekiančio 
sukelti chaosą ir revoliuciją auklėjimo 
sistemoje. Marksistai mokytojai pastoviai 
perplauna vaikų smegenis britų mokyklo
se. Raportas pavadintas „The Attack on 
Higher Education — Marxist and Radical 
Penetration“.

Pagrindinis infiltracijos centras, pasak 
raporto, esąs vadinamasis „Open Univer
sity“, kuris neakivaizdiniu būdu (kores
pondencijos, radijo ir televizijos pagalba) 
išduoda per metus 55.000 diplomų.

šalia gero ir naudingo mokymo darbo 
tas universitetas įsiveda specialius kur
sus apie marksizmą ryšium su kitomis 
mokslo disciplinomis. Ypatingas dėmesys 
esąs kreipiamas į būsjmuousius mokyto
jus ir socialinės apsaugos darbuotojus, 
kurie betarpiškai susiduria su mokykli
niu jaunimu ir darbininkais. Nueita taip 
toli, kad ekstremistai siūlo išmesti iš mo
kyklų programų net britų klasikus (Šeks
pyrą), pasitenkinant vien tiktai Marksu.

Raporte tiesiog apkaltintieji prof. S. 
Rose ir jo žmona prof. H. Rose pareiškė, 
kad raporte nukrypta nuo tiesos ir varto
jamas macarthysmo metodas.

LENINO TAIKOS PREMIJA
Lenino Taikos premija buvo iškilmin

gai įteikta Dubline buvusiam Airijos užs. 
reik, ministrui Sean MdSride. Premijos 
dydis — £18.000. Prieš du metus jis yra 
laimėjęs Nobelio Taikos premiją. Iki 1939 
m. McBride (73 m.) buvo IRA štabo vir
šininkas, o vėliau perėjo į diplomatinę 
tarnybą.

ne kartą matėmės, diskutavom, stengėmės 
bičiuliškai vienas kitam padėti. Su Vikto
ru Petkum dirbome vieną darbą Lietuvos 
Helsinkio grupėje. Yra žinių, kad vėliau į 
ją įstojo ir Antanas Terleckas. Jie skir
tingo charakterio, bet ir flegmatiškas, at
kaklus Viktoras, ir ekspansyvus, karštas 
Antanas — lietuviai patriotai, drąsūs vy
rai, nevengia rizikuoti laisve vardan kil
naus žmonių teisių reikalo, vardan savo 
tėvynės.

Nežinau, kokie kaltinimai bus jiems pa
teikti. Iš valdžios galima tikėtis visko. 
Tačiau neabejoju, kad jie suimti už nar
sų bandymą pirmą sykį per daugelį metų 
viešai ir teisėtai protesuoti prieš žiauru
mą ir prievartą dabartinėje Lietuvoje.

Linkiu Viktorui Petkui ir Antanui Ter
leckui stiprybės jų sunkioje padėtyje.

Kreipiuosi į visus lietuvius ir visus ge
ros valios žmones, padėkite Viktorui Pet
kui ir Antanui Terleckui protestais, laiš
kais ir visais įmanomais būdais.

Tomas Venclova,
Lietuvos Helsinkio grupės narys

Ministras kalba
D. Britanijos užs. reikalų ministras dr. 

David Owen yra pats jauniausias minist
ras kabinete. Dėl dažnų kelionių ir akty
vios veiklos dr. Owen vardas retai tepra- 
nyksta iš spaudos puslapių. „Sunday Ti
mes“ (rugsėjo 18 d.) išspausdino jo platų 
pasikalbėjimą su to laikraščio redakto
riaus padėjėju F. Giles. Čia atpasakoja
mas vienas kitas didesnio dėmesio vertas 
dr. Owen pasisakymas.
Apie britų {užsienio politiką

Ji remiasi dviem pagrindais: Europos 
Bendruomene ir Atlanto Sąjunga (Nato). 
Didelės reikšmės turi ir savitarpiniai su
sitarimai su atskiromis valstybėmis. Pvz. 
Britanija nebūtų siūliusi naujojo Rodezi- 
jos plano be JAV vyriausybės pritarimo 
ir susitarimo. Britanija taip pat paliekan
ti Amerikai iniciatyvą sprendžiant Vi
dur. Rytų problemas, nes ji turinti dau
giau įtakos ir svorio.
Apie nusiginklavimo išlaidų mažinimą

Britanijos gynybos išlaidos turi derin
tis prie bendro ūkiškojo pajėgumo. Apkar
pant išlaidas kitose srityse, gynybos išlai
dos taip pat turi prisiimti savo dalį. Ne
teisinga būtų statyti stiprias militarines 
pajėgas ant silpnų ekonominių kojų. Bet 
reikia sekti Varšuvos pakto apsiginklavi
mo eigą ir darytis atitinkamas išvadas.
Kur didžiausia pasaulio taikos grėsmė?

Viduriniai Rytai ir Afrika. Pats di
džiausias pavojus, taikai yra Vid. Rytuose. 
Afrikos konfliktas gali apsiriboti jos že
mynu, o Vid. Rytai sudaro pasaulinę grės
mę. Britanija pati viena čia nieko negali 
padaryti. Ji daugiau reiškiasi per Euro
pos Bendruomenę (Devynių pareiškimas 
pripažinti teises egzistuoti Palestinai ir 
Izraeliui). Vadovaujantį diplomatinį vaid
menį atliekanti JAV vyriausybė.
Apie Sovietų kariškąją galybę

Britanija rimtai seka karinių jėgų ba
lansą tarptautinėje plotmėje. Bet reikia 
pabaidyti atsistoti Soivetų S-gos padėty
je. Ji neužmiršta 1941 metų. Ji stengiasi 
su kaupu apsidrausti. Ministras galvoja, 
kad sovietai nesiruošia ofenzyviniam 
vaidmeniui prieš Vakarus, bet jie nori tu
rėti karišką galybę, kuria galėtų paremti 
savo diplomatinę ir ideologinę strategiją. 
Jie turį pakankamai jėgos pradėti rizikin
gą užsienio politiką, jei to panorėtų. Ry
šium su tuo E'ritanija neturinti atsisakyti 
'branduolinių ginklų. Iš kitos pusės — Šiuo 
metu nesą reikalo pradėti turimąsias gink
lų atsargas didinti ar keisti.
Apie eurokomunizmą

Jei Prancūzijoje ar Italijoje komunistai 
demokratiniu keliu ateitų į valdžią, Vaka

SeįitiįnioS DIENOS
— Rugsėjo 16 d. nuo širdies atakos Pa

ryžiuje mirė legendarinė dainininkė Ma
ria Callas (53 m.).

— Japonija nutarė nebepirkti Concorde 
lėktuvų, kaip buvo anksčiau numatyta. 
Priežastis — per didelis triukšmas.

— Nenorėdama atsilikti nuo Sovietų S- 
gos, JAV vyriausybė planuoja padidinti 
gynybos išlaidas 3 procentais.

— Dienraštis „Times“ (rugs. 17 d.) sa
vo įžanginiame straipsnyje siūlo, kad bri
tų vyriausybė suteiktų Vatikano Apašta
liškajam delegatui nuncijaus titulą, kuris 
prilygsta ambasadoriaus padėčiai.

— Canterbury arkivyskupas dr. Coggan 
su palydovais išvyko į Maskvą ir Armėni
ją.

— „Sunday Times“ suorganizuoto pla
taus masto apklausinėjimo duomenys pa
rodė, kad prof, sąjungos Britanijoje turi 
daugiau galios, negu parlamentas.

— „Tiesa“ įsidėjo Granwicko darbinin
kų streiko aprašymą. Nuotraukoje rodo
ma policininkų kova su darbininkais.

— Lenkijos vyskupai išleido tikintie
siems laišką, kuriame reikalauja, kad ra
dijas ir televizija galėtų būti naudojami 
religiniams reikalams.

— Rytų Vokietija paleido 90 politinių 
kalinių. Juos išpirko Vak. Vokietija, su
mokėdama apie 50.000 DM už kiekvieną. 
Kasmet tokių kalinių išperkama apie 
1.000.

— „Izvestijos“ rašo, kad Honolulu psi
chiatrų konferencijoje, kurioje sovietai 
buvo pasmerkti už psichiatrijos piktnau- 
dojimą, balsavimą nulėmė „keli krimina
listai ir protiškai nesveiki žmonės“.

— Tomas Venclova, atėmus iš jo Sovie
tų S-gos pilietybę, įsigijo Lietuvos užsie
nio pasą.

— Spalio 9-11 d. d. Britanijos užs. reik, 
ministras dr. Owen lankysis Maskvoje.

— Sovietų lakūnas sumušė pasaulinį 
aukščio rekordą, pakildamas MiG 25 lėk
tuvu 123.522 pėdas.

— Kubos prezidentas Castro pasisakė 
prieš kiniečių per didelį Mao garbinimą 

rai neturėtų jų ignoruoti. Ministro pagei
davimas esąs matyti Prancūzijos socialis
tus kaip stipriausią elementą vyriausybė
je. Tas pats liečia ir Italiją. Jis pasisako 
esąs prieš kiekvieną judėjimą, kuris nėra 
demokratiškas. Eurokomunizmas Šiuo me
tu esąs plačiai diskutuojamas, bet dar 
nesą paaiškėję jo demokratiniai įsiparei
gojimai. Reikia laukti ir stebėti.

Be visos eilės kitų klausimų ministras 
pasisakė esąs kovotojas už žmogaus tei
ses. „Aš tvirtai tikiu į žmogaus teisių rei
kalą. Pagrindinė žmogaus teisė yra turėti 
maisto ir pastogę, būti apsaugotam nuo 
bado ir ligų“. (Jis nieko neužsiminė apie 
žodžio, spaudos ir sąžinės laisves, turbūt 
laikydamas jas savaime suprantamu da
lyku).

Pasikalbėjimo pradžioje ministras apie 
Britaniją šitaip pasisakė:

„Atrodo, kad yra tendencija sumažinti 
britų Bendruomenės (Commonwealth) 
svarbą. Mūsų komerciniai interesai tebe
siekia visą pasaulį. Mes esame prekybi
ninkų tauta. Todėl moraliniu atžvilgiu at
siranda didelis pavojus, jei tauta nustoja 
rūpintis nepritekliais, lygybe ir žmogaus 
teisėmis pasaulyje. Toji bendruomenė, 
kurios galvojimo pagrindas yra „Rūpin
kis tik savim“, greitai nustoja rūpintis ir 
savo krašto problemomis.“

NAUJA PARTIJA
Neseniai buvo minėta, kad Britanijos 

komunistų partija gali suskilti. Dabar tai 
yra jau įvykęs faktas. Užkietėjusių par
tijos narių dalis, kuri nepripažįsta euro
komunizmo ir pritaria Maskvos linijai, 
įsteigė atskirą partiją ir ją pavadino 
„Naujoji Komunistų Partija“.

Tos partijos sekretorius Sidney Freude 
skelbia, kad senoji partija buvo susi
kompromitavusi. Ji nepajėgusi pravesti 
nei vieno kandidato į parlamentą ar vie
tos savivaldybes, partijos organo (Mor
ning Star) prenumerata nuolat kritusi, 
jaunųjų komunistų įlyga sunykusi, akty
vių narių buvę tiktai apie 6-8.000. Naujo
ji partija pasekusi Australijos ir Švedi
jos partijų keliu. Ten taip pat buvusios 
įsteigtos partijos, kurios, kartą perėmu
sios valdžią į proletariato rankas, jos 
daugiau nebeatsisakysiančios. Tie, kurie 
galvoją, kad skilimas priartinęs komunis
tų partijos galą, smarkiai apsirinką. Ta
čiau ligšiolinė partijos vadovybė savo 
komunikate paskelbė, kad atskilėliai te
sudaro tik nežymią mažumą.

