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Teismas Prahoje

Vėliniu prasmė
Kai Vėlinių dieną nueiname į kapines
aplankyti giminių, draugų ir pažįstamų,
mes tarsi visa savo būtybe nujaučiame
amžinybę. Pageltę lapai kloja rudens guo
lį, pastirę medžiai kužda apie pavasarį,
kapai ir paminklai — apie mirties slenks
tį ir praviras duris į anapus.
Apie mirtį ir prisikėlimą kalba apašta
lai ir evangelistai, mistikai, storų teologi
jos 'knygų autoriai, tvirtindami, kad kaip
Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus
atgaivinti (1 Kor 15,22).
Tuos pačius klausimus kūryboje kelia
rašytojai ir poetai. J. Baltrušaitis pastebi,
kad „prie sutemų ribos daug kam prisi
mena aušra“ ir mąsliame „Teismo regėji
mo“ eilėraštyje mįslingo Balso vardu ra
mina užmigusius: „Žemės klajonių pavo
jai praėjo — švęskit, įvykdę siekimą Kū
rėjo! Gyvosios jėgos tylos slėpiny amžiais
miegokit many!“
V. Mykolaitis-Putinas „Mirties“ įspū
dingame eilėraštyje mini „ankštą šitą že
mę“ žmogui, primindamas, kad „jam lai
mės pilnybėje tenka visa amžinybės bui
tis“, kad „jis spindulynuos išvysta atpir
kimo šlove nuSkaidrėjusį Kristų“.
Apie mirtį ir amžinybę gieda A. Bara
nauskas, Maironis, dainuoja K. Donelaitis,
tolimų žydrynių A. Vienažindys, Btern.
Brazdžionis.
Vėlinių dieną žvakių liepsnelėmis su
mirgės Vilniaus, Kauno, miestų ir mieste
lių kapinės. Tylūs atodūsiai ir maldos
gaubs Sibiro tremtyje sukniubusius ir at
sigulusius poilsio po ištekinėmis pušimis
lietuvius. Juos atsiminsime ne tik mes, bet
ir pavargę kaliniai, rūsčioje tikrovėje pa
jutę ištrėmimo šalies nykumą ir pomirti
nio gyvenimo palaimą.
Šitą nykumą ir palaimą giliai išjautė
nuo pat pokario laikų prie Uralo tebekalinamas Jonas K-nis. Kai šiais metais Lie
tuvoje numirė jo motina, savo artimie
siems rašė:
„Dievas man parodė šitos ištrėmimo ša
lies nykumą ir leido pajusti palaimą po
mirtinio gyvenimo. Aš taip skaudžiai ilgė
jausi Amžinybės, kaip nieko kito nesu ilgėjęsis. Gyvenimas man buvo kaip di
džiausias kryžius, o mirtis — neišreiškia
mas, saldžiausias džaugsmas.
,JBIet aš nė akimirkai neprarandu vil
ties, kad išskyrimas laikinas, kad Mama
pas Viešpatį bus nepalyginti laimingesnė,
negu čia žemėje ir kad mes būtinai susi
tiksime visam laikui Tėvynėj Amžinoj“...
Šitam ištvermingam mūsų tautiečiui
Vėlinės — ne liūdesio, o džiaugsmo prisi
minimas:
„Sieloje pajutau, kokį nuostabų, amžiną
pavasarį Mama išvydo pas Dievą!-Žemės
grožis yra tik atspindžiai Kūrėjo, o Amži
nybės džiaugsmas ir puošmena pralenkia
visus mūsų troškimus ir vaizduotę. Tai
liudija Išganytojo žodžiai: „Iš tikrųjų,
akis nematė, ausis negirdėjo, ką Dievas
yra suruošęs tiems, kurie Jį myli“.
„Po šito Dievo man parodyto gailestin
gumo aš negaliu daugiau blaškytis žemės
narve, bet su šventa sielos ramybe ndšiu
dabar savo kryžių“... — pabrėžia nepa
laužiamos dvasios kalinys.
Vėlinių vakarą plataus pasaulio kapinė
se šokinės žvakelių liepsnelės, o jas lydės
ir kalinių, ir laisvųjų atodūsiai. Ir tai ne
bus neviltingi pralaimėjusiųjų dūsavimai,
o sielos ir proto galia apsišarvojusių žmo
nių blaivus susimąstymas, nes, kaip Puti
nas teigia,
visi sutapsime tenai,
kur žarstos kaulų pelenai,
kur puošiasi kapai gėlėm,
kur liūdi kryžiai pakelėm,
kur nežinia kieno kada
pirmiau bus išpirkta skriauda.
J. Kuzmickis

NEPATINKA ŽODIS „DISIDENTAS“

Garsus Čekoslovakijos rašytojas Milan
Kundera, kurio raštai jo gimtajame kraš
te uždrausti, prieš porą metų buvo išleis
tas į Prancūziją. Neseniai jis parašė nau
ją knygą „Išleistuvės“ (Farewell Party),
kuri netrukus pasirodys Londone. Ta pro
ga jis pareiškė spaudai savo nuomonę
apie disidentų literatūrą ir meną.
Kundra sakosi turėjęs palikti Čekoslo
vakiją, kadangi ten literatūra paverčiama
propagandos įrankiu. Tačiau jis buvęs nu
stebęs, kad Vakaruose j Rytų Europos ra
šytojų kūrybą žiūrime iš to paties taško.
Čia ieškoma antikomunistinės propagan
dos. „Prisipažįstu, kad nemėgstu žodžio
„disidentas“, ypačiai jei jis takomas me
nui“, pareiškė Kundera.
Toliau jis aiškina, kad jeigu žmonės ne
gali vertinti meno (neatsižvelgiant, ar jis
būtų sukurtas Prahoje, Budapešte ar Var
šuvoje) be politinio kriterijaus, tai nužu
do tą meną taip pat, kaip ir stalininiai
dogmaltistai. Trumpai tariant, Kundera
priklauso tai disidentų grupei, kuri, ver
tindama tikrąjį meną, atmeta politinės
propagandos kriterijų.
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GINČAS DĖL RADIJO STOČIŲ

Daugumos vakariečių atstovų Belgrado
konferencijoje, kalbėdami apie žmogaus
teisių pažeidinėjimus, nemini valstybių,
kuriose tai įvyksta. Tačiau spalio 14 d.
kiek smarkiau susikibo Sovietų S-gos ir
JAV atstovai dėl Laisvės ir Laisvosios Eu
ropos (Liberty ir Free Europe) radijo sto
čių transliacijų. Kaip žinoma, tos stotys
iš Muencheno transliuoja žinias į Rytų
Europą ir Sovietų S-gą. Sovietų delegaci
jos pirmininkas Voroncovas pareiškė, kad
tos stotys skleidžia subversyvinę ir prie
šišką propagandą prieš Sovietų S-gą ir ki
tus kraštus. Esą, tai pažeidžia Helsinkio
susitarimų dvasią, ir todėl tos stotys tu
rėtų būti uždarytos.
JAV delegacija greit po to išleido spe
cialų pareiškimą spaudai, kuriame sako
ma: „Skaitome, kad Laisvės ir Laisvosios
Europos transliacijų trukdymas tiesiog
prieštarauja baigiamajam Aktui (oficia
lus Helsinkio susitarimų pavadinimas),
kuris užtikrina laisvą informacijų teiki
mą, nenurodant, kad jos turi būti priimti
nos kiekvienam Akto signatarui.“

narius (Ba'ader-Meinhof teroristus), Tur
kijoje kalinamus palestiniečius ir sumo
kėti 15 mil. dolerų.
Šie britų dienraščiui prisiųstieji tekstai
išryškina lėktuvų grobikų organizacijos
branduolį. Deja, Vokietijos kancleriui ne
bereikėjo „ultimatumo“ svarstyti.
Šia proga pažymėtina, kad daugumas
arabų kraštų nusigręžia nuo oro piratų
akcijos, šešios arabų valstybės neleido
pagrobtajam lėktuvui nusileisti jų terito
rijoje.
PAMINKLAS REFORMACIJOS
AUKOMS

Spalio 13 d. Westminsterio abatijoje,
Henriko VII koplyčioje buvo atidengta
paminklinė lenta Anglijos reformacijos
periodo kankiniams. Lenta yra prie kapo,
kuriame palaidotos dvi karalienės — pus
seserės — Elzbieta (anglikone) ir Mary
(katalikė). Lentoje yra toks įrašas: „Prie
Mary ir Elizabeth kapo atsimink prieš
Dievą visus tuos, kurie reformacijos su
skaldyti į skirtingus tikėjimus, atidavė
savd gyvybes už Kristų ir savo sąžinės įsi
tikinimus“.
Paminklinės lentos atidengimo iškilmė
J. V. ANDROPOVAS ATVYKSTA Į
se dalyvavo anglikonų ir katalikų bažny
BELGRADĄ
čių, o taip pat laisvosios bažnyčios vado
vai, įskaitant Canterbury arkivyskupą dr.
„New York Times“ spalio 4 d. paskelbė Coggan. Be to, dalyvavo Londono miesto
žinią: Jugoslavijos valdžios šaltinių tvirti burmistras ir daug bažnyčios ir visuome
nimu, į Belgradą, oficialiam vizitui, atvyks nės vadovaujančių asmenų.
Jurijus V. Andropovas, KGB1, sovietų
slaptosios policijos viršininkas, tuo pat
„TEISMAS“ ROMOJE
metu, kada ten bus svarstomos žmogaus
Lapkričio pabaigoje Romoj yra planuo
teisių problemos. Žmogaus teisių gynė
jams ir tautų laisvo apsisprendimo pro jamas „Sacharovo teismas“, panašus į
paguotojams Andropovo asmenybė yra prieš porą metų buvusį Kopenhagoj. Nau
jam „teismui“ pirmininkaus Simonas
simbolis sovietinės priespaudos.
1956 m. jis buvo SS ambasadorium Wiesenthal, kuris ligšiol tyrinėjo nacių
Vengrijai. Jis koordinavo sovietų kariuo nusikaltimus.
Kaip žinoma, Sacharovo teismas Ko
menės dalinius, kurie tuo metu užspaudė
vengrų sukilimą. 1968 metas, Čekoslova penhagoje tyrinėjo Žmogaus tesiu panei
kijos sutramdymo metu, jis vadovavo ar gimą Sov. Sąjungoj ir paskelbė tuo klau
mijai slaptų agentų, kurie veikė rytų Eu simu savo išvadą.
ropoje.
(ELTA)
NUOLAIDŲ PAVOJUS
INFORMACIJOS KALVĖ
Britų delegacijos vadovas Belgrade lor
das Gladwyn buvo parašęs „Times“ laiš
„The Times“ išspausdino seriją straips ką, aiškindamas, kad vakariečiai neturė
nių. pavadintų Valdžios aplinkiniai keliai. tų spausti per daug Sovietų S-gos dėl
Viename iš jų (spalio 17 d.) pasakojama, žmogaus teisių pažeidimų. Esą reikia žiū
kaip buvo įsteigtas ir veikia BBC žinių rėti, kad šis varginantis klausimas nepa
surinkimo centras Caversham Park, prie kenktų susitarimui dėl atominių ir įpras
Readingo. Ši žinių kalvė pradėjo veikti tinių ginklų apribojimo. Tą pačią nuomo
1938 m. Tačiau jos tikroji vertė išryškėjo nę reiškė ir Sovietų S-gos delegatas Vo
karo metu. 1945 m. ten dirbo tūkstantis roncovas.
tarnautojų. Šiuo metu dirba 400 žmonių.
Lordo Gladwyn‘o mintis pakomentavo
Iš jų šimtas renka radijo žinias iš dau buvęs BBC korespondentas (1949-1958 m.)
giau kaip 50 kraštų. Krūvon sudėjus, jie Belgrade, Varšuvoje ir Berlyne Guy Had
naudoja 30 pagrindinių kalbų, bet pridė ley. Jis sutinka, kad įgyvendinimas žmo
jus visas Sovietų S-gos vidaus tautų ir gaus teisių Sov. S-goje yra ilgas ir sunkus
Straipsnio autorius S. Tendler sako: „Iš procesas. Tačiau lordo Gladwyn‘o nuolai
įvairias tarmines transliacijas, tas skai dų siūlymas satelitiniuose kraštuose bū
čius pašoka iki 60.
tų kenksmingas ir duotų priešingų rezul
tiesų nėra jokių paslapčių apie Caver- tatų tiek Europos saugumo, tiek britų tau
sham Parką, nors jis per radiją gautomis tinių interesų atžvlgiu. Čia jis nurodo tris
informacijomis aptarnauja 250 oficialių sekančias priežastis:
įstaigų ir 200 privatiškų firmų, kurios no
„1. Manau, kad yra teisinga sakyti, jog
ri žinoti, ką Afrikos, Vid. Rytų, Tolimųjų pagrindinis įtampos šaltinis Europoje yra
Rytų ir už Geležinės uždangos vyriausy didėjantis pasipriešinimo pavojus komu
bės sako viena kitai ir pasauliui“.
nistiniuose kraštuose prieš žmonių laisvės
Caversham Parko darbuotojai didžiuo suvaržymus. Šitokia situacija kaip tik ga
jasi, kad jie pirmieji pagavo žinias ir pra li privesti prie kariško susidūrimo, o ne
nešė kur reikia apie Kubos krizę ir Čeko priešingai. Todėl ignoruoujant kovą už
žmogaus teises, įtampa dar padidinama.
slovakijos invaziją.
2. Ar yra pagrindo teigti, kaip lordas
Jeigu surinktosios žinios neturi ypatin
gos istorinės vertės, tai jos po 28 dienų Gladwyn’as galvoja, kad vakariečių akty
■sunaikinamos. Iš viso toje žinių kalvėje vus protestas dėl žmogaus teisių pažeidi
esą užregistruojama 100.000 žodžių kiek mų Rytų Europoje išprovokuotų Rusiją
atsisakyti nusiginklavimo susitarimų? Ne.
vieną dieną.
Sovietų vadai yra kieti derybininkai ir ge
KOMUNIKATAS IR ULTIMATUMAS rai žino, ko jie nori. Jeigu jie galvoja, kaip
iš tikrųjų ir yra, kad apsiginklavimo su
„The Times“ paskelbė spalio 18 d. paš mažinimas yra jiems naudingas, tai jie jo
tu iš Vokietijos gautus „komunikato“ ir neatsisakys dėl vakariečių kovos už žmo
„ultimatumo“ tekstus, ryšium su Lufthan- gaus teises. Tos kovos atsisakius, sovietų
za lėktuvo pagrobimu. Komunikatas, pa padėtis sustiprėtų.
3. Vakariečių vienybės klausimas. Pre
vadintas „Operacija Kofr Kaddium“, ad
resuotas „viso pasaulio revoliucionieriams, zidentas Carteris yra pasisakęs, kad žmo
laisviesiems arabams ir palestiniečių ma gaus teisių atstatymas ten, kur jos pa
sėms“. Jame skelbiama, kad „Martyr Ha- neigtos, yra pagrindinis jo užsienio politi
limeh“ komanda perima vadovavimą „iš kos punktas. Dr. Owen'as yra pereiškęs tą
laisvinti iš imperialistų-reakcionierių-sio- patį Britanijos vardu. Tačiau sovietų tak
nistų kalėjimų mūsų draugus“. Ši koman tika Belgrade rodo, kad jų tikslas yra šia
da dirbanti kartu su „Siegfried Hausner“ me fronte vakariečius suskaldyti. Nutylė
komanda, priklausančia RAF (Rote Ar- dami protestus, Vakarų Europos atstovai
rimtai pažeistų JAV pozcjas ir tiesioginiai
mee Fraktion).
Be kita ko, tame komunikate sakoma: padėtų sovietams.
Niekas nenori Belgrade viešų barnių dėl
„Prieš viso pasaulio revoliucionierius ir
laisvės kovotojus stovi pasaulinio impe žmogaus teisių, tačiau bet kuris bandy
rializmo pabaisa — barbariškas JAV he mas „nusileisti“ šioje srityje Maskvai, ti
gemonijos karas prieš pasaulio gyvento kintis tuo būdu apsaugoti taiką, būtų toks
pat pakenkimas saviems reikalams, koks
jus“.
Vokietijos kancleriui adresuotame ulti buvo nusileidimas Hitleriui nacių Vokie
matume reikalaujama tuoj paleisti RAF tijoje.“

