
Disidentams remti fondas PASAI! YJE Lenkijos pogrindis pasisako dėl santykių su Vokietija
Petro Šinmonio laiškas („K L.“ Nr. 31) 

buvo ne pirmas ir, reikia tikėtis, 'bus ne 
paskutinis, kur mūsų skaitytojai sponta
niškai 'atsiliepia į Šių dienų jaudinančius 
įvykius. Matydami mūsų brolių ir seserų 
'tėvynėje nepalūžtamą pasiryžimą ir nepa
prastą drąsą, su kuria jie kovoja dėl savo 
teisių, išeiviai ieško būdų ištiesti jiems pa
galbos ranką, palengvinti kančias tiems, 
kurie už savo patriotinę veiklą pateko į 
sovietų kalėjimus, darbo stovyklas ar Si
birą.

Petras Širmonis, nelaukdamas jokių pa
raginimų, atsiuntė mums 50 sv. sterlingų 
ir siūlo įsteigti D. Britanijoje „Geležinį 
Fondą“, iš kurio būtų teikiama pagalba 
tautiečiams, nukentėjukiems už patriotinę 
veiklą tėvynėje. Be to, jis siūlo organizuo
ti pinigų 'tam fondui rinkimą klubuose, 
-per sąskrydžius, bažnyčiose ir kitur, kur 
susirenka daugiau žmonių.

Kaip žinome ils spaudos, panašų fondą 
prieš 'kurį laiką jau įsteigė Vokietijos L. 
B. Valdyba. Galimas daiktas, kad ir kitų 
Europos kraštų lietuvių bendruomenės 
taip pat pradėjo rinkti lėšas, ypač po Na
talijos Solženicynos vizito Europoje, kada 
ji įprašė paremti Aleksandro Solženicyno 
fondą, iš kurio yra šelpiami nukentėję 
žmogaus teisių kovotojai Sov. Sąjungoje. 
Vokietijos lietuvių įsteigtojo fondo lėšos 
bus naudojamos padėti į vargą pateku
siems disidentams ir jų šeimų nariams, 
tiek laeituvialmis, tiek ir kitų tautų žmo
nėmis, pasireiškusiems kovoje už mūsų 
tautos reikalus.

Vokietijos L. B. Valdyba prašė aukias 
siųsti į jos atidarytąją Banko sąskaitą: Di- 
sidenten Konto Nr. 8.9516.08 Volksbank 
Kreis BergStrasse, Banikleitzahl 553 915 00. 
6840 Lampertheim.

Pastarųjų mėnesių laikotarpyje keli D. 
Britanijos lietuviai, patriotinių jiaulsimų 
vedami, atsiuntė DBLS Valdybai čekių ir 
pinigų, siūlydami įsteigti literatūros pre
miją jaunimui ar pastatyti paminklą nu
sipelniusiam plunksnos darbininkui, iar in
formacijos biurui įsiteigti, kaip 'buvo siū
loma mūsų straipsnyje „Pagalbos kovo
jantiems“.

Daugumas .mlinėtų pasiūlymų yra gimi
ningi. Jie visi kilo iš mūsų laikraštyje ap
rašytų įvykių tėvynėje ar dėl noro padėti 
kovojančiai tautai atgauti laisvę. Todėl 
gal būtų priimtina visiems, kurie pasta
ruoju laiku atsiuntė -pinigų DBLS Valdy
bai, siūlydami įsteigti įvairių vardų fon
dus, sutikti įsiteigti vieną fondą, gal pava
dinus jį Laisvės Fondu, kurio lėšos būtų 
naudojamos nukentėjusiems kovoje dėl 
žmogaus teistų ir dėl Lietuvos laisvės. 
Fondo reikalus D. Britanijoje galėtų tvar
kyti DBLS Valdyba ar jos paskintas as
muo, susitarus su mūsų veiksnių aukštes
niais organais.

Šioje vietoje tenka paminėti jau dauge
lį metų veikiantį Tautos