Sovietų Sąjunga, nors ir simpatizuoja 
atskilėliams, bet, nežinodama, kaip visa 
tai pasibaigs, teberemia ir senąją parti
ją.

ir papeikė jų santykius su britų konser
vatoriais.

— Praėjusiais metais Anglijoje pirmą 
kartą daugiau žmonių susituokė civilinės 
metrikacijos įstaigose, negu bažnyčiose. 
Iš viso susituokė 358.000 porų (22.000 ma
žiau, negu prieš metus).

— Lietuvoje bus išleistas dviejų tomų 
dokumentų ir medžiagos rinkinys apie 
Sov. S-gos užsienio politiką. Pirmasis to
mas (1971-1974 m.) jau pasirodė.

— Klaipėdos Duonos kombinatas ruo
šiasi pradėti kepti krekerius (nesaldžius 
sausainius, angliškai — crackers).

— Praėjusių metų rudenį Krokuvoje at
kurtas milžiniškas Žalgirio paminklas, 
kurį Hitlerio kariuomenė buvo sunaikinu
si.

— Spaudoje keliamas klausimas, kad 
kandidatas i britų parlamentą turėtų mo
kėti užstato ne £150 kaip iki šiol, bet 
£1.000. Šis užstatas prarandamas, jei ne
surenkama vieno aštuntadalio rinkimuose 
dalyvavusiųjų balsų.
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Kaip mes stovyklavome ?
J. Maslauskas 

Sekmadienis
11 vai. visa stovykla žygiuoja Sodybon 

išklausyti Mišių, kurias atnašauja kun. 
V. Kamaitis. Prie Sodybos kryžiaus įreng
to altoriaus patarnauja skautai A. Kups- 
tys ir E. Janulevičius. Rajono kapelionas 
kun. A. Geryba pasako jausmingą pa
mokslą. Didelė jaunimo dalis priima Ko
muniją.

Vakare įvyksta ypatingas laužas, ka
dangi dalyvauja kaimynystėje stovyklau
jantieji anglai skautai-ės su vadovais.

ir A. Vilčinskas

nies ap'švieston laužavietėn, nešdami kry
žių ir ąžuolo lapais papuoštą vainiką. Ro
mas Joselskis skaito eilėraštį, skirtą bro
liams, paaukojusiems gyvybę ant Tėvynės 
aukuro. Tylos minute pagerbiami broliai 
ir sesės, kritusieji Sibiro taigose ir Tėvy
nėje. Po laužo stovyklautojai ir svečiai 
renkasi vėliavų aikštėje pamaldoms, ku
rias laiko kun. V. Kamaitis ir kun. A. 
Putce. Žvakių šviesoje prie beržinio alto
riaus išklausome Mišių. Savo maldomis

Stovyklos vadovybė

Svečiai apžiūri stovyklą, domisi gražiai 
papuoštu stalu.

Pirmadienis
Antrąją stovyklavimo savaitę pradeda

me su kun. A. Putcės pašnekesiu skautiš
ka tema: Dievui, Tėvynei ir Artimui. Po 
pietų daugiau svečių: PLJS pirmininkė G. 
Juozapavičiūtė iš Kanados ir IV PU kon
greso komiteto pirmininkas A. Šmitas iš 
Vokietijos. R. Baltrušaitytė ir G. Juoza
pavičiūtė padaro pranešimą apie išeivijos 
Lietuvių jaunimo veiklą, PU Sąjungą ir 
sekanti PU kongresą (1979 m. D. Brita
nijoje ir Vokietijoje). Iškyla klausimas 

Sportas ir žaidimai

dėl DBL Jaunimo Sąjungos steigimo. 
Vyksta gyvos diskusijos, nes atsiranda 
nuomonių prieš ir už. Tuo pačiu metu A. 
Šmitas supažindina vokiškai kalbantį jau
nimą su BUS, VUS ir Kongreso komite
to darbais.

Vakare laužas skirtas Tėvynei — su 
specialiai pritaikytomis dainomis ir dekla
macijomis. Stovyklautojai žygiuoja ug- 

Gimtadienis

prašome Dievo palaiminti pavergtuosius. 
Antradienis

Vėl darbo įtempta diena. Šio ryto litua
nistinę temą pristato stovyklos viršininko 
pavaduotojas R. šova: Tautinės aspiraci
jos. Pašnekesys sudomina klausytojus, il
gai tęsiasi diskusijos.

Po pietų — skautų patyrimo egzaminai, 
dainavimo ir lietuvių kalbos pamokos, 
sportas ir kiti užsiėmimai.
Trečiadienis

Paskutinė stovyklavimo diena. R. Šova 
praveda stovyklos įvertinimą. Išklausomi 
stovyklautojų pageidavimai ir pasiūlymai 

ateičiai. Kitos stovyklos turėtų turėti dar 
įvairesnes ir pilnesnes programas. Atrodo, 
kad jaunimas pageidautų steigti savo or
ganizacijas ir norėtų prisidėti prie bend
ros veiklos.

Pastovyklėse vyksta skautiški egzami
nai, duodami įžodžiai. A. šovaitė duoda 
įžodį ir gauna patyrusios skautės kakla
raištį. Brolių pastovyklėje 6 jaunuoliai 

duoda skautų įžodį (M. Drulis, R. Josels
kis, M. ir M. Siliai, A. ir V. Vaižgauskai). 
Iš vilkiukų lį skautus pereina P. Maslaus- 
kas ir G. Šova.

Stovyklaujančio jaunimo pritarimu, pa
siųsti sekančio turinio linkėjimai per Ra
dio Liberty:

„Mes, lietuvių jaunimas, susirinkęs Lie
tuvių Sodyboje, Headley Parke, Anglijo
je, sveikiname jus, Lietuvos jaunime, ir 
jungiamės su jumis visų lietuvių siekime 
išlaikyti lietuvybę ir atgauti laisvę ir ne
priklausomybę lietuvių tautai.“

Popietinėmis valandomis atvyksta dar 
daugiau svečių: Studijų Savaitės dalyviai 
ir Los Angeles jaunimo ansamblis „Spin
dulys“. Taip pat atvažiuoja skautų rėmė
jai ir stovyklautojų tėveliai. Los Angeles 
ansamblis Sodybos pievoje šoka tautinius 
šokius ir dainuoja liaudies dainas. Visus 
žiūrovus žavi tautiniai drabužiai, dainos 
ir šokiai.

Vakarop visi renkasi vėliavų aikštėje 
stovyklos uždarymui. Styvyklautojus ap
supa svečiai. Visus sveikina stovyklauto
jų vardu s. S. B. Vaitkevičius. Kviečiamas 
tarti žodį J. E. vysk. A. Deksnys. Trumpą 
kalbą pasako Lietuvos Atstovas V. Balic- 
kas. Pasigirsta malda „Marija, Marija“ 
ir, visiems giedant Lietuvos himną, pas
kutinį kartą nuleidžiamos vėliavos.

Renkamės laužavietėje. Paskutinį šios 
stovyklos laužą pakuria Lietuvos Atstovas 
V. Balickas. Pasigirsta dainos ir pasirody
mai. Nuolaika maloni, prie dainų prisi
jungia Los. Angeles jaunimas ir kiti sve
čiai. Paskutinį kartą girdime „Ateina nak
tis“..., laužas gęsta, svečiai skuba į auto
busus. Buvo malonu ir linksma, bet lai
kas skirtis.
Post scriptum

Stovykloje jaunimas turėjo progos su
sipažinti su Lietuva, mūsų kalba ir istori
ja. Padaryta pradžia, bet to neužtenka. 
Būtų labai gaila, jei grįžus į namus, jauni
mas neturėtų progos savo žinias pagilin
ti. Tikimasi, kad kolonijų veikėjai tęs 
pradėtąjį darbą ištisus metus iki sekan
čios stovyklos.

Tikras skautiškas ačiū visiems stovyk
los rėmėjams ir darbuotojams. Budėkime!

„ AUŠRA44
(Ar. <»)

BALTARUSIJOS LIETUVIAI IR 
RETOROMANAI

Prof. T. Ivanauskas, kilęs iš E'altarusi- 
jos TSR, ne vietinės reikšmės mokslinin
kas, ir būdamas įtakingas, drįso viešai 
protestuoti prieš rusinimą lietuvių tauti
nės mažumos Baltarusijoje. Kai jis krei
pėsi į atitinkamas įstaigas Minske, reika
laudamas lietuviškų mokyklų atidarymo, 
jam atsakė, kad „čia taivo asmeniškas iš
sigalvojimas“. Vyko Baltarusijos lietuvių 
delegacijos tuo pačiu reikalu su pareiški
mais, kuriuose būdavo iki 2.000 parašų. 
Joms atsakymas jau buvo kitoks: „Dėl 
saujelės lietuvių .mes mokyklų neatidary
sime“.

Kiek dabar yra Baltarusijoje lietuvių? 
Po karo jų liko mažiausia 50 tūkstančių. 
Dėl nepalankių gyvenimo sąlygų jų skai
čius dabar sumažėjęs, bet ne tiek, kiek 
rodo vietinė statistika. Pagal 1959 metų 
gyventojų surašymo duomenis Baltarusi
jos TSR nerasta nė vieno lietuvio (?!). 
Tik dabar Mokslas ir gyvenimas atrado 
jų tuomet buvus. 8,4 tūkstančio (M ir G, 
1972 m., Nr. 2). Pagal tuos pačius M ir G 
duomenis Ukrainos TSR 1970 metais lie
tuvių buvo 10,7 tūkstančio, o Baltarusijos 
TSR tik 8,1 tūkstančio (straipsnio auto
rius Adlys). Įdomu pastebėti, kad drg. 
Adlys Ukrainoje rado daugiau lietuvių, 
negu Baltarusijoje.

Kiek iš tikrųjų dabar yra IBialtarusijos 

J. Kuzmionis

Lauksmo sode
Ieškau tarp pušų, beržų kietų kamienų 
gyvo ženklo, įrašo ar pėdsakų.
Krintančius lapus kankorėžius renku 
ir tarp jų blaškausi svetimas ir vienas. 
Galvą priglaudžiu prie tylinčios žievės, 
gal berželis sulinguos, šakas išties.

Varva į rankas pušies sakai kaip skausmas. 
Varva kaip sidabro ašaros sula.
Klausosi širdies plakimo tyluma, 
su manim alsuoja gyvas girios skausmas. 
Medžių ir šniokštimo aš dalis esu, 
kaip šakas užlaužęs, jiems rankas tiesiu.

Ir suplūsta džiaugsmas į mažutę širdį, 
ir pripildo ją netylanti giesmė: 
sodas — įkvėpimo ir rimties versmė, — 
gėlės širdį jaučia, miškas šauksmą girdi... 
Aš — menka dalelė visatos didžios, 
su audrom daužausi, ramybe gaubtuos.

Kai širdis sudundo, klausės naktys juodos, 
jautė vėjai, žvaigždės, kad su jais esu.
Ilgesiu erdvių gal vienas gyvenu, — 
žvirgždo plynių užgožti keliai pabodo. 
Argi klydo Putinas, Vienažindys, 
girių ošiančių šventos Alkos žynys?!

TSR lietuvių, nežinome. Pagal neoficia
lius aipskaiičavimus jų turėtų būti apie 
30.000.