Garsusis „Prahos pavasaris“ pasibaigė
1968 m., kai sovietų tankai nuvertė Dubčeko vyrausybę ir pasodino G. Husaką.
Nuo to laiko Čekoslovakijoje vėl pučia si
biriški vėjai. Nebegalėdami tų žiaurių vė
jų ištverti, krašto intelektualai paruošė
savo vyriausybei memorandumą, pavadin
tą Charta-77. Tame memorandume, kurį
pasirašė 800 įvairiausių profesijų žmo
nių, buvo reikalaujama, kad Čekoslovaki
joje būtų respektuojamos žmogaus teisės,
garantuota Helsinkio Akte įsipareigota
sąžinės laisvė. Ir nieko daugiau.
Nors Belgrade posėdžiauja konferenci
ja, susirinkusi Helsinkio baigiamojo Akto
peržiūrėti, Prahoje jau teisiami tie, kurie
reikalavo Akto nutarimus vykdyti. Nauja
sis partijos vadas prieš dvejus metus bu
vo pareiškęs, kad politinių persekiojimų
krašte daugiau nebebus, tačiau savojo žo
džio jis netesėjo. Didžiausiam Vakarų
valstybių pasipiktinimui spalio 18 d. Pra
hoje buvo nuteisti keturi disidentai, iš ku
rių trys buvo Charta-77 signatarai. Kai
vieni kovoja už žmogaus teises, kiti tas
teises sutrypia.
Sunkiausią bausmę (3,5 metų kalėjimo)
gavo Ota Ornest, buvęs teatro direktorius.
Nors Chartos ir nepasirašęs, jis buvo ap
kaltintas turėjęs sąmokslo ryšius su už
sienio diplomatais ir čekų emigrantais.
Jiri Lederer, žurnalistas, vienas iš pirmų
jų pasirašęs Chartą-77, gavo 3 metus.
Frantisek Pavlicek, teatralas, buvęs Čeko
slovakijos komunistų partijos centro ko
miteto narys, nubaustas 17 mėnesių kalė
jimo, bet bausmė trims metams suspen
duota. Oficialiai buvo kaltinamas rašęs
savo 'kraštą šmeižiančius
straipsnius
spaudoje. Ketvirtasis asmuo — Vaclav
Havel, rašytojas, nuteistas 14 mėnesių są
lyginai, už platinimą užsienyje buv. tei
singumo ministro P. Drtinos draudžiamų
atsiminimų.
Nors teisme buvo akcentuojama, kad
visi keturi intelektualai teisiami už prieš
valstybinę veiklą, tačiau niekas neabejo
ja, jog bylos pagrindą sudarė Charta-77.
Tą pačią dieną V. Havel pareiškė, kad ne
trukus būsią teisiama ir daugiau Chartą
pasirašiusių žmonių.
Prahos teismas parodė, kad komunisti
nėms vyriausybėms Belgrado konferenci
jos kalbos apie žmogaus teises nė motais.

Jos turėjo gal tik tiek įtakos, kad baus
mės buvo sušvelnintos. Iš kitos pusės,
teismo įvykiai skelbia pasauliui, kad
esant ir didžiausiam spaudimui, laisvės iš
troškusiame krašte netrūksta pasiryžėlių
už tą laisvė kovoti.

SACHAROVO ATSIŠAUKIMAS
Spalio 4 d. New York Times paskelbė
iš rusų kalbos verstą Andriejaus D. Sa
charovo atsišaukimą. Jame Nobelio pre
mijos laureatas, disidentinio judėjimo va
dovaujanti asmenybė, primena laisvajam
pasauliui Helsinkio konferencijos susita
rimų pagrindinę idėją, kad tarptautiniam
saugumui yra būtina pagrindines pilieti
nes teises turinti visuomenė — netrukdo
mas pasikeitimas žiniomis, teisė keliauti
užsenin ir sąžinės laisvė.
Sovietai ir rytų Europos komunistų at
stovai bandė neitralizuoti Helsinkio susi
tarimų principus, akcentuodami nesikiši
mą į kitų valstybių vidinius reikalus. Bet
ši laikysena prieštarauja Jungtinių Tau
tų Čarteriui ir pačios Helsinkio konferen
cijos susitarimams. Tuo pačiu metu Tary
bų Sąjunga ir jos įtakojamos rytų valsty
bės, kritikuoja tariamus ir tikrus nusižen
gimus prieš žmogaus teises laisvajame
pasaulyje.
Toliau Sacharovas išvardina SS vyks
tančius nusikaltimus prieš žmoniškumą:
persekiojimus tikinčiųjų, draudimą iš
vykti iš Tarybų Sąjungos įvairių religijų
ir tautybių žmonėms, represijų naudoji
mas norintiems emigruoti ir nepateisina
mas terorizavimas tų, kurie bando rinkti
ir skelbti davinius apie Helsinkio susita
rimų nevykdymą ir žmogaus teisių pažei
dimą.
Sacharovas tikisi, kad laisvojo pasaulio
atstovai, suvažiavę į Belgradą, nedarys
daugiau nuolaidų Tarybų Sąjungai, bet
savo ruožtu reikalaus, kad būtų paleisti iš
kalėjimų „protestuotojai“, palengvinta
emigracija ir išvykos užsienin, leista lais
vai skleisti užsienyje spausdintas knygas,
laikraščius ir žurnalus.
Jis ypatingai kreipiasi į JAV kongresą
ir prezidentą Carterį, kad šis paskelbtų,
jog žmogaus teisių gynimas visame pa
saulyje yra JAV pagrindinė moralinė at
sakomybė.
(ELTA)

Segios DIENOS
— Anglikonų bažnyčia paskelbė savo ty
rimų duomenis, rodančius, kad daugiau
nei pusė mokyklinio amžiaus vaikų nebe
tiki į Dievą ir nesidomi religijos pamoko
mis.
— Spalio 23-ioji Amerikoje paskelbta
uošvės diena.
— Italijos komunistų vadas Berlinguer,
atsakydamas Ivrea vyskupui, paskelbė
viešą laišką, kuriame sako, kad Italijos
komunistai nesiūlo ir nenori įvesti ateiz
mo, bet pageidauja dirbti su visomis de
mokratinėmis institucijomis.
— V. Vokietijos vyriausybė pasiūlė at
leisti 11 jaunų karininkų, kurie Muenche
no karo mokykloje pokylio metu šūkavo
apie žydų sudeginimą ir uždainavo Horst
Weselio dainą.
— Ochotsko jūroje į šiaurę nuo Japoni
jos sovietai surado naftos šaltinius.
— Vokiečių lėktuve, kuris buvo pagrob
tas pakelėj iš Majorkos, buvo 11 grožio
karalienių, pasinaudojusių joms suteikto
mis atostogomis.
— JAV milijonierius dr. C. H. Green
padovanojo Radcliffe observatorijai Oxforde milijoną svarų.
— Nobelio medicinos premija teko
trims amerikiečiams: dr. Rosalyn Yalow,
dr. R. Guillemin ir dr. A. Schally.
— Britanijos min. pirmininkas J. Cal
laghan, kalbėdamas Psichinių ligų draugi
jos konferencijoje pareškė, kad kas de
šimtas žmogus savo gyvenime yra reika
lingas protinio gydymo pagalbos.
— Prancūzijos komunistų dienraštis L‘
Humanitė atsiprašė prezidentą Tito už tai,
kad „neteisėtai“ palaikė Staliną po to, kai
Jugoslavija po karo pasiskelbė pati tvar
kysianti savo reikalus.
— V. Turčiną prievarta išsiuntus į Va
karų Europą, jo vietą Amnesty Interna
tional Maskvos grupėje užėmė J. Vladimovas.
— Moldavija yra tirščiausiai apgyven
ta sovietinė respublika (110 žmonių vie
name kv. kilometre).
— Prancūzai pardavė kai kurias Con
corde lėktuvo detales, kurias padės grei
čiau užbaigti Tupolev-144 paruošimą ke
leivių tarnybai.
— -Savo pranešime apie dr. Schleyerio
nužudymą teroristai pareiškė, kad kova
su imperialistais tik dabar prasidedanti.
— Kai Rumunijos prezidentas atvyks į

Londoną, jis bus apgyvendintas Buckinghamo rūmuose. Tai pirmas toks svečias
iš anapus gelež. uždangos.
— „Observer“ įsidėjo retą nuotrauką,
rodančią, kaip Maškvos gatvėje areštuo
jamas disidentas A. Podrabinek.
— XX Europos vyrų krepšinio rungty
nes Belgijoje laimėjo Jugoslavijos koman
da. Baigmėje jie buvo susitikę su Sovietų
S-gos krepšininkais.
— JAV prof, sąjungų vadas G. Meany
pakvietė šešis Sovietų disidentus, įskai
tant dr. A. Sacharovą, dalyvauti profesi
nių sąjungų konvencijoje, kuri įvyks
gruodžio 8 d. Los Angeles.
— Londono miesto taryba paskyrė
£450.000 garsiajam Tower Bridge atre
montuoti.
— Staiga miręs aktorius-dainininkas
Bing Crosby neseniai buvo pareiškęs
spaudai, kad Londonas esąs jo mėgsta
miausias miestas pasaulyje.
— Ligonis, kuriam dr. C. Barnard buvo
„paskolinęs“ beždžionės širdį, mirė pra
ėjus 4 dienoms po operacijos. Paciento
širdis operacijos metu nebuvo pašalinta.
— Iš 75.000 Kalifornijoje įsikūrusių
Vietnamo pabėgėlių, trečdalis gyvenąs iš
valdžios pašalpų.
— Prancūzijoje suimti penki šnipai,
dirbę Rytų Europos blokui 12 metų.
EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY
Printed and Published In Gt. Britain by
the Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke
Gardens, London Wil 2PT. Tel. 01-7272470
Registered as a newspaper at the Post
Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Prenumeratos kaina metams 9.00 sv.
pusei metų — 4.50 sv.; dolerio kraštuose
— 19.50 dol. metams; Vokietijoj — DM 45.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 2.00
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
Į brangiam.

