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Latvių laisves diena
Lapkričio 18-oji yra Latvijos nepriklau

somybės šventė. Tą dieną broliškoji lat
vių tauta prieš 59 metus pasiskelbė laisva 
ir nepriklausoma. Didžiojo poeto Janio 
Rainio dainomis išpranašautas laisvės ry
tas išaušo 1918 metų rudenį. Latvių tau
tinė taryba, paskelbusi nepriklausomybę, 
savo pirmininku arba pirmuoju preziden
tu išsirinko tautos žadintoją Janį čakstę. 
Toms pareigoms jis buvo du kartu per
rinktas 1922 ir 1925 metais.

Pirmuoju ministru pirmininku buvo iš
rinktas valstybininkas ir diplomatas Kar
lis Ulmanis. Nuo 1936 metų iki sovietinės 
okupacijos jis buvo Latvijos valstybės 
prezidentas. Per okupantų apgaulę (buvo 
pažadėta išleisti į Šveicariją) jis buvo 
1940 m. liepos mėnesį ištremtas į Sovietų 
Sąjungą, iš kurios nebegrįžo.

Skaitoma, kad šiuo metu laisvajame pa
saulyje gyvena apie dešimtadalis latvių 
tautos. Europoje didžiausios jų kolonijos 
yra Švedijoje, Vokietijoje ir Anglijoje, ži
nodami, kad kraštas yra labai stipriai ko
lonizuojamas ir rusinamas, Latvijos išei
viai labai intensyviai kuria ir puoselėja 
politines, kultūrines ir tautines savo or
ganizacijas. iNesiimant suminėti visų or
ganizacijų bei jų vadovų vardų, galima 
pasakyti, kad latviai išeiviai yra tikrai 
gerai susiorganizavę ir gali būti pavyzdžiu 
kitoms tautinėms grupėms.

Prie tų gerai organizuotų išeivijos ko
lonijų priskirtini ir D. Britanijos latviai. 
Jų suorganizuotas savųjų tautiečių socio- 
linis aprūpinimas drąsiai konkuruoja su 
didesnėmis grupėmis. O šią praėjusią va
sarą Londone surengtasis pasaulinis lat
vių festivalis parodė, kokias didelės kul
tūrinės pajėgos yra išaugusios išeivijoje 
ir kaiip gerai įjos sugeba susiorganizuoti.

Pati didžiausia latvių išeivių organiza
cija yra Dauguvos Vanagai. Šitoji organi
zacija visame pasaulyje rūpinasi latvių 
(socialiniais (senelių namai) ir kultūri
niais reikalais. 'Pvz. 1975 m. ji 'turėjo 17 
chorų, 18 'teatro trupių, 46 bibliotekas, 43 
sporto komandas, 15 tautinių šokių gru
pių. Anglijoje taip pat didžiausi tautinės, 
kultūrinės ir socialinės veiklos nuopelnai 
priklauso šiai organizacijai.

Laisvės kovai vesti latviai turi Latvijos 
laisvės fondą, o knygoms leisti paskiruose 
kraštuose yra suorganizuoti kultūros fon
dai. Išleistųjų knygų skaičiumi latviai 
turbūt yra pralenkę ne tik mus, bet ir kai 
kurias kitas tautines grupes. Kultūrinėje 
veikloje Europoje ypačiai reiškiasi gausi 
Švedijos latvių kolonija, turinti keletą 
tūkstančių narių. Vokietijoje veikia lat
vių gimnazija, kuriai mokinių parūpina 
gausios Europos kraštų latvių kolonijos.

Nepriklausomybės 'šventės proga sveiki
name visoje Europoje išsiblaškiusius bro
lius latvius, linkėdami jiems sėkmingai 
tęsti tautinį ir kultūrinį darbą. Ypatingai 
nuoširdžiai sveikiname D. Britanijos lat
vius, su kuriais iki šiol visose srityse sėk
mingai bendradarbiaujame.

Pagalbos Dainavietčms
Kas nėra girdėjęs Londono lietuvių mo

terų sambūrio ,/Dainava“? Čia susitelkusi 
grupelė „gailestingųjų samariečių“ ne tik
tai rūpinasi į vargą patekusiais tautie
čiais, bet taip pat labai gražiai metai iš 
metų atstovauja lietuviams Baltijos kraš
tų moterų ruošiamuose bazaruose ir ki
tuose parengimuose.

Jau keletas savaičių, kai dainavietės per 
šį laikraštį šaukiasi tam bazarui pagalbos, 
bet atsiliepimas iki šiol labai menkas. O 
pagalba yra būtina, nes jos iš paskutinių
jų stengiasi, kad lietuvių skyrius bendra
me bazare neatrodytų per daug vargingas. 
Juk tas bazaras kartu yra ir visų trijų 
tautų parodėlė. Negalime leisti, kad šau-
niosios Londono lietuvių moterys dėl mū
sų nerangumo raustų, neturėdamos kuo 
pasirodyti, arba pačios vienos bazarui eks
ponatus surinktų ar paaukotų. Jau ir jų 
ištekliai per eilę metų yra išsisėmę. Pasi- 
krapštykime po spintas ir stalčius, ir at
rasime įką nors gražaus, lietuviško.

Tuo pačiu metu vyksta ir loterija, ku
riai degančiai reikalingi fantai. Čia gali 
būt bet koks daiktas, nebūtinai lietuviško 
meno dirbinys. Kas nieko neturi — gali ką 
nors nupirkti, o kam ir pirkti nepatogu, 
tegu prisiunčia fantų fondui svarą, kitą. 
Dainavietės už viską bus dėkingos ir savo 
gerais darbais atsilygins. Tik nepasivėlin
kime, nes bazaras prasideda lapkričio 26 
dieną.

Ne tik aukų dainavietėms reikia. Jos 
nori, kad tautiečiai įvertintų jų pastangas 
ir kartu visapusiškai paremtų į bazarą at
silankydami. Ypačiai pageidautini svečiai 
atidarymo metu, kai prisirenka didesnis 
skaičius kitų tautybių žmonių. Specialų 
dainaviečių kvietimą ir visas informaci
jas apie bazarą atrasite paskutiniame šio 
laikraščio puslapyje.

teisę sekti, kad Helsinkio Baigiamasis Ak
tas, įskaitant žmogaus teises, būtų vykdo
mas. Jeigu Sovietų S-gos atstovai šį pasiū
lymą priimtų, tai būtų tikrai didelis žings
nis į priekį grumtynėse dėl žmogaus tei
sių. Tačiau langelis stebėtojų netiki, kad 
jie šitokiam žygiui pasiryžtų. Net ir norė
dami, jie negautų Maskvos sutikimo.

BALTŲ DELEGACIJA BELGRADE

Kaip praneša Londono lenkų dienraštis 
„Dziennik Polski“, Baltijos kraštų išeivi
jos delegatai Belgrade įteikė Vakarų vals
tybių delegacijoms, dalyvaujančioms Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo kon
ferencijoje, memorandumą su dokumen
tais, kuriuose sovietai yra kaltinami netei
sėtai okupavę Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Dokumentus paruošė Pasaulinė laisvų
jų baltų federacija, kurios būstinė yra 
New Yorke. Byloje yra įdėtas laiško Brež
nevui nuorašas, kuriame reikalaujama 
baigti neteisėtą Baltijos valstybių okupa
ciją.

Laiškas kaltina sovietus už gyventojų

Labour partijos vykd. komiteto narys 
A. Kitson, atstovavęs Škotijos profesinėms 
sąjungoms Maskvos iškilmėse ir turėjęs 
pasimatymą su Politbiuro nariu (Et Pono- 
mariovu, buvo apkaltintas už viešą savo 
krašto žeminimą. (Labour partijai jis ne
atstovavo, o buvo tik jos stebėtojas). Kal
bėdamas Krasnogorske jis pareiškęs, jog 
Sovietų S-goje visi aprūpinti darbu, kai 
Britanijoje esama apie pusantro milijono 
bedarbių. Esą, Sovietų S-ga padariusi di
desnę pažangą per 50 metų, negu Britani
ja per 250 metų. Šis jo pareiškimas už- 
pykdė ir kai kuriuos jo draugus profesi
nėse sąjungose.

Dėl paskutiniojo 'Sakinio „Daily Tele
graph“ (lapkr. 9 d.) savo įžanginiame taip 
pasisako: „Daugiau pasiekta žudynių, kan
kinimų, bado, pavergimo, laisvės varžymo 
ir grynai kariškoje srityje. Tiesa, negyvų
jų skaičiumi ten pasiekta gal net neleisti
nos 'persvaros — jeigu mes, turėdami ma
žesnį skaičių gyventojų, būtume nužudę 
tiek žmonių, tai gal tik keletas išrinktųjų 
būtų likę žudynėms toliau tęsti.“

VYTAUTAS ČEKANAUSKAS — 
LIETUVOS KONSULAS

Lietuvos Atstovas JAV-se, dr. S. A. Bač- 
kis, 1977 rugp. 26 dienos raštu pranešė 
Valstybės 'sekretoriui, kad Vytautas Če
kanauskas yra paskirtas Lietuvos Genera
liniu garbės konsulu Los Angeles, Calif., 
ir paprašė jam suteikti pripažinimą.

Valstybės departamentas 1977 m. spalio 
6 d. raštu atsakė Lietuvos atstovui, kad 
Vytautui Čekanauskui yra suteiktas pri
pažinimas Lietuvos Generaliniu garbės 
konsulu Los Angeles, Calif., ir kartu at
siuntė atitinkamą pažymėjimą, liečiantį V. 
Čekanausko konsularinį statusą.

V. Čekanauškas gimė Kaune 1929 m. 
kovo 7 d., vedęs Janiną Budriūnaitę, au
gina tris dukreles. Jis yra Amerikos karo 
veteranas, buvo kare sužeistas ir apdova
notas Purple Heart medaliu.

V. Čekanauskas yra inžinierius ir visuo
menininkas. Jis veikia vietos Alte, buvo 
Los Angeles skyriaus pirmininkas; dabar 
yra Kalifornijoje Lietuvių bendruomenės 
apygardos valdybos narys. (ELTA)

CARRILLO KONFLIKTAS

Tasso agentūra išleido pareiškimą, ku
riame sakoma, kad Ispanijos komunistų 
partijos vadas Carrillo negalėjęs Krem
liuje pasakyti savo 'kalbos todėl, kad per 
vėlai atvykęs. Eurokomunizmo propagato- 
rius Carrillo, paskelbęs, kad jam nebuvo 
leista kalbėti, vadinamas melagiu.

Ispanijos komunistų partija ta proga 
pakartoja savo ankstybesnį pranešimą, 
kad kalba buvo laiku įteikta išversti, ta
čiau Carrillo nebuvęs pakviestas kalbėti. 
Jam buvę pasiūlyta kalbėti kuriame nors 
kitame susirinkime už 'Maskvos ribų, bet 
Carrillo atsisakęs. Nors Carrillo kalbos 
tekstas ir nebuvo paskelbtas, bet iš jo pa
ties pareiškimų galima suprasti, kad jis 
norėjo kalbėti apie eurokomunizmą ir sa
varankišką Ispanijos komunistų kelią.

NAUJAS PASIŪLYMAS BELGRADE 

Praėjusį penktadienį, prieš Belgrado 
konferencijos dalyviams išsiskirstant sa
vaitgaliui, devyni Europos Bendruomenės 
kraštai įteikė keturių paragrafų pasiūly
mą, kurį spauda vadina „spąstais“ Rusi
jai. Pasiūlymą parėmė JAV ir keletas ki
tų kraštų. Siūlytojai pareikalavo, kad tas 
pasiūlymas būtų įrašytas į Belgrado kon
ferencijos baigiamąjį aktą.

Iš tikrųjų tame pasiūlyme nėra nieko 
naujo. Jame reikalaujama, kd būtų iš nau
jo užtkrinti Helsinkio 'Baigiamajame Ak
te priimti ir pasirašyti principai, įskai
tant žmogaus teises, ir kad kiekvienas as
muo, Rytuose ar Vakaruose, turėtų teisę 
reikalauti, kad tie principai būtų įgyvendi
nami. Pasiūlymas suredaguotas ta pačia 
forma, kaip Helsinkio Baigiamajame Ak
te, kurį pasirašė Sovietų S-ga ir visi kiti 
kraštai.

Konferencijos stebėtojai pažymi, kad 
Sovietų S-gos delegacijai bus labai suriku 
pasiūlymą atmesti, nes jis yra tiktai Hel
sinkio Akto pakartojimas, bet dar sun
kiau priimti, nes tada turėtų būti sustab
dytas persekiojimas asmenų, stebinčių ir 
registruojančių Helsinkio nutarimų vyk
dymą. Esą, čekoslovakai turėtų paleisti 
neseniai nuteistus asmenis, pasirašiusius 
Charta-77.

E. Bendruomenės kraštų pasiūlymas pa
brėžtinai legalizuoja kiekvienam asmeniui

NEPAVYKO...

Britų IB'BC radijas iš anksto ruošėsi 
„Rusijos savaitei“. Net Radio Times vir
šeliai buvo pasipuošę kiriliškomis raidė
mis su sibiriška meška raudoname dugne. 
Puikios buvo baleto ir sportinės filmos, o 
taip pat radijo ir TV pasirodymai bei po
kalbiai su prokomunistiniu atspalviui. Ta
čiau BBC iš anksto sutartas planas fil
muoti fabrikus ir pasikalbėjimus su vy
riausybės atstovais nepavyko.

Britų spauda aprašo, kaip buvo bandy
ta filmuoti Togliatti automobilių fabriką 
ir kas iš to išėjo. Filmas, tiesa, padarytas, 
bet ne toks, koks buvo sutarta. Ir vien tik 
todėl, kad filmuotojai, nieko blogo nema
nydami, paklausė, kodėl tiek mažai dar
bininkų automobilių fabriko aikštėje...

Nepavyko ir filmas apie diskusijas žmo
gaus teisių klausimais, nes publikoje liko 
nepageidaujamų žmonių po to, kai buvo 
uždrausta pasirodyti disidentams. Patga- 
liau nebepavyko nufilmuoti ir didžiojo 
parado 'Raudonojoje aikštėje (jis buvo 
perfilmuotas iš Londono studijos), nes 
Michael Charlton, kuris kadaise turėjo TV 
interViu su dr. A. Sacharovu ir A. Solže- 
nycinu, negavo vizos.

NESIJAUČIA KALTAS

persekiojimą Baltijos kraštuose, už kraš
tų kolonizaciją rusais, už rusifikaciją, 
ekonominį išnaudojimą ir religinį perse
kiojimą.