Ar lietuvių „saujelė“ turi teisę turėti 
mokyklas, kuriose jų vaikai būtų mokomi 
gimtąja kalba? Palikime nuošalyje Tary
bų Sąjungos konstituciją, kuri šią teisę 
garantuoja. Pasvarstykime (klausimą ki
tu atžvilgiu, būtent, pažiūrėkime, kaip šis 
klausimas sprendžiamas kitose ’šalyse. 
Imkime pirmiausia kaimyninę socialisti
nę valstybę Lenkiją. Pagal ofiicalius Len
kijos duomenis įSeinų-Suvalkų krašte gy
vena 6 tūkstančiai lietuvių (iš tikrųjų jų 
ten yra daugiau). To krašto lietuviai tu
ri pilną vidurinę mokyklą Punske ir ke
liolika aštuonmečių (bei pradinių mokyk
lų (visuose lietuviškuose kaimuose veikia 
tik lietuviškos mokyklos). Seinuose vei
kia lietuvių visuomeninė kultūros drau
gija, Punske — dainų bei šokių ansamb
lis. Kai kurie kaimai turi savo chorus, 
prie mokyklų kaimuose yra lietuviškos 
bibliotekos-skaityklos. Kiek iš viso Lenki
joje yra lietuvių (jų yra Varšuvoje, Vroc
lave ir kituose miestuose), tikrai nežino
me. Prie anų 6.000 pridėkime dar 6.000. 
Beveik visur, kur lietuviai Lenkijoje gy
vena, veikia lietuvių visuomeninės kultū
ros draugijos skyriai, lietuviškos Skaityk
los, suorganizuota saviveikla, lietuvių 
kalbos pamolkos. Lenkijoje lietuviai lei
džia net du laikraščius. Aušra eina jau 
nuo seniau, o neseniai pasirodė Varsnos.

Kodėl negalima pasekti socialistinės 
Lenkijos pavyzdžiu?

Imkime kitą mūsų kaimyninį kraštą — 
Kaliningrado sritį. Kaip jau minėta, se
nųjų gyventojų lietuvių Kaliningrado sri
tyje po Antrojo pasaulinio karo nebeliko. 
Dabar ten gyveną lietuviai yra atvykėliai 
po karo. Pagal to paties dng. Adlio duo
menis (Mokslas ir gyvenimas, ten pat) 
Kaliningrado srityje dabar gyvena 25.000 
lietuvių. Kokias lietuviškas įstaigas jie 
turi? Ogi — jokių! Jokių lietuviškų mo
kyklų, jokių kultūrinių įstaigų. Prieš 
kiek laiko švietimo ministras Gedvilas 
privačiai skundėsi: „Daug dėjau pastan
gų atidaryti lietuviškas mokyklas Kali
ningrado srityje, bet nieko iš to neišėjo“.

Ta pati padėtis yra Latvijoje, kur pa
gal 1970 metų gyventojų surašymo duo
menis gyvena 40.000 lietuvių, čia irgi jo
kių lietuviškų mokyklų ir jokių kultūri
nių (įstaigų nėra. Mėginta Rygoje atidary
ti bent lietuvišką klubą, kur lietuviai ga
lėtų poilsio metu susirinkti ir kultūrin
gai praleisti laiką. Leidimas atidaryti to
kį klubą negautas. Tuo tarpu prieš karą 
Latvijoje veikė tokios lietuviškos mokyk
los: Rygoje — vidurinė mokykla (gimna
zija), dvi mokyklos 4 klasių ir viena 7 
klasių, o provincijoje trylika mokyklų 4 
ir 7 klasių. Negi dabar, esant tarybų val
džiai, mus Skriaustų tikrieji broliai lat
viai? Aišku, kad direktyvos eina iš kitur. 
Lygiai kaip ir Baltarusijos lietuvių per
sekiojimas yra diriguojamas iš aukščiau, 
o ne vien Minsko valdžios danbas.

Kaip reikėtų tvarkyti kalbų reikalus 
daugiatautėse valstybėse (Tarybų Sąjun
ga yra daugiatautė valstybė), gali paro
dyti Šveicarijos pavyzdys. Visiems gerai 
žinoma, kad Šveicarijoje gyvena trys tau
tos ir yra trys oficialios (valstybinės) 
kalbos: vokiečių, prancūzų ir italų. Bet 
vargu ar daug kas žino, kad Šveicarijoje 
gyvena dar ketvirtoji tauta — retomanai, 
kurios kalba neseniai, 1937 metais, pripa
žinta irgi valstybine. Vadinasi, Šveicari
joje yra keturios valstybinės kalbos.

Kas tie retoromanai ir ikėk jų Šveicari
joje yra?
Retoromanai yra kelių giminės tauta, ku

ri prieš 2000 metų buvo Romos užkariau
ta, vėliau germanizuota ar suitalinta. Bet 
dalis jų dabar gyvena Šveicarijoje, Gri- 
sonų kantone, sudarydami gerą trečdalį 
visų (137.000) to kantono gyventojų. Re- 
toromanų (buvo: 1870 m. — 31.000, 1880 
— 38.705, 1930 — 44.200 ir 1950 — 48.862.

Su lietuviais 
pasaulyje

MIRĖ PLK. J. TUMAS

Rugpiūčio 2 d. Chicagoje mirė Lietuvos 
nepriklausomybės kovų dalyvis, savano- 
ris-kūrėjas pik. Juozas Tumas, sulaukęs 
84 metų.

1934-40 m. vadovavo II-jam pėstininkų 
pulkui Šančiuose. Pirmojo bolševikmečio 
metais buvo suimtas, o karui prasidėjus 
atsidūrė Červenėje, kur buvo šaudomi ka
liniai, bet pasislėpė ir išliko gyvas, už 
nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas or
dinais ir medaliais.

LIETUVIAI FILME

Chicagos lietuviai dalyvavo filme 
„F. I. S. T.“, kurio centrinė figūra yra 
prof, sąjungų vadas vengras, vedantis lie
tuvaitę. Juos vaidina aktoriai S. Stallone 
ir Melinda Dilon.

Filmo kūrėjai, norėdami sustiprinti 
jaunosios lietuviškumą vestuvėse, kreipė
si .į generalinę konsulę J. Daužvardienę. 
Tautinių šokių vadovės L. Braždienė ir N. 
Pupienė sukvietė 'šokėjus į Jaunimo Cent
rą, kur filmuotojai pasirinko 12 jaunimo 
bei vyresniųjų atstovų. Jie visi nemoka
mai buvo nuskraidinti iš Čikagos į Dubu
que, Iowa, gavo po £50 dienpinigių ir dar 
po £100 už kiekvieną filmavimo dieną. 
Dr. R. Šilkaitis nusivežė lietuviškų vestu
vių nuotraukų, puošmenų, tautinių raštų, 
net raguolį ir lietuviškos duonos. V. Stan
kuvienė ir T. Kuzienė parūpino rūtų, iš 
kurių buvo nupintas vainikėlis jaunajai. 
Lietuviai į vestuvių scenas buvo įjungti 
lauke, šventovėje ir salėje. Su kitais ves
tuvių svečiais jie šoko Suktinį, lingavo 
Klumpakojo taktam Filme taipgi panau
dota melodija „Noriu miego“. Nors filma
vimas užtruko visą dieną, pačiame filme 
šios filmos tesudarys tik porą minučių.

SPORTININKĖS NEŠUKAITYTĖS
Kanados individualinėse varžybose pui

kiai pasirodė Glorija Nešukaitytė, pasie
kusi keturis finalus, iš kurių du laimėjo. 
Ji tapo meistere 15 metų amžiaus grupė
je ir laimėjo dvejetus su C. Johnson 17 
metų grupėje. Antroje vietoje liko 17 m. 
mergaičių vienete ir mišriose dvejetuose.

Kanados stalo teniso federacija paskel
bė praėjusiųjų metų geriausią dešimtu
ką, kuriame figūruoja 4 lietuvaitės, kurių 
3 yra seserys Nešukaitytės: Violeta — 2- 
ra, Glorija — 3-čia ir Flora — 8-ta. Biru
tė Plučaitė užima 51-ją vietą.

LIETUVIS VAIDINA DISRAELĮ

Filmų ir dramos teatro aktorius George 
Mikeli (J. Mikelaitis) Plymouth Athe
naeum teatre vaidina garsųjį Anglijos mi
nistrą pirmininką Benjaminą Disraelį. 
Aktorius sakosi šį sunkų vaidmenį gerai 
įsisavinęs ir esąs juo patenkintas.

Šia proga pažymėtina, kad George Mi
keli neseniai dalyvavo TV filmo „Martin 
Hartwell“ pastatyme. Ten jis vaidina la
kūną M. Hartwell, kuris 1972 m. buvo pri
verstas nusileisti Kanados sniegotoj šiau
rėj. Ten jis išbuvo 33 dienas, ir išliko gy
vas valgydamas žuvusios bendrakeleivės 
kūno dalis. Filmas netrukus žada pasiro
dyti BBC televizijos ekrane.

Per pastaruosius 20 metų jų kasmet pri
augdavo vidutiniškai 460 žmonių. Jie tu
ri savo kalba pradžios mokyklas, kurių 
vyresnėse klasėse mokoma dauigau vo
kiškai, bet pirmus trejus metus vaikai 
mokosi tik retoromanilškai. Kai Lietuvoje 
caro laikais buvo draudžiama spauda, re- 
toramanai turėjo net 5 savaitinius ar mė
nesinius laikraščius. Paskelbus retoroma- 
nų kalbą valstybine, mažytė tauta turi vi
sas galimybes kultūriškai augti.

Ką bendro turi Baltarusijos TSR lietu
viai ir Šveicarijos retoromanai? Ir vienų, 
ir kitų yra nedaug. IEet tuo tarpu, kai vie
ni (retoromanai) laisvės sąlygose išaugo 
per šimtą metų nuo 31 iki 49 tūkstančių, 
kiti (Baltarusijos TSR lietuviai), tautiš
kai diskriminuojami, greitai tirpo — nuo 
50 iki 30 tūkstančių per pastaruosius ne
pilnus 30 metų.

Kodėl nutarta nutautinti Baltarusijos 
lietuvius? Kodėl neleista jiems gyventi ir 
likti lietuviais toje žemėje, kurioje nuo 
amžių gyveno jų protėviai? Vilniaus ir 
kiti mokslininkai renka žinias apie bu
vusio Vilniaus krašto tarmes (Zietelos, 
Lazdūnų ir kitas). Renka dėl to, kad jos 
miršta. O kodėl jos negalėtų gyventi? Ne
sinori tikėti, jog kai kas jaučia malonu
mą, matydamas mirimą, o bijosi gyveni
mo. Steigiami rezervatai retų gyvulių ir 
paukščių veislei išlaikyti. Kodėl negalėjo 
būti toks rezervatas sudarytas Zietelos 
lietuviams išlaikyti? Vieno tik reikėjo — 
lietuviškos mokyklos, ir lietuvybė ten be
matant būtų atgijusi.

Kodėl Šveicarijos valdžia palaiko reto- 
romanus? Gal dėl to, kad retoromanų kal
ba yra tikroji lotynų kalbos duktė. Bet 
juk lietuvių kalba yra pati seniausia iš 
gyvųjų Europos kalbų ir viena iš turtin
giausių. Kodėl jos nepalaikyti, kodėl ne
išlaikyti Baltarusijos TSR lietuvių tar
mių? Juk kalbininkai tvirtina, kad tar
mėse yra sukrauti didžiuliai kalbos tur
tai. (ELTA)
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Opozicija Tarybų Sąjungoje ČIKAGA - 3
Visi esame girdėję apie tarybinius disi

dentus, apie jų atviras protesto akcijas, 
apie persekiojimus, kurių jie susilaukia 
iŠ valdžios už savo veiksmus. Kaip mes 
tais disidentais besididžiuotumėme, kaip 
juos beužj austume, visgi sąmonės gilumo
je dažnai galvojame apie juos kaip nar
sią, bet mažai galingą jėgą, kaip saujelę 
išskirtinų asmenų, kurie nėra charakte
ringi tarybinės visuomenės visumai ir ku
rie, kaip sakoma, nedaro oro šalies politi
niame bei visuomeniniame gyvenime.