2
EUROPOS LIETUVIS

z

Jurašai Lietuvos spaudoje
DOKUMENTAI KALBA

„Tarptautinė Sacharovo apklausa“, ku
ri 1975 m. spalio 17-19 d. d. vyko Kopen
hagoj ir apie kurią buvo pranešama spau
doj, dabar yra pilnai aprašyta 432 psl.
knygoje „Meždunarodnoje Slušanije Sacharova v Kopenhagene“ (rusų kalba).
Tai labai vertingas dokumentas, prie
kurio paruošimo daug prisidėjo žinomi
kovotojai dėl žmogaus tesiu, jų tarpe mū
siškis disidentas dr. Aleksandras Štromas,
gerai žinąs padėtį Lietuvoje. Apklausos
iniciatyvos ėmėsi, kaip prismename iš
1974 metų, danų visuomenės veikėjas O.
F. Andersenas ir vengras — Erno Esterchazas. Jų rūpesčiu buvo gautas leidimas
pravesti Danijos parlamento rūmuose, da
lyvaujant Danijos ir kitų kraštų politi
niams veikėjams. Parodymus davė 24 liu
dininkai, kurių dauguma paskutiniųjų de
šimties metų laikotarpyje perėjo per So
vietų kalėjimus ir stovyklas. Jie išdėstė
pasauliui tiesą, kaip gyvena Sovietijos
žmogus. Iš tų parodymų visuomenė galėjo
padaryti palyginimus tarp sovietų propa
gandos ir faktų ir padaryti savo išvadas.
Juri komisija, sudaryta iš pasaulyje ži
nomų asmenybių, padarė moralinį nuo
sprendį, pasmerkdama žmogaus teisių pa
žeidimus Sov. Sąjungoje, ir atkreipdama
į tuos faktus pasaulio dėmesį. Knygos tu
rinys yra ypatingai aktualus dabar, kai
vyksta Belgrado konferencija, kur žmo
gaus teisių klausimas vėl svarstomas. Bet
pati knyga yra taikoma pirmoj eilėj Sov.
Sąjungos gyventojams, kuriems kiti in
formacijos šaltiniai yra sunkiai prieina
mi.
Liudininkų parodymai knygoje yra su
skirstyti į kelias dalis, kurių svarbesnieji
yra šie: kitaip galvojančių persekiojimas,
psichiatrinės ligoninės ir eksperimentai
su žmonėmis, religiniai persekiojimai ir
tautų bei tautinių mažumų teisių varžy
mas. Lietuvių Simo Kudirkos ir Jono Ju
rašo parodymai užima labai svarbią vietą
šioje knygoje.
Labai didelį darbą šioje apklausoje at
liko dr. A. Štromas, kuris buvo vienas iš
juri komisijos narių, ir taip pat teisinis
ekspertas turint galvoje jo kvalifikacijas,
dr. Štromo įnašas buvo labai svarbus.
Knygoje pažymėta, kad dr. A. Štromas
yra gimęs Kaune, 1931 m. balandžio 4 d.
1952 m. baigė Maskvos unversiteto teisių
fakultetą, ir 1952-55 m. dirbo Lietuvoje
advokatu. 1955-58 m. buvo visasąjunginės
teisės mokslų instituto aspirantas, o 195873 m. dirbo Vilniuje ir Maskvoje teismo
ėkspertyzės mokslinio tyrimo institutuo
se. Nuo 1973 m. rugsėjo mėn. gyvena Ang
lijoje.
Dr. A. Štromo kaip teisinio eksperto pa
rodymas knygoje užima per 20 puslapių.
Jis tarp kitko sako, kad Sov. Sąjungoje,
šalia oficialių teisinių normų, esama visa
eilė pusiau teisinių instruukcijų, kurios
viešai nėra žinomos. Tai slapti potvarkiai,
žinomi tik tiems, kurie juos vykdo. Labai
dažnai tie potvarkiai prieštarauja oficia
lių įstatymų normoms. Jeigu esama tokių
prieštaravimų, teisėjai vadovaujasi slap-

lomis instrukcijomis. Įstatymai vykdomi
tik tais atvejais, jeigu nėra slaptų in
strukcijų, kurios tuos įstatymus neviešai
pakeičia ar koreguoja. Komunistų parti
ja taip pat duoda nurodymus, kaip tą ar
kitą bylą reikia spręsti.
Juri komisija, apklausinėjusi liudinin
kus ir išklausiusi teisės eksperto parody
mus, padarė išvadą, kad Sov. Sąjungos
piliečių minties ir žodžio laisvė yra labai
ribota. Piliečiams, kurie .nelinkę prisitai
kyti, apsunkinamos darbo, buitinio gyve
nimo ir aukštesnio mokslo sąlygos. Labai
apribotos yra galimybės piliečiams persi
kelti gyventi iš vienos vietos į kitą šalies
viduje, dar labiau — išvažiuoti į užsienį
ar emigruoti. Apribota religijos laisvė,
persekiojamos tautinės mažumos.
Paskirų liudininkų parodymai, kur pa
sakojama apie gyvenimo sąlygas Sov. Są
jungoje, gali įtikinti kiekvieną skaitytoją,
kad tai valstybei iki demokratinės san
tvarkos, kurios ji (pagal jos vadų pareiš
kimus) siekia, dar labai toli.
D. B.

ISPANŲ-RUSŲ GINČAS
Ispanijos komunistų partijos gen. sek
retorius Santiago Carillo parašė knygą
„Eurokomunizmas ir valstybė“, dėl kurios
labai piktai pasisakė sovietų žurnalas
„Novoje Vremia“. Kol knygos vertimas
pasiordys anglų kalba (lapkričio mėn.),
čia duodame keletą ištraukų, kurios la
biausiai užgavo Kremlių.
Skyriuje „Proletariato diktatūra“ Sant
iago Carillo aprašo, kas privedė ispanų
komunistus nepasitikėti rusais. Jis prime
na Komintemą, kurio veikla buvo sustab
dyta 1943 m., ir vėliau jo vietoje sukurtą
jį Kominformą. Tuo laikotarpiu rusai vi
siškai nesiskaitė su kitų tautų kom. par
tijomis. Pavyzdžiui, apie Jugoslavijos pa
šalinimą iš Kominformo ispanams buvo
pranešta tik kaip apie įvykusį faktą. Nuo
tada ispanai pasijautė, kad jie taip pat
gali spręsti savo reikalus nepasitarę su
Maskva.
„Kulminacinis punktas į mūsų nepri
klausomybę buvo Čekoslovakijos okupaci
ja 1968 metais“, sako Santiago Carillo.
„Pasiruošimas tam veiksmui buvo vykdo
mas panašiais metodais kaip pasižymėję
teismai 1936 m., kurie buvo demaskuoti
Sov. Sąjungos kom. partijos XX kongre
se“. Rusai, prieš okupuodami Čekoslova
kiją, paskelbė, kad tam kraštui gresia ka
pitalizmo pavojus, kas buvo visai netie
sa. „Tai buvo daugiau, negu mes galėjo
me praryti. Čekoslovakija buvo šiaudas,
kuris sulaužė kupranugario nugarkauli ir
privertė mūsų partiją pasakyti — Ne! To
kios rūšies „internacionalizmas“ turi pa
sibaigti, kiek tai liečia mus“, savo knygo
je rašo S. Carrillo.
Ispanijos kom. partijos lyderis klausia,
kodėl komunistams nesipratinti prie tie
sos? Visi iš to tik laimėtų, ir būtų padėtas
pagrindas tikram ir sveikam internacio
nalizmui. Reikia atsisakyti nuo melo. So
vietų Sąjunga, neatsižvelgiant į tokius
pasikeitimus, kad Chruščiovas galėjo mir-

Keli laiškai iš Londono
Marina Baublienė

Gatvės vis siaurėja, vis staigesni posū
kiai, vis tirštesnis abipus mašinų srautas.
Vikriai laviruoja tarp jų mūsų vairuoto
jas. Staiga cypteli stabdžiai, griebiamės
kėdžių atramų. Apačioje konduktorius,
nušokęs nuo laiptelio, žiūri, ar neįdrėkstas autobuso šonas. Atsisukęs į vos neįvykusios avarijos kaltininką, mestelia ran
ka: „Matyt, tamstai žmona neskanius pus
ryčius patiekė, iš alkio net eismo taisyk
les pamiršote, tad priimkite mūsų užuo
jautą, ir, labai prašau, pravažiuokite pir
mas“. Pažeidėjas šypsosi ir atsiprašo, vos
nenukentėjęs šypsosi ir linki laimingo ke
lio, keleiviai šypsosi, kad viskas baigėsi
laimingai, ir kelionė netrikdomai tęsiasi.
Ramybė ir geraširdiškumas, atrodo, neiš
semiami — „sorry“, „thank you“ — skam
ba aplink kas akimirką. Bet tai kažkoks
kitoks, iki šiol nepatirtas geranoriškumas.
Šypsomasi — apskritai, ne tau, konkre
čiam asmeniui, atsiprašoma, dėkojama ir
gi tartum pro grūdinto stiklo sieną. Visai
svetimais vis dėlto jautiesi ramiai, nes nie
kam neužklius!, tavęs neužkalbins ir ne
užkabins. Jei susidursi su valdininku, ei
nančiu tarnybą, jis kreipsis maloniai, su
langiams būdingu švelniu humoru. Saky
kime, prie įėjimų į visus muziejus 'budi
policininkai. Jie turi patikrinti, ar neketi
nate prie Gogeno, Rembranto, Velaskezo
palikti trotilo užtaisą, ar neslepiate po no
sine ir pudrine miniatiūrinės .atominės
bombos. Tai Belfasto aidai. Miatyt, polici
ninkai neblogi fizionomistai, o mes ilgai
negalėjome susitaikyti su būtinybe de
monstruoti „asmeninius daiktus“. Kiek
vieną kartą stengtasi sumažinti įtampą
juoku: „Leiskite pažvelgti, ar nepaliko le
di namuose nosinaitės?.. Jūs pavargote
nešti tokį sunkų rankinuką... Jeigu slepia
te meilės laiškus, tai liks mudviejų pa

slaptim!!! Ir netgi solidus budintis Home
office, įstaigoje, sprendžiančioje, leisti ar
neleisti svečiuotis, ar gyventi Didžiosios
Britanijos valdose, solidžiai ir ramiai pa
juokavo, įteikdamas keturženklį eilės nu
merį: „Būkite pasveikinti šiuose Dievui
maloniuose namuose. Manau, atėjote ne
pirmą ir, be abejo, toli gražu ne paskutinį
sykį...“
Anglai labai santūrūs, tai tiesa, jie ne
sugeba būti atlapaširdžiai, bet jeigu kreip
sies į juos pagalbos ar patarimo, padarys
viską, ką gali. Tik išimtinais atvejais jie
įsikiša į svetimą gyvenimą. Tarybinis žur
nalistas O. Orestovas aprašė vaizdelį, ma
tytą Londono centre. Susidūrė dvi maši
nos. Niekas nenukentėjo, abu vairuotojai,
truputi išsigandę, aptarinėjo įvykio pa
sekmes. Staiga iš gretimo namo išėjo mo
teris, nešina padėklu ir dviem stiklinėm
■arbatos.
— Prašau išgerti, gal padės jums atgau
ti lygsvarą...
Tai atsitiko ne kokiame trijų kiemų
kaime, o vienos didžiausių Europos sosti
nių centre.
Londoną vaizduojiesi niūroką, tamsų
miestą, kurį gaubia sunkūs rūkai, kurio
gatvėse priimta užsisagstyti ligi pat kak
lo, kur vyrai — džentelmenai viena ranka
pasįirĮamsčiuoja elegantiškais lietsargiais!,
kita keldami juodus cilindrus. Pasirodo,
Londonas linksmas ir šviesus iš prigimi
mo. Prieš dešimtį metų įsigalėjo įstaty
mai, draudžiantys teršti aplinką, ir dingo
garsieji Londono smogai. Beje, jų niekas
nesiilgi. Vieną paskui kitą gramdo namus
Londono centre smėlio čiurkšlėmis — ir
po storu juodo purvo, dulkių, suodžių,
sluoksniu atranda gelsvus, melsvus, bal
tus mūrus. Londoniečiai tikisi, kad jie
jau visiems laikams liks tokie šviesūs ir