Baltų išeivijos keturi atstovai kalbėjosi 
su Skandinavijos, JAV, Kanados, Vak. Vo
kietijos ir Olandijos delegacijomis , pažy
mėdami, jog Amerikos delegatas Goldber- 
gas daug kantų pabrėžė, kad labai svarbu 
yra suteikti Vakarų valstybių delegaci
joms informacijų apie Sovietų pažeidimus 
Helsinkio susitarimo Galutinio Akto. Bu
vo priminta, kad JAV delegacijos pirm. 
Goldbergas konferencijos pradžioje pro
testavo Jugoslavijos delegatui dėl dviejų 
Latvijos atstovų ištrėmimo iš Jugoslavi
jos, ir gavo užtikrinimą, kad panašūs da
lykai ateityje nepasikartos.

Vienas iš lE'altų delegatų, Pasaulinės 
Latvių Federacijos pirm. Ingvars Spilner 
nuėjo į Sovietų ambasadą, Belgrade, no
rėdamas gauti vizą nuvykti į Maskvą su 
laišku Brežnevui. Jam atsakyta, kad dėl 
vizos reikia kreiptis į kelionių biurą. Laiš
ko nuorašą jis palikęs ambasadoje.

LENKŲ DELEGACIJA VILNIUJE

Lapkričio 3 ir 4 d. d. Vilniuje lankėsi 
Lenkijos liaudies respublikos delegacija 
su partijos gen. sekr. Giereku priešakyje. 
Juos sutiko Lietuvos kom. partijos I sek
retorius Petras Griškevičius. Pasitari
muose buvo kalbėta apie „abiejų respub
likų ekonominį progresą“. Kaip pranešė 
lenkų telegramų agentūra PAP, Gierekas 
pareiškė pasitenkinimą dėl gerai vykstan
čio bendradarbiavimo tarp Lenkijos ir 
Lietuvos TSR.

Lenkų delegacija apžiūrėjo Lietuvos 
sostinę ir dalyvavo (kuro aparatūros ga
myklos darbininkų mitinge, kur kalbas 
pasakė Griškevičius ir Gierekas. Lenkai 
buvo pakeliui į Maskvą, į bolševikų revo
liucijos 60 m. minėjimą. Pagal PAP, Vil
niuje lenkus priėmė labai nuoširdžiai. 
Griškevičius pažymėjęs, kad per pasta
ruosius 15 metų tarp Lietuvos ir Balsto
gės vaivadijos vystosi glaudūs santykiai.

Britai apie Helsinkio Aktą
Panašiai kaip Amerikoje, kur buvo su

daryta kongreso komisija Helsinkio susi
tarimų vykdymui patikrinti, Britų parla
mento speciali komisija tarp pat tyrinėjo 
tą klausimą. Tyrimo resultatai dabar yra 
paskelbti Valstybinės leidyklos išleistoje 
knygutėje „Progress toward implementa
tion of the Final Act of the Conference on 
Security and Co-operation in Europe“.

Visų pirma komisija pabrėžia, kad Hel
sinkio 'susitarimas nėra teisinis dokumen
tas. Susitarimo santrauka „Baigiamasis 
Aktas“, pagal esamą tarptautinę praktiką, 
nėra tęsiniai privalomas susitarime daly
vaujančioms valstybėms. Helsinkio konfe
rencija buvo sukviesta Sov. Sąjungai pa
geidaujant. Rytai siekė užtikrinti savo 
sienų saugumą, Vakarai — liberalizaciją.

Sovietų Sąjunga derybose prieš konfe
renciją, norėdama gauti formalų pripaži
nimą pokarinėms sienoms, siekė įrašyti į 
dokumentą „sienų neliečiamybės“ formu
lę. Vakarų valstybių nuomone, sienos gali 
būti pakeistos taikingu: susitarimu. Todėl 
susitarime pasakyta, .kad sienos negali bū
ti pažeistos smurtu.

Rytų Europos valstybės yra labai jaut
rios žmogaus teisių klausimui, kuris yra 
įrašytas į baigiamojo Akto pagrindinius 
principus. Susitarimą pasirašiusios vals
tybės pasižadėjo respektuoti žmogaus pa
grindines teises, minties, sąžinės, religijos 
ar įsitikinimų laisvę. Tačiau šioje srityje 
Rytų blokas apvylė Vakarus.

Vakarų valstybės buvo sutikusios su
kviesti Helsinkio konferenciją tik su ta 
■sąlyga, kad susitarime bus įrašytas „tre
čiojo krepšio“ tekstas. Tie paragrafai bu
vo įtraukti į ,(Baigiamąjį Aktą“, ir dabar 
Sovietų bei Rytų Europos valstybių pilie
čiai reikalauja, kad jie būtų įgyvendina
mi. Britų užs. reikalų ministerija užtikri
no, kad Belgrado konferencijoje bus rei
kalaujama tuos susitarimus įgyvendinti. 
Rytų Europos disidentai tvirtina, kad iš
kėlimas viešumon žmogaus teisių pažeidi
mų palengvina padėtį tų, kurie yra nu
kentėję kovodam dėl tų teisių.

Rytų Europos gyventojams vis dar ne
lengva gauti dokumentus kelionei į Vaka
rus. Sov. Sąjunga 1976 m. pakeitė šiek tiek 
keliavimų ir emigracijos taisykles. Paso 
kaina sumažinta iš 400 į 300 rublių, bet 
naujas mokestis vistiek dar reiškia du su

Se/tfymos DIENOS
— Brazilija, kuri pati augina ir ekspor

tuoja kavą, 'Londono rinkoje nusipirko 
28.000 tonų kavos pupelių.

— Norėdamas įspėti apie radiacijos pa
vojų, vienas amerikietis pasiuntė prez. 
Carteriui ir kai kuriems kongresmanams 
laiškus su radioaktyviomis uranijaus lie
kanomis, kurios publikai lengvai prieina
mos.

— Amnesty International Sovietų S-gos 
grupė įteikė savo vyriausybei prašymą, 
kad būtų panaikinta mirties bausmė. Šį 
prašymą pasirašė ir dr. A. Sacharovas.

— Maltos premjeras D. Mintoff, kalbė
damas priėmimo puotoje Pekine, išprovo
kavo Sovietų ambasadorių ir socialistinių 
kraštų atstovus apleisti salę.

— JAV 'sportininkai lowoje vietoje fut
bolo suspardė raudonai nudažytą viščiuką, 
o Floridoj įsismaginę futbolo žaidėjai nu
kandžiojo varlėms galvas. Jiems už tai 
gresia bausmė.

— Izraelio teismas nubaudė arabų be
duiną už draudžiamų vėžių gaudymą. Jo 
pabauda — trys kupranugariai.

— Dr. Kissingeris, kalbėdamas Pasaul. 
žydų kongrese pareiškė, kad nepriklauso
ma Palestinos valstybė sudarytų pavojų 
taikai Vidur. Rytuose.

— Grupė disidentų paruošė specialų 
.memorandumą, kuriame Belgrado konfe
rencijos atstovai prašomi sugrąžinti iš
blaškytus Krymo totorius.

— Buv. ministras pirm, sir Harold Wil- 
sonas išleido įdomią knygą, pavadintą „A 
Prime Minister cm Prime Ministers.

— Londono priemiestyje Enfielde viena
me name pasirodė vaiduokliai, kurie ap
mėto gyventojus vaikų žaislais, stumdo 
baldus, neleidžia uždaryti durų ir kt.

— Britų 'brangiausiuose restoranuose 
tik 12-15% klientų yra anglai. Likusieji 
yra užsieniečiai, daugiausia japonai.

— Izraelyje, norėdami išvengti kupra
nugario, susidūrė du autobusai. Septyni. 
žmonės užmušti ir 14 sužeista.

— Florencijoje mirė buv. miesto bur
mistras (komunistas) La Pirą, kuris 
Chruščiovo laikais .buvo atsivedęs Mask
vos burmistrą į Florencijos kardinolo lai
komas mišias.

— Pasak spaudos, Anglijoje nepapras
tai daug priviso gyvulinių blusų, kurios 
neatsisako ir žmonių. Priežastys — drėg
na vasara ir labai didelis skaičius kačių- 
val'katų.

puse mėnesio vidutinio uždarbio. Neatsi- 
žvelgant į Helsinkio susitarimą, paso kai
na važiuojant į Vakarus yra žymiai dides
nė, negu- važiuojant iš vienos Rytų Euro
pos valstybės į kitą. Vakarų valstybių gy
ventoj arns keliauti į Rytus yra žymiai 
lengviau.

Pasikeitimas informacijomis taip pat 
nepatenkinamas. Vakarų spaudos į Sov. 
Sąjungą įleidžiama labai mažai. Nors 
BBC radijo tranisliacios į Sov. Sąjungą 
nėra trukdomos, Laisvės Radijo ir Laisvo
sios Europos Radijo transliacijos nuolat 
trukdomos. Rytuose tęsiamas žodžio, in
formacijos ir judėjimo laisvės apriboji
mas ir tikinčiųjų bei tautinių mažumų 
persekiojimas.

Taip atrodo Helsinkio susitarimų vyk
dymas D. (Britanijos oficialiuose doku
mentuose.

J. R.

LENKAI REIKALAUJA DAUGIAU 
LAISVIŲ

Lenkijoje neseniai pasirodė naujas po
grindžio žurnalas „Glos“. Jį leidžia Vie
šosios savisaugos komitetas (buv. Darbi
ninkų gyvenimo komitetas). Redaktorių 
tarpe yra žinomas disidentas Jacek Ku- 
ron. Žurnalo gana primityviomis priemo
nėmis atspausta 1.000 egzempliorių.

„Glos“ žurnale išspausdintas 110 žmo
nių pasirašytas manifestas, pavadintas 
.Demokratinio judėjimo deklaracija“. Ja
me reikalaujama tikėjimo, žodžio, susi
rinkimų ir darbo laisvių. Taip pat reika
laujama pakeisti Lenkijos įstatymus, 
kad krašte būtų galima taikyti JT žmo
gaus teisių deklaraciją ir suteikti dau
giau laisvės mokykloms, prof, sąjungoms 
ir mokslo institucijoms. Manifeste sako
ma, kad dabartinė ekonominė disorgani- 
zacija, autoriteto sunykimas ir visuome
nės demoralizacija atsirado todėl, kad iš 
gyventojų yra atimtos pagrindinės teisės.

RABINŲ MOKYKLA
Vienintelė rabinų seminarija Rytų Eu

ropoj nuo praėjusiųjų metų pradėjo veik
ti Vengrijoje. Joje mokosi studentai iš vi
sų socialistinių kraštų, įskaitant Sovietų 
S-gą. Gruodžio pradžioje šitoji seminari
ja (kurį laiką buvusi uždaryta) švenčia 
šimto metų sukaktį. Į iškilmes pakviesti 
viso pasaulio žydų atstovai.

— Pirmą kartą per 15 metų Kinijoj su
situokė užsienietė (prancūzė) su kinu. 
Vestuvės įvyko Pekine.

— Škotijos Nacionalistų partija išleido 
dokumentą, kuriame siūloma panaikinti 
didžiuosius Škotijos dvarus, įskaitant ka
rališkąją nuosavybę.

— (Eterlyne posėdžiavę iškilesnieji So
vietų S-gos disidentai paskelbė deklaraci
ją, remiančią prezidento Carterio kampa
niją už žmogaus teises.

— Albanijos min. pirm. Skehu ir parti
jos centro komiteto sekretorius H. Kapo 
pasakė kalbas, kuriose puolė dabart. So
vietų vyriausybę ir garbino Staliną.

— Britų vyriausybė paskyrė £60.000 
propagandinei literatūrai prieš rūkymą 
platinti.

— Britų gynybos ministras F. Mulley 
parlamente pareiškė, kad jis nesipriešintų, 
jei kariuomenė pradėtų organizuoti pro
fesines sąjungas.

— Vakariečių diplomatiniai sluoksniai 
galvoja, kad Izraelis persistengė, sunai
kindamas tris Libano kaimus ir užmušda
mas 100 žmonių.

— 'S. Carrillo oponentas, gen. Lister pa
reiškė, kad eurokomunizmas iš tiesų esąs 
euro-oportunizmas. Carrillo pavadino gen. 
Lister, kuris ką tik grįžo iš Sovietų S-gos, 
„užsienio agentu“.

— Vokietijoje mirė po karo išgarsėjęs 
rašytojas Hans Erich Nossack.
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Knyga apie Rusijos žydus Seniausias Vilniaus knygynas
Salo W. Baron parašė Rusijos ir Sovie

tų S-gos žydų istoriją, kuri kritikų pripa
žinta viema iš geriausių. Pilnas tos knygos 
vardas yra „The Russian Jew under Tsars 
and Soviets“. Šioje knygoje dažnai mini
mi ir Lietuvos žydai, ypačiai po Lenkijos- 
Lietuvos padalijimo, kai Rusija priglaudė 
Lietuvą po savo sparnu.

Neliesdami carinės Rusijos ilgos žydų 
istorijos, pažymėsime, kad Pirmajam pa
sauk karui prasidedant, Rusijoje gyveno 
penki milijonai žydų. Kuriant lenininę 
Rusiją arba Sovietų Sąjungą, žydai suvai
dinę ypatingą vaidmenį. Revoliucijos va
dų tarpe randamos šios visiems gerai ži
nomos pavardės: Sverdlovas, Zinovjievas, 
Joffe, Litvinovas, Radekas, Riazanovas, 
Kaganovičius, Trockis. Jie visi buvo žy
dai. Garsioji čeką taip pat buvo žydų ap
sėsta. Net 1937 m. slaptojoje policijoje 
dar buvę 10% žydų. Ir vis dėlto autorius 
sako, kad tai buvę žydai išsigimėliai, pa
keitę savo pavardes ir parsidavę revoliu
cijai. Eiliniai Rusijos žydai nebuvę komu
nistai.

Žydų persekiojimas Sovietų S-goje pra
sidėjęs tuoj po revoliucijos. Jau 1919 m. 
buvo uždarytos sionistų organizacijos. 
Tais pačiais metais Ukrainoje buvę nužu
dyta 60.000 žydų. Iš viso revoliucijos sū
kuryje žuvę apie 150.000 žydų. Uždraudus 
spausdinti žydškas ir hebrajiškas knygas 
(išskiriant propagandines), žydiškai kal
bančiųjų procentas nukritęs iki 20. Apie 
ketvirtis žydų moterų sukuria nežydiškas 
šeimynas, kuriose niekada neprisimenama 
žydų kalba ar religija.

Jau nuo 1920 m. prasidėję religijos ir 
religinių apeigų varžymai. Buvo uždraus
ta mokyti religijos, jei susirenka daugiau 
kaip trys asmenys. Taip pat uždraustas 
apipjaustymas, moterų pirtys, ritualinis 
gyvulių skerdimas; išartos kapinės. Perse
kiojimo paveikti, kai kurie garsūs žydai, 
kaip Pasternakas, Mendelštamas, metėsi į 
krikščionybę, bet ir čia nieko nelaimėjo. 
Kiti, nenorėdami užkasti savo talentų, pri
sitaikė prie partijos režimo. Tokie buvę 
Babel, Ehrenburgas, Eisensteinas, Šolo- 
chovas. Vadinamoji Birobidžano respubli
ka neturėjusi pasisekimo.