Ši pažiūra, mano manymu, yra giliai 
klaidinga. Tiesa, atvirų disidentų, tų, ku
riuos galime stebėti visuomenės paviršiu
je, Tarybų Sąjungoje iš tikrųjų yra ne
daug. Tikrai nedaugiau 20.000, jei skai-

Dr. A. Štromas
čiuoti tuos 10.000, kurie šiandieną yra 
TSRS politiniai kaliiiai, ir tuos likusius, 
irgi apie 10.000, kurie kad ir nesėdi kalė
jimuose bei psichiatrinėse ligoninėse, bet 
dalyvavo protesto akcijose ar kituose ne- 
konformistiniuose politiniuose veiksmuo
se, buvo vienu ar kitu būdu valdžios už 
•tai persekiojami ar priversti palikti savo 
kraštą ir tapti nauja tarybine emigracija 
Vakaruose. Šaliai, turinčiai 250 milijonų 
gyventojų, tai tikrai nedidelė proporcija. 
Tačiau nuostabu, mano manymu, ne tai, 
kad atvirų disidentų TSRS maža, bet kad 
jų aplamai atsiranda šioje totalitarinėje 
valstybėje.

Disidentų jėga ir svarba Tarybų Sąjun
goje išreiškiama ne tiek absoliučiais skai
čiais, kiek jų reprezentatyvumu savo vi
suomenei. Reikia suprasti, kad šiandieni
niai atvirieji disidentai yra ne kas kita, 
kaip vakarykščiai intrastruktūriniai disi
dentai, t. y. žmonės, kurie bandė opozici
niai veikti ir reikštis sistemos viduje, bet 
kurių tokio pobūdžio veiklos sistema ne
galėjo toleruoti ir todėl išmetė juos iš sa
vo sąstato, ir tokiu būdu pervedė iš intra- 
struktūrinių j atvirus disidentus. Tokį ke
lią iš intrastruktūrinių .į atvirus disiden
tus praėjo ir Solženicynas su Sacharovu, 
ir mūsų Jonas Jurašas su Tomu Venclo
va, praėjo ne tiek savo valia, kiek pačios 
valdžios sprendimu. Jau iš to vieno ma
tome, kad atvirieji disidentai nėra kokia 
tai izoliuota ar speciali tarybinės visuo
menės grupė, 'bet tik labiausiai radikali 
ar labiausiai jautrias režimui vietas savo 
veikla sistemos viduje palietusi plačiosios 
tarybinės visuomenės dalis, atstovaujanti 
jos visumai. Andriejaus Amalriko, žino
mo rusų disidento, žodžiais tariant, disi
dentai atvirai išreiškia tai, ką visi kiti ta
rybinės visuomenės nariai patylomis ma
no.

Reikia suprasti, kad šiandieną tarybi
nėje visuomenėje neliko nei vieno žmo
gaus, kuris būtų nuoširdus marksistas ar 
komunistas, kuris nor per nago juodymą 
■tikėtų į tą santvarką, kuri Tarybų Sąjun
goje viešpatauja. Galima drąsiai teigti, 
kad šiandieną visi Tarybų Sąjungos žmo
nės yra vienokio ar kitokio laipsnio disi
dentai arba, cituojant kitą garsų rusų di

Kili,r r aso
Ne tik Britanijos, bet ir žymiai gauses

nės lietuviškosios bendruomenės rūpinasi 
savo ateitimi. Štai „Mūsų Pastogė“ (Nr. 
36) savo įžanginiame straipsnyje apie 
Australijos lietuvius šitaip samprotauja:

„Išvykdami iš Lietuvos viską buvome 
praradę ir tik džiaugėmės gyvi išlikę ir 
guodėmės viltimi kada nors atkovoti Lie
tuvą ir joje sugrįžus lengva širdimi nu
mirti. Bet per trisdešimt metų daug kas 
apsivertė priešingai, negu tikėjomės: mū
sų viltys greit sugrįžti neišsipildė, o pra
dėjus gyventi naujose sąlygose, užvaldė 
noras pirmiausia atsistoti ant kojų, vėliau 
jis virto troškimu pralobti. Ir taip pasi- 
šventus šiam stabui, visa kita pasidarė 
antraeiliais dalykais — lietuvybė, lietu
viška šeima, tautinė veikla... Iš dešimties 
tūkstančių šiame krašte aktyvių lietuvių 
tepaliko vos keli šimtai, kuriais ir remia
si visa visuomeninė bei kultūrinė veikla. 
Ir kas tie veikėjai? O kaip tik tie idealis
tai, kurie nuo pat pradžios iki dabar tebe
gyvena tuo lietuvišku idealu, neprasigy
venę, nepralobę, bet už tat savo jėgas ir 
kūrybines galias atidavę tautinei veiklai. 
Už tat ir tokių šeimos lietuviškos, ir vai
kai išauginti sąmoningais lietuviais. Deja, 
idealistai reti, kaip ir brangakmenys že
mėje.

Atsisukime tik į mūsų priaugančią kar
tą: kiek iš mūsų jaunųjų kalba lietuviš
kai, galvoja lietuviškai arba kur angažuo
jasi? Dar mažesnis procentas, negu tų iš 
dešimties tūkstančių idealistų, kurie pali
ko idealui ištikimi iki galo. O tai atsitiko 
kaip tik dėl to, kad noras pralobti nustel
bė visa kita. Per tuos trisdešimt metų 
Australijoje ekonominės sąlygos buvo to
kios palankios, kad vienas dirbantysis ga
lėjo lengvai išlaikyti visą šeimą ir net įsi
gyti nesunkiai nuosavybę — namus ir ki- 
tokius būtinus dalykus. Tačiau pačios pa

sidentą Vladimirą Bukovskį, visi 250 mi
lijonų tarybinių žmonių yra šiandieną ša
lyje viešpataujančio režimo politiniai ka
liniai. Taigi, opozicija Tarybų Sąjungoje 
yra totalinė, o atviroji disidentija yra tik 
maža, tačiau reprezentatyvi tos totalinės 
opozicijos dalis, savotiška didžiulio disi
dentinio ledo kalno viršūnė.

žinoma, totalitariniame režime totalinė 
opozicija negali nesireikšti lojaliomis re
žimui elgesio formomis. Būdami realistai, 
ir žinodami, kad jų fizinės bei materiali
nės egzistencijos sąlygos pilnai priklauso 
nuo režimo, tarybiniai žmonės savo masė
je stengiasi siekti savo tikslų, nesueidami 
su režimu i atvirą konfliktą. IBetgi bet ku
rios, net pačios oficialiausios žmonių veik
los motyvacija Tarybų Sąjungoje i'š pa
grindų prieštarauja tai motyvacijai, ku
ria pagrįstas pats režimas. Taip, netgi jo 
pačių ištikimiausių tarnų veiksmai šian
dieną diktuojami daugumoje savanaudiš
kumo. O tai veda į korupcijos klestėjimą, 
į grobstymų viešpatavimą, į tai, kad ofi
ciali politinė santvarka pradeda veikti tik 
savo veiksnių asmeninei naudai, o oficiali 
socialiniai-ekonominė sistema palaipsniui 
irsta. Kitais žodžiais tariant, tarybinė 
santvarka per jos pačios veiksmus vis la
biau nustoja būti funkcionali, palaipsniui 
dezorganizuojasi ir nustoja galimybės 
tvarkyti krašto reikalus.

Ši savanaudiška ir iš esmės destrukty
vi opozicija režimui yra pati masiškiau
sia. Į ją įtraukti kone visi tarybiniai žmo
nės, pradedant paprasčiausiais darbinin
kais ir baigiant aukščiauusiais valdinin
kais. Tačiau kuo labiau režimas tampa or
ganizaciniai bei ekonominiai nefunkciona
lus, tuo labiau yra skatinamos pozityvios 
reformistinės nuotaikos konstruktyvių vi
suomenės elementų, pirmoje eilėje, jos 
profesionalų tarpe. Ši profesionalų ir kon
struktyvių motyvų skatinama opozicija 
yra ne tik skaitlinga, bet ir įtakinga. Jos 
atstovai jau šiandieną užima aukštas vie
tas valdžios sistemoje. Jų tikslas yra pa
keisti egzistuojantį režimą tokiu, kuris 
būtų pagrįstas ne abstrakcija, bevaise 
ideologija, bet racionalumu, produktyvu
mu, profesionalumu. Šitoks tikslas su da
bartiniu režimu yra nesutaikomas. Todėl 
profesionaliai motyvuoti reformistiniai 
elementai siekia iš esmės ne reformų, o 
revoliucinio egzistuojančio režimo pakeiti
mo kitu, iš esmės nekomunistiniu režimu.

Reformistinių (o iš esmės revoliucinių) 
konstruktyvių visuomenės elementų tarpe 
yra ne vien tiktai profesionaliai, bet ir 
pilietiškai motyvuotų sluoksnių, šie pas
tarieji negali susitaikyti su vyraujančiu 
visuomenėj beteisiškumu, kūrybinės lais
vės suvaržymais, žmogaus teisių pažeidi
mais ir su antidemokratine komunistinės 
diktatūros politine sistema aplamai. Anks
čiau ar vėliau tokią pilietišką poziciją 
užima visi tie, kurie iš pradžių yra tik 
profesionaliai motyvuoti reformistai, nes 
jie 'bematant įsitikina tuo, kad šių pilieti
nių teisių nebuvimas yra pagrindinė kliū
tis jų profesionaliai-konstruktyviom min
tim laisvai reikšti, jas diskutuoti ir ban
dyti įgyvendinti praktikoje.

(bus daugiau)

stangos atsistoti ant kojų pažadino gobšu
mą, per kunį dingo visokie tautiniai idea
lai. Bepaliko tik vienas tikslas — kuo 
daugiau įsigyti, kuo daugiau susikrauti 
juodai dienai ar senatvei. Ir taip vaikui 
vos nusiritus nuo sterblės, motina vėl sta
čia galva puolė į darbą, kad kuo daugiau 
susikrovus. Namuose atsirado liuksusai, 
tačiau šeimoje įsiveisė dvasinis skurdas 
— vaikai išaugo gatvėje arba ant svetimų 
rankų, nes nei tėvui ,nei motinai nebuvo 
laiko su jais bendrauti, lietuviškoje dva
sioje auginti, bent tėvų kalbos išmokyti. 
Kitaip sakant, per savo nežabotą norą 
pralobti mes praradome savo vaikus ir 
patiems sau, ir bendruomenei, ir tautai. 
Tenka tik stebėtis, kad tokios tautiniai 
subrendusios emigracijos jau pirmoji kar
ta išaugo dalinai nelietuviška, o daugu
moje gal tik pusiau lietuviška -be savo 
identiteto, be tautinės ambicijos bei sąmo
ningumo. Tragedija prasidėjo nuo to, kai 
materialines gėrybes pastatėme aukščiau 
už dvasines bei tautines.