„Literatūra ir menas“ (Nr. 39) išspaus
dino New Yorke reziduojančio žurnalisto
Jono Lukoševičiaus gana ilgoką straipsnį,
pavadintą „Sutemus...“ Jis specialiai skir
tas Aušrai ir Jonui Jurašams. Iš tiesų di
desnė jo dalis tenka J. Jurašo surežisuo
tam „Makbetui“, kurį jis pastatė „La Ma
mos“ mažame teatre. Straipsnis praside
da:
„...Tiksliai nebepamenu (nuo vaikystės
neturiu atminties istorinėms datoms), ka
da po Jungtinių Amerikos Valstybių dan
gumi pasirodė energinga moterėlė Aušra
Jurašienė-Sluckaitė, režisieriumi Jonu Ju
rašu vedima.
Ir Amerika dar kartą dosniai įrodė, ko
kių didelių galimybių šalis ji yra. Maža
me Vilniuje buvusi eilinė leidyklos dar-
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Su lietuviais
pasaulyje

buotoja, žinoma siauram ratui, „pasaulio
mieste“ Niujorke ji buvo pakelto į rašy
tojos ir visuomeninės veikėjos laktą.
„ŽEMYNA“
Radijas „Liberty“ patupdė ją į nuolati
nį, kaip sakoma, visai neblogai apmoka
Australijos lietuvių laikraštis „Mūsų
mą darbuotojos lizdą.
Pastogė“ Nr. 40 išėjo su specialiu iliust
Už visas ‘šias malones iš jos reikėjo la ruotu priedu, pavadintu „Žemyna“. Jis
bai mažytės paslaugėlės: raštais ir žodžiais skirtas Melboumo Lietuvių moterų socia
pardavinėti buvusius draugus, bendradar linės globos draugijos 25 metų sukakčiai
bius, Lietuvos kultūrą. Tą pačią, iš kurios paminėti. Šitame net aštuonių puslapių
Vilniuje gyveno. Pardavinėjo ji gausiai ir priede aprašyta draugijos veikla nuo įsi
kūrimo iki šiai dienai. Visi puslapia užpil
nesidrovėdama.
dyti .beveik vien tiktai moterų kūryba, iš
Kas kita gabiam ir mūsuose kadaise skyrus Jono (Meko eilėraštį apie jo vai
plačiai žinomam režisieriui, kurį Sluckai- kystės moteris. Dabartinę tos draugijos
tė atsivežė į Ameriką.
valdybą sudaro J. Žalkauskienė (pirm.),
Išskyrus barzdą, ir tą pačią Lietuvoje IBI (Bitienė, H. Korsakaitė, V. Baltokienė,
želdintą, jis parduoti neturėjo ko. Keleto- V. Morkūnienė, Z. Stankunavičienė ir A.
je vietų keletą sykių pakartojo tą patį, ko Grikepelienė.
jį vietos ponai pamokė, ibet šeimyniniai
NOVELĖ APIE SADŪNAITĘ
Dalia Staniškienė duetai čia ne madoje.
Beliko gabumai, kurių jau bent Lietu
— „Teismas biržely“ — rašytojo Jurgio
VISŲ ŠVENTŲ VAKARĄ
voje tikrai nestokojo. Bet to gero čia di Gliaudos tikrovinė novelė, spausdinta
džiulė pasiūla! Net čiabuviai, labai daž „Lietuvių Dienų“ žurnale, išleista atskira
Vakaras šventas,
nai
ir talentingi, tik reto laimingo atsitik knygute. Tai tautos dukros Nijolės Sadū
Vakaras tyras.
tinumo dėka per metų metus prasimuša naitės susidūrimo su melo sistema sovieti
Tyla. Nurimsta paukščių balsai.
įtiek, kad iš meno gali pragyventi. Ypač — niame teisme epizodas. Išleidimą finansa
Vakaras šventas,
teatro pastoliuose.
vo Los Angeles šv. Kazimiero parapijos
Vakaras tyras —
klebonas
prelatas Jonas Kučingis, dedąs
Žemė alsuoja —
Jono Jurašo likimas atrodė miglotas.
daug
pastangų
Sadūnaitės kančias paro
bet ar klausai?
Švietėsi, kad jis dingo tarp tautiškai-saviveikliškai-viskiškų parengimų.
Tačiau dyti laisvajam pasauliui. Praėjusiais me
tais jis finansavo Sadūnaitės teismo ang
Vėjas lopšinę vakarui ošia,
argi viską numatysi!“
lų kalba knygutės „No Greater Love“ iš
Vėjo lopšinė skrenda naktin...
Pasiremdamas „Drauge“ skelbtomis re leidimą.
žvaigždės beribę mėlynę puošia,
cenzijomis, J. Lukoševičius pereina prie
Šventą ramybę neša širdin...
Jono Jurašo „Makbeto“, kurį labai išgar
DR. NOREMO SUKAKTIS
sinęs „nuogų vyrų“ žurnalas „After
Vakarą šventą,
Dark“, įsidėdamas gerą recenziją ir net
Dr. Oven J. C. Noremas ne tik buvo at
Vakarą tyrą
astuonias nuotraukas. Tačiau tas žurna stovas Lietuvai, bet ir yra parašęs keletą
Širdis Į širdį tyliai prabyla...
las taip neskoningai apibūdinamas, jo vaikalų apie Lietuvą (kai kurie dar lau
„Makbeto“ tikros ar pramanytos recenzi kia leidėjo) ir visą laiką domisi Lietuvos
PRIE KAPO
jos tokios „necenzūruotos“, kad net kok byla.
tu būtų jas ir pakartoti, žodžiu, Jonas Ju
Tavęs nėra kapų tyloj...
Įvertindama jo nuopelnus, o taip pat
rašas kaip režisierius „sumaltas į miltus“.
Tu gyveni mano širdy,
pagerbdama jo auksinį vedybų bei 50 me
Neigiamam
vaizdui
sustiprinti
gana
Šlamėjime senųjų liepų,
tų kunigystės jubiliejų, L. Protestantų ssmulkmeniškai aprašomas ir tas „La Ma gos vadovybė rugpjūčio 21 d., nuvykusi į
Vėjo dainoje
ma“ .teatras.
Anaheim-Hills, kur jis laikė pamaldas,
„Ketvirtoji gatvė, kuriai buvo lemta pasveikino dr. Noremą ir apdovanojo H.
Ir saulės nušviestam upelio vandeny...
įeiti į lietuviško emigracinio teatro istori Pavilonio pieštu adresu su valdybos ir kt.
Ir kiekvienam gaivinančio lietaus laše
ją, — čia pat už Bauerio. Ji ne mažiau dalyvių parašais.
Matau tavo akis, juoku ir ašarom
nuplautas... vaizdinga už patį Bauerį. Senų namų pa
sieniais trinasi paliegę žmonės, įvairiau
Pagerbime dalyvavo dr. M. ir A. DeveO vėjas neša, supa aidą tavo balso...
sių 'spalvų (bet dažniausiai — žemės spal niai, kun. M. Preikšaitis, H. Petkienė, mo
vos) jaunuoliai, vėjas grindiniu palengvė kyt. V. Glažė, J. Kutra ir kt.
Kapų tyloj ramu ir gera pailsėti
le ridena šiukšles bei skardinėles, vaiko
Ir pasvajot, ir prisimint, ir susikaupt...
popiergalius.
PREL. BALKONAS T. F. GARBĖS
Beieškant naujos lietuviško teatro šven
PIRMININKAS
Bet čia tavęs nėra:
tovės, prisistato tamsus jaunikaitis ir tei
Tu gyveni mano širdy,
Ilgametis Tautos Fondo pirmininkas
raujasi, ar nepersirengęs policininkas aš
Laukų giesmėj
esąs.
prel. J. Balkūnas, įvertinant jo dvidešimt
Ir vakaro varpų viltingam gaudime...
— Ne, —sakau, — aš tik šiaip sau, teat vienerių metų darbą 'šioje srityje, Tautos
ro ieškau.
Fondo trečio suvažiavimo nutarimu pa
— Na, — iš karto atlyžta vaikinas, — keltas garbės pirmininku, o ilgametis Tau
ti savo lovoje, dar nėra valstybė, kurią duok kvuoterį, parodysiu.
tos Fondo direktorius Petras Minkūnas
galima būtų pavadinti darbininkų demo
Kvuoteris — tai ketvirtadalis dolerio, — garbės nariu.
kratija. Ta valstybė, kaip dabar egzistuo ir kai jo prašo tokioje vietoje — tiesiog
Sudarius naują Tautos Fondo tarybą ir
ja, yra stabdis vystymuisi į tikrą darbo nemandagu neduoti.
naują
valdybą, abiejų bendras posėdis
klasės demokratinę santvarką. Ji taip pat
Tam šauniam jaunuoliui kaip tik 'kvuo- vyko rugsėjo 30 dieną Kultūros Židinyje,
stabdo krašto materialinį progresą.
terio trūko iki kažkokio vietinio „rašalo“
(ELTA)
Todėl Ispanijos komunistai atsisako pa butelio, ir už tą patį jis dar apgynė nuo Brooklyne.
klusti Maskvai, ar kam nors kitam. Jie savo draugų — kartu patraukėme prie
INFORMUOJA PASAULĮ
nori būti nepriklausomi ir dirbti savo „La Mamos“.
krašto gerovei. Tai yra eurokomunizmo
Ką gi, vis dėlto tai vienas gražiausių
(Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, ku
šūkis.
pastatų šioje vaizdingoje gatvėje. Tiesa, riai vadovauja kun. K. Pugedevičius, rug
j. r.
jis nemirga šviesomis, nesipuikuoja mar sėjo pabaigoje pradėjo siuntinėti anglų
gomis reklamomis, ir, tarp mūsų 'šnekant, kalba paruoštą leidinį apie religinės lais
yra tiesiog apsusęs senas namas. Tačiau vės pažeidimą Lietuvoje, panaudodama
linksmi. Kai dėl angliško saikingumo, ma nedidukės, vos įžiūrimos raidės tvirtina, visą Lietuvių Katalikų Bažnyčios kroni
tyt, jis irgi buvo būdingas vyresnio am jog čia „La Mamos“ eksperimentinio teat koje paskelbtą medžiagą. Šį leidinį Reli
žiaus žmonėms. Prie fontano Trafalgaro ro klubais.
ginė šalpa išsiuntinėjo ne tik JAV, bet ir
Deja, pats pastatas uždarytas, netgi su visam pasaulyje veikiančioms svarbes
skvere jaunimas bučiuojasi taip pat aist
ringai, kaip Senos krantinėje, Grinparko geležiniais žaliuzi, ir šįsyk nepavyko suži nėms valstybinėms ir religinėms institugazonuose glamonėjasi porelės, ir niekas noti, kiek dešimčių žiūrovų matė plikąjį sijoms, spaudai ir kt. To leidinio atspaus
nesipiktina jų elgesiu. Pasipiktintų, jeigu muskulingąjį Jurašo Makbetą, kodėl jį dinta 5.000 egzempliorių.
išgirstų, kad jūs piktinatės. Įpraskite taip greitai nukrapštė nuo eksperimentigerbti ir toleruoti aplinkinių įpročius, ir nės-klubinės scenos.“
KNYGA APIE PLECHAVIČIŲ
Ir kam visa tai daroma? Kodėl taip la
Londonas priims jus tokį, koks esate. Ką
gi, net iliuzija būti pačiu savimi šiais lai bai (stengiamasi sujuodinti žmogų, kuris
Apie generolą P. Plechavičių knyga išeis
kais šio to verta.
Lietuvoje 'būtų galėjęs (iškilti į meno vir šį rudenį. Pirmą jos dalį parašė kapito
„Pastarasis dešimtmetis labiau pakeitė šūnes, jeigu tik būtų nusilenkęs biurokra nas Petras Jurgėla. Antra dalis yra kelių
Londoną, negu visas amžius, netgi toks, tiniams pataikūnams ir partijos cenzo autorių, šioje dalyje bus apžvelgta gene
koks Anglijai buvo jos triumfo šimtme riams?
rolo giminė, jo veikla 1918-1919 m.etais ir
Atrodo, kad šis straipsnis Lietuvoje su kiti įdomesni įvykiai. Knygą leidžia Ka
tis: nuo Vaterlo .mūšio iki pirmojo pasau
kels ne pasipiktinimą, bet užuojautą. Už rio žurnalas.
linio karo“.
uojautą žmonėms, kurie neišmainė savo
Su šiuo teiginiu 'susidursite kone kiek žmogiškųjų vertybių ir talentų į trupinį
AUKA KNYGAI IŠLEISTI
vieną dieną. Skirtingų žmonių lūpose jis
įgauna vis kitokią prasmę ir netgi vis aukso, gardaus valgio šaukštą.
Kaip žinoma, Šveicarijoje gyvenąs dr.
naują emocinį atspalvį — nuo lengvos
A .Gerutis rašo veikalą apie Vasario 16
nostalgijas „mielajai senajai Anglijai“
akto signatarą, buv. Lietuvos įgaliotą mi
iki atviro džiūgavimo, kad „pagaliau pa
nistrą Prancūzijoje Petrą Klimą. „Vilties“
sivijome Europą!“
AKTYVŪS DAINININKAI
leidykla Amerikoje yra apsiėmusi šią
Klesti laisvumas, nesivaržymas, kaip
knygą išleisti. „Dirva“ praneša, kad kny
kad anksčiau klestėjo puritoniškumas.
Iš JAV pasiekia žinios, kad du jauni
Londonas linksminasi, ir man atrodo, kad lietuviai dainininkai, Nerija Linkevičiūtė gos mecenatu sutikęs būti dr. VI. Bložė,
tai ne Londonas, o Paryžius, kuriame vis ir Bernardas Prapuolenis šį rudenį ypa paskirdamas tam reikalui 1.000 dolerių.
kas buvo leista jau prieš keturiasdešimt tingai aktyvūs. Neseniai juodu dainavo
G. KAUKAITĖS PLOKŠTELĖ
metų ir kur panašiai linksmai merdėjo Hartfordo Lietuvių Bendruomenės su
„prarastos kartos“ atstovai...
ruoštame koncerte, po to pasirodė Jauni
Redakcija gavo V. K. Martinaičio pasi
Net sekmadieniais tuščia 'anglų bažny mo Centre kavinės padidinimo proga, o rašytą ilgoką aprašymą naujai pasiro
čiose. „Žmogus peržengia Dievo namų netolimoje ateityje ruošiasi vėl dalyvauti džiusios Giedrės Kaukaitės plokštelės.
slenkstį tris kartus — gimęs, tuokdamasis bent dviejuose koncertuose.
Giedrė Kaukaitė yra Lietuvos daininin
ir miręs. Kitais atvejais jis randa (skubes
Nerija Linkevičiūtė yra mezzo sopra
nių užsiėmimų". Prašmatniose katedrose, nas, o Bernardas Prapuolenis — lyrinis kė, jau porą kartų lankiusi JAV ir sukėlu
tyliai grojant vargonams, būriuojasi tu baritonas. Pasirodo, jis yra ir dainų kūrė si vienas kitam prieštaraujančių spaudos
pasisakymų. Šiaipjau ji skaitoma viena
ristai, vienoje bažnyčioje matėme savi jas.
veiklinę dailės parodą, kitoje dvasininkas
Dažniausiai y'edu koncertuoja ajbu geriausių Lietuvos dainininkių, kuriai šis
skaitė paskaitų ciklą apie šiuolaikinę mu drauge. Jų programą daugiausia sudaro vardas pripažintas 1968 m. Lietuvos pro
ziką. Visose spragsi fotoaparatai, birzgia įvairūs duetai. Jie dainuoja St. Šimkaus, fesionalų vokalistų konkurse.
Plokštelėje esą (įdainuotos operų arijos
filmavimo kameros, ant mažų kėdučių sė Dariaus Lapinsko ir B. Prapuolenio due
di jauni ir pagyvenę piešėjai. Atrodo, tus. Dainų repertuaras platus — klasiki ir lietuvių kompozitorių kūriniai. Akomanglai — mažiausiai tikinti tauta, tačiau nės dainos, populiarios lengvojo žanro ponuoja Lietuvoje nuskendęs jaunas pia
net kuklūs vestuvininkai vilkės juodai ir dainos. Svarbiausia — tos dainos lietuviš nistas Gytis Trinkūnas. Plokštelę išleido
Viewpoints Records Chicagoje. Kaina —
baltai: frakais, cilindrais, nuometu ir ilga kos.
suknia (visa tai, aišku, gali būti ir išnuoAbu solistai dainuoja Chicagos lietuvių 6.50 dol., o užjūriuose —■ 7.50 dol. Aplankas-albumas Zitos Sodeikienės.
muota).
operoje.
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Statistika ir realybė