Ypatingai daug žydų intelektualų ir 
aukštųjų pareigūnų nukentėję per 1937 m. 
valymus. Tš aukštųjų sferų tik Kaganovi- 
čius nebuvęs paliestas. Ką naciai darė Vo
kietijoje su žydais, Sovietų S-goje nebuvę 
žinoma. Karo metu mažai tebuvę skelbia
ma apie žydų heroizmą Raud. armijoje. 
Tačiau tuo metu atvykusi iš Lenkijos ir 
Lietuvos žydų banga gerokai atnaujinusi 
žydų tautines ir dvasines nuotaikas. Kiek 
žydų per karą buvo nužudyta, tikrų duo
menų mėta, nes naciai sunaikinę visus do
kumentus. Spėjama — tarp trijų ir pen
kių milijonų.

Po karo buvę nusistatyta žydų klausi
mą galutinai likviduoti, absorbuojant 
juos į rusiškąją masę. Nuo 1962 m. net 
macai buvę uždrausti. 1958 m. iš 450 eg
zistuojančių sinagogų tik 97 buvusios pa
liktos. Vis dėlto 1959 m. per gyventojų 
surašinėjimą dar buvę rasta 2.268.000 žy
dų. Šis skaičius žymiai sumažėjęs 1971 m. 
Nuo to meto, viso pasaulio žydams pade
dant, prasidėjo žydų emigracija .į Izraelį. 
Toji emigracija betgi varžoma, nes gaila 
netekti pajėgiausių mokslininkų ir įvairių 

Vincas Pietaris

Aršiojo žuvimas
(Iš istorinės apysakos „Algimantas“).
Pasibaigė puota. Išsiskirstė svečiai. Gar

dinas, atgijęs po senovei, nors trumpam laikui 
ėmė vėl tolti. Liko pilyje tiktai artimi giminės: 
Trobiai su Skirmuntu. Bet ir Skirmuntas po 
dienos kitos su savo vyrų pulkais ištraukė na
mon. Pagaliau išsirengė ir draudžiamas Tro- 
bius.

— Vaikeli, — atsakė jisai Algimantui, už
sipuolusiam nors dar kelioms dienoms sulaiky
ti senį, — negerai, jeigu namų valdovas jų ne- 
išsiilgsta, nes tada namai pradeda jo pasigesti 
ir_išsiilgti. Išsiilgę, pradeda nykti visokie bran
gus mažmožiai, paskui ir stambesni daiktai 
pradeda skirstytis ir skrieti į šalis... pasiges- 
dami ir ieškodami valdovo.

Danutė pamačius, jog neiko nepadarys su 
tėvu, prisiprašė nors motiną, kad ta liktų pas 
ją ilgesniam laikui.

Su likučiais detuviškių vyrų į kelias dienas 
po Skirmunto iškeliavo ir Trobius. Jį grįžti na
mon paskatino nežinia iš kur ir nežinia kaip 
kylančios šnekos, jog ne visai ramu pietinėse 
Detuvos ežiose ir jog pavojus graso iš Romano 
šalies. Todėl ir Algimantas, išleisdamas Tro- 
bių, dėl visa ko, prikergė nors nedidelį pulkelį 
saviškių.

— Romanas, ne Romanas, bet jau plėšikų 
pulkai galėjo ten pasirodyti, tai ir kalbėti nėra 
ko. Dėl to tėvuli, tegul palydės tave ir mano 
vyrų pulkelis, — kalbėjo Algimantas į senį.

Į porą dienų ar daugiau atėjo į Gardiną 
gandas, jog iškeliavusius iš pilies užpuolęs Ar
šusis ir visus išžudęs, šitos žinios, nors niekas 
svarbia nelaikė, vis tiktai visi truputį nusimi
nė, ir Algimantas išsiuntė būrelį vyrų sužinoti, 
ar neatsitiko kas nors pikta kelionėje detuviš- 
kiams.

Vyrai priėjo be jokios kliūties iki pusiau- 
kelio tarp Detuvos ir Gardino, jokių įtartinų 
nei šnekų nei žymių. Tiktai ties šilaviečiais

rūšių specialistų. 1973 m. iš 30.000 turin
čių aukštojo mokslo diplomus, 4.000 buvę 
žydai.

Ekonominis chaosas suteikiąs gerą pro
gą kaltinti žydus. Pvz. Ukrainoje žydai su
darę 83% nuteistųjų sušaudyti už speku
liaciją, nors jie tesudarė tik 2% visų gy
ventojų. Nukenčia ir tie žydai, kurie pa
reiškia norą emigruoti, nes tuoj netenka 
darbo.

Izraelio atkūrimui Rusijos žydai esą ati
davę ypatingai didelę duoklę. Pirmiieji 
keturi prezidentai ir minist. pirmininkai, 
įskaitant Ben Gurion, Weizmanną ir Gol
dą Meir, esą kilę iš anų kraštų.

LIETUVIO ĮSPŪDŽIAI IŠ LENKIJOS
Tokia antrašte straipsnį atspausdino 

Londono lenkų laikraštis „Tydzien Pols- 
ki“ (22. XI. 77) apie prof. R. Misiūno po
būvį Lenkijoje.

Kaip žinome, prof. R. Misiūnas yra po
karinės kartos istorikas, gyvenąs Ameri
koje. Studijų tikslais jis praėjusiais me
tais lankėsi Lenkijoje, o ankstyvesniais 
metais — Vilniuje. Jo įspūdžiai iš apsilan
kymo Lenkijoje buvo atspausdinti „Litua- 
nus“ žurnale (1977 m. Nr. 1), o lenkų eg- 
zilinis rašytojas W. Losocki patiekė lenkų 
skaitytojams to straipsnio santrauką.

Lankydamas Lenkijos istorines vietas, 
prof. Misiūnas daugelyje jų rado bendros 
Lietuvos-Lenkijos praeities pėdsakų. Lie
tuvos Vytį jis matė ne tik Vilniuje, bet ir 
Lenkijos pačiame centre, karališkoje pi
lyje Vavelyje ir prie Žalgirio mūšio pa
minklo. Aušros Vartų Dievo Motinos pa
veikslo replikas jis matė didžuosiuose al
toriuose dažnoje bažnyčioje, ypatingai 
šiaurės Lenkijoje.

Žmonės, kuriuos jis sutiko Lenkijoje, 
sužinoję, kad jis yra lietuvis, buvo jam 
nepaprastai malonūs. Prof. Misiūnas paly
gina lietuvių-lenkų santykius su skotų- 
anglų dabartiniais santykiais, kai po ke
lių šimtmečių bendro valstybinio gyveni
mo škotai siekia nepriklausomybės.

Panašiai, kaip ir T. Venclova, prof. Mi
siūnas sako, kad Vilniuj jis pastebėjo, jog 
lietuvių naujoji karta keičia pažiūrą į 
Lenkiją ir lenkų tautą. Priešingai negu 
buvo prieš karą, dabar lietuviai domisi sa
vo pietų kaimynų gyvenimu ir rodo pa
lankumą lenkams. Pasitaiko, jog jauni 
lietuviai mokosi lenkų kalbos, kad galėtų 
skaityti lenkų spaudą ir klausyti radijo ir 
televizijos transliacijų.

Lenkijos mokslo įstaigose taip pat ne
mažas susidomėjimas lietuvių tauta. Iš
leista daug knygų iš Lietuvos istorijos ir 
apie lietuvių kalbą.

Janis Rainis 
KRYŽIUS

Žinokit: kryžius — kančios stabas, 
Prie jo romėnai vergus kalė, 
Kai šie norėjo laisvę iškovot — 
Taip žuvo jie, aršioj kovoj nualę. 
Ar norite ir jūs ant jo kabot?
Jis stovi paruoštas čia pat.
Žinokit: kryžius — kančios ženklas, 
Jūs savo kryžių per amžius nešat.

Žinokit: kryžius — tai pergalės ženklas, 
Ar šio ženklo verti jūs esat?
Žinokit: kryžius — taip pat ir kalavijas.

gavo gandą nuo Skirmunto, kad Romanas iš 
tikrųjų eina ant Detuvos ir kad jis labai prašy
tų pagalbos nuo Algimanto.
Gavęs šituos gandus, Gardino valdovas sura
mino save artimuosius ir paskubom išsiuntė 
kuone pusę savo kariuomenės Detuvos telkti.

Skirdamies pulko vyrai, bajorai kunigai, 
ryžosi pasimylėti. O buvo kuo. Pas pirklį, atke
liavusį vestuvėms ir atsigabenusį nemaža vi
sokių gėrimų, liko šis tas, ir tuos likučius gud
rus pirklys mokėjo įsiūlyti vyrams, nors ir ne
brangiai.

Besimylint kilo ne viena šneka, ypač kada 
gėrimai įkaitino čiuprynas.

— Et, ir Algimanto ne kas per darbas, — 
puri j o Keršis, jau gerokai įtraukęs. — Ko 
mums kištis į svetimus darbus? Ar mums ne 
ik valiai savo rūpesčių ir darbų? Nespėjome 
pabaigti su Aršiuoju kovos, eiki į Detuvą; o ko 
mums tenai reikia?

— O kai detuviškiiai mus telkė, tai gal tau 
ir labai patiko, — atsiliepė Nemura.

— Mes būtume ir vieni sutvarkę Aršųjį, — 
spyrėsi Keršis.

Ką mums tas Aršusis, — pritarė Senkus, 
taip pat nemaža įgėręs. —- Jis mums tiktai iki 
pietų.

— Mm! numykė, tai girdėdamas, vienas iš 
Kirsnos vyrų. — Be reikalo taip kalbate, vyru
čiai. Kad ne talkininkai, ar tai mes vieni būtu
me galėję įveikti Aršųjį su jo tokia daugybe 
patelktų gudų?

— Ką čia dar ir šnekėti! Taip elgdamasis 
Algimantas tiktai save teisingą rodo: gelbėjo 
jį, gelbsti ir jis, — pridėjo Varvokas.

— Broluti, toks elgimasis ne tiktai teisin
gas, bet ir labai išmintingas, — pritarė Nemu
ra.

— Kokia čia, velnių, išmintis, — puri j o to
liau Keršis. — Kiek aš jį permaniau, tai jis ei
tų į pagalbą Detuvai ar kitai šaliai, jeigu ta jo 
niekados ir nebūtų gelbėjusi...
— — Na, mielasis, čia ir yra Algimanto iš
mintis, — tarė Nemura. — Ką jis gelbsti? Sa
vo žmogų. Prieš ką? Prieš svetimus, prieš žvė
ris, kurie tyko tiktai mus visus išžudyti ir musų 
lobį išvežti.

Šiais metais Vilniuje mirė Marija Pia- 
seckaitė - Šlapelienė. Velionė buvo ilga
metė seniausio Vilniaus knygyno vedėja. 
Tai susipažinkime su tuo žymių kultūros 
židiniu.

M. Piaseckaitė gimė Vilniuje 1880 m. 
Ten baigė gimnaziją ir įsijungė į kultūrinę 
veiklą. Dalyvavo lietuvių chore, vaidini
muose ir bendradrabiavo spaudoje. 1905 m. 
ištekėjo už medic’nos studento J. Šlapelio. 
Tada pasidarė ir visų savo vyro darbų di
delė talkininkė.

1904 m. broliai Vileišiai Domininkonų 
gatvėje (darba Garelio gatvė) įsteigė 
„Vilniaus Žinių“ knygyną. Tai buvo pir
masis lietuviškas knygynas Vilniuje. Pra
džioj tame knygyne darbavosi M. Piasec
kaitė ir E. Brazaitytė. Pastaroji greitai iš 
knygyno pasitraukė, nes jos ieškojo rusai 
ir turėjo slapstytis. Knygyne liko tik viena 
M. Piaseckaitė, kuri tuojau ištekėjo už 
medicinos studento J. šlapelio. Tuomet P. 
Vileišis apie 1906 m. savo įsteigtą knygyną 
pavedė M. ir J. šlapeliams. Nuo tada jis ir 
pradėtas vadinti M. Šlapelienės knygynu. 
Jame buvo galima gauti ne tik Lietuvoje,

Vincas Pietaris
Šiemet suėjo 75 metai, kai mirė pirmo

sios lietuviškos istorinės apysakos auto
rius Vincas Pietaris.

Jis buvo gimęs 1850 m. žiūrių-Gudelių 
kaime, Vilkaviškio aps. Maskvos univer
sitete baigė matematikos, o vėliau dar ir 
medicinos mokslus. Dirbti buvo priverstas 
toli nuo tėvynės — Ustiužnoje, kur ir mi
rė 1902 m.

Studijuodamas Maskvoje buvo susipra
tęs lietuvis, draugavo su J. (Eiasanavičium 
ir dalyvavo lietuvių studentų organizaci
jose. Baigęs mokslus, nors ir svetur gy
vendamas išliko karštas patriotas. Susi
draugavęs su į Ustiužną ištremtu A. 
Dambrausku-Jakštu ir šio skatinamas, 
pradėjo rašinėti draudžiamojoje lietuvių 
spaudoje — „Apžvalgoje“, „Tėvynės Sar
ge“, „Varpe“ ir kt.

Jis yra parašęs įvairių smulkių apsaky
mėlių, kurių populiariausi buvo „Lapės 
gyvenimas ir mirtis“, „Kalėdų Onutė“, „Iš 
mano atsiminimų“. Pats stambiausias ir 
reikšmingiausias Pietario kūrinys buvo 
dviejų dalių istorinė apysaka „Algiman
tas“. Tai pats pirmasis šios rūšies lietuviš
kas veikalas, vaizduojąs XIII amžiaus lie
tuvių gyvenimą.

Šioje apysakoje vaizduojama, kaip susi
skaldžiusi, svetimųjų teriojama ir suny
kusi Lietuva, sugrįžus jos tikrajam valdo
vui Algimantui, pradeda atgyti. Suma
niam valdovui nusilenkia žmonės, kiti ku
nigaikščiai pripažįsta jo valdžią, pagaliau 
net seimas susirenka.

Algimantas (kovoja su savo rytų kaimy
nais gudais, norinčiais viešpatauti jo pro
tėvių žemėje. Autorius nepagaili jiems 
piktų žodžių, vadina gudus sukčiais, me
lagiais ir pagyrūnais. Turbūt dėl tos prie
žasties „Algimantas“ nepateko į Pietario 
raštų rinkinį, kuris neseniai buvo išleis
tas Lietuvoje.