Visai nenuostabu, kad jau šiandien sto
vime prieš klausimą — ką darysime su 
savo bendruomeniniais namais, su mūsų 
bibliotekomis, su mūsų kultūriniu turtu, 
kai neturėsime įpėdinių? Kas tomis gėry
bėmis naudosis ir kas jomis domėsis? 
Mūsų spauda jau šiandien vos vos laikosi 
ir vargu ar ji ištvers dar bent 15-20 me
tų, nes mūsų jaunoji karta iš tiesų lietu
viškai beraštė — nebus kam skaityti ir 
juo labiau rašyti.

Nesinorėtų taip liūdnai kalbėti, bet ar 
yra kas giedresnio pasakyti? Tikriausiai 
taip nuslydome, kad už savo gerbūvį, už 
prabangą ir senatvės apdraudimą parda
vėme savo vaikus. Ar už tuos turtus, ku
riuos Išiandien turime, galėtume atpirkti 
tai, ką esame praradę?“

EDUARDAS CINZAS

Vieną popietį, netikėtai saulei prasiver
žus pro ją gaudančio rudens šlapius mai
šus, išskrendu į Montrealį. Lėktuve sė
džiu šalia simpatiško ir prancūziškai kal
bančio Kanados vaikino. Išsišnekame 
aipe viską, bet pagrindinė tema — Kana
da. Paskui, kai biocheminė rūgštelė atpa
laiduoja ne tik liežuvius, bet ir jausmus, 
susibičiuliaujame. Kelionė, kaip sakoma, 
vyksta gerai. Netoli Montrealio mano bi
čiulis pradeda šiaušti ūsus, bambėti ant 
jaukiai besišypsančio patarnautojo. Rei
kalas gana paprastas: patarnautojas atsa
kinėja jam angliškai. Bičiulis ir sakys: 
„Kodėl gi tu neatsakai man prancūziškai, 
kaip nuostatai reikalauja?“ O anas, nebe
tekęs kantrybės: „Jeigu ponas norit paro
dyti savo mokslą, galiu pakviesti kitą pa
tarnautoją, kuris susikalba ir japoniš
kai!“ E, broliai, galvoju, dėl niekų susika
binsite į apykakles, bet nieko nepakeisite: 
žmogaus kvailumas beribis. Paskui, jau 
būvėdamas Montrealyje, sužinojau, kad 
nuotaikos gana aštrios dėl tų nelemtų rin
kimų, kuriuose prancūziškai kalbantieji 
bandysią išstumti anglosaksus iš valdžios, 
mokyklų, įstaigų. Vargas su tais prancū
zais! Kažkada nukirto galvą karaliui, kad 
įgyvendintų laisvę-lygybę-brolybę, o da
bar, žiū, pradėjo švaistytis deržimordos 
lazda. (Bet tai tik netikėtai atklydusi 
mintis berašant, nekreipk dėmesio, Re
daktoriau.)

Montrealio skraid:|!ctėje muitininkas, 
vos žvilgterėjęs į mano pasą, kad pradės 
ploti per petį, juoktis. Ir aš, sako, flamas, 
Briuselyje gyvena mano senukai, atosto
gavau pas juos! Kadangi aš flamiškai ne- 
perdaug, tai ir aiškinu jam prancūziškai, 
kad Briuselis prancūziškai kalbantis mies
tas. O jis: taip, taip, žinoma, yra ir pran
cūziškai kalbančių. Nu, galvoju, tas ma
ras išplitęs visame pasaulyje! Atsišypsau 
nuo jo atbulas ir slenku į laisvąją (?) Ka
nadą. Staiga pamatau gražaus veido, žie
miniame palte sustingusią ponią. Bučiuo
ju rankutę ir prisistatau. Ponia Ilonė (vi
siškai ne lietuviškas vardas, bet gražiai 
tinkantis ir jos nelietuviškam grožiui) iš
veda mane į jau pradėjusį žiemoti Mont
real!, sodina į autovežimį. Namuose ran
dame barzdotą ir tvirtą jos vienintelį ir 
brangiausią Romą. Pasirodo, kad tai tas 
pats Romas, kuris kažkada gyveno Lon
done. Po vakarienės susėdome pokalbiui. 
Kadangi gražioji ponia — literatūros ži
novė, Romas žurnalizmui artimas, o aš ir
gi popieriaus kvapą mėgstantis, tai kalbos 
nepritrūkome iki pirmųjų gaidžių. Tai jų 
jaukioje troboje ir globoje išbuvau tas 
dvi Montrealio viešnagės dienas.

Sekantį rytą atvyksta jauna, grakšti, 
kaip voveraitė ponia Silvija ir jos nelais
vėn neseniai pakliuvęs Arūnas, kad paro
dytų man tą prancūzišką Montrealį. Važi
nėjam jau apsnigtomis gatvėmis, kalnais 
ir kloniais, taip nevykusiai išbarstytas 
Montrealis. Dairausi, bandau perprasti ne 
tik žmones, bet ir europietiškiausią Ame
rikos miestą. Pirmiausia pastebiu, kad Či
kaga turtingesnė ir namais ir autoveži- 
miais. Didžburžųjų vilos ant kalvelių — 
šaunios, bet kai nusileidi žemiau, 'kur pa
prasti mirtingieji gyvena, namai papras
tesni, be sodelių ir darželių. Architektū
ra — maišyta ir permaišyta, tačiau vis- 
tiek išlikusi prancūziškai grakšti, skirtin
ga nuo įprastinio anglosaksų sunkiasvo
rio. Pietaujame prancūziškame restorane. 
Tikrai prancūziškame, kur patarnautojai 
kalba pietiniu akcentu, apsirengę lyg ir 
senieniškai, o ant sienų neišvengiamos 
„senųjų gerųjų restoranų“ parudavusios 
nuotraukos ir piešiniai. Nepaisydami Ro
mo aikčiojimų, jaunųjų karvelių pora ir 
aš užsisakome burgundiškų sraigių. 
(Mėgstu tuos svieste keptus 'šiužukus, Ju
lė pripratino ir prie jų ir prie česnaku 
apibarstytų, konjaku palašintų vartės 
šlaunyčių.) Romas laukė, laukė, kol mes 
pradėsime blykšti apsinuodijimo kančio
se, o mes, kaip niekur nieko, tik užgėrėme 
vyneliu ir jau laukiame kito patiekalo. Po 
pietų, visi sveiki ir gyvi, vėl keliaujame 
rinkimų plakatais subjaurintomis gatvė
mis. Beje, vakare, kai jau ponios Ilonės 
draugėje vykstame į rūmą literatūros va
karonei, pastebiu ir tai, kad Montrealis 
neišmiręs, kad žmonių gatvėse pilnoka. Ir 
būreliais stovinėja prie europietiškų ka
vinių ir restoranų durų (koks skirtumas 
su Čikaga, kur restoranai daugiau pana
šūs į bunkeriuus!) ir plepa juokauja, 
kaip ir senoje geroje Europoje. Stebiu pa
sivaikščioti išėjusius ir džiaugiuosi, kad 
nėra ko baimintis, kad nereikia krūpčioti 
prieš tamsesnį kampą, kaip Čikagoje.

Puošnioje viešbučio salėje, kur vyksta 
Montrealio Akademinio sambūrio vakaro
nė, apdovanoja mano menkystę Vinco 
Krėvės vardo premija. O jau ponių dailu
mas, žemai, aukštai ir šonan iškirptų suk
nelių vaivorykštės! Vyriškoji kasta — kil
nūs, veidai šviesūs, eilutės tamsios, beis
bolai rankose ir jaukiai besisvečiuojan
čių šypsenos veiduose. Lyg ir nejauku 
man, Briuselio užmiesčio žmogeliui, bet 
stengiuosi nepasiduoti panikai. Susitinku 
mielą vaikiną, didį poetą Henriką. Vis dar 
storu, neužkimstančiu balsu, nepaliestas 
laiko, kaip ir tas juodas megztinis, kurio, 
turbūt, nedrįs paliesti ir Montrealio gra- 
boriai. Drąsai palaikyti (ir narsybei prie 

moterų, kaip Katiliškis sako) girkšnoju 
vodkos ir citrinų sunkos mišinį, o Henri
kas vaisvandenius. Nu, stebiuosi, skran
džio vėžiu sergi, ar kokį galą? Ne, atsako, 
nesergu, atsibodo, ir viskas. Taip ir išliko 
„sausas“ per visą vakaronę. Ir sekančią 
dieną, kai svečiavausi jo troboje, mane 
vaišino visokiais stiprumais, o pats — vėl 
vandenėlį. Ir man patarė. Gal, sakau, vė
liau...

Nu, grįžkime j viešbučio rūmų salę. Su
sipažinus ir sušilus, reikia eiti prie staliu
ko, kur laukia pilko šilko gražybėje besi
šypsanti ponia Ilonė. Priimu premiją, bu
čiuoju rankutę, išmykčioju kelis žodžius ir 
sprunku atgal į Henriko šešėlį. Jonynas 
skaito savo nuomonę apie „Arklį“. Geras 
vaikinas, atlaidus — pastebiu, kad jis daž
nai peršoka kai kurias eilutes puslapyje. 
Aišku, kaip diena, kad nutyli 'tai, kas pri
verstų mane parausti, o gal ir šaltu pra
kaitu apsipilti. Ir Henrikas paskaito iš
traukėlę iš „Arklio“. Aš sėdžiu kaip ant 
ugnies, bet nieko nepadarysi, reikia iš
tverti iki galo. Paskui — lietuviška links
mybė. Sutinku minioje ir Belgijoje buvu
sį mūsų kapelioną Trupučiuką. (Bene 
prieš dvidešimt penkerius metus, kai ge
rasis Dievo vyras pietaujant pagaliau su
tiko paragauti belgiškos rūgštelės „tik 
trupučiuką“, taip ir prilipo jam tas Tru
pučiukas ant amžių amžinųjų). Jau nebe 
asketiškas vaikinas, o apvalus klebonas! 
Ir dar vieną , ir dar kitą sutinku, pasišne
ku apie senuosius .laikus, kai dar Belgijos 
duoną valgėm, jos gardų alutį girkšno- 
jom. Vienas, buvęs Liuveno studentas, 
taip pasikeitęs bekopdamas technokratijos 
aukštumų laiptais, kad tikrai neatpaži
nau, turėjo vaikinas šventųjų laiškų au
toriaus pavardę paminėti. Žiū — ir Juo
zas su ponia! Tą tuoj atpažinau: nepasi
keitęs.

Širides kampelyje pasižadėjęs vėl ap
lankyti Montrealį, kupinas mielų įspū
džių, suku atgal į Čikagą. Likusios trys 
savaitės prabėgo, „kaip sapnas“. Aišku, 
kas be ko, pasėdžiu .mielą vakarėlį jau 
minėtoje kavinėje, kur ne tik aktoriai vai
dina, bet ir eilinis mirtingasis pabūna ak
torium. Rimas Poetas (ir Viengungis) pa
rodo man ir .tai, kas oficialioje programo
je neįrašyta. Tik kavinėje ilgai neužsibū- 
name: nejauku. Jie, čikaigečiai, pripratę 
tose nykiose patalpose, bet man reikėtų 
staliukų, gėlelės stiklinaitėje, pop staugi
mo ar nelaimingą meilę verkšlenančios 
dainininkės, taigi to europietiško priedo, 
kuris savotiškai laisvai nuteikia alaus 
mėgėją, ko niekada nesupras „prie lovio“ 
įsistovėjęs amerikietis. Beje, pamatau ir 
keistą madą — lauke žiema, sniego kal
nai, o vaikinai kavinėje atsilapoję marš
kinius, iškėlę jų kalnierius ant švarko 
apykaklių. Vėliau, kai pagalvojau, prisi
miniau, kad Tel-Avive tokia mada — nuo 
šlaviko iki ministro, tai ir mūsiškiai, tur 
būt, kad įsiteiktų danlevinams, subruzdo 
prisitaikyti...