LIETUVOJE

Buvusi Lietuvos užsienio reikalų mi
nistrė, dabar Aukšč. Tarybos pirmininko
pavaduotoja L. Diržinskaitė .Komunisto“
(Nr. 9) žurnale paskelbė statistiniais duo
menimis paremtą straipsnį apie Sovietų
MOKSLININKŲ RŪMAI
Vienas didžiausių ir gražiausių parkų mą, ir gerajam evangelistui buvo patarta kojama, kad netoli tos vietos buvęs Refor Sąjungos kultūrinių mainų su užsienio
valstybėmis
plėtimą.
Jame
dažnai
links

pasaulyje yra Londono Hyde parkas (636 pasirūpinti jo paties krašto gyventojų macijos medis, ant kurio šakų Reformaci
Vilniuje, restauruotose Verkių rūmuose
niuojamas Helsinkio baigiamasis Aktas, o
akrai). Taip pat jis yra ir vienas iš se nuodėmėmis...
jos laikais kardavo religinius fanatikus. taip pat ir Lietuvos kultūriniai santykiai įkurta Lietuvos Mokslų akademijos įstai
niausių, žinomas net Romos valdymo lai
Kadaise Hyde parke buvo ruošiami šo Preš pakariant, nuteistajam buvę leista
ga —■ Mokslininkų rūmai. Tų rūmų tiks
kais beveik prieš tūkstantį metų. Apie kiai ir naktiniai pasilinksminimai, i ku kreiptis į publiką ir pasakyti ką tiktai no su kitais kraštais to Akto šviesoje.
Kalbėdama apie knygų mainus, L. Dir las, pasak spaudos, burti respublikos
Hyde parką yra gana daug prirašyta ir riuos susirinkdavo visokio plauko publi ri. 1872 m. netoli to medžio buvo padary
pripasakota, bet laikui bėgant, vis naujų ka. Dar iki 1973 m. buvo ruošiami nemo tas paaukštinimas. Čia galėjo ateiti bet žinskaitė pvz. nurodo, kad Anglijoje vers mokslininkus, skatinti jų kūrybini akty
istorijų atsiranda. Šičia pateikiama šiek kamai vadinamieji pop koncertai, bet šiuo kuris pilietis ir nuo paaukštinimo kalbėti tinės literatūris leidžiama 9 kartus, Japo vumą, populiarinti jų pasiekimus bei
nijoje 4,5, o JAV 4 kartus mažiau, negu skleisti mokslo ir technikos, tarptautinio
tieki žinių apie tą parką, pasinaudojant metu jie daugiau nebeleidžiami.
į minią. Tačiau prieš 48 valandas turėjo Sovietų Sąjungoje. „Ypačiai mažai šiose ir vidaus politinio gyvenimo .naujienas. Ši
B. Rogers aprašymu, spausdintu „Sunday
būti gautas. Darbo ir statybos ministeri šalyse leidžiama tarybinės literatūros: įstaiga (taip pat pasitarnaus ir mokslinėms
***
Telegraph“ žurnale (Nr. 56, 1977 m.).
jos leidimas, patvirtintas dviejų miesto daugelis geriausių šiuolaikinių mūsų ra bei praktinėms konferencijoms, simpoziu
Pradžioje parkas buvo privati Hyde
gyventojų. Tas leidimas greitai buvo pa šytojų čia tiesiog nežinomi. Vietoj jų čia mams, seminarams, pasitarimams ir pan.
dvaro nuosavybė, kurią Williamas Užka
Karalienės Elzbietos I laikais Hyde par naikintas. Dabar gali kiekvieną sekmadie aktyviai peršami skaitytojui mūsų šalies
riautojas buvo davęs G. de Maudeville. kas buvo pilnas įvairiausios gyvūnijos. nį ateiti į šią vietą kas tiktai pageidauja,
Šis jį atidavė Westminsterio vienuoly Čia buvo šaudomi briedžiai, kurapkos, fa ir, užsilipęs ant muilo dėžės, aiškinti savo „atplaišų“ kūriniai, juodinantys tarybinį IGNALINAS PAVADINTAS SNIEČKUMI
nui, o 1536 m. parką nusisavino garsusis zanai ir kitoki žvėrys bei paukščiai. Čia idėjas. Šiuo metu dauguma kalbėtojų yra gyvenimą“, rašo straipsnio autorė. Ką pa
Lietuvos Aukšč. Tarybos prezidiumas
karalius Henrikas VIII ir pasidarė savo pat buvo kūrenami laužai ir čirškinami spalvotieji. Jie kalba apie viską — prade darysi, jei „atplaišų“ kūriniai Vakaruose
nutarė
Ignalinos atominės energijos elekt
priskiriami
prie
pačių
gerųjų.
mėgiamiausia medžioklės ir pramogų vie kepsniai. Pasakojama istorija, kad me dant kiaurom kojinėm, baigiant ministro
1971-1976 m. laikotarpyje išversta į sve rinės darbininkų gyvenvietę pavadinti
ta. Tikroji parko istorija prasidėjo tada, džioklei galą padaręs senas šernas. Jis pirmininko politika. Norint tikrai supras
kai 1630 m. karalius Charlis I atidarė jį vieną naktį pasigavęs dežūruojantį polici ti eilinio piliečio žodžio laisvę, reikia ne timas kalbas 75 lietuvių rašytojų knygos. Sniečkaus vardu ir ateityje ją vadinti
publikai. Nors Hyde parkas iki šiai die ninką ir jį sudorojęs. Rytmetį buvę rasta patingėti sekmadienio priešpietį užsukti į Daugiausia, žinoma, išversta į rusų kalbą Sniečkaus darbininkų gyvenviete. Tai gy
venvietei suteiktos miesto tipo gyvenvie
nai tebepriklauso karališkosioms valdoms, jo batai, šalmas ir nugraužtų kaulų krū Hyde parko Speaker's Comer. Pažymėti (630) lietuvių rašytojų knygų. Paminėju
tės teisės.
si,
kad
Lietuvos
mokslinės
įstaigos
ir
bib

bet londoniškiams tai yra „mūsų parkas“ velė. ..
na, kad čia kalba ne tik Britanijos pilie liotekos keičiasi knygomis su daugybe
***
Kartą min. pirm. Walpole (Jurgio II
čiai, bet taip pat lankytojai iš Afrikos, pasaulio valstybių, L. Diržinskaitė rašo:
„TREJŲ DEVYNERIŲ“ GAMYKLA
Amerikos ir kitų pasaulio kraštų.
„Tiesa, ir mūsų respublikoje knygų eks
•«»
Kas nors kartą vasarojo Palangos pajū
portas pralenkia jų importą“. IBet ar gali
IBte įvairių įrengimų sportui ir pramo būti kitaip, kai daroma tokia didelė užsie ryje, tarp kitų kurortinio miesto įžymybių
goms, čia gana daug visokių paminklų ir nio knygų atranka, o lietuviškosios kny įsidėmėjo ir senąją vaistinę Vytauto gat
statulų. Ypačiai jų daug su Hyde parku gos bent privatiškų gavėjų adresais visiš vėje Nr. 13. Praeiviai stabteli ties jos lan
gais, kur už stiklų matyti senoviniai bal
besijungiančiame Kensington Gardens ra kai neįsileidžiamos.
jone. Įspūdingiausias iš visų Albert Me
Toks pat reikalas esąs ir su baigiama dai, o prie lubų kybo medinis krokodilas
morial, pastatytas palyginti jaunam nu jame Akte numatytu meninių bei doku — viduramžių sanitarijos simbolis. Įėjimą
mirusiam karalienės Viktorijos vyrui, mentinių filmų apsimainymu. „1975-1976 į vaistinę puošia gražus medinis durų apmetais JAV (kino firmos neparodė plačia rėminimas, kaltos geležies papuošimai, ži
princui Albertui.
jam žiūrovui nė vieno tarybinio filmo, tuo bintas, lenta su užrašu „Apotheca“ (loty
Bankui aptarnauti ir prižiūrėti reikia tarpu TSRS kino teatruose per šį laikotar niškai — vaistinė).
Ši vaistinė yra viena seniausių Lietuvo
gana didelio žmonių skaičiaus. Tvarką ja pį pasirodė apie 10 naujų amerikietiškų
me prižiūri apie 10 policininkų, kurie čia kino juostų“. Nežinia, kaip ten buvo Ame je. 1827-aisiais, t. y. prieš 150 metų, iš Ry
pat turi savo būstinę. Pagražinimu rūpi rikoje, tačiau Londono kino teatruose ge gos atvykęs provizorius V. Griuningas
nasi 46 sodininkai su 53 padėjėjais-valy- resni sovietiniai filmai tikrai nebuvo di (Gruening) šioje vietoje pastatė medinį
namą ir dalyje, kuri išeina į gatvės pusę,
tojais. Įvairiems remonto darbams yra 9 skriminuojami.
Ten pat pažymima, kad V. Žalakevi- įrengė pirmąją Palangos vaistinę.
visokių rūšių amatininkai. Žolę plauna 14
1864 metais, po V. Griuningo minties,
darbininkų, medžius prižiūri — 10. Plau čiaius, Žebriūno ir M. Giedrio režisuoti lie
vaistinė
įpėdinystės teisėmis atiteko jo sū
tuviškieji
filmai
kasmet
demonstruojami
kymo baseinų priežiūrai ir plaukikų ap
saugai vasaros metu samdoma 13 žmonių. daugiau 'kaip 50 pasaulio šalių. Iš Lietu nui, taip pat provizoriui. Pagal senąją lie
Išvietes prižiūri 16 tarnautojų. Neskaitant voje rodomų filmų apie 40% esą užsienie tuvių liaudies receptūrą čia buvo gamina
mas vaistažolių mišinys „trejos devynevyriausiojo parko administratoriaus ir 5- tiški.
Kaip žinoma, Vakaruose filmų pareika rios“, susidedantis iš dvidešimt septynių
6 padėjėjų, dar yra darbų vedėjai, sandė
lininkai, paukščių prižiūrėtojai ir kitoki lavimą nulemia jų meniškoji vertė ir pub ingredientų. Yra išlikusios „trejų devynelikos skonis. Jei Lietuvoje bus pagamina rių“ pakelių etiketės, kuriose išspausdin
darbininkai.
ma daugiau vertingų filmų, tai ir jų parei tas įto mišinio pavadinimas. Be to, pagal
Klaipėdos gydytojo Šraderio (Schrader)
kalavimas padidės.
Toks tai yra didysis Londono Hyde par Daug kalbama apie turizmą, „...buržua receptą Palangos vaistinėje buvo daroma
kas, kuriame amžių bėgyje medžiojo ka- zinėje spaudoje dažnai rašoma, kad mūsų tinktūra „Essentia cordialis“, skirta ser
ralįiali, skyrė pasimatymus ministrai, 'šalyje tik nedaugelis „išrinktųjų“ gali ke gantiems širdies ligomis. Šie patentuoti
Hyde Parkas — demonstracijos ir mitingas
kovėsi smarkūs donžuanai,
plėšikavo liauti į užsienį, kad išvažiuoti „leidžia palangiškiai medikamentai buvo pardavi
vaizbūnai ir mylėjosi milijonai jaunų po ma“ tik į kai 'kurias šalis ir panašiai“. nėjami ne tik Lietuvoje, Kurše, bet ir Ru
laikais) buvo paklaustas, kas atsitiktų, jei
Kas pasaulyje nėra girdėjęs Speaker's relių. Ištuštėjęs vidurnaktyje, parkas Tuo tarpu per praėjusį penkmetį 15 mili sijoje, šiaurės Amerikoje, kitose šalyse ir
parkas būtų uždarytas publikai? „Trys Corner — laisvos kalbų platformos, esan kiekvieną rytą 5 valandą atsidaro naujam jonų užsieniečų pabuvoję Sovietų S-goje turėjo labai didelę paklausą.
karūnos — Anglijos, Škotijos ir Airijos čios prie Marble Arch kampo. To kampo dienos gyvenimui. Hyde parkas ir Londo ir 11 milijonų tarybinių piliečių apsilankė
1900 metais Palangos vaistinę nupirko
— būtų prarastos“, atsakė Walpole. Tiesa, istorija ne visų vienodai aiškinama. Pasa- nas — dvi neatskiriamos sąvokos.
už'senyje. Dar gerai, kad autorė pabrėžė, provizorius Vilhelmas Bestingąs iš Latvi
nužudžius karalių Charlį, parlamentas
jog „ypačiai geri ryšiai su broliškomis so jos. Po jo mirties, 1923 metais, ją pavel
1652 m. buvo parką pardavęs už £17.064
cialistinėmis šalimis“. Jau kam-ne-kam, o dėjo sūnus Oskaras Bestingąs. 1938 me
2s 8 d, bet vėliau Charlio II laikais parda
Baltijos kraštų gyventojams nereiktų pa tais jo našlė vaistinę išnuomojo Zigmui
vimas buvo pripažintas nelegaliu.
sakoti apie atvykstančių į Vakarus sovie Bagdonavičiui. 1940 metais ji buvo nacio
*•*
tinių turistų skaičių ar galimybes į ten nalizuota ir nuo to laiko pradėjo naują
18 amžiuje Hyde parkas išgyveno tam
savo istorijos etapą.
nukeliauti.
Kybartų klebono kun. S. Tamkevičiaus
siausias dienas. Jis buvo pilnas plėšikų, pareiškimas Religijų reikalų tarybos įga rašo keturiolika faktų, kuriuos jam papa
Su Palangos įžymybės istorija galima
Pasak
autorę,
apie
10
tūkstančių
Lietu