Kukliai paminint V. Pietario 75 metų 
mirties sukaktį, spausdiname iš „Algi
manto“ apysakos pirmosios dalies vieną 
jos Skyrių. 

bet ir visame pasaulyje išleistų lietuviškų 
knygų. Po kurio laiko šlapeliai jau ir 
patys pradėjo leisti lietuviškas knygas, 
žodynus, mokslo vadovėlius, elementorius 
ir kt.

Pirmoji didelė krata knygyne buvo pa
daryta 1913 m. ir rusų policija konfiskavo 
daug literatūros. Bet tuoj prasidėjo karas 
ir byla buvo panaikinta. Darė kratas ir 
vokiečių okupacinė valdžia 1917 m. čia 
buvo svarbus lietuybės centras ir lenkų 
okupacijos metais. Knygynas tik jam žino
mais keliais gaudavo nepriklausomoj Lie
tuvoj išleistų knygų ir mokslo vadovėlių. 
O į Kauną siųsdavo įvairių senesnių lei
dinių. Knygyną sekė ir darė kratas taip 
pat ir lenkų okupacinė policija. Didelė 
krata buvo padaryta 1938 m. Tuomet len
kų spauda skelbė, kad buvę surasti pože
miniai sandėliai, pilni priešvalstybinės 
literatūros. Bet keitėsi politiniai įvykiai ir 
knygynas vėl galėjo tęsti savo veiklą.

Kai kurie laikraščiai rašo, kad M. Šla
pelienės knygyns Vilniuje veikė nuo 1906 
iki 1940 m. Bet su minima data nenorėčiau 
sutikti, nes man yra gerai žinoma, kad tas 
knygynas pilnai veikė vokiečių okupacijos 
metais. 1943-44 m. kurį laiką tarnavau 
Lentvario geležinkelių stotyje. Tai daž
nai aplankydavau Vilnių, ir kartą netikėtai 
suradu M. Šlapelienės knygyną. Pravėręs 
duris įžengiau į gražiai papuoštą su skliau- 
cuouxius luoonus s.aimjarj ir pasieoejuu 
spintose ir an i siaių įsaesiyių uaug Kily-

JT USlSUKlčiU, Auti IčUlKėi Ūbi ėlSIIlCJllbrkdlS 
iexA.aidiS ir le^Kau senų iieiuviSA.ų Knygų. 
oaviniriKe tuomet gaiejo guli apie m. 
amžiaus, oei uar wmi ir juan moteris, 
jrinmiausia pasiuziauge gražia netUvrsKa 
geieziriKenecių policijos unnorma ir pa
šiauše is Kur tiu atvykęs, nes esųs uar ne
matytas svečias. x-asisaK.au, Kau esu gi
męs ir augęs Kitame Krašte Lietuvos — 
ouvaiKijoj. \J uaoar tarnauju Lentvaryje 
n uaznai atvažiuoju apiaiiKyci vimių. inu- 
sipirKau /Keietą senų netuviSKų Knygų n 
periouiKOS lėmimų, jramatęs prie sienos 
Kaoant| ar. j. Basanavičiaus paveiKsią, 
pasisamau, Kad esu artimas aaKtaro Kai
mynas. iaa norėčiau io<kį h- uaugiau pa
našių paveiKSių nusipirKii. oavininxe man 
atnese 1U SKirtingų paveiKSių, Kuriuos nu
purau ir parvažiavęs į Lentvari papuo
šiau savo KamoaiĮ. tas Kamoarys ouvo 
geiezinKelių stotyje, Kur KieKVieną uieną 
atsiianKyaavo uaug interesantų, ir visi 1a- 
oai steoeaavosi, Kau Vilniaus Krašte ir uar 
Karo metu pavyKo surinKti toKį gražų nn— 
Kini ir papuošti KaniDarp U visa tai man 
pavyKo surasti lik ivi. siapenenes Knygyne, 
uz Ką as jai esu laibai aeKingas.

Okupuotos i_.iei.uvos spauaa 1970 m. ra
šė, Kau ivi. siapeiienes Knygynas jau ne
veikia 25 metai. Tai išeitų, kad jis nustojo 
veikti, tai to nerašė. Abudu to knygyno 
savininkai jau yra iškeliavę į amžinybę. 
Jurgis Šlapelis mirė 1941 m. Vilniuje, su
laukęs 65 m. amžiaus. O jo žmona Marija 
mirė 1977 m. sulaukusi apie 97 m. amžiaus.

V. Vytenietis.

LIETUVIS TVARKYS SUESO KANALĄ
Inž. .Bronius Garunkštis, gyvenantis Re

go Parke, N. Y., yra paskirtas vadovauti 
Sueso kanalo atstatymo bei praplėtimo 
darbams Egipte. Jis jau išvyko į Kairą, 
kur praleis apie vienerius metus.

— Ir tavo jau šneka! Visi svetimi, visi žvė
rys! Ir tarp jų visokių, kaip ir tarp lietuvių — 
sutramdė Varvokas, — yra ir gerų žmonių, yra 
ir brudo.

— Vis jau, broluti, ne tai. Lietuviai vis tik
tai nors žmonės. O jie...

— Ir jie žmonės, — tarė Varvokas.
Na, tegul dievai tave myli, kada nors savo 

kailiu ištirti, kas jie per vieni. Neduok, dievai, 
niekams paragauti jų žmoniškumo, — kalbėjo 
Nemura. — Tau, brolyti, ir į galvą niekados 
negalėtų ateiti tokia piktenybė, kurią gudas 
daro su mielu noru. Ar tu jungtum į žagrę 
žmogų'su jaučių? O jie jungia, aria!

— Ar gali būti? sušuko aplinkui.
— žiūrėkite, mano kūnas vieni randai, ši

tie randai likosi nuo tų žaizdų, kurias man pa
darė Romano gudai, jungdami mane į žagrę. 
Bet ar tik tiek gudai moka? Jie moka kankinti 
žmogaus ir kūną ir dūšią. Kad tiktai jie sus- 
tvertų žmogų į savo rankas!

Nutilo dabar ir pusgirtis Keršis. Klausyda
mi Nemuros, kiti pulko vyrai, matyt buvo, jog 
ėmė širsti, ypač kada jis pradėjo plačiau pasa
koti apie kankinimą jo ir kitų lietuvių, pateku
sių į Romano valią. Ir dabar užuot prakaišioję 
Algimantui, kad jis siunčia svetimiems į pa
galbą savo kareivius, pradėjo kalbėti, kad jis 
siunčia per maža Romanui atkirsti.

— ramokyti jį reikia! — šaukė iš visų ša
lių vyrai.

— Atkeršyti jam reikia!
— Visiems reikia prieš jį eiti ir tiktai plė

nis palikti jo pilių vietoje!
Dabar ir Keršį su bendrais jau reikėjo 

ramdvyti. Ir tokie norėjo eiti pas Algimantą 
ir prašyti, kad ir juos leistų į talką detuviš- 
kiams.

— Jeigu taip daro, jeigu taip su žmonėmis 
elgias, tai šimte juos velnių!... Dar taurelę mi
daus ir einame! — rėkė Keršis.

— O jeigu Aršusis užpuola Gardiną ir jį 
paima? — klausė Varvokas.

— Kaip, paliaubų metu? — paklausė 
Keršis. — Paliaubų metu jisai nedrįs to daryti.

— Tačiau jis drįso užpulti taip pat Algi
manto sritį.

(Bus daugiau)

Su livhu iais 
pusaulyje

„GRANDINĖLĖS“ LAIMĖJIMAS

Klevelando „Grandinėlė“, vadovaujama 
L .Sagio, laimėjo I vietą rugsėjo 22-25 d. 
d. tarptautiniame festivalyje Cadize, Ohio 
valstijoje. Šį festivalį .kasmet rengia ang
lies kasyklų bendrovės .bei .kasimo maši
nų gamyklos. Tarp parodon suvežtų maši
nų buvo įrengtos šešios scenos, kuriose 
programą atliko net 37 etninių grupių bei 
amerikiečių ansambliai ir pavieniai meni
ninkai. „Grandinėlei“ buvo įteiktas auksi
nės spalvos trofėjus, nusagstytas anglies 
kristalais.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA UŽ POEZIJĄ

Lietuvių Rašytojų Draugija Lietuvos 
nepriklausomybės 60-čiui paminėti skelbia 
1.000 dol. literatūrinę premiją už poeziją 
šiomis sąlygomis:

1. Premiją gali gauti tik gyvas ir lais
vame pasaulyje gyvenąs poetas, kuris sa
vo iškilia poetine kūryba labiausiai gaivi
no, įkvėpė ir stiprino tautą vienu ar kitu 
metu nuo 1918 iki 1978.

2. Premijuotiną poetą atrenka Lietuvių 
Rašytojų Draugijos speciali komisija.

3. Premija negali būti dalijama tarp 
dviejų poetų.

4. Premija turi būti paskirta iki 1978 
sausio pabaigos ir negali būti nukeliama į 
vėlesnį laiką. Ji iškilmingai įteikiama Li
teratūros šventėje New Yorke Vasario 
16-ios išvakarėse.

Literatūrinės premijos už poeziją mece
natas ir iniciatorius, Lietuvių Rašytojų 
Draugijai paaukojęs 1.000 dol. yra Kle
mensas Galiūnas iš Santa Barbara, Calif.

PASMERKĖ „SAUJĄ SKATIKŲ“

„Naujienų“ dienraštyje .keletas ben
dradarbių, įskaitant patį redaktorių, pa
smerkė „Draugo“ premijuotą K. Almeno 
romaną „Sauja skatikų“. Chicagoje prieš 
kiek laiiko įsisteigęs Chicagos Lietuvių 
Spaudos Klubas savo susirinkime (2. 9. 
77) „apsvarstęs Lietuvių Tėvų Marijonų 
dienraščio „Draugo“ premijuoto romano 
„Sauja skatikų“ turinį, rado jiį pornogra
finį ir politiškai nesuderinamą su tautos 
interesu“. Tuo pačiu .metu nutarta apie tą 
nutarimą pranešti Tėvų Marijonų Genero
lui Romoje ir Chicagos Katalikų Diecezi
jos vadovui kardinolui John Cody. Kai 
kas mano, .kad tai esanti pati geriausia ro
mano reklama...

LIETUVIS ARKIVYSKUPAS

„Mūsų Pastogė“ (31. 10. 77) rašo:
„Turimomis žiniomis, Amerikos lietuvis 

vysk. K. Salatka pakeltas į arkivyskupus. 
Naujasis arkivyskupas yra gimęs lietuvių 
išeivių šeimoje, Michigan valstijoje ir 
lankęs lietuvių parapijos mokyklą.

Arkivyskupas Salatka nuolat lankosi 
svarbesniuose lietuvių parengimuose. Jis 
dalyvavo su kitais lietuviais vyskupais 
lietuvių koplyčios Washingtono katedroje 
atidaryme, rugsėjo pradžioje ateitininkų 
kongrese, kur celebravo šv. Mišias su ke
liolika lietuvių kunigų. Ta proga pasveiki
no kongreso dalyvius lietuviškai. Arkivys
kupas K. Salatka yra pirmasis Amerikoje 
gimęs lietuvis vyskupas.“

V. GERULAITIS AUSTRALIJOJE

Australijoje Azijos ciklo teniso varžy
bose dalyvavo iš JAV atvykęs garsusis te
niso žaidėjas V. Gerulaitis. Su juo platų 
pasikalbėjimą (lietuviškai) turėjo londo- 
niškiams gerai pažįstamas Ant. Laukaitis. 
Iš to pasikalbėjimo matyti, kad V. Geru
laitis mielai palaiko ryšį su lietuviais, 
ypatingai su jaunimu. Jeigu sąlygos bū
siančios palankios, .jis prižadėjęs net at
vykti į skautų Taut, (stovyklą, kuri prasi
dės ateinančiųjų metų pradžioje. !Eie kita 
ko, V. Gerulaitis esąs pakviestas dalyvau
ti filme, kuriame vaidins vargšą jaunuolį, 
teniso žaidėją.

LIETUVIŲ MOKSLININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 24-27 dienomis Chicagoje 
įvyks JAV ir Kanados lietuvių mokslinin
kų suvažiavimas, vadinamas Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumu. Pirmasis simpoziu
mas buvo suorganizuotas JAV Lietuvių 
Bendruomenės 1969 m. Už poros metų įvy
ko antrasis suvažiavimas, o šiais metais 
jau bus trečiasis.

Du įvykę suvažiavimai parodė, kad lie
tuvių išeivių tarpe yra daug gerų moksli
ninkų įvairiose mokslo šakose. Tik gaila, 
kad maža jų dalis iki šiol yra įsijungusi į 
lietuvišką organizacinį darbą.

Suvažiavimus organizuoja JAV Lietu
vių Bendruomenė.

PAMINĖJO STUDIJŲ SAVAITĘ

V. Vokietijoje leidžiamas kas trys mė
nesiai biuletenis „Mitteilungen aus bal- 
tischem Leben“ plačiai paminėjo praėju
sią vasarą ruoštąją Studijų Savaitę. Kar
tu pateikta trumpa Anglijos lietuvių isto
rija ir apraišyta jų kultūrinė veikla.
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Pastabos gimtadienio proga
HV ROPOS LIETUVIS

Bavarijoje ir Lietuvoje
Praėjusią savaitę Sovietų Sąjungą at

šventė savo valstybės 60-ąjį gimtadienį ar
ba Spalio revoliucijos sukaktį. Toji sukak
tis taip išjudino vadinamąjį kapitalistinį 
pasaulį, jog kai kurių kraštų spauda, tele
vizija ir radijas skyrė jai beveik tiek pat 
dėmesio, kaip ir Sovietų S-goje. Iš tik
rųjų 60 metų sukaktis minėjimui yra pati 
nepatogiausia, žmogus, sulaukęs 60 metų, 
yra per senas reikštį kūrybinį entuziazmą 
ar kurti didelius planus ateičiai, bet per 
jaunas manyti pasiekęs savo gyvenimo 
tikslą ir galįs ramiai užsnūsti ant laurų 
ar kadugių vainiko...

Panašioje padėtyje yra ir Sovietų S-ga, 
o ypač jos vadai. Dauguma jų greičiausia 
per seni sulaukti solidesnės 70-ies metų 
Spalio revoliucijos sukakties, bet per jau
ni pasitraukti iš valdžios ir perleisti va
džias kitiems. Gal todėl šitoji sukaktis ir 
atšvęsta su tokia neišpasakyta pompa, 
išvedant į Raudonąją aikštę ne tik minias, 
bet ir pačius didžiuosius tankus bei ato
mines bombas.

Upeliai rašalo išlieta, tūkstančiai valan
dų sugaišta berašant ir bekalbant, kas ten 
per 60 metų pasikeitė, ko pasiekta ar ne
pasiekta. Tačiau tik vienu klausimu abie
jose uždangos pusėse visiškai vieningai 
sutariama: Sovietų Sąjunga per 60 metų 
pasidarė viena iš didžiausių kariškųjų 
galybių, militarinė supervalstybė. Šito lai
mėjimo jai niekas nenuginčija, nors, per 
patį iškilmingiausią posėdį ir turėjo būti 
pasakyta: o duonelės ir šiais metais pri
truksime. ..