(Bus daugiau)

Lietuvos kaimas
Negi savo valia?

Daug sykių yra tekę atvirai kalbėti su 
mokytojais. Kartais grįžti namo ir džiau
giesi jų žmogiška šiluma. Tik anaiptol ne 
visada.

Štai kad ir šis dvasios protrūkis tolimo
je kaimo mokykloje, įsirėžęs širdin.

— Supanašėjo ne tik mūsų atributika, 
bet ir mes patys, pasidarėm kažkokie vie
nodi, — lėtai, neskubėdamas pasakoja 
mokytojas, išleidęs ne vieną pyplių būrį 
į gyvenimą, — bent kiek ryškesnė žvaigž
delė — didelė retenybė...

— O ko čia krimstis? — lyg niekur nie
ko nutraukė jo kalbą viena tų, kurt cha
rakterio lengvumu anaiptol negali pasi
girti. — Negi savo valia mes tokie tapom? 
Dar kažkodėl neteko patirti, kad kas 
nors, o ypač mūsų rajone, mokytojo gai
lėtų. Tik siunčia ir siunčia direktyvas, 
kad tik mokytojas laisvos valandėlės ne
turėtų. Iš kur čia būsi žvaigždė taip va
rinėjamas?!

— Kam kitus juodinti? Negi taip jau ir 
persidirbi? — šyptelėjo kaimynė. Kalbė
jusioji užsiplieskė.

— Žinoma, nepersidirbu. Tiktai niekam 
už tai nė ačū. Pati, šitam užkampy sėdė
dama, supratau, kas prie ko... O ką, ar 
jie rajone, manai, nežino, ką daro? Tik 
užsidėk pavalkus, tai ir ant sprando užsi
kars...

— Bet juk ir mes žmonės! — neišlaikė 
atokiau sėdėjusi. — Kodėl tik save ma
tai?.. Manai, ir mes nenorėtume būti ir 
lakuotos, ir auksuotos... Šneki: nėra tei
sybės, o pati neteisybę darai... Kodėl tik 
mums vienoms vaikų ateitis turi rūpėti?
— kreipėsi tiesiai .į besikarščiuojančią.

— Gerai jau, gerai... Nenorit — nekal
bėsiu. Tiktai kam akis dumti — ir sau, ir 
kitiems... Lengva pačiai apie vaikus šne
kėti, kai jų neturi. O pas mus — ačiū 
Aukščiausiam! — visi trys. Pabandyk pa
sėdėti prie televizoriaus, rankas sudėjus,
— tuoj pajusi, kad neturi kuo kūno pri
dengti.

— Paklausyk pačios, — nenustygęs pra
šneko mano pašnekovas, — tai, ko gero, 
ir pagalvosi, kad esi visų skriaudžiama 
vargšė. O juk gyveni ne pagal pajamas. 
Iš kur, sakyk, tie porcelianai, tos uolie- 
nės, jeigu iš tiesų negali galo su galu su
durti?..

— Žinai ką, — jau visai užsimiršusi 
atrėžė, — kaip noriu, taip ir gyvenu! Dir
bu, sukuosi, tai ir turiu. O pats ar daug 
parduotuvėj gauni, kad taip išmintingai 
kalbi?! Mano namuose niekad nei daržo
vių, nei riebaus kąsnio netrūksta. O pats 
mokyk kitus gyventi, mokyk, plėšykis — 
gal ordiną gausi. Tiktai ar neateisi pava
sarį skolintis karvei šieno?..

Palydėjęs ligi autobuso stotelės, moky
tojas taip užbaigė savo kalbą:

— Vargas mums su ta Veronika. Jau 
vien jos buvimas mokytojų kambary nuo
dija aplinkinius. Bet ką tu jai, vargšas 
mokytojas padarysi, jeigu visai nejaučia, 
kaip save žemina. Pats matei, užkabinsi 
— akis išdraskys. Taip užvažiuos, kad nei 
kas atsakyti, nei kur akis padėti... Tikri
no jos darbą iš rajono. Kelis kartus. Tik 
kas 'iš to? Dar nematėm tokio revizo
riaus, kuris ne pas ją už stalo baigtų ra
šyti „aktą“... Moterys ją, girdėjau, tarpu
savy vadina „mūsų pani Monika“. Labai 
panaši. Tiktai ana televizoriuje — pra
šmatnesnė.

Nieko nebeatsakiau. Nebesnorėjo nei 
čia ilgau būti, nei kalbėti.

(Valst. laikr.)

LIETUVOJE
APDOVANOTAS J. MILTINIS

Panevėžio miesto dramos teatro režisie
riui J. Miltiniui rugsėjo 3 d. sukako 70 
metų. Ta proga įvyko iškilmingas susirin
kimas, kurio metu J. Miltinis apdovano
tas Tautų draugystės ordinu. Panevėžio 
dramos teatre J. Miltinis dirba jau 37 me
tai.

IGNALINA — TAUTŲ MIŠINYS
Kaip žinoma, Ignalinoje, prie gražaus 

ežero bus pastatyta pirmoji Baltijos rajo
ne atominė elektrinė. Dabar statomas 
naujas Ignalinos miestas, kuriame gyvens 
stoties statytojai ir aptarnautojai. lElūdin- 
ga — prie statybos darbų sutelkta net ke
turiasdešimties sovietinių tautų darbinin
kų. Vadinasi, norima, kad naujasis mies
tas iš karto būtų apgyvendintas sovieti
niais (ne lietuviškais) piliečiais.

„TOJE DEMOKRATIŠKOJE 
ANGLIJOJE“

Tokiu pavadinimu „Valst. laikraštyje“ 
(Nr. 192) išspausdintas L. Girėno straips
nis, kuriame pasakojama, kad Anglijoje 
■tikroji demokratija seniai esanti užmirš
ta. Karaliaus Jono Bežemio 1215 metais 
pasirašytoji Didžioji Laisvių Charta dau
giau nebegerbiama. Pasakojama, kaip 
slaptai esą sekami darbininkai ir sudari
nėjami „juodieji sąrašai“, i kuriuos pate
kus, visi keliai į darbą esą uždaryti. Ten 
rašoma:

„Tokie dalykai dedasi „demokratiško
je“ Anglijoje. Politinė policija, didžiojo 
biznio samdyti sekliai kasdien šnipinėja 
kiekvieną laisvai galvojantį Didžiosios 
Britanijos pilietį, visai nepaisydami, kad 
kiekvieno asmenybės laisvę gina Didžioji 
laisvių chartija. O buržuazinė propagan
da toje pačioje Anglijoje ir toliau nė kiek 
nesigėdindama fabrikuoja ir platina po 
visą pasaulį prasimanytas istorijas apie 
tariamą žmogaus teisių mindžiojimą so
cializmo šalyse. Negi šitų prasimanymų 
autoriai nežino, kas jų troboje dedasi? 
Puikiausiai žino, bet jie eina kartu su 
tais, kurie nesibodi ir šlykščiausių prie
monių atitolinti rytdienai — socialinei re
voliucijai.“

O vis dėlto negirdėta, kad Anglijoje kas 
nors varžytų piliečių teises, ar draustų 
laisvai pareikšti savo nuomonę. Čia lais
vai veikia visokios organizacijos, prade
dant dėšiniaisiais nacionalistais ir bai
giant kairiausiais marksistais, trockistais 
ir maoistais. Didžioji Laisvių Charta, apie 
kurią rašo L. Girėnas, pilnai apsaugoja 
žmogaus teises, kurios ne visada respek
tuojamos Sovietų Sąjungoje.

ŽEMAIČIŲ ŠVENTĖ
Palangoje įvyko tradicinė Žemaitijos 

liaudies meno šventė, rengiama jau pen
kiolikti metai. Svarbiausias šventės ren
ginys — didelė liaudies meistrų kūrybos 
paroda, suruošta parodų pavilione. Sekan
čiais metais tokia šventė vyks Mažeikiuo
se.

MENININKŲ SUKAKTYS
Rugsėjo 6 d. sukako 70 metų dailininkui 

Leonui Katinui 1933-1935 m. jis mokėsi 
Kauno Meno mokykloje, o 1948 m. baigė 
Valstybinį dailės institutą Vilniuje. 1941- 
1945 m. dirbo Šiaulių dramos teatre akto
rium.

Tokio pat amžiaus susilaukė ir kitas 
dailininkas — Mečislovas Bulaka, 1926- 
1931 m. studijavęs grafiką ir teatro deko
racijų meną Kauno Meno mokykloje. Be 
kita ko, jis yra sukūręs medžio raižinių 
iliustracijas J. lEiliūno „Liūdnai pasakai", 
kurios 1937 m. Paryžiuje pasaulinėje pa
rodoje buvo apdovanotos aukso medaliu.
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Europos _
Lietuvių Kronika

AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo: 

V. Lisius — 2.50 sv., J. Babilius — 1.50 
sv., P. Jakubėnas — 0.50 sv.

NAUJI PRENUMERATORIAI
Šveicarijoje gyvenanti žinoma lietuvių 

veikėja J. Stasiulienė užsisakė „Europos 
Lietuvį“ ir užsimokėjo prenumeratą dve
jiems metams.

Ponia Frohwein užsakė „Europos Lietu
vį“ iki 1978 m. galo dviem Vokietijoje gy
venantiems tautiečiams — J. Mikalajūnui 
ir D. Raudoniui.

SIDABRINIO JUBILIEJAUS PAMALDOS
šeštadienį, spalio 1 d. 11.30 vai. Anglų- 

Lenkų draugija kartu su Rytų ir Centro 
Europos tautų sidabrinio jubiliejaus ko
mitetu karalienės Elzbietos II sidabrinio 
jubiliejaus proga Westminsterio katedro
je ruošia iškilmingas padėkos pamaldas.

Iškilmingas mišias ir Te Deum cele- 
bruos Centr. Londono vyskupas David 
Konstant.

Karalienei atstovaus Gloucesterio kuni
gaikštienė princesė Alice.

MIRĖ V. PALIUŠKEVICIUS
Valijoje, Kidwelly bažnytkaimyje mirė 

lietuvis Valentinas Paliuškevičius (59 
m.). Palaidotas rugsėjo 24 d. vietos kapi
nėse.

Velionis gyveno toliau nuo lietuviškųjų 
kolonijų. Kidwellyje jis turėjo įsigijęs na
mus kartu su K. Mendiku, kuris ir pasi
rūpino draugo laidotuvėmis. Lietuvių Są
jungai atstovavo iš Londono atvykęs A. 
Žukauskas.

Daugiau giminių velionis šiame krašte 
neturėjo. Lietuvoje paliko dvi seserys.

REIKALINGAS TARNAUTOJAS
Lietuvių Namams Londone reikalingas 

nuolatinis tarnautojas, sugebąs tvarkyti 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės atskaito
mybės knygas ir kitus raštinės reikalus.

Dėl smulkesnių informacijų ir darbo 
sąlygų prašome rašyti: Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovė, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, Wil 2PT, arba telefonu: Z. Juras 
460 2592.

LIETUVIŠKI KAKLARAIŠČIAI
DBLS platinamus lietuviškus kaklaraiš

čius su stilizuoto Vyčio raštais galima įsi
gyti Lietuvių Namų raštinėje darbo va
landomis. Kaklaraiščiai yra mėlynos ir 
vyšninės spalvos. Vieno kaklaraiščio kai
na — 2 svarai. Norintieji gauti paštu, pri
deda 25 p persiuntimo ir įpakavimo išlai
doms. Rašyti: DBLS, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil, 2PT.