valkatų ir šunų. Čia nuolatos vyko dviko liotiniui (nuorašai: J. E. vyskupui Pavilo- sakojo tikintieji — visi faktai iš vasario vos gyventojų kasmet išvyksta į kitus susipažinti vaistinėje įrengtame nedide
mėnesio,
kai
Kybartų
vidurinėje
mokyk

vos ne tiktai pistoletais ir kardais, bet niui ir Vilkaviškio rajono Vykdomojo ko
(„švyturys“)
kraštus. Gali būti, kad tiek ar net daugiau liame muziejėlyje.
taip pat akmenimis ir lazdomis. Apie tas miteto pirmininko pavaduotojui J. Urbo loje mokytojai klausinėjo, kurie mokiniai važiuoja į broliškas respublikas , bet tik
eina į bažnyčią, gieda bažnytiniame cho
dvikovas pasakojama daugybė įvairiausių nui) :
jau ne į Vakarus.
re ir kitaip tardė.
istorijų. Pvz. dramaturgas Sheridanas, at
Daugiausia savo statistiniuose skaičiuo
RUSAI APIE LIETUVĄ
„Kadangi Jums, Įgaliotini, yra pavesta
Pavyzdžiui:
vykęs dvikovai, rado parką pilną žmonių. kontroliuoti tarybinių įstatymų apie reli
se L. Diržinskaitė pasimeta kalbėdama
„Vasario 14 d. Kybartų vidurinės mo apie kainas. Ji rašo: „Pavyzdžiui, danų
Abu kovotojai sutarė užeiti į karčemą. Po ginius kultus vykdymas ir Jūsų įstaigoje
Paryžiuje leidžiamas rusų laikraštis
kelių valandų parkas dar nebuvo ištuštė man keletą kartų buvo priminta pranešti, kyklos III c Masės mokytoja Miliauskienė turistui viena diena TSRS kainuoja viduti „Russkaja Mysl“ (Rusiškoji mintis), rug
jęs. Sugrįžę dar kartą į vidų ir gerokai jei bus pažeidžiamos mano ar tikinčiųjų liepė pakelti į bažnyčią einantiems moki niškai 6 rublius, o tarybiniam turistui Da sėjo 29 d. atspausdino vedamąjį apie per
nugėrę, jie suskovė pačioje karčemoje. teisės, todėl, manau, bus tikslinga Jums niams rankas. Mokiniai buvo klausinėja nijoje — 25 rublius“. Svieteliau margas!.. sekiojimus Lietuvoje. Straipsnis pradeda
mi, kodėl jie einą į bažnyčią, gal juos ver Kas žino, kodėl tokios lengvatas yra daro mas pasakojimu apie Nijolę Sadūnaitę,
Istorija sako, kad nei vienas, nei 'kitas ne- žinoti, kas vyksta Vilkaviškio rajone.
čią tėvai ir panašiai. Mokytoja tardė, ku mos danams. Tačiau pasiūlytina straips kuri, gyvendama viename Lietuvos mies
bepataikė. Paskutinė dvikova įvykusi 1817
Per nepilnus pusantrų metų, kuriuos rios mergaitės eina berti gėlių, o pasiprie nio autorei nueiti į „Gintaro“ viešbutį, kai telyje, 1955 m. baigė mokyklą, ir jau tada
metais. Tačiau pasakojama istorija, kad
dar 1870 m. du seni atsargos karininkai praleidau Kybartuose, maždaug 6-7 kartus šinusias išjuokė, nes jos nieko nesupran atvyksta lietuvių ekskursija, ir pasiteirau kas sekmadieni klausė mišių. Nuo to lai
atvyko kautis lazdomis ir vienas kitą la rajono Vykdomojo komiteto pirmininko tančios ir todėl einančios į bažnyčią. Mo ti apie kainas. Kaip buvusi užs. reikalų ko ji buvo persekiojama už tikybinius įsi
pavaduotojo J. Urbono buvau baramas. kytoja Miliauskienė pasižymėjo tikinčius ministrė turėtų ji gerai žinoti, kiek vyks tikinimus.
bai stipriai primušė...
Už skambinimą varpais. Už Mišioms pa- mokinius ir pasakė, kad šį sąrašą perduo- tantieji ,į Vakarus Sovietų S-gos piliečiai
Aprašęs lietuvių rezistencinį sąjūdį
turi mokėti už vizas ir kiek tų vizų gavi antrojo pasaulinio karo metu, laikraštis
Parko gražinimo darbus pradėjo kara tamaujaneus berniukus, kuriuos buvau sianti mokyklos direktoriui.
VI f klasėje istorijos mokytojas Jurky- mas Lietuvoje užtrunka. Laimingas, ku prieina prie Romo Kalantos, demonstraci
lienė Caroline. Ji turėjusi tris silpnybes: verčiamas nuvaryti nuo altoriaus. Už tai,
teologiją, seksą ir Hyde parką. Jos parė kad laidotuvių procesijoje buvo nešamas nas liepė į bažnyčią einantiems moki riam per penkerius metus pavyksta gimi jų ir pirmojo numerio „Lietuvos Katalikų
dymu 1730 m. buvo pradėtas kasti dirbti kryžius ,o aš, parapijos klebonas, pėsčias niams atsistoti ir klausė, ar tikrai je tikį nę ar draugą atsikviesti.
Bažnyčios Kronikos“ pasirodymo. Už šio
Niekas nenori ir neturi teisės priekaiš pogrindžio laikraščio dauginimą N. Sadūnis ežeras, kuris vėliau gavo Serpentine lydėdavau mirusįjį į kapus. Pavaduotojas Dievą. Atsistojo dauguma mokinių. Mo
(gyvatės) vardą. Jo iškasimas truko tris sakė, kad aš galįs sėdėti tiktai mašinos kytojas nusistebėjo, kad šeštokai tokie ne tauti dėl Helsinkio Akte numatytųjų kul naitė buvo 1974 m. rugpjūčio mėm. suim
tūrinių mainų vykdymo. Kuo tie mainai ta. Toliau Nijolės teismas Vilniuje ir jos
metus ir kaštavo £26.000, kuriuos kara kabinoje. Barė ir už tai, kad be rajono pa protingi, jog 'tikį Dievą.
Ha klasės mokytoja Šidlauskaitė liepė bus sklandesni, tuo mažesnis pavojus bus 'kančios Mordovijos stovykloje.
lienė neteisėtai išgavusi iš valstybės iždo. vaduotojo žinios leidau vienam savo drau
Tas epizodas aiškiai parodo, kas šiuo
Šis dirbtinis ežeras užima 41 akrą ploto. gui kunigui celebruoti šv. Mišias. Šia pro pakelti į bažnyčią einantiems mokinu geriems tarptautiniams santykiams ir pa
Vietomis siekia 200 jardų pločio ir 50 pė ga buvau verčiamas net raštu pasiaiškin kams rankas. Tš 30 mokinių pakėlė 21 mo saulio taikai. Tačiau minėtoji straipsnio metu vyksta Baltijos valstybėse. „Dides
autorė geriau nei kas nors kitas žino, kad nis persekiojimas pagimdo didesnį pasi
dų gylio. Čia yra atskiros vietos plaukyti, ti. Kadangi Mišių laikymas yra tvarko kinys“.
Toliau kun. Tamkevičius taip rašo:
vien tik subjektyvia statistika tų santy priešinimą“, — sako laikraštis. „Laisvei
žuvauti, plaukioti laiveliais ir nusiskan mas bažnytinės teisės, o tarybiniai įstaty
„Atėję pas mane tikintieji tėvai skun kių nebus galima pagerinti ir išlaikyti.
yra vienas priešas — totalitarizmas“. Dėl
dinti... Apie 50 plaukymo entuziastų kas mai neleidžia valdžios pareigūnams kiš
Krk.
laisvės dažnai kovoja rusas Lietuvoje ir
dien atvyksta nusimaudyti. Jie tai daro tis į bažnyčios vidaus gyvenimą, todėl mi dėsi ir klausė, ką daryti? Gal rašyti skun
dą, gal patiems kur nors važiuoti ir ieško
lietuvis — Maskvoje, estas — Kijeve ir
net ir tuo atveju, jei prisieina išlaužti le nėto pasiaiškinimo neparašiau.
Atvykęs į Kybartus visą dėmesį nukrei ti teisybės? Raminau žmones ir jiems aiš dažnėjo. Vis dėlto nenormalu, kad saviva ukrainietis Taline“. Tarptautinis solida
dą...
piau į remontus ir tikėjausi, kad visi bus kinau, kad tarybiniai įstatymai niekam liaujama, kad tikintieji negali pasinaudo rumas dar gyvas.
1870 m. buvo įtaisytas specialus takas manimi patenkinti ir duos šventą ramybę, nedraudžia tikėti Dievą ir neduoda teisės ti jiems konstitucijos garantuotomis tei
(Rotten Row) jojimui. Tūkstančiai puoš tačiau jos nesulaukiau. Parsivežiau maši surašinėti tikinčiuosius mokinius, kaip sėmis, ir labai norėtųsi, kad kybartiečiai
nių raitelių čia jodinėdavo kasdien. Takas ną rąstų, — tuoj atskubėjo milicija patik yra surašinėjami kolūkio fermoje paršai. konkrečiai pajustų, jog tarybinė vyriau
tebėra ir dabar. Juo daugiausia naudoja rinti, ar kartais aš jų nepavogiau. Pradė
Tėvai skundėsi, kad jų tikinčius vaikus sybė tikrai pasirašė Helsinkyje Baigiamą
si vaikai, išsinuomodami arklius, kuriuos jau statyti ūkinį pastatą, — prasidėjo mokykloje verčia piešti ateistines karika jį aktą, Visuotinę žmogaus teisių deklara
laiko jojimo instruktoriai. Iki Antrojo pa „šaltas karas“: buvo siunčiami tikrintojai, tūras. Pavyzdžiui piešimo mokytoja Gal- ciją, Konvenciją dėl kovos su diskrimina
saulinio karo dalis parko buvo išnuomoja ar klebonas turįs statybai leidimą, ar tiks vadiškytė liepianti rašyti ateistinius raši cija švietimo srityje ir Tarptautinį paktą
ma avių ganyklai. Čia garsėjo su 500 avių liai statąs, ar turįs medžiagų gavimo do nėlius ir deklamuoti ateistinius eilėraš dėl pilietinių teistų. Abejoju, kad tarybi
Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
Skotas aviganis, kurio mirtį paminėjo vi kumentus? Rajono pavaduotojas J. Urbo čius. Kas bus iš mūsų vaikų, dejavo tėvai, nė vyriausybė pagirtų tuos, kurie tikin
bire reikalingi paramos ir siuntinius
si Londono laikraščiai.
nas asmeniškai tikrino mano statybą ir kad juos moko taip veidmainiauti ir elgtis čiųjų mokinių varginimu Kybartuose su
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:
jos dokumentaciją, ištikrino visas bažny priėš savo sąžinę? Tėvams aiškinau, kad kėlė visuomenės pasipiktinimą. Juo la
Yra parke ir Meilės alėja, kurioje daž čios palėpes ir net klausė, ar negyvena šitaip prievartauti tikinčiųjų mokinių biau, kad ruošiamąsi Europos šalių Bel
Lithuanian House Ltd.
nai rodosi jaunos įsimylėjusių poros. Bet kas nors -ant bažnyčios lubų. O juk taip niekas neturįs teisės.
grado konferencijai, kur bus tikrinama,
Siuntinių Skyrius
daugiausia Hyde parkas garsėja kaip lais aišku, kad tik žiurkės ten gali užsikarti.
Prašau Jus, Įgaliotini, man paaiškinti, kaip laikytąsi Helsinkio nutarimų...
Taigi prašau Jus, Įgaliotini, rūpestingai
vosios meilės rinka, kurioje niekad ne Tikintieji su nerimu sekė visus šiuos tik o gal šitaip darkyti vaikų sąžines dabarti
I LADBROKE GARDENS,
trūksta ,birds“. Jų buvimu niekas nesi rinimus, o humoro mėgėjai sako: „Klebo niai įstatymai leidžia?“
ištirti, kaip Vilkaviškio rajone, o ypač
LONDON,
Wil 2PT
piktina ir jiems niekas netrukdo. Prieš ne, rajono valdžia jus labai myli“.
Kybartuose, yra laikomasi įstatymų apie
Pareiškimo pabaigoje:
kiek laiko JAIV evangelistas Billy Graham
Kadangi Išis šantažavimas lietė mane
„Visas tas sąmyšis, kurį Kybartų mo religinius kultus. Jei reikės, mano iškel
Rašykite tuo adresu. Ir bus pasiųsta
buvo labai pasipiktinęs per daug viešu asmeniškai, todėl visą laiką tylėjau, o da kykloje sukėlė rajono inspiruojama mo tus faktus galės paliudyti savo parašais
viskas pagal jūsų norus ir pageida
seksualiniu elgesiu parke. Reikalas tykiai bar tylėti negaliu, nes pažeidžiamos teisės kyklos vadovybė, labai pasitarnavo moki daugybė tikinčiųjų tėvų“.
vimus.
1977 m. kovo 16 d., kun. S. Tamkevičius,
buvo net parlamentą pasiekęs. Bet visa ta tų, kurie patys pasipriešinti nepajėgia."
nių religinio ir pilietinio sąmoningumo
istorija sukėlė londoniškių nepasitenkini
Toliau klebonas kun. Tamkevičius su- pakėlimui ir jų lankymasis į bažnyčią pa- Kybartų klebonas.
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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 skaitys pulk. T. Vidugiris.
Meninėje dalyje dainuos J. Černio vadavaujamas 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.