Tiek savieji, tiek svetimi apsilankę Lie
tuvoje ir kitose Baltijos valstybėse pripa
žįsta, kad tie kraštai, nors ir įjungti į So
vietų Sąjungą, daro didelę pažangą. Jų gy
ventojai visomis išgalėmis stengiasi neat
silikti nuo Vakarų Europos, o riba tarp 
Rytų ir Vakarų yra Baltijos valstybių ryti
nės sienos. Teko skaityti įspūdžius dauge
lio vakariečių, keliavusių po Baltijos 
kraštus. Jie visi pripažįsta, kad ten 
varžoma tautinė sąmonė, žmogaus teisės 
ir sąžinės laisvė, bet taip pat visi kalba 
apie didelį išorinį skirtumą tarp Baltijos 
kraštų ir Sovietų Sąjungos. Tokiam 
įspūdžiui susidaryti siūlosi dvi prie
žastys: arba baltai, vėliau įjungti į So
vietų S-gą, nespėjo susiniveliuoti su rusų 
dominuojama Sovietų S-gos mase, arba tų 
kraštų gyventojai, būdami skirtingos kil
mės ir ilgiau bendravę su Vakarais, yra 
ir pasiliks pranašesni už minėtąją gyven
tojų masę. Norėtųsi manyti, kad abus šie 
faktoriai turi lemiamos reikšmės. Jie taip 
pat įrodo, kad Baltijos kraštai yra pakan
kamai pajėgūs tvarkytis savarankiškai.

Neutralūs vakariečiai žurnalistai, jeigu 
tik atsiranda progų, skuba į Sovietų Są
jungą, norėdami savomis akimis pamaty
ti naujosios socialistinės valstybės pasikei
timus per 60 metų. Jie beveik visi sutin
ka, kad didžiausi pasikeitimai įvyko poli
tinėje ir socialinėje srityje. Rusija perėjo 
iš beveik absoliutaus imperializmo į pro
letarinę diktatūrą. Padaryta didelė pažan
ga mokslo ir technikos srityse. Tačiau kas
dieniškieji buitiniai dalykai dar toli gra
žu nedžiugina keliautojo akies.

Vienas vokietis (Wolfgang Will) kelia
vęs kartu su amerikiečių grupe po Sovie

tų S-gą, aprašė savo įspūdžius ,,Bild am 
Sonntag“ (spalio 30) laikraštyje. Net ir 
neimant visko už tikriausią pinigą, galima 
susidaryti šiokį tokį vaizdą apie gyvenimą 
krašto gilumoje, į kurią daugelis mūsų 
niekada neturėjo progos pažvelgti. Reikia 
pripažinti, kad Sovietų S-ga ir po 60 metų 
daugeliui vakariečių dar tebėra tamsi gi
ria arba nežinomoji žemė.

Pirmiausia iš jo pasakojimo krinta į 
akis visuotinis Vakarų pamėgdžiojimas. 
Pvz. Leningrade mergaitė komjaunuolės 
unifomoje pasiūlė net 90 dolerių ir prašė 
nupirkti jai „džinsus“, o jaunutis pionie
rius tiesia ranką, klausdamas kramtomos 
gumos ir amerikoniškų cigarečių. Odesoje, 
valdiškame Intuoristo viešbutyje keleiviai 
atradę „Dolerinį barą“, kur galėję pirkti 
whisky, konjaką ir ten pat besisukinėjan
čių jaunų mergini! meilę, bet tiktai už do
lerius ir markes...

Kitoje vietoje jaunuolis pasiūlęs 50 rub
lių, kad jam atsiustų literatūros apie gita
rą ir džazą. Įspėjus, kad iš Varkarų knygų 
siųsti negalima, vaikinas atsakęs:

— Galima, bet tiktai ne Solženyciną.
— Iš kur žinai apie Solženyciną?
-—Apie jį kalba Amerikos Balsas ir Lais

vės Radijas.
Viena iki šiol neįveiktų problemų esą 

viešbučių keltuvai — jie beveik niekada 
neveikia arba nuveža ne ten, kur nori. 
Stotyse viešosios išvietės esančios pasibai
sėtinos: atviros išcementuotos duobės, į 
kurias verčia kalkes dezinfekcijai.

Krašto vidaus susisiekimui naudojami 
patys prasčiausi ir nešvarūs lėktuvai. Vie
name tokiame „malūne“ kelionėje iš Ode
sos į Krasnodarą keleiviai užuodę gyvulių 
kvapą ir matę ant grindų avių išmatas. 
Matyti, prieš tai tuo pačiu lėktuvu buvo 
pervežamos avys. Teigimas tiesiog neįtikė
tinas.

Toks pat primityvus ir patarnavimas. 
Viename Intouristo viešbutyje Leningrade 
keleiviai paprašę alaus. Jiems buvę patar
ta pasikelti į penktojo aukšto barą, kuria
me patarnautoja pasiūliusi atvykti po 
dviejų valandų. Po ilgų klausinėjimų jie 
buvę pasiųsti į rūsį, bet ir ten gavę tik 
šilto mineralinio vandens, nes šaldytuvas 
tuo metu buvo sugedęs...

Kai kuriose srityse, pasak vieno anglo 
korespondento, Maskvos gyventojai betgi 
esą net pralenkę vakariečius. Pvz. laik
raštis „Večemaja Maskva“ dabar viešai 
spausdina seniau draudžiamus skelbimus. 
Tuose skelbimuose labai dažnai ieškoma 
tarnaičių vaikams bei namams prižiūrėti 
ir dachų (vasarnamių). Tai naujai kylan
čiosios aristokratijos reikalavimai, kurių 
jau seniai nebeišsigali kapitalistai.

Tokie tai įspūdžiai ir mintys susirenka 
galvoj besiklausant iškilmių fanfarų Spa
lio revoliucijos 60-jų metinių proga. Sun
kus ir ilgas kelias per tą laiką nueitas, 
daug kraujo pralieta. Atidavė savo didelę 
duoklę ir Lietuva, kuri taip pat turi mi
nėti savo Didžiosios tėvynės gimtadienį. O 
vis dėlto krašte, kur gaminami Sputnikai 
ir atominės bombos, kur kosmonautai į 
erdves iškeliauja, per 60 metų dar neįveik
tos duonos, keltuvų ir „džinsų“ problemos.

Vytautas Žirmūnas

S&aityto-ju tat&kai
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,

„Europos Lietuvio“ spalio 11 d. nume
ryje paskelbtas p. J. Alkio, DELS centro 
valdybos pirmininko, laiškas dėl mano pa
stabų „Iš Studijų Savaitės sugrįžus“ (rug
sėjo 20 d. numeryje). Turiu prisipažinti, 
jog iš pradžių svyravau, ar į J. Alkio laiš
ką iš viso galiu reaguoti, nes juk Didžio
sios 'E'ritanijos Lietuvių Sąjunga yra „Eu
ropos Lietuvio“ leidėja, tad kaip gi bend
radarbis gali viešai šiauštis prieš leidėją, 
atseit, laikraščio vyriausįjį „bosą“?

Bet vis dėlto po tam tikro delsimo ap
sisprendžiau redakcijai rašyti, nes ma
niau, kad mano tylėjimas galės būti įvai
riai aiškinamas. O atsiliepti turėjau jau 
vien dėl patarimo nepasirašinėti slapy
vardžiu.

Autorių teisė naudotis jiems tinkamais 
vardais yra tokia pat sena, kaip ir pati 
spauda. Turbūt, ji nebus paneigta „Euro
pos Lietuvyje“, leidžiamame „Magna char- 
ta libertatum“ tėvynėje! Beje, aš pats sa
vo pastabose tariausi galįs pasiremti 
„Hyde Park Speaker's Corner“ teikiamo
mis tradicijomis. Turbūt, ir tai būtų pa
kankamas titulas atviram žodžiui tarti.

J. Alkis teigia, jog aš „ne visai tiksliai“ 
aprašęs „kai kuriuos įvykius“ ir kritika
vęs asmenis, bet, pasak autoriaus, toji 
kritika „apsilenkia su tiesa“.

Argi? Autoriaus teiginiai būtų buvę tei
singi, jeigu jis būtų galėjęs paskelbti, kad 
Studijų Savaitės dalyviams buvo suteikta 
proga aplankyti Lietuvos atstovybę. Bet 
to „kažkodėl nepadaryta“, kaip su tam 
tikra nuostaba nurodžiau jau savo pasta
bose. Ta pastaba tebegalioja nepaneigta.

Iš J. Alkio patyriau, kad prie atstovybės 
autobusais neįmanoma privažiuoti. Bet ne
abejoju, kad „savaitės“ dalyviai būtų 100 
ar daugiau metrų paėjėję ir pėsti. Tačiau 
kažkodėl ir tos pastangos nereikėjo padė- 
ti-

Man rūpesčio sukėlė J. Alkio laiško pa

skutiniai žodžiai, iš kurių seka, kad savo 
pastabomis būsiu laikraščiui ir jo leidė
jams užkrovęs kažkokią „atsakomybę“. 
Ką laiško autorius tuo norėjo pasakyti, 
nežinau. Argi esama temų, priklausančių 
„tabu“, lietuviškai tariant, neliečiamųjų 
kategorijai?

Reiškiu Tamstai, Pone Redaktoriau, 
aukštą pagarbą.

Petras Volungė

IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 
KUNIGŲ IR BAŽNYČIOS DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS 1977 M.
NEUENDETTELSAU/BAVARIJOJE

1977 m. išeivių evangelikų liuteronų ku
nigų ir Bažnyčios darbuotojų suvažiavi
mas įvyko nuo spalio 17-21 d. d. Neuendet
telsau, Bavarijos Evangelikų liuteronų 
Elažinyčios centre.

Suvažiavimui, kaip ir pastaraisiais me
tais, vadovavo ilgametis Liuteronų pasau
linės tarnybos vokiečių tautinio vyr. ko
miteto įgaliotinis, Pagrindinės tarybos 
bažnytiniam bendradarbiavimui Bažnyčios 
tarėjas kunigas dr. Ernst Eberhard iš 
Stuttgarto, kuris jau 18 metų su viršum 
labai uoliai rūpinasi evangelikų liuteronų 
Bažnyčiomis išeivijoje. Suvažiavimas ati
darytas pamaldomis, kurias laikė pats su
važiavimo vedėjas.

Šiais metais didžiausią dalyvių grupę 
sudarė latviai 13, estai 12, lietuviai 7 ir 
vengrai 5, iš viso 37 žmonės. Lietuvių 
grupei atstovavo: garbės senjoras kunigas 
A. Gelžinius, vicesenjoras kunigas Juozas 
Urdzė, ponia Vera Urdzienė, kunigas Ru
dolfas Vymeris, kunigas Mikas Klumbys, 
kunigas Fr. Skėrys ir mūsų Bažnyčios rei
kalų vedėjas ir buhalteris Fr. Šlenteris,

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pa
maldos, kurias laikė pakaitomis visi ketu
rių tautybių kunigai. Vieną vakarą vaka
rines pamaldas laikė mūsų garbės senjo
ras kunigas A. Gelžinius.

Pirmą dieną Bibliją nagrinėjo kunigas 
Paulis Urdzė iš Oldenburgo, antrą dieną 
kunigas Rudolfas Vymeris ir trečią dieną 
Biblijos darbą pravedė (kunigas Gėmes 
(vengras) iš Stuttgarto. Po kiekvieno (Bib
lijos darbo vyko gyvos diskusijos. Popie
čiai iki kavos buvo visuomet laisvi. Tuo 
metu atskirų bažnyčių atstovai tarėsi sa
vo reikalais ir nustatinėjo ateinančių me
tų planus ir darbus.

Po Biblijos studijų pirmą dieną prieš
piet paskaitą skaitė latvių prof. dr. kuni
gas Janis Rozentals iš St. Paul, USA, te
ma: „Pažinimas ir tiesa pagal Joną Evan
gelistą“. Antrą dieną dekanas Bažnyčios 
tarėjas Max Tratz iš Uffenheim/Mittel- 
franken “'Sophia ir Gnosis Bažnyčios isto
rijoje“; trečią dieną — Erlangeno univer
siteto prof. dr. D. von Loewenich „Išmin
tis ir pažinimas Liuterio teologijoje“.

Du vakarus vyko dalyvaujančių Bažny
čių atstovų pranešimai su skaidrėmis apie 
nuveiktus darbus per paskutinius metus. 
Pirmą vakarą mūsų vicesenjoras kunigas 
Juozas Urdzė ir Pasaulio Liuteronų Fede
racijos atstovas kunigas dr. Ernst Eber
hard padarė gana plačius pranešimus apie 
savo keliones rugpiūčio mėnesio pabaigo
je ir rugsėjo pradžioje po Lietuvą ir Lat
viją. Tai buvo pirmas įvykis, kad Sovietų 
valdžia įsileido Pasaulio liuteronų federa
cijos atstovą į Vilnių ir į Rygą.

Rugpiūčio 28 d. (sekmadienį) abu dele
gatai iš Vakarų Vokietijos gavo vienai 
dienai leidimą nuvykti net į Tauragę. Jie 
dalyvavo konfirmacijos iškilmėse Taura
gės evangelikų liuteronų Martyno Mažvy
do bažnyčioje, kur buvo konfirmuoti 66 
jaunuoliai-ės. Jie abu pasakė po pamoks
lą. Kunigo dr. Ernst Eberhard pamokslą 
ir sveikinimą iš vokiečių kalbos tuojau į 
lietuvių kalbą vertė tėvynainis (kunigas 
Roga, o vicesenjoras kunigas Juozas Ur
dzė pasakė puikų pamokslą lietuvių kalba 
iš sakyklos. Tūkstantis parapijiečių daly
vavo konfirmacijos iškilmėse; pamaldos 
užtruko 4 valandas. Ypatingai kunigas dr. 
Eberhard buvo sužavėtas konfirmacijos 
iškilmėmis ir nustebintas lietuvių evan
gelikų liuteronų religiniu uolumu tėviškė
je. Bažnyčia buvo perpildyta ir visi įėji
mai užkimšti, žmonės išstovėjo 4 valan
das. Konfirmantams-ėms ir šešiems kuni
gams įeinant į bažnyčią, bažnytinis cho
ras iškilmingai giedojo, palydint dūdų or
kestrui, JB'eethoveno „Dangų liaupsina“...