LONDONAS
NAUJAS SPORTO IR SOCIALINIO 

KLUBO SEKRETORIUS
Rugsėjo 3 d., sulaukęs senesnio amžiaus, 

Stasys Starolis pasitraukė iš sekretoriaus 
ir barmano pareigų. Jis daug metų su per
traukom tarnavo Sporto ir Socialinio klu
bo naudai ir gerovei. Klubo vadovybė ir 
nariai lieka jam dėkingi ir linki ilgo ir 
sveikatingo poilsio.

Naujas klubo sekretorius dabar yra Jo
nas Parulis, senj., o jo pavaduotojas — 
Juozas Sendžikas. Jie kartu bus ir bar- 
manais. Naujasis sekretorius kviečia vi
sus klubo narius lankytis klube penkta
dienio, šeštadienio vakarais ir sekmadie-

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS.
LONDON, Wil 2PT

Rašykite tuo adresu. Ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

LONDONO LIETUVIU MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus spalio 8 d., šeštadienį į

TRADICINI RUDENS BALIŲ
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 99 p.

Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 2470.

nio popietėmis bei vakarais.
Klubo salės perdekoravimas greitai bus 

baigtas. Moterų šventos Onos Draugijos 
rudens šokiai jau bus perdekoruotoje sa
lėje.

TAUTOS ŠVENTĖ IR KUN.
A. KAZLAUSKO MIRTIES METINĖS

Sekmadienį, rugsėjo 11 dieną Londono 
lietuviai savo bažnyčioje paminėjo a. a. 
kun. A. Kazlausko mirties metines ir kar
tu Tautos Šventę.

Šventovės rektorius kun. dr. Jonas Sa- 
kevičius, MIC pamoksle pabrėžė Tautos 
šventės reikšmę mums ir pavergtai tau
tai. Jis plačiai sustojo prie Joannos Nash 
straipsnio („The Universe“, rugsėjo 9 d.), 
kuriame ragina anglus ateiti į pagalbą 
persekiojamiems žmonėms Sovietų Sąjun
goje.

Kartu buvo prisimintas ilgus, metus lie
tuvių šventovėje Londone dirbęs kun. An
tanas Kazlauskas, nes rugsėjo 11 dieną 
buvo jo mirties metinės.

MANCHESTERIS
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius lapkričio 5 d., šeštadienį, 5.30 vai. 
vakare Cheetham Town Hall, Cheetham 
Hill, Manchester, M8 rengia
LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ.

Paskaitą įkaitys pulk. T. Vidugiris.
Meninėje dalyje dainuos J. Čeraio va- 

davaujamas vyrų oktetas, o solo padai
nuos pats Londono lietuvių choro dirigen
tas J. černis. lEe to, pasirodys vietos 
skautai, taip pat bus deklamuojami eilė
raščiai.

Po programos skautai savo reikalams 
praves turtingą loteriją, kurioje galės lai
mę išmėginti visi. Veiks baras ir užkandi
nė iki 11 vai.

Kviečiame visus iš arti ir toli pavie
niais ir ekskursijomis atvykti į minėjimą; 
iš ten parsivešite malonius prisiminimus, 
kurie jus gaivins ilgą laiką.

Ramovėnų valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 10 d. DBLS Manchesterio sky

rius surengė MLS klube Tautos šventės 
minėjimą, į kurį atsilankė daug vietos ir 
apylinkės žmonių bei ekskursijos iš Wol- 
verhamptono, Leigh, Prestono ir mažesnė
mis grupėmis iš kitur. Maža klubo salė 
visų negalėjo sutalpinti.

Minėjimą atidarė PULS Manchesterio 
skyriaus pirm. A. Jaloveckas. Maldą už tė
vynę sugiedojo Wolverhamptono mišrus 
choras .

Paskaitą skaitė boltoniškis H. Vaines- 
Vaineikis. Pasakita nebuvo ilga, tačiau 
kalbėtojas gana ryškiai nusakė garbingą 
Lietuvos praeitį, jos patirtus vargus ir 
nesėkmes, prisikėlimą nepriklausomam 
gyvenimui ir tėvynėje praleistas laimin
giausias dienas, kurias malonu prisiminti 
ir po daugelio dešimtmečių. Nors tauta 
dabar neturi pilnos laisvės ir dalis yra iš
blaškyta po platųjį pasaulį, tačiau, kaip 
paskaitininkas išsireiškė, tebėra gyva ir 
gyvai reiškiasi moksle, menuose ir kitose 
srityse. Visi buvo pakviesti tylos valan
dėle pagerbti žuvusius už tautos laisvę ir 
nepriklausomybę. Po paskaitos santrauka 
buvo pakartota angliškai.

Meninę dalį pravedė V. Kupstys. Ją at
liko Wolverhamptono mišrus choras, va
dovaujamas Genės Ivanausikenės. Pra
džioje padainavo Kur mėlynas dangus, 
Kada dar buvau kūdikėlis ir Kai aš užau
gau prie Nemuno. Pašoko Kalvelį, šustą, 
Aušrelę ir Suktinį. Grojo jų pačių atsi
vežta įrekorduota graži šokių muzika. 
Antru kartu padainavo Užtrauksim nau
ją giesmę, broliai, Gimtasis dangus ir Ry
tais einu sau taku. Marta Lenčeliauskienė 
perskaitė maldą, kad Viešpats grąžintų 
Lietuvai laisvę ir nepriklauusomybę ir 
kad mus visus sugrąžintų į namus. Toks 
noras ir pageidavimas yra mūsų visų. Mi
nėjimas baigtas sugiedant Tautos himną.

Nors salė maža, ką mes visi apgailes
taujame, tačiau choras ir šokėjai savo 
programą atliko gana gerai, už ką verti 
pagarbos ir dėmesio. Rengėjai jiems padė
kojo žodžiu, o publika — gausiomis katu
tėmis. Kr. Kupstytė jiems įteikė puokštę 
gėlių.

Šalia to, klubo pirm. V. Kupstys padė
kojo V. Narbutui už klubui padovanotą 
vazą gėlėms.

Prie bendro stalo buvo pasivaišinta ir 
pasidalyta mintimis. Skautai savo reika
lams pravedė pasisekusią loteriją. Mėgė
jai pašoko, o dainininkai su choristais 
dainavo tol, kol atėjo laikas išsiskirstyti. 
I. Gerdžiūnienė už prieinamą kainą visus 
pavaišino lietuvišku kugeliu su grybų pa
dažu, kas visiems buvo netikėta staigme
na. Tautos šventė praėjo pakilioje nuotai
koje.

Rengėjai darė visa, kas esamose sąly
gose buvo įmanoma. Tačiau gal jos iškil
mingumui padidinti būtų galima tą dieną 
iškelti trispalvę, atlaikyti iškilmingas pa
maldas, prie atlapo prisisegti po vėliavė
lę, pasipuošti (kas turi) tautiniais rūbais. 
Tą dieną turėtų būti parenkama Tautos 
Fondui aukų. Tautos šventėje turėtų da
lyvauti visi tautiečiai, nes ji yra mūsų vi
sų šventė.

Ta pačia proga skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja H. Vaines už paskaitą, 
Wolverhamptono liet, chorui ir šokėjams 
už atlikimą programos, ekskursijų vado
vams ir publikai už atsilankymą, klubui 
už patalpas ir piniginę paramą ir visiems 
kitiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie šio minėjimo parengimo ir 
pasisekimo.

A. P-kis

L. F. R. LOTERIJA

L. F. R. vieneto darbuotojai turėjo savo 
susirinkimą, kuriame aptarė vieneto eina
muosius reikalus ir nustatė tolimesnes 
veiklos gaires.

Šiuo melu yra surinkta daug istorinės 
ir kultūrinės medžiagos, kurios pareikala
vo daug išlaidų. Nesant kasoje pakanka
mai pinigų, dalį išlaidų padengė vieneto 
darbuotojai. Kad būtų galima darbą tęsti 
toliau, nutarta pravesti loteriją. Bilietai 
bus platinami po visas liet, kolonijas spa
lio mėnesį. Visi maloniai prašomi pirkti 
bilietus ir tokiu būdu paremti vienetą.

Dalis medžiagos, kartu ir Studijų Sa
vaitė Londone, jau yra sujungta į vieną 
filmą ir bus rodoma spalio 1 d. Bradfordo 
lietuvių klube „Vytis“, o spalio 2d. — 
Manchesterio Liet. Soc. klube. Be to, bus 
rodomas filmas „Katalikai ir jų bažnyčios 
Lietuvoje“. Per specialius prietaisus jis 
bus rodomas per televizorių. Kita turima 
medžiaga bus sutvarkyta ir rodoma vė
liau.

L. F. R. vienetas

PADĖKA

L. F. R. vieneto darbuotojai nuoširdžiai 
dėkoja už visokeriopą pagalbą ir piniginę 
paramą vienetui bei vaišingą vieneto dar
buotojų priėmimą, filmuojant dailininkų 
darbus bei kultūrinius įvykius šiems as
menims bei organizacijoms: P. G'ugailiš- 
kiui, F. Ramoniui, K. ir M. Barėnams, V. 
ir J. Keriams, DBLS Centro Valdybai už 
leidimą pasinaudoti patalpomis bei bar- 
manų paruošta skania vakariene ir K. 
Plūkui, aukojusiam 5 svarus. Ypatingą 
padėką reiškia Genovaitei Grigaravičiūtei 
-Johnstonienei ir jos vyrui už 15 svarų pa
ramą ir nakvynę, L. N. Bendrovei už 25 
svarų paramą ir V. Jokūbaičiui už 15 sva
rų paramą.

L. F. R. vienetas

BRADFORDAS
KUKLI TAUTOS ŠVENTĖ

Bradfordo lietuviai Tautos šventę at
šventė rugsėjo 17 d., susirinkę Vyčio klu
bo salėje.

Minėjimą trumpa, bet karšta kalba ati
darė klubo pirm. J. Adamonis. Apgailes
taudamas, kad minėjimo paskaitininkas 
V. Čapas susirgo, pakvietė kun. J. Kuz- 
mickį pasidalinti tautinės šventės minti
mis. Kalbėtojas, priverstas improvizuoti, 
nukėlė klausytojus į kovojančią Lietuvą, 
iškeldamas pasiaukojimą ir ryžtą lietuvių, 
kurie nepaisydami persekiojimų, kalėjimų 
ir kacetų, skelbia Lietuvos laisvės idėją. 
Jų tarpe jau keliasdešimt metų prie Ura
lo kali Jonas Kadžionis, mūsų bendruome
nės nario brolis, kuris pažymėjo, kad, jei 
yra nuolatinėje ramybėje, tai ne jo nuo
pelnas, bet tų tyrų sielų, kurios meldžia 
Dievą jam pagalbos. Savo pasiaukojimu ir 
ryžtu jis įkvėpė, kaip paliudijo S. Kudir
ka, R. Kalantą bei N. Sadūnaitę. Mordavi- 
jos koncentracijos stovyklose kali iškilūs 
ir užsigrūdinę kovotojai — Liudas Simu
tis, Vytautas Bastys bei Justas Gimbutas, 
išdrįsęs viešai pareikšti esąs ištikimu ka
talikų Bažnyčios sūnumi ir šaukęsis Švč. 
Marijos pagalbos bei užtarimo lietuvių 
tautai. Teisingai pažymėjo A. Solženicy
nas, kad net kieme uždarytas šunelis 
trokšta ne numestų kaulų, bet laisvės. 
Reikia stiprybės semtis ne tik iš praeities, 
bet ir rūsčios dabarties.