Lietuvių Kronika
AUKOS

LONDONIEČIŲ IŠVYKA Į
MANCHESTER!

Lietuvių Instituto Škotijoje valdyba

ŠVEICARIJA
IŠ VIEN SU ŠVEICARAIS

J. J.

LIET. SODYBA
LANKYSIME KAPINES

Spalio 30 d. , sekmadienį, Lietuuvių So
dyboje 11 vai. bus pamaldos, o po jų da
lyviai važiuos į Headley kapines aplanky
ti ir pasimelsti už savo mirusiuosius tau
tiečius. Kviečiame ir artimesnių apylin
kių lietuvius ta proga Sodyboje apsilan
kyti.
GRIŽO VEDĖJAI

L. Sodybos vedėjai B. ir J. Snabaičiai
buvo išvykę kelioms savaitėms atostogų į
JAV ir Kanadą. Bostone ir Chicagoje ap
lankė gimines , pažįstamus ir įdomesnes
vietoves. Buvo pasiekę ir Amerikos va
karus — Los Angeles. Čia pasisvečiavo
pas buvusius coventriškius draugus M. ir
A. Sturonus ir kitus pažįstamus. Kanado
je aplankė gimines B. Snabaitienės brolio,
kurio mirties metinės kaip tik išpuolė tuo
metu.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — spalio 30 d., 11
vai., Lietuvių Namuose.
NOTTINGHAME — spalio 30 d., 11.15
vai., Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — spalio 30 d., 15
vai., St. Wulstan's, Wolstanton.
MANCHESTERYJE — lapkričio 6 d.,
12.30 vai., St. Chad's baž., Cheetham
Hill Rd., M/c 8.
ECCLES — lapkričio 13 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — lapkričio 20 d., 11.30 vai.,
Palotinų vienuolyne, Manchester Rd.
BRADFORDE — lapkričio 6 d., 12.30 vai.
Po pamaldų vyksime Į kapines aplan
kyti mūsų mirusiųjų kapų.
NOTTINGHAME — lapkričio 1 d., Visuo
se šventuose, 19 vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — lapkričio 2 d., Vėli
nėse, 8.30 vai. ryte ir 19 vai., Židiny
je.
NOTTINGHAME — lapkričio 6 d., 11.15
vai., Židinyje. Po to liet, kapinių lan
kymas.
IBIRMINGHAME — lapkričio 6 d., 17 vai.,
19 Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAME — lapkričio 13 d., 11.15
vai., Žadinyje.
CORBYJE — lapkričio 13 d., 14 vai., St.
Patrick's, Gainsborough Rd.
NOTTINGHAME — lapkričio 20 d., 11.15
vai., židinyje.
DERBYJE — lapkričio 20 d. ,14 vai., Brid
ge Gate.

L. L. M. „Dainavos“ sambūrio valdyba

EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Lapkričio 5 d. organizuojama ekskursi
ja į „Ramovės“ skyriaus rengiamą Lietu
vos kariuomenės minėjimą Cheetham
Town Hall.
Nuo Vyčio klubo išvyksime 2 vai. p. p.
ir užsuksime į Liet. soc. klubą Mancheste
ryje.
Užsirašyti klube iki lapkričio 1 d.
Vyčio klubo valdyba
KETTERINGAS

PADĖKA

Reiškiu širdingą padėką dr. kun. S. Ma
tuliui už prisiminimą manęs 81 metų su
kakties proga per pamaldas. Ačiū, kad ne
pamirštate manęs, paprasto žmogaus.
J. Liobė

kais, kurie neturi savo užnugaryje moti
ninės valstybės.

Sena Transilvanijos provincija daugiau
kaip tūkstantį metų priklausė Vengrijai.
Po pirmojo pasauk karo ji buvo atiduota
Rumunijai. Antrojo pasaul. karo metu ji
ėjo iš rankų į rankas, kol pagaliau po ka
ro buvo prijungta prie Rumunijos.

Vengrų klausimas Transilvanijoje ypa
čiai iškilo, kai Vakaruose pasirodė Gyorgy Lazaro (slapyvardis) pasirašytas do
kumentas, nurodąs jo tautiečių vargus
Rumunijoje. Tame dokumente sakoma,
kad bet kurioje Transilvanijos mokyklo
je, jei ten yra du rumunų vaikai, negali
ma vartoti vengrų kalbos. Tokiu būdu
vengrų kalba išgujama iš mokyklų. Pagal
oficialų valdžios nustatytą „etninį balan
są“, niekur negali būti dirbančiųjų mažu
mų daugiau, kaip 10 procentų. Norėdami
gauti darbo, vengrai turi palikti savo gim
tąją Transilvaniją ir keltis kitur. Jų vie
tas užima atvykę rumunai. Be to, vengrai
negauna leidimų apsigyventi miestuose,
kurie nuo seno buvo vengriški. Tų miestų
gyventojai negauna leidimų dirbti.

I

Transilvanijos padėtimi guviai pasi
naudoja Sovietų S-ga. Atsižvelgdama į
politinę padėtį, ji kartais įspėja rumunus,
kad vengrų padėtis Transilvanijoje jai yra
gerai žinoma, o kartais vėl pakužda veng
rams (N. Chruščiovo laikais), kad Transilvanijos klausimas dar ne galutinai iš
spręstas... Šiaip ar taip didžiausio dėme
sio yra vertas faktas, kad ir komunisti
niuose kraštuose tautinis klausimas tebė
ra toks pat aktualus, koks jis buvo per
amžius. Tai yra viena sritis, kurioje revo
liucijos ir diktatūros pasiliko bejėgės.

Skaitytųjų taiųkai

REMTINOS PASTANGOS

Rugsėjo 24 d. įvyko Kuesnachto mieste
lyje, Prie Zuericho, susivienijimo „Glaube
in der zweiten Welt“ susirinkimas. Kaip
žinoma, Šveicarijos Lietuvių Bendruome
nė yra šio susivienijimo kolektyvinis na
rys ir stengiasi toje ekumeniškoje draugi
joje aktualinti LKB Kronikos perduoda
mas žinias. Į valdybos posėdį buvo pa
kviesta ŠIlBi, kuriai atstovavo J. Jakaitis.
Per posėdį buvo aptarti einamieji reikalai
ir ieškota būdų su tikėjimo išpažinimo
priespauda komunistų valdomuose kraš
tuose kaip galima plačiau supažindinti
Vakarų visuomenę.
ŠLB atstovas nušvietė lietuvių emi
grantų pažiūrą į Lietuvą ir prašė GZW
valdybą, leidžiant publicistinius leidinius
apie mūsų tėvynę, šalia religinio aspekto
iškelti ir tautinį momentą. Ragino pri
minti pasauliui, kad didžiosios demokrati
jos, išeivių akcijos dėka, vis dar de jure
nepripažino Lietuvos į Sov. Sąjungą įjun
gimo. Valdyba pažadėjo, kad jos galimy
bių ribose bus į visa tai atsižvelgta.

J. K.

Lapkričio 26-27 dienomis ruošiamas tra
dicinis Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Bazaras. Jis bus Latvių Namuose, 72,
Queensborough Terrace, Bayswater, Lon
don W2, kur „Dainava“ atstovauja lietu
viškąjį 'kampelį.
Prašome mielus tautiečius talkon. Lie
tuviškam kampeliui labai reikalingi tau
tinių motyvų darbeliai: juostos, medžio
drožiniai ir kita. Be to, laukiame fantų lo
terijai (tinka visokios smulkmenos). Ma
lonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų prašy
mą.
Aukas ir daiktus siųsti iki lapkričio 25tos dienos: „Dainava“, 2, Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT.

Transilvanijos vengrai

Dauguma Transilvanijos gyventojų yra
vengrai (apie 2 milijonai). Tačiau rumu
nai kiek galėdami stengiasi juos išblašky
ti ir asimiliuoti. Iki šiol niekas apie tai
drįso kalbėti. Bet ryšium su Belgrado
konferencija Vengrijos laikraštis „Ma
gyar Nemzet“ šį klausimą pajudino, pa
reikšdamas, kad ilgiau nebegalima tylėti.
Pirmiausia jis apkaltino JAV, Britaniją,
Čekoslovakiją ir Rumuniją, dalyvavusias
1947 m. Paryžiaus taikos konferencijoje
Rytų Europos mažumų klausimui sutvar
kyti (stambiausias partneris — Sovietų Sga, neminimas). Laikraštis rašo, kad anuo
Ramovėnų valdyba
metu buvusi maža problema dabar yra
virtusi pasauline. „Vengrija negali tole
ruoti jos mažumai per jėgą brukamos sve
ŠKOTIJA
timos kalbos, kuri pamažu absorbuoja ir
suvirškna gimtąją kalbą; mūsų tautinė
PADĖKA
pareiga yra apsaugoti gimtąją kalbą, ne
Reiškiame širdingą padėką Eradfordo atsižvelgiant, kur ji yra vartojama“, rašo
lietuvių Vyčio klubo valdybai ir nariams ma laikraštyje. Kartu įspėjama, kad
už pakvietimą ir puikų priėmimą 20 metų vengrų negalima lyginti su Ispanijos bas
Vyčio klubo sukakties minėjimo proga.
Ačiū jūsų šeimininkėms už šaunias vai
šes ir jūsų nariams už nakvynes ir prie
glaudą jų namuose, mums lankantis
Bradforde.

[Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
Kaip jau skelbta, londoniečiai vyksta į
V. Gavelis (Australija) — 5.00 sv., B. Manchester! lapkričio 5 dieną (šeštadie
Kasčiuškatis (Australija) — 4.20 sv., V. nį).
Aleknavičius — 0.50 sv.
Autobusas paims žmones nuo Lietuvių
bažnyčios, 21 The Oval, Hackney Rd., E2.
ARTĖJA KALĖDOS
9.50 vai. rytą ir nuo Sporto ir Soc. klubo,
345A Victoria Park Rd. E9. 10 vai rytą.
Pagal įsigalėjusią tradiciją, Kalėdų ir Visi užsirašiusieji prašomi nesivėfluoti —
N. Metų proga įvairias įmonės ir privatūs turime išvažiuoti punktualiai, nes Kariuo
asmenys sveikina savo klientus ir draugus menės šventės minėjimas Manchesteryje
per spaudą. Atsižvelgiant į atviručių ir prasideda 5.30 vai. vakarą.
pašto kaštus, vis daugiau mūsų tautiečių
pasveikina savo artimuosius per „E. Lie
tuvį“, tuo pačiu paremdami ir savąją BRADFORD AS
spaudą.
ŠAUNI SUKAKTIS
Norint iš anksto kalėdinį laikraščio nu
Šių metų pradžioje suėjo 20 metų nuo
merį sutvarkyti, skaitytojai prašomi ka
lėdinius skelbimus ir sveikinimus jau da Vyčio klubo patalpų įsigijimo Bradforde.
Per visus tuos metus vietos ir apylinkės
bar pradėti siųsti.
Už normalų pasveikinimą kartu su teks lietuvių veikla koncentravosi šiame ra
tu reikia prisiųsti £5. Didesni skelbimai mioje vietoje esančiame klube.
Klubo 20 metų sukaktis buvo paminėta
ar ilgesnio teksto specialūs sveikinimai
spalio
15 ir 16 d., gausiai dalyvaujant vie
kaštuos atitinkamai daugiau. Vokietijoje
tos ir toliau gyvenantiems lietuviams. Į iš
gyveną skaitytojai prisiunčia DM 20.
Pasinaudokite proga pasiųsti savo drau kilmes atvyko DBLS CV pirm. J. Alkis, o
gams bei pažįstamiems kalėdinius sveiki taipgi Škotijos lietuviai, vadovaujami Pr.
Dzidoliko.
nimus per „E. Lietuvį".
šeštadienį visos klubo patalpos buvo
perpildytos
svečių. Didžiojoje salėje prie
DĖL ANTROJO LAIKRAŠČIO
atskirų staliukų susėdę šnekučiavosi bū
„E. Lietuvio“ redakcija gauna laiškų iš reliai žmonių, vaišindamiesi šeimininkių
skaitytojų Anglijoje ir Vokietijoje, ku skoningai parengtais užkandžiais ir užsi
riuose pasisakoma prieš siūlymą „Išeivių gerdami nemokamai tekančiais gėrimais.
Draugą“ padaryti „antruoju veiksmingu Baro abu kambariai tapgi buvo perpildy
savaitraščiu“ ar net apjungti abu savait ti. Čia galima buvo susitikti ne tik drau
gus bei pažįstamus, bet ir kitų tautybių
raščius į vieną.
Kadangi „Išeivių Draugo“ redakcija pa bičiulius. Dėl žmonių gausos nebuvo įma
ti pasisakė prieš tokius pasiūlymus („Iš. noma pravesti numatytos meninės pro
Dr.“, Nr. 10), tai šio klausimo tolimesnis gramos, nors dainos, visų dainuojamos,
kėlė visų nuotaiką.
diskutavimas nebebūtų prasmingas.
Sekmadienį žmonės gausiai susirinko
šv. Onos bažnyčioje, kur kun. J. KuzmicPARDUODAMA L. ENCIKLOPEDIJA
kis atnašavo lotynų k. giedotas Mišias,
Parduodama labai gerame stovyje pilna užprašytas klubo valdybos. Pamaldų me
(36 tomai) Lietuvių Enciklopedija. Kaina tu gražiai giedojo Pr. Dzidoliko vadovau
jamas choras ir T. J. Dickinson „Avė Ma
— £100.
Teirautis šio laikraščio administracijo ria“. Pamokslo metu buvo iškeltas lietu
vių ryžtas ir dvasinis kovingumas, prieši
je.
nantis okupantų užmačioms Kražiuose,
vėliau ir dabar kitose šventovėse. Tą ryž
NAUJAS PRENUMERATORIUS
tą palaikė mūsų dainiai, šeimos, vėliau
Tolimos Australijos (Sidnėjaus) gy savanoriai, partizanai ir laisvės kovoto
ventojas A. Jantauskas užsisakė „E. Lie jai. Ir šiandien nepalaužiamos dvasios lie
tuvį“.
tuviai dirba, kenčia ir miršta, kad Lietu
A. Jantauskas jau nuo seno prenume va būtų laisva. Pamaldų pabaigoje cho
ruoja Nidos Knygų klubo leidinius, ku ras sugiedojo naują, Lietuvoje sukurtą
riuos perskaitęs, padovanoja Sidnėjaus giesmę Marijai.
lietuvių klubo bibliotekai. Pasitaiko, kad
Po įspūdingų, ne vienam ašarą išspaujis tai bibliotekai ir iš šalies knygų nuper džiusių pamaldų vėl visi sugūžėjo į klu
ka.
bą. Darbščios šeimininkės (p. Groblienė,
Malonu, kad ir šiais laikais dar yra tau p. Grybienė su įvairaus amžiaus padėjė
tiečių, kurie ne tik skaito lietuviškus jais) tuoj paruošė stalus, apkrautus įvai
laikraščius, bet taip pat remia ir palaiko rios rūšies patiekalais. Kai alkis buvo
savąją spaudą. Ačiū.
kiek apmalšintas, Vyčio klubo pirm. J.
Adamonis padėkojo svečiams ir Škotijos
lietuvių chorui už gausų dalyvavimą bei
DBLS TARYBOS PRANEŠIMAS
talką ir išryškino klubo vaidmenį vietos
DBLS Taryba šaukia Tarybos narių ir i ir apylinkių lietuviams. Gale perskaitė
ją įeinančių organizacijų ir Sąjungos sky sveikinimus, atsiųstus Londono Sporto
rių atstovų posėdį-suvažiavimą.
klubo, LP Bendruomenės, J. Sarafinaitės
Suvažiavimas šaukiamas spalio 29 die ir ikt. Nuskambėjus dainai apie stikliuką,
ną, 10.30 vai. rytą, Manchesterio Lietuvių nuoširdžiais žodžiais prabilo DELS CV
klube, 121 Middleton Road, Crumpsall,
pirm. J. Alkis, pasigėrėjęs puikia lietuvių
Mianchester M8 6JY.
veikla, susiklausymu, o taipgi Škotijos
Bus svarstomi labai aktualūs lietuviš lietuvių bendradarbiavimu, kviesdamas
ko jaunimo ir lituanistikos oganizaciniai susiburti ir Londono rengiamose šventėse.
klusimai, Centro Valdybos veiklos proble Škotijos lietuvių ir jų organizacijų vardu
mos ir mūsų lietuviškosios išeivijos vie sveikino J. Bliūdžius, o O. Dzidolikaitė
nybės derinimas politinėje veikloje.
sveikindama įteikė ’šeimininkėms dovanų.
Suvažiavimo metu dr. A. Štromas pada Naujų minčių ir idėjų pažėrė ir kiti kal
rys pranešimą apie tarptautinę padėtį.
bėtojai: kun. J. Kuzmickis, A. Bučys, M.
Tad kviečiame visų organizacijų atsto Grybienė, o taipgi energingasis choro di
vus posėdyje dalyvauti.
rigentas Pr. Dzidolikas, paminėjęs, jog
DBLS TARYBA
Škotijos lietuviai jau nutiesė tiltą iki
Bradfordo ir norėtų jį pravesti iki Londo
LONDONAS
no. Šiam pasiūlymui noriai pritarė J. Al
kis, dar kartą pasidžiaugęs brandžia veik
LONDONIEČIAI LANKYS SAVO
la ir ryžtingumu.
MIRUSIUOSIUS
Svečiai, baimindamiesi rūko, pamažu
Dėl išvykos Manchesterin, londoniečiai skirstėsi. Pirmi išvažiavo Škotijos lietu
savo mirusiuosius lankys vieną savaitę viai, palikę linksmai nusiteikusius tautie
anksčiau, negu paprastai buvo daroma čius, kurie tebesidalijo gražiais įspūdžiais
ir dvasiniu pakilimu.
(pirmą lapkričio mėnesio sekmadienį).
Klubo sukaktis gražiai praėjo. Kad visa
Tad lankymo diena šiais metais yra
spalio 30, (sekmadienį) 3.30 vai. po pietų. taip sklandžiai praėjo, tenka padėkoti Vy
Visi renkamės šv. Patriko kapinėse, prie čio kl. valdybai, šeimininkėms ir visiems
koplyčios, iš kur bus eisena į lietuviškąjį tiems, kurie priėmė nakvynėn svečius ir
patys gausiai dalyvavo
kapinių skyrių.
PRAŠOME VISUS PRISIDĖTI

1977 m. spalio 25 d. Nr. 41 (1381)

Lietuvių Radijo ir Filmo vieneto orga
nizavimas 1973 m. buvo sukėlęs abejonių
tokio vieneto pasisekimu ir jo reikalingu
mu. Tačiau vienetas buvo įstegtas ir da
bar tebedirba ir daro pažangą.
Tiesa, radijo srityje gal visai maža ar
beveik nieko nepadaryta, nors buvo užsi
mota net savo radijo stotį šioje saloje įsi
rengti.
Neatsižvelgiant į tai, vienetas iš karto
nuo pat įsteigimo pastatytas ant keturių
pastovių stulpų, kurie ir dabar ryžtingai
vienetą tebelaiko. V. Bernatavičius, K.
Steponavičius, J. Podvoiskis ir J. Verbic
kas yra tie stulpai, savo vieneto būstinę
įsikūrę Liet. soc. klube Manchesteryje.
Vienetas, pradėjęs iš nieko, jau turi įsi
gijęs vieną begarsį ir vieną garsinį filma
vimo aparatą, garsinį prožektorių, ekraną,
magnetinių juostelių aparatą ir jau yra
padaręs filmavimo pažangą, kuri prašoka
mėgėjų pastangas. Jie savo filmus gali
perduoti per spalvotą televizijos aparatą.
Jau turi prisukę 9 špūles garsinių ir be
balsių filmų, ir kiekvienoje špūlėje yra
3-4 filmai. Filmai apima skaitytas paskai
tas, minėjimus, koncertus įvairiose vieto
vėse. Prisireiktų apie 15 valandų visus
filmus parodyti.
Paskiausiu metu vienetas yra užsibrė
žęs savo flmuose užfiksuoti čia gyvenan
čių mūsų menininkų darbus. Pradžia jau

padaryta. Tuo reikalu aplankyta Londo
nas, Coventry ir Nottinghamas, bet tai tik
gera pradžia. Norima padaryti visų mūsiš
kių žymesniųjų žmonių ir jų veiklos ap
žvalgą. Ta būtų vieneto pagrindinis dar
bas visą tokią surinktą ir filmuose įsuktą
medžiagą palikti lietuvių archyve tolimes
nei ateičiai. Daug žymių veidų jau yra
nuėję nebegrįžtamai, o tai dalis mūsų išei
vijos istorijos.
Visi pripažinsime, kad tas vieneto už
mojis ir darbas labai reikalingas, bet, gai
la, medžiagiškai nepelningas. Todėl vie
neto finansinė padėtis yra bloga. Vienetas
iki šiol remiasi aukomis, gautomis iš
LNB-vės, organizacijų, klubų ir pavienių
asmenų, bet daugiausia yra paaukoję pa
tys vieneto ’šulai, neskaitant jų pasiryži
mo, darbo ir tam darbui atiduoto bran
gaus laiko. Jie organizuoja tolimas kelio
nes surinkti visą tokią medžiagą ir paro
dyti, kas jau padaryta. Ir paskutinė Stu
dijų Savaitė jų aplankyta ir filmuota, o
kelionės tolimos ir brangios.
Todėl vieneto vyrai yra numatę artimo
je ateityje surengti plataus masto loteri
ją, kuri pagelbėtų vieneto gražų darbą
pratęsti. Jau yra išsirūpinę valdžios leidi
mą tokiai loterijai.
Tokiu būdu visuomenė bus kviečiama
vieneto pastangas paremti, ir tikėkime,
kad visi paremsime.

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI I
LIETUVĄ IR KITAS ŠALIS
KALĖDINIS 1977.

Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė;
2 m. vilnonės medžiagos suknelei; 2.75 m.
crimpleno medžiagos moteriškai eilutei; i
moteriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2
poros vyriškų arba moteriškų storų nailono
kojinių 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 40
angliškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei
medžiagos su įaudimu ’’All wool made in
England”.
Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis
persiuntimo išlaidomis £95.00.
Į šį siuntinį dar galima pridėti 8 svarus (3.6
kg.) kitų prekių. Gali būti 4 m. medžiagos,
2.75 m. dirbtinio minko kailis arba kitokios
prekės, žemiau siūlome keletą populiaresnių
dovanų. Visos kainos yra jau su įskaičiuotu
muitu.
Dirbtinio minko kailis moteriškam
paltui
£40.00
Jeans “WRANGLER”, vyriškos arba
moteriškos
£21.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas
£13.50
Geresnis nertinis
£16.00
Nailono kojinės, vyriškos arba
moteriškos
£1.50
Tights
£1.80
Vilnonė medžiaga suknelei
£12.00
Crimpleno medžiaga suknelei
£9.00
Crimpleno medžiaga moteriškam
kostiumėliui
£15.00
Nailono apatinis
£5.00
Nailono marškiniai
£5.50
Geresni marškiniai
£7.50
Vilnonė skarelė
£5.50
Lietsargis telescopic
£6.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei
£25.00
Geresnė medžiaga eilutei
£28.00
Dar geresnė medžiaga eilutei
£38.00
Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia
pridėti £13.80 persiuntimui.
Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus į Lietuvą arba ki
tas šalis.

Baltic Stores Ltd.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT,
ENGLAND.
TeL 01-460 2592

A. Bučys