Kunigas dr. Eberhard viešai pasakė, 
kad jis to gilaus įspūdžio Tauragės bažny
čioje savo gyvenime neužmirš. Jis ir ku
nigas J. Urdzė turėjo progos (susitikti po 
pamaldų su vyskupu Jonu Kalvanu, su ki
tais kunigais, Konsistorijos ir Tauragės 
Martyno Mažvydo Tarybos nariais ir kal
bėjosi su parapijiečiais apie Bažnyčios vi
dujinį gyvenimą. Ateistinėje santvarkoje 
tikintieji turi kovoti su visokiais sunku
mais. Reikia tikėtis, kad Pasaulio liutero
nų federacijos įgaliotinis kunigas dr. 
Eberhard neliks vienintelė kregždė, nes 
sakoma, kad viena kregždė dar ne pava
saris. O gal tai didelė nuolaida prieš Bel
grado konferenciją? Reikia laukti, kad so
vietų valdžia įsileis ir kitus Pasaulio liu
teronų federacijos atstovus į Lietuvą bei 
lietuvius evangelikus kunigus išeivijoje, 
kad ir jie galėtų užmegzti ryšius su savo 
tikinčiais broliais ir sesėmis tėviškėje.

Ypatingai reikia džiaugtis, kad Taura
gės Martyno Mažvydo bažnyčios parapijos 
medis vis dar žaliuoja dėka energingo ir 
pasišventusiai dirbančio vyskupo Jono 
Kalvano, nes jis per Sekmines konfirma
vo jau 60 jaunuolių ir rugpiūčio 28 d. dar 
66, iš viso 126 asmenis. Ateistinėje san
tvarkoje tai jau labai didelis dalykas.

Kunigai dr. E. Eberhard ir J. Urdzė sa
vo pranešamus paįvairino skaidrėmis.

Vilniuje abu svečiai iš Vakarų Vokieti
jos aplankė įgaliotinį religijos reikalams 
Tumėną, rusų ortodoksų vyskupą Germa
ną, Rom. katalikų vyskupą Krivaitį ir 
Kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje 
„Tėviškės“ drauguos komitetą.

OPERA „SUKILĖLIAI“
Spalio 29 d. Lietuvos Valstybiniame 

akademiniame operos ir baleto teatre bu
vo J. Juzeliūno operos „Sukilėliai“ prem
jera. Operos libretą pagal V. Mykolaičio- 
Putino to paties vardo romaną parengė A. 
Liobytė. Dirigentas J. Aleksa, režisierius 
— R. Vaitkevičius. Operoje dainuoja so
listai E. Kaniava, G. Apanavičiūtė, G. 
Kaukaitė ir kt.

ČEKOSLOVAKIŠKI BATAI
— Mieloji, nori, aš tau padovanosiu 

saulę?
— Ne, mielasis, nereikia. Saulė labai 

karšta. Jos aš negalėsiu paimti į rankas.
-— Tada aš tau padovanosiu mėnulį!
— Nereikia. Mėnulis labai šaltas. Bijau, 

kad jis ineat'šaldytų mūsų meilės.
— Brangioji, tada aš tau iš dangaus 

skliauto nuskinsiu visas žvaigždes.
— Mielasis, nebūk egoistas, žvaigždės 

priklauso visiems įsimylėjusiems.
— Tai sakyk, brangioji, ką tau padova

noti?
— Čekoslovakiškus batus, mano miela

sis... (Valst. laikr.)
JŪRA PO STOGU

Ir žiemą, per didžiausius šalčius būsią 
galima maudytis Palangoje. Dešiniajame 
Bazės upės krante pradėtos statyti origina
lios jūros vandens maudyklės. Čia bus 

, įrengti plaukymo baseinai, soliariumai, 
termoprocedūrų kabinetai.

Apie šitą pirmą kelionę po Lietuvą ir 
Latviją kunigas dr. Eberhard parašė ga
na ilgą straipsnį vokiečių kalba Pasaulio 
Liuteronų Federacijos „Informacijose“ ir 
palankiai atsiliepė apie tą apsilankymą. 
Šito straipsnio į lietuvių kalbą vertimą, 
kuris bus atspausdintas „Svečio“ 3 ir 4 
numeryje 1977 m. (išvertė Fr. Šlenteris), 
galės paskaityti kiekvienas, kuris skaito 
lietuvių evangelikų liuteronų spaudą išei
vijoje.

Apie mūsų Bažnyčios veiklą Vakarų Vo
kietijoje pranešė garbės senjoras kunigas 
A. Gelžinius ir kunigas Fr. Skėrys.

Vyr. Bažnyčios tarėjas kunigas dr. G. 
Klapper iš Hannoverio padarė labai pla
tų pranešimą apie šeštą Pasaulio Liutero
nų sąjungos suvažiavimą Daressalam/ 
Tanzanijoje — Afrikoje, kuris įvyko bir
želio 13-25 d. d. Senjoras kunigas A. Tra- 
ikis ten atstovavo išeivių lietuvių evange
likų liuteronų (Bažnyčiai, o vyskupas Jo
nas Kalvanas — Tėviškės Bažnyčiai. Jie 
abu pasaulyje pagarsino Lietuvos Bažny
čios vardą ir visur pasakė, kad lietuvių 
evangelikų liuteronų Bažnyčios išeivijoje 
ir Tėviškėje dar nėra mirusios.

Labai džiugu, kad vyskupas Jonas Kal
vanas, kaip mūsų Bažnyčios atstovas iš 
tėvynės, pirmą kartą galėjo dalyvauti pa
sauliniame suvažiavime. Pasaulio Liutero
nų sąjungos nariais yra 95 bažnytinės 
bendruomenės su 75 milijonais žmonių. 
Jos vyriausias vadovaujantis organas yra 
Vykdomasis komitetas iš 29 narių ir pir
mininko. Į šį komitetą išrinktas ir vysku
pas Jonas Kalvanas aš Lietuvos.

Vieną popietę aplankėme Neuendettel
sau diakonų įstaigas ir susipažinome su jų 
darbais Bavarijoje ir misijomis Afrikoje 
bei Naujojoj Gvinėjoj. Penktadienio rytą 
įvyko iškilmingos atsisveikinimo pamal
dos su Šventa Vakariene. Pamaldas laikė 
vyr. Bažnyčios tarėjas kunigas dr. G. 
Klappeh ir vietos kunigas Osit. Po pusry
čių, padėkoje kun. dr. E. Eerhardui už ši
to suvažiavimo suorganizavimą, vaisi išsi
skirstė į namus prie savo tiesioginių pa
reigų ir darbų parapijose.

Kunigas Fr. Skėrys

Kiti rašo
ĮVEIKTI BARJERAI

Trečioji ištrauka iš „T. žiburiuose“ 
spausdinamos Zecharja Čėsnos straipsnių 
serijos „Klaikūs praeities šešėliai ir tikro
vė“.

„Stalinas mirė. Gaivūs vėjai padvelkė 
visoje Tarybų Sąjungoje. Po ilgos ir at
šiaurios žiemos prasidėjo atodrėkis... Vil
tys ir svajonės, kur jūsų saldybė? Tūks
tančiai, dešimtys tūkstančių žmonių ėmė 
grįžti iš tremties ir lagerių. Stalinas dar 
buvo dievas, bet jo žynius ir inkvizitorius 
jau pradėjo vyti lauk (jų tarpe ir kapito
ną Dzidorių Jocių). Maskvoje sušaudė Be
riją. Kai ima šaudyti budelius, žmonės 
pradeda tikėti geresne ateitimi.

Lietuvoje „atodrėkis“ reiškėsi 'tautiniu 
atgimimu'. Knygynuose pasirodė V. Krė
vės-Mickevičiaus, Kazio Borutos, Antano 
Miškinio ir kitų „uždraustų“ rašytojų 
knygos. Studentai renka parašus po peti
cija, kurioje reikalaujama Vilniuje pasta
tyti Didžiajam kunigaikščiui Gediminui 
— Lietuvos sostinės įkūrėjui — paminklą, 
nes Maskvoje kunigaikščiui Jurijui Dol- 
gorukiui (Maskvos įkūrėjui) Tarybų val
džia jau seniai pastatė paminklą. Tačiau 
„quod licet Jovi, non licet bovi“. Peticija 
buvo atmesta ir jos iniciatoriai pasmerk
ti. Pagal laiką tai sutapo su Vengrijos su
kilimu. Čia pat ir Vėlinės... Vilniuje ir 
ypač Kaune kilo garsiosios studentų riau
šės, negailestingai nuslopintos. Tiesa, ma
sinių represijų nebuvo, tačiau vienas ki
tas smarkesnis studentas buvo pašalintas 
iš aukštosios mokyklos ir tuojau pašauk
tais į kariuomenę.

*«*
Tautinis atgimimas Lietuvoje, deja, ne

apsiėjo be antisemitinių recidyvų. Ant 
Vilniaus universiteto centrinių rūmų sie
nų akis badė šūkis: „Rusai, nešdinkitės 
lauk, o su žydais patys susidorosime!" Vil
niaus universiteto atlietuvinimo metu bu
vo atleisti ne tik rusai profesoriai, bet ir 
žydai, dėstę savo dalykus lietuvių kalba. 
Ir visa tai po gydytojų bylos! Mes, Lietu-
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LIETUVOJEi

AUKŠČIAUSIAS BOKŠTAS
Karoliniškėse pastatytas naujasis Vil

niaus televizijos bokštas yra 326 metrų ir 
47 cm aukščio. Tai yra trečiasis pagal ūgį 
tokios konstrukcijos bokštas Sovietų Są
jungoje.

NAUDOJA DOLOMITĄ
Petrašiūnuose (prie Kauno) ir Pakruo- 

juje pradėta eksploatuoti dolomitų skalda 
namų apdailai. Abiejose vietose pagami
nama po pusę milijono tonų skaldos. Di
desni luitai šlifuojami ir naudojami namų 
fasadams pagražinti. Dolomitiniais „rū
bais“ jau esą apvilkti Vilniaus Parodų rū
mai, autobusų stotis ir vienas viešbutis,

DAILININKAI LANKĖSI LIETUVOJE
Praėjusią vasarą Lietuvoje vėl lankėsi 

JAV gyveną vyresniosios kartos dailinin
kai Vytautas K. Jonynas ir Viktoras Viz
girda.

Dail. V. K. Jonynas turėjo platų inter
viu su „Gimtojo Krašto“ bendradarbiu V. 
Baltrėnu. Tas pasikalbėjimas nesu t alpin
tas viename laikraščio numeryje. Tarp 
kitko, jis kalbėjo:

— Po to, kai prieš trejetą metų buvau 
čia atvykęs, tėvynės ilgesys manyje ne pa
trigubėjo, o išaugo iki tokių ribų, kad jau 
šita kelionė buvo būtina išlaikyti mano 
dvasinei lygsvarai. Džiaugiausi sutikęs 
savo buvusius kolegas, esamus kolegas, sa
vo buvusius studentus, susipažinau su vi
duriniąja karta, taip pat ir su jaunąja 
Lietuvos dailininkų karta.

Turiu pasakyti, kad jų darbo sąlygos, 
mano akimis žiūrint, yra labai geros. Di
le jų dalis įsikūrę atskirose studijose, įsi
giję namus, arba, geriau pasakius, daili
ninkų koloniją, kur jie turi ir butus, ir 
darbo studijas. Galima būtų jiems tik pa
vydėti, bet kadangi pavydas yra akligat- 
vis, tai aš vietoj pavydo džiaugiuosi drau
ge su jais, lankydamas jų butus, studijas, 
susipažindamas su jų kūryba.

Kalbėdamas apie svetur atsidūrusius 
dailininkus, kurių paveikslai saugojami 
Lietuvos muziejuose, V. K. Jonynas pa
reiškė:

— O, aš tą žinau! Tolimoje Amerikoje 
gyvendamas, savo dūšioje nešioju jums 
padėką, šiandien jūs turite savo rankose 
galimumą pagloboti kūrybą, kuri yra pa
sireiškusi ar viena, ar kita forma. Žmo
gaus likimas man visuęrpet trupučiuką 
panašus į paukščio: anksčiau ar vėliau Jis 
grįžta į savo gimtąjį lizdą. Kad jūs pri- 
glaudžiate išeivių kūrybą, kad globoj ate 
ją, nors galbūt neturėdami sąlygų viską 
pilnai ir pastoviai eksponuoti, tačiau kad 
laikas nuo laiko rengiate parodas, supa
žindinate visuomenę, tas 'tiktai įrodo, kad 
jūs dvasines, kūrybines vertybes įžvelgia
te daug giliau nei formalų blizgesį arba 
vieno su kitu pasimatymą parodose. Aš 
turbūt neapsiriksiu, pasakęs už tai ačiū 
visų vardu ir ačiū vardu kiekvieno lietu
vio, kuris, keliaudamas per pasaulį, dū
šioje liko lietuvis.

Priglausdami svetimuose kraštuose kū
rusių ar kuriančių dailininkų drobes, šian
dieninės Lietuvos muziejai praturtina sa
vo ekspozicijas ir savo lankytojus. O jau
noji dailininkų karta galbūt iš jų galės 
lengviau susiorientuoti, kuriais keliais, 
kuria kryptimi ir iš ko galima pasimoky
ti.

vos žydai, tarytum atsidūrėme tarp girnų. 
Ir vieni mūsų nekenčia, ir kiti uja. Už ką? 
Nemažai žydų buvo sukrėsti. Vadinasi, jei 
ne ortodoksinis komunizmas, skelbiantis 
„tautų draugystę“, mūsų jau seniai nebū
tų buvę.

Šią tezę patvirtino ir sukilimas Vengri
joje, nukreptas prieš komunizmą ir rusiš
kąjį neokolonijizmą. Eet, susimildami, ko
dėl gi Vengrijoje tuo pačiu metu vyko ir 
žydų pogromai? Kodėl gi Plungėje kilo žy
dų pogromas? Nepamirškime, kad Tarybų 
Sąjungos vyriausybė, Chruščiovo vado
vaujama, užėmė griežtą antiizraelišką po
ziciją, reikalaudama Izraelio kariuome
nės išvedimo iš Sinajaus pusiasalio (1956- 
57 m. m.). Antiizraeliškos karikatūros ta
rybinėje spaudoje, nenutrūkstamas Izra
elio plūdimas Jungtinių Tautų Organiza
cijoje, Chruščiovo bičiuliavimasis su Na- 
seriu — argi visa tai neturėjo paveikti šū
kio „O su žydais patys susidorosime“ au
torių? Čia jau Ahasveras žydo enkavedis
to, tremiančio lietuvius į Sibirą, vaidme
nyje nieko dėtas. Argi judofobija — bio
loginis reiškinys, būdingas lietuvių tau
tai? NE! ir dar kartą NE!