Po trumpos pertraukėlės susirinkusieji 
labai atidžiai išklausė L. Noreikos įspū
dingos Tautos Dainiaus Maironio 12 eilė
raščių deklamacijos. Pabaigoje visi sugie
dojo Tautos Himną.

Minėjimas nebuvo gausus, nes gal ne 
visi apie jį suspėjo sužinoti, tačiau susi
burti ir prisiminti Tėvynę Lietuvą — vi
sų mūsų pareiga.

Sekmadienį šv. Onos bažnyčioje kun. 
kapelionas aukojo Mišias už mirusius li
tuanistus prof. A. Salį ir prof. J. Brazaitį. 
Pamoksle pažymėjo, jog tautinės šventės 
sudarančios mūsų lietuviškos sąžinės są
skaitai progą. Reikia džiaugtis, kad pa
vergtoje Lietuvoje bažnyčios perpildytos, 
kad skamba skaitlingų chorų giesmės, ir 
didžiuotis, kad turime mūsų tautos didvy

rių, kurie kovoja ir kenčia. Tačiau jų pa
vyzdys turi mus įkvėpti, kad lankytume 
savas pamaldas, kad laikytume pareiga 
dalyvauti lietuviškoje veikloje ir nepa- 
mirštume didžiųjų švenčių. Pamaldų me
tu visi drauge sugiedojo „Marija, Marija“, 
Tautos Himną, o J. I. Dickinson — solo 
giesmę.

Z. P.

FILMAI VYČIO KLUBE

Spalio 1 dieną Vyčio klubo patalpose 
bus rodomas filmas iš Lietuvos katalikų 
gyvenimo. Be to, bus rodomi filmai iš ki
tų Anglijos lietuvių kolonijų. Prasidės 
punktualiai 18.30 vai. Prašome ko daugiau 
susirinkti pasižiūrėti įdomių filmų.

Vyčio klubo valdyba

KLUBO SUKAKTIS

Spalio 15 d. mūsų Vyčio klubas švenčia 
savo gyvenimo dvidešimtmetį.

Prašome visus narius ir rėmėjus savo 
šventėje dalyvauti.

Švęsime savo namuose Bradforde, 5 
Oak Vilias. Pradžia 7.30 valandą.

Programoje: Škotijos lietuvių ir brad- 
fordiškių dainos, nemokamas maistas, šo
kiai ir geras priedas neapmokamo gėrimo.

Klubo valdyba

ŠKOTIJA
SOCIALDEMOKRATŲ SUSIRINKIMAS

šeštadienį, spalio 1 d. 3 vai. p. p. Lie
tuvių Instituto namuose, 1, Calder Rd., 
Belilshill, Škotijoje įvyks LSDP D. Brita
nijos metinis narių ir atstovų susirinki
mas.

IŠEIVIJOS SUKAKTIS

šeštadienį, spalio 1 d. Lietuvių Institu
tas Škotijoje ruošia Naujosios Išeivijos 
D. Britanijoje 30 metų sukakties minėji
mą. Iškilmės įvyks Instituto būstinėje, 1, 
Calder Road, Bellshill, kur po paskaitos 
bus meninė programa ir šokiai. Pradžia 
6 vai. vak.

Kviečiami dalyvauti Anglijos, Valijos 
ir Skot'jos lietuviai.

Kadangi salėje vietų skaičius yra ribo
tas, prašome įėjimo bilietus užsisakyti iš 
anksto. Kaina — £1.50.

Kreiptis į A. Jovarą. Tel. Bellshill 4549.

VIENUOLĖS APŽADAI

„Scottish Catholic Observer“ (rugsėjo 
9 d.) įsidėjo nuotrauką ir aprašymą lietu
vaitės Rūtos Navaracauskaitės, priėmu- 
sios amžinuosius vienuolės įžadus. Rūta 
priklauso St. Joseph of Cluny vienuolijai 
Glasgowe.

II. Daunoro koncertai JAV
Solistė Nerija Linkevičiūtė prisiuntė „E. 

Lietuvio“ redakcijai trumpą pranešimą 
apie solisto Ričardo Daunoro koncertą 
Chicagoje. Koncerte dalyvavo apie 800 
žmonių. Salė buvo perpildyta, ne visi no
rintieji galėjo į koncertą patekti. Publika 
R. Daunoro dainavimu buvusi sužavėta.

Šia proga pateikiame apie solistą šiek 

tiek daugiau žinių, kurias jis perdavė sa
vo pasikalbėjime su „Tėviškės Žiburių“ 
bendradarbiu.

Paklaustas apie menininkų privilegijas 
Sovietų S-goje, jis, be kita ko, taip atsa
kė:

„Vakaruose žmonės, atrodo, nelabai pa
jėgia suprasti, ką reiškia gyventi atiduo
tam kurio nors viršininko savivalei.

Pabrėždamas tą faktą, aš paliečiau tik 
vieną tos sistemos aspektų. Su jais susi
duria kiekvienas sovietų pilietis kasdie
nybėje. Panašių pavyzdžių būtų galima ir 
daugiau papasakoti.

Vienu žodžiu, menininkas turi dažnai 
mokėti duoklę už savo duonos kąsnį prieš 
savo įsitikinimą, būtent, nutylėjimu savo 
pasipiktinimo, atsižadėjimu savo iniciaty
vos, prisitaikymu prievartai, moralės ir 
savigarbos praradimu. Galvojančiam žmo
gui tai dažnai atrodo neįmanoma, bet pa
dėties beviltiškumas priverčia tai daryti. 
Atsidūręs Vakaruose su Vilniaus universi
teto liaudies dainų ir šokių ansambliu, tu
rėjau progą pasitraukti iš Sovietų Sąjun
gos ir tai padariau. Pagyvenus vienerius 
metus laisvame krašte, man atrodo, padė

tis pavergtoje Lietuvoje yra dar baises
nė.“

Kaip žinoma, R. Daunoro koncertų pel
nas skiriamas pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui paremti. Paklaustas, kas jį pa
skatino tai daryti, solistas atsakė:

ųPasiūlymas koncertuoti JAV ir Kana
doje atėjo i’š PLJ Sąjungos Toronte. Skir
ti šiuos koncertus pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso labui man buvo didelis pasi
tenkinimas. Jaučiuosi pats prie jų pri
klausąs.

Likdamas Vakaruose nežinojau, kad čia 
yra tiek daug lietuvių ir net organizuotų. 
Man buvo nepaprasta staigmena, kai su
žinojau, kad lietuvių jaunimas net kon
gresus rengia.

Tikiuosi, kad daug tautiečių ateis į ma
no koncertus. Viešint Amerikoje ir Kana
doje, būtų man didelis džiaugsmas kuo 
daugiau jų susitikti. Noriu tautiečiams iš 
visos širdies padainuoti lietuviškų dainų. 
Savo atsilankymu į mano koncertus jūs 
paremsite mus — lietuvišką jaunimą!“

ATEITININKŲ KONGRESAS

Devintasis ateitininkų kongresas įvyko 
rugsėjo 1-4 d. d. Clevelande. Jame dalyva
vo ateitininkai sendraugiai, studentai ir 
moksleiviai. Jie posėdžiavo visi drauge ir 
atskirai. Dalyvavo vyskupai V. Brizgys, 
K. Salatka ir A. Deksnys, daug kunigų ir 
pasauliečių. Viso arti 500. Dalyvių tarpe 
matėsi veiklios ateitininkijos asmenybės: 
dr. A. Damušis, dr. P. Kisielius, prof. S. 
Sužiedėlis, prof. B. Vitkus, prof. A. Rub- 
šys, redaktoriai kun. dr. K. Bučmys ir 
kun. dr. K. Trimakas, dr. K. Keblys, *E'. 
Nainys, kun. J. Šeškevičius ir daugelis ki
tų.

Kongrese buvo aukojamos Mišios, 
svarstoma Ateitininkų Federacijos konsti
tucija, laisvajame pasaulyje gyvenančių 
ateitininkų ryšių palaikymo problema, 
periodinės spaudos ir kitų leidinių užda
viniai ir jų leidybos sąlygos, įvairūs orga
nizaciniai reikalai.

Kongreso dalyvius liūdino katalikų per
sekiojimas okupuotoje Lietuvoje. Juos 
džiugino viltis, kad katalikybė neabejoti
nai ištvers, iki ateitininkai galės susirink
ti savo kongresan laisvoje Lietuvoje, išsi
laisvinusioje nuo svetimų ir savų perse
kiotojų. Čia labai derinosi prof. V. Var- 
džio paskaita apie katalikiškąją rezisten
ciją ir tautos likimą. Kongreso svarbieji 
darbai bus atspausdinti ateitininkijos žur
naluose.

Kongreso dalyviai išklausė muz. A. Mi
kulskio sukurtas Mišias, kurias giedojo 
jo paties diriguojamas Čiurlionio ansamb
lis. Jie matė A. Landsbergio sukurtą ir D. 
Lapinsko režisuotą kūrinį „šventas nar
vas“. Jų nuotaikas skaidrino R. Čyvaitės 
vadovaujamas Neringos studenčių sambū
rio menas.

Kongrese dalyvavo ir Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas. Jis turėjo progos pasi
tarti su visa eile ateitininkijos vadų apie 
Lietuvos išlaisvinimo problemas ir apie 
galimą ir reikalingą Vlikui ateitininkų 
talkininkavimą. (ELTA)

NUSTATYTA PREZIDENTO CARTERIO 
KILMĖ

Ilki šiol daug rašalo buvo išlieta, 'beieš
kant JAV prezidento kilmės Anglijoje. 
Dalbar garsiosios anglų kilmės knygos 
Debrett's Peerage geneologai paskelbė, 
kad J. Canterio protėviai yra kilę iš Kings 
Langley Hertfordshire, kur jų giminės 
istorija atsekta iki 1361 m. Pasirodo, kad 
iš Carterių giminės buvo kilęs pirmasis 
Amerikos miftiijomierius Robertas Carte- 
ris, vadinamas King, ir jie giminiavosi 
su George Washingtonu.

Debretts vyr. direktorius H. B. Brook- 
Baker apie Carterį ir jo giminę šitaip iš
sireiškė: ,;Prezidentas Carteris yra ne tik 
inteligentiškas žmogus, sugebėjęs gyveni
me prasimušti. Jis yra kilęs iŠ vienos žy
miausių angliškai kalbančiojo pasaulio 
šeimynų. Daugelis jo protėvių per pasku
tinius šešis šimtmečius yra pasiekę laibai 
svarbių pozicijų ir galios įvairiose gyve
nimo srityse.“

Pirmieji į Ameriką (1635 m.) atvykę 
buvo broliai Thomas ir John, kurio sūnus 
Robert anuo metu buvo turtingiausias 
žmogus Amerikoje.

Galutinai sutivarfkius Carterių „kilmės 
medžio“ dokumentus, numatoma juos ati
tinkama proga įteikti JAV prezidentui.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — spalio 2 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
LEICESTERYJE — spalio 2 d., 14.30 vai., 

Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — spalio 9 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
KETTERINGE — spalio 9 d., 14 vai., St. 

Edward's.
NORTHAMPTONE — spalio 9 d., 16.30 

vai., St. John's, Bridge Street.
NOTTINGHAME — spalio 16 d., 11.15 

vai., Lietuvių židinyje.
DERBYJE — spalio 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
BRADFORDE — spalio 2 d., 12.30 vai.: šv. 

Mišios už a. a. Eleną Ignaitienę.
HUDDERSFIELDE — spalio 9 d., 1 vai. 

p. p., St. Joseph's bažn.
1EIRADFORDE — spalio 16 d., 12.30 vai.
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