«**
1962 m. pavasarėjant seksualinis mania

kas išprievartavo ir pasmaugė Vilniuje 
ketverių metų mergaitę lietuvaitę. Mies
tas buvo įelektrintas iki maksimumo. 
Gandai, esą žydai papjovė mergytę ma
cams, sklido po visą Lietuvą. Lietuvos ra
dijas ir televizijos komitetas, kuriame ta
da dirbau, gavo keletą šimtų laiškų su 
'klausimu', ar žydai iš tikrųjų vartoja 
krikščionių kraują macams. Galiausiai iš
aiškėjo, kad seksualinis maniakas buvo 
lietuvis (Petryla — jo pavardė; nusižudė, 
prisipažinęs prieš mirtį savo motinai). 
Aistros atslūgo. Kas gi būtų atsitikę, jei 
seksuualinis maniakas būtų buvęs žydas? 
Juk ir žydai gali sirgti psichinėmis ligo
mis.
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ARTĖJA KALĖDOS

Pagal įsigalėjusią tradiciją, Kalėdų ir 
N. Metų proga įvairios įmonės ir privatūs 
asmenys sveikina savo klientus ir draugus 
per spaudą. Atsižvelgiant į atviručių ir 
pašto kaštus, vis daugiau mūsų tautiečių 
pasveikina savo artimuosius per „E. Lie
tuvį“, tuo pačiu paremdami ir savąją 
spaudą.

Norint iš anksto kalėdinį laikraščio nu
merį sutvarkyti, skaitytojai prašomi ka
lėdinius skelbimus ir sveikinimus jau da
bar pradėti siųsti.

Už normalų pasveikinimą kartu su teks
tu reikia prisiųsti £5. Didesni skelbimai 
ar ilgesnio teksto specialūs sveikinimai 
kaštuos atitinkamai daugiau. Vokietijoje 
gyveną Skaitytojai prisiunčia DM 20.

Pasinaudokite proga pasiųsti savo drau
gams bei pažįstamiems kalėdinius sveiki
nimus per „E. Lietuvį“.

PRADĖS SPAUSDINTI

Kestono Kolegija prisiuntė The Mac
millan Press Ltd. leidyklos laiško nuora
šą, įkuriame sakoma, kad Orbis lEboks lei
dykla pasižadėjo padėti išleisti kun. Mi
chael Bourdeaux paruoštą knygą apie Lie
tuvą.

Land of Crosses.
Dedama pastangų, kad ši knyga galėtų 

pasirodyti prieš Vasario 16 minėjimus.

VLIKO SEIMAS

Gruodžio 3-4 d. d. Floridoje šaukiamas 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto (VLIKo) seimas. Iš Anglijos seime 
dalyvaus ir skaitys paskaitą „E. Lietuvio“ 
bendradarbis dr. A. Štromas.

PADRĄSINĄ ŽODŽIAI

„E. Lietuvio“ redakcija, įkartu su atei
nančių metų prenumerata gauna ir gra
žių padrąsinančių žodžių iš JAV, Kana
doj, Australijoj, Vokietijoj ir Anglijoj 
gyvenančių skaitytojų. Pvz. prof. dr. J. V., 
siųsdamas įsavo čekį, prideda: „Jūsų laik
raštis koncentruotas, objektyvus, patinka, 
laukiamas. Sėkmės!“

25-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ

24-osios studijų savaitės dalyviai Lon
done pageidavo jubiliejinę Stud, savaitę 
ruošti Vokietijoje — prie Baltijos jūros 
arba netoli Muencheno. Negavus tinka
momis sąlygomis patalpų prie Baltijos jū
ros, 25-oji Europos Lietuviškųjų Studijų 
savaitė bus rengiama Freisinge prie 
Muencheno, 1978 m. liepos 16-23 d. d., 
Muencheno-Freisingo diacezijos studijų 
centre — Bildungszentrum „Kardinal- 
Doepfner-Haus“.

Freisingas — 33 km nuo Muencheno, se
nas vokiečių kultūros miestas, su dauge
liu bažnyčių ir seniausiu bravoru pasauly
je.

Studijų namai, iškilę virš miestelio, gra
žiai įrengti ir patogūs.

Susirinkus studijų savaitės komisijai 
posėdžio, bus paskelbtos dalyvavimo są
lygos ir registracija.

LONDONAS
PABALTIECIŲ MOTERŲ KALĖDINIS 

BAZARAS

Šis tradicinis bazaras, kurį šiais metais 
atidarys Dame Anne Bryans, įvyks lapkri
čio 26-27 d. d. Latvių Namuose, 72 Queens- 
borough Terrace, Bayswater, W2.

šeštadienį, lapkr. 26 d„ veiks nuo 11 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro; sekmadienį, lapkr. 
27 d., nuo 3 vai. iki 8 vai. vak. Taip pat 
sekmadienį, 5 vai., pasirodys ir mūsų jau
nimas, vadovaujamas p. Jurienės ir p. 
Senkuvienės.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir 
paremti dainaviečių šalpos darbą.

L. L. M. „Dainavos“ sambūrio valdyba

L. MATUKAS — FUTBOLO 
ENTUZIASTAS

Vakariniame Londono priemiestyje, 
Ruiislip Gardens gyvenančių Ž. ir E. Ma
tukų sūnus Linas yra pasižymėjęs sporto 
entuziastas. Lapkričio 10 d. vietos laikraš
tis (Advertiser and Gazette) net du kar
tu paminėjo Lino Matuko meistriškus 
įvarčius.
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LONDONO LIETUVIAI APLANKĖ 
MIRUSIUOSIUS

Vėjuotą sekmadienio (spalio 30 d.) po
pietę gausiai susirinko londoniečiai aplan
kyti savo mirusiuosius. Su atitinkamomis 
maldomis eisena per visas kapines patrau
kė prie lietuviškojo kryžiaus, kuriame vi
si kapai buvo papuošti gyvomis gėlėmis, 
o paskiau paskendo žvakių šviesoje. La
bai gražiai buvo papuošti a. a. B. K. Ba
lučio ir kun. K. Matulaičio kapai. Miru
siųjų aplankyme dalyvavo Lietuvos At
stovas V. lE'alickas su žmona.

GRAŽIAI PASISEKĘ ŠOKIAI

Moterų šventos Onos Draugijos Rudens 
šokiai spalio 22 dieną Sporto ir Socialinio 
klubo salėje praėjo pakilioje nuotaikoje. 
Dalyvavo daug žmonių. Su šiais šokiais 
pradėtas žiemos sezonas klube. Artimoje 
ateityje pramatoma suruošti Lietuvos et
nografinės muzikos vakarą.

LONDONIECIŲ IŠVYKA Į 
MANCHESTER!

Šeštadienį, lapkričio 5 dieną, ankstyvą 
rytą arti .pusšimčio vyresniųjų ir jaunųjų 
Londono lietuvių išvyko pas Manchesterio 
LVS „Ramovę“ pasisvečiuoti ir dalyvauti 
Lietuvos Kariuomenės šventėje.

Išvyką lydėjo gražus saulėtas oras, bet 
vos pasiekus Manchesterio apylinkes, dan
gus prakiuro gausiu lietum...

Atkeliavus, prasidėjo puikus, lyg vienos 
šeimos, pasisvečiavimas. Visi dalyvavome 
Kariuomenės Šventės iškilmėse ir pamal
dose St. Chad's bažnyčioje. Po pietų Lie
tuvių klube, tamsai gaubiant, atsisveiki
nome su nuoširdžiais ir vaišingais man- 
chesteriečiais. Londoniečiai liko labai dė
kingi visiems ir visoms Manchesterio lie
tuviškoms dūšioms už nuoširdų priėmimą 
šeimose, salėse ir šokiuose.

Išvykos dalyviai su pakilia nuotaika ir 
lietuviškomis dainomis, kurioms vadova
vo V. O' Brien ir B. Butrimas, sugrįžo 
apie vidurnaktį į namus. Ačiū labai Jums, 
mieli manchesteriečiai!

Stasys Kasparas

MANCHESTERIS
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA

Sekantis Draugijos susirinkimas yra 
atidėtas vienai savaitei ir įvyks lapkričio 
26 d. 6 vai. vak. Manchesterio lietuvių 
klube. K. Minutas parodys dalį savo tur
tingo Austrijos pašto ženklų rinkinio.

Visi lietuviai filatelistai yra maloniai 
kviečiami šiame susirinkime dalyvauti.

STOKE-ON-TRENT
1977 JAUNIMO METAI

XI. 26-27 d. d. SEMINARAS STOKE-ON- 
TRENT DBLS-gos Lituanistinis Skyrius

DARBOTVARKĖ — Laikas ir vietos 
šeštadienis — lapkričio 26 d. (Loji diena)

12 vai. — 13 vai. Seminaro dalyviai ren
kasi The Concourse, AE C Cinema Hanley, 
Stoke-on-Trent.

13 vai. — 15.15 vai. Seminaro pradžia 
Cartwright House, Broad Street, Hanley, 
Stoke-on-Trent,

15.15 vai. — 15.30 vai. Arbata.
15.30 vai. — 18 vai. Seminaro tąsa.
18.30 vai. — 19.30 vai. Vakarienė Semi

naro dalyviams The Sneyd Arms Hotel, 
Town 'Square, Tunstall, Stoke-on-Trent.

19.30 val. — 23 vai. Tautinės Šventės ir 
Marijos Gimimo Atsiminimo Minėjimas 
The Sneyd Arms Hotel, Town Square, 
Tunstall, Stoke-on-Trent.

Sekmadienis — lapkričio 27 d. (H-oji 
diena)

9.30 vai. — 10.45 vai. Seminaro tąsa 
Cartwright House, Broad Street, Hanley, 
Stoke-on-Trent.

10.45 vai. — 11 vai. Arbata.
11 vai. — 13 vai. Seminaro tąsa ir užbai

ga.
13 vai. — 14 vai. Pertrauka ir kelionė į 

Bažnyčią.
14 vai. — 15 vai. Šv. Mišios, kurias lai

kys kun. dr. Matulis, St. Wiulstan Bažny
čioje, Woistanton, Newcastle, Staffs.
DBLS-gos Stoke-on-Trent skyr. valdyba

LETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — lapkričio 20 d., 11.15 

vai., Židinyje.
DERBYJE — lapkričio 20 d. ,14 vai., Brid

ge Gate.
BRADFORDE — lapkričio 20 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELDE — lapkričio 27 d., 1 

vai. p. p., St. Joseph's bažn.
ROCHDALE — lapkričio 20 d., 11.30 vai., 

Palotinų vienuolyne, Manchester Rd.
NOTTINGHAME — lapkričio 27 d„ 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — lapkričio 27 d„ 

14 vai., St. Wulstan's, Woistanton. 
Jaunimo suvažiavimo proga pamaldos 
jauniems ir visiems.

LEICESTERIS
MUSŲ KOLONIJOS NAUJIENOS

L. Kvietkauskas baigė universitete ma
tematikos mokslus. Dabar dirba Income 
Tax įstaigoje. Jaunesnysis brolis studijuo
ja braižybą.

A. Turą baigė inžinieriaus mokslus Not- 
tinghamo universitete, o jo jaunesnysis 
brolis pradėjo studijas Coventry universi
tete.

Bronė Jomantaitė ligoninėje sveiksta po 
■trečios operacijos per vienerius metus.

Antanas Pilipavičius taip pat guli ligo
ninėje ir laukia operacijos.

Ligoniams linkime greit pasveikti ir su
grįžti į namus.

K. Paukštys

NOTTINQHAMAS
UŽ VADUS

Kristaus Karaliaus šventėje, lapkričio 
20 d., Lietuvių Vilniaus Aušros Vartų ži
dinyje, Aušros Vartų Gailestingumo Mo
tinos Marijos šventės artumoje pamaldos 
bus už mirusius iškiliuosius mūsų ganyto
jus marijonus: arkiv. Jurgį Matulaitį (mi
rusį 1927 m.), buvusį Vilniaus vyskupą, 
meldžiant jo šventumo byloje sėkmės, už 
vysk. Praną Brazį (mirusį prieš 10 m.), 
vysk. Praną Petrą Bučį (m. 1951 m.), ar
kiv. Praną Karevičių ir mirties metinių 
proga už kun. Kazį Matulaitį, kuriam Ži
dinys buvo mieliausia atgaivos ir darbo 
vieta.

Visi Velionys Kristui Karaliui, Bažny
čiai ir Lietuvai šventai darbavosi po švč. 
Marijos vėliava. Tad jų prisiminimo die
na yra itin prasminga.

BRADFORDAS
PENSININKŲ BALIUS

Lapkričio 19 d. „Vyčio“ klube ruošia
mas tradicinis pensininkų balius. Visi lie- 
tiuviai-.pensininkai ir ne pensininkai kvie
čiami gausiai dalyvauti. Pradžia 7 vai. 
vak.

„Vyčio“ klubo valdyba

WOLVERHAMPTONAS
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 19 dieną 6 vai. vakarą „The 
Talbot Hotel" Princes Str., Wolverhamp
ton (pas S. Markevičių) šaukiamas 
DBLS Wolverhamptono skyriaus narių 
susirinkimas.

Maloniai prašome visus narius ir pri
jaučiančiuosius susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

DERBY t

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Pranešame, kad lapkričio 20 d„ sekma
dienį, vietos DBLS S-gos Derby skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks gražiai atnaujintose 

„Duke of York“ viešbučio patalpose, EUr- 
ton Rd., Derby, 7 vai. vak.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į šį minėjimą 
gausiai atsilankyti, kur visi bendrai prisi
minsime mūsų tradicinę šventę.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
ATVYKSTA IŠ VILNIAUS ORKESTRAS

Gauta žinia, kad į Vokietiją atvyksta 
■Sauliaus Sondeckio vadovaujamas Vil
niaus kamerinis orkestras, iš viso 29 as
menys. Jų tarpe smuikininkai-solistai Gi- 
don Kremer (latvis) ir Tatjana Grinden- 
ko.

Koncertai ruošiami Mannheime, Frank
furte, Karlsruhėje, Muenchene (lapkr. 19 
d.), Augsburge, Stuttgarte, Hannoveryje, 
Koelne, Leverkusene, Wuppertalyje, IBtre- 
mene ir Hamburge (gruuodžio 2 d.).

Programoje: Šostakovičiaus kamerinė 
simfonija op. 110, Bacho Dvigubas kon
certas d-moll, Šuberto Rondo ia-moll, 
Schnittke — Concerto grosso dviems smui
kams.

Koncertus organizuoja Koncertų direk
cija Hoertnagel, Muenchene.

ZAF SIDABRINĖ SUKAKTIS

Užsieniečių pabėgėlių Vokietijoje cent
rinė sąjunga (Zentralverband der Aus- 
laendischen Fluechtlinge) atšventė spalio 
22 d. Muenchene, „Susitikimo namuose“ 
25 metų veiklos sukaktį, ši iškilmė vyko 
Bavarijos darbo ir socialinių reikalų mi- 
nisterio, dr. Fritz Pirki globoje.

Be įvairių tautybių atstovų, svečiais da
lyvavo visa eilė aukštų svečių, pareigūnų 
vokiečių. Vok. Lietuvių Krašto Valdybai 
atstovavo Alina Grinienė, kuri pasveikino 
ZAF pirmininką K. Drobny, padėkodama 
už teisinę pagalbą lietuviams. Pirminin
kas, lenkas, išreiškė džiaugsmą, kad ilgus 
metus buvę blogi lietuvių-lenkų santykiai 
paskutiniu laiku labai pagerėję.

Minėjimo aktas praėjo sklandžiai, kon
densuotai, neskaičiuojant 25 metų darbų, 
nes visi dalyviai gavo jubiliejinį leidinį su 
visom statistikom.

Negausios kalbos buvo muzikaliai įrė
mintos Chopeno kūriniais ir solo daino
mis. Pagrindinę kalbą pasakė pats pirmi

atskirai vien pamaldoms ir vėl kitą kartą .' 
pokalbiams-pabendravimui, dar daugiau 
išblaško mūsų ir taip negausias, tautiniu 
ir religiniu lietuvišku gyvenimu besido- Į 
minčias šeimas.

Taip ir šįkart. Susirinko būrys lietuvių 
visų pirma bažnyčion. 18 vai. kun. Skėrys '■ 
atlaikė pamaldas su Šventa Vakariene. Sa
vo pamoksle, iškirtame Padėkos ir Pjūties 
dienai, kun. Skėrys nukeldino pamaldų 
dalyvius i tėviškę, pjūties ir derliaus nu
ėmimo metu. Davė palyginimus vaizdais 
iš Lietuvos žemdirbio, nuimančio derlių, 
juo besidžiaugiančio ir dėkoj ančio su be
sidžiaugiančiais dvasinėse plotmėse nu
veiktais darbais. Pamaldų metu šeši daly
viai dalyvavo šv. Vakarienėje. Giedojo 
lietuviškas giesmes.

Po pamaldų susirinkta parapijos salėje 
bendram pobūviui. Visų pirma kun. Skė
rys smulkiai papasakojo apie pavasarį 
Darresalem vykusį Ev. Liuteronų Sąjun
gos pasaulinį Kongresą. Iš lietuvių ev. liu
teronų šiame kongrese dalyvavo du lietu- 
viai-dvasiškiai: senj. Ansas Trakis iš Chi- 
cagos, Tėviškės parapijos, ir vysk Jonas 
Kalvanas iš Tauragės. Iš kitų smulkmenų 
kun. Skėrys papasakojo ir apie savo as
meninį susitikimą su senj. Trakiu Vokie
tijoje, kontaktus su vysk. Kalvanu ir apie 
vokiečių evangelikų dvasiškio, dr. Eber
hart, kuris rūpinasi tikinčiųjų-emigranitų 
reikalais, kelionę Lietuvon, jq susitikimą 
su pabaltiečiais tikinčiaisiais ir dvasiš
kiais bei apie kitokius, artimoje ateityje 
numatomus pravesti reikalus evangelikų- 
lietuvių religiniame gyvenime.

Po pranešimo, susirinkusiems bekrams- 
nojanit sausainius bei pyragą, o kai kam 
visai rimtai narstant viščiuką, užsigeriant 
limonadu ar alum, kun. Skėrys parodė 
skaidrių iš savo kelionės po JAV bei Ka
nadą, jas paaiškindamas bei komentuoda
mas. Dalyviai linksmai davė savo pasta
bas, o buvo ir tokių, kurie rodomus vaiz- 
dus ir patys buvo matę.

Pabaigai kun. Skėrys padėkojo apylin
kės valdybai už bendradarbiavimą, palin
kėjo visiems .sėkmės ir pats įsitraukė į 
vieną ar kitą diskutuojančių .grupę. Be
veik iki .pusiaunakčio tęsėsi privatūs po
kalbiai, buvo linksma nuotaika, o išsi
skirstė visi vienas kitam palinkėdami ge
riausios kloties ir žadėdami vėl neužilgo 
pasimatyti.

P. A. A.

MUENCHENO NAUJIENOS
Prof. Vytenis M. Vasyliūnas, fizikos 

mokslininkas ir muzikas, spalio 15 d. su
ruošė vargonų koncertą Garchinge prie 
Muencheno, šv. Severino bažnyčioje. Atli
ko Fr. Chopeno, J. Brahmso, J. S. Bacho, 
C. Francko ir Jeronimo Kačinsko kūri
nius. Lietuvių grupelei ypač įdomu buvo 
pirmą kartą išgirsti J. Kačinsko „Trum
pąją fantaziją“. Tai geras, modernus vei
kalas, kuris išsiskyrė labai iš kitų grotų 
dalykų. Ilgais plojimais klausytojai gra
žiai įvertino muziko Vasyliūno virtuozinį 
atlikimą.

Muencheno „Ratukas“ šoko spalio 23 d. 
Fuerth/Nuernberg „Bund der Vertriebe- 
nen“ ir „Europa-Union“ ruoštoje šventėje 
„Tag der Heimat 1977“. Paskaitą Skaitė 
Bavarijos teisingumo ministeris dr. K. 
Hillermeier. šoko ir dainavo įvairios vo
kiečių, škotų, rumunų, lietuvių grupės. Ne 
visos grupės turėjo „parako“ sušokti vi
sus savo šokius iš karto, bet „Ratukas“ iš
tęsėjo ir penkis gyvus šokius, stud. .Mečiui 
Landui grojant ypač gyvu tempu, smagiai 
sutrypė per 18 minučių (buvo duota 20 
min. laiko).

Daugiau kaip 800 žmonių publika šiltai 
priėmė lietuvišką tautinį šokį, o mūsų 
„gražiosios mergaitės“ .buvo pakviestos 
fotografijai su aukštaisiais svečiais.

Lapkričio 22 d. „Ratukas“ šoks Muen
cheno „Susitikimo namų“ veiklos 20 me
tų sukakties parengime „Osteuropa tanzt 
und singt“ teatre „An der Leopoldstrasse 
Ele to, Muencheno lietuviai dalyvaus dvi 
savaites (nuo 17. XI.) trunkančioje foto 
parodoje iš jų veiklos tuose namuose per 
20 metų.

DIDĖJA KLUBŲ SKAIČIUS
Anglijoje metai iš metų didėja įvairių 

klubų skaičius. Barai (Public Houses) se
niau buvę nepamainoma anglų socialinio 
gyvenimo apraiška, dabar pradeda užleis
ti vietą, klubams.

Ypačiai populiarūs yra vadinamieji 
Darbininkų klubai. Jie labai paplitę Šiaur. 
Anglijoje, Valijoje ir Midlande. šalia jų 
naujai dygsta politinių partijų, biznio, 
sporto ir net bažnyčios klubai. Šiuo metu 
dviems barams jau 'tenka vienas klubas. 
Jų skaičius jau viršija 30.000, o apyvarta 
sudaro 21% nuo viso alaus parduodamo 
kiekio.

Norėdami prisivilioti klubus, didieji 
bravorai juos prisiriša duodami labai pa
togiomis sąlygomis paskolas. Tokių pasko
lų iki šiol bravorai yra davę klubams 
daugiau nei 100 milijonų svarų. Pigių pa
skolų, socialinės veiklos ir lošimo mašinų 
dėka, klubai dažniausia savo nariams par
duoda gėrimus pigiau, negu viešieji barai. 
Tokiu būdu jie pritraukia žmones ir ple
čia apyvartą.

BANDITŲ VISUR NETRŪKSTA
Sovietų prof, sąjungų laikraštis „Trud“ 

aprašė teismo bylą Kazachstane, kurioje 
du vyrai buvo nubausti 10 ir 12 metų už 
pinigų pagrobimą. Juodu apiplėšė fabriko 
kasininkę, kuri nešė iš banko pinigus dar
bininkų algoms apmokėti. Pagrobta 55.000 
dolerių. Laikraštis pataria kasininkams 
vestis palydovą, kaip ir kapitalistiniuose 
kraštuose.

ninkas Kazimieras Drobny. Be jo, kalbė
jo vicepirm. Magr. A. Melnyk, Darbo ir 
socialinių reikalų ministerijos referentas 
užsieniečiams dr. Singbartl, Aukštojo ko
misaro prie UNO Bonnoje atstovas, Kata
likų ir Evangelikų Bažnyčių vardu sveiki
no Muencheno apskr. evangelikų dekanas 
Lanzenstiel.

Į garbės narius buvo pakelti dr. J. Mau
rer, „Haus der Begegnung“ Muenchene 
Kuratorijos pirmininkas ir ats. pik. Muel
ler iš Duesseldorfo — už nuopelnus Rytų 
pabėgėliams, o taipgi dr. Chmelewsky iš 
Londono, daug labai pagelbėjęs KZ-bylų 
sprendime.

Sekė pobūvis, kuriame buvo malonu su
sitikti su daugeliu (įtakingų žmonių.

VĖLINĖS
Schwetzingene ir šiemet jos buvo at

švęstos lapkričio 2 d. Pradėta 8591 LS 
kuopos salėje, kur buvo atlaikytos šv. Mi
šios už visus kuopos mirusiuosius, o betar
piai po mišių nuvyko kapelionas su būre
liu kuopos narių į Schwetzingeno kapines 
ir pasimeldė prie ten esančių lietuvių ka
pų. Aišku-, eilėje apylinkės kapinių yra 
palaidota taip pat keletas buvusiųjų 8591 
LS kuopos narių. Jie buvo prisiminti mal
dose Schwetzingene.

Kaiserslauterne šiemet negalėjo kape
lionas būti lapkričio 1 d., todėl ir bendras 
kapų lankymas įvyko sekantį sekmadienį, 
lapkričio 6 d. Pirmiausia buvo pasimelsta 
už visus .mirusiuosius bažnyčioje, o paskui 
gražus būrelis tautiečių nuvyko į kapines 
ir čia pasimeldė prie tautiečių kapų, ku
rių Kaiserslauterne yra bene daugiau kaip 
50. Kapelionas kun. Bronius Liubinas su
stojo prie kiekvieno kapo, jį pašlakstė 
švęstu vandeniu, sukalbėjo atitinkamas 
maldas, o galiausiai pasakė pamokslą apie 
mirtį ir amžinąjį gyvenimą.

Brauchmuehlbache, Miesau, Schoene- 
bergo ir eilėje kitų vietovių per Vėlines 
kapus aplankė Miesau LB apylinkės žmo
nės, pasimeldė prie jų, uždegė žvakutes.

KULTŪROS DRAUGIJOS SAVAITGALIS
Spalio 28-30 d. d. Annabergo pily (prie 

.Etonnos) Lietuvių Kultūros draugija su
ruošė savo antrąjį 'šiais metais savaitgalį. 
Šiuo renginiu gal labiau negu kitais ji įro
dė skeptikams, kad ši draugija nesudaro 
kokios nors Lietuvių Bendruomenės apy
linkės, kaip buvo pranašauta jai besiku- 
riant. Šį savaitgalį Kultūros draugija pra
bilo tomis temomis, kokių Lietuvių Ben
druomenės apylinkės nenori arba nepajė
gia atlikti.

Lietuvių Kultūros draugija savo savait
galy pagerbė Oskarą Milašių, nuo kurio 
gimimo šiemet sukako 100 metų. Apie šį 
prancūziškai rašiusį poetą, žymų Lietuvos 
patriotą paskaitą skaitė dr. Jonas Grinius. 
Sustodamas prie svarbesnių Milašiaus gy
venimo tarpsnių ir juos pailiustruodamas 
jo kūrybos pavyzdžiais, prelegentas ypač 
pabrėžė poeto nuopelnus, atstatant Lietu
vos valstybę, kai Lenkija puolė Lietuvą, o 
Prancūzija lenkų pretenzijas palaikė.

Antras svarbus savaitgalio punktas bu
vo simpoziumas pagal prof. A. .Maceinos 
temą „Asmuo ir istorija“. Tai buvo svarbi 
tema tremtinių ir išeivių tautinei sąmo
nei su aktyvinti, šitam simpoziumui vado
vavo kun. dr. Petras Celiešius, kurį supo 
■būrys jaunų lietuvių: K. Ivinskis, Šiliny- 
tė, Lipšienė, Ed. Dresleris, R. Daunoras, 
A. Lucas, Tendzegolskis. Smulkiai išnag
rinėję asmens santykius su tautine isto
rija, paveldėta iš savo tėvų, du simpoziu
mo dalyviai pabrėžė asmeninį apsispren
dimą tautybės atžvilgiu. Pripažįstant jo 
■svarbą, liko nepastebėtas išdavystės mo
mentas, kai atsisakoma iš tėvų paveldėtos 
istorijos ir mėginama pritapti prie istori
jos to krašto, kuriame jaunas žmogus yra 
gimęs.

Trečias savaitgalio punktas buvo prane
šimas apie šiandieninę muziką Lietuvoje. 
Apie ją kalbėjo doktorantė Raminta 
Lampsatytė, kuri tuo metu, kai bus iš
spausdinta ši korespondencija, tikriausiai 
jau bus muziologijos daktarė. Jos diserta
cijos tema yra Edv. Balsio ir Juliaus Juze
liūno kompozicijos. Šių ir kitų kompozito
rių ištraukomis iliustruodama savo pa
skaitą, R. Lampsatytė pasakė, kad dabar
tinė Lietuvos muzika gali lygintis su ta 
garsų kūryba, kokią galima išgirsti Lon
done ir Paryžiuje.

Pagaliau buvo svarstytas klausimas, 
kuo Liet. Kultūros dr-ja galėtų prisidėti 
prie pasaulinio lietuvių jaunimo kongre
so, kuris įvyks 1979 m. Europoje. Pritarta 
dr-jos valdybos siūlymui apmokėti kelio
nę prof. Tomui Venclovai, dr. Aleksandrui 
Štromui arba kitam lietuuvių disidentui, 
jei toks atsrastų Vokietijoje.

Baigiant reikia pažymėti, kad prie šio 
savaitgalio pasisekimo daugiausia pasi
darbavo Lietuvių Kultūros dr-jos energin
goji pirmininkė dr. Alina Plechavičiūtė- 
Veigelienė.

J. Ž-kas

VAKARAS SU EVANGELIKŲ KUNIGU 
SKĖRIU

Evangelikų kunigas Skėrys, susitaręs su 
Saaro Krašto apylinkės lietuvių valdyba, 
spalio 22 dieną sukvietė apylinkės lietu- 
vius-evangelikus bei jų gimines ir draugus 
bendram vakarui su pamaldomis. Susirin
kimui pasirinkta kiek galint visiems pato
gi vieta — Wiebelskircheno miestas. Pa
žymėtina, kad kun. Skėrys tik prieš du 
metus užmezgė kontaktus su Saaro krašto 
lietuviais-evangelikais ir pradėjo organi
zuoti reguliarius susirinkimus pamaldoms 
ir pokalbiams. įsitikinta, kad susirinkti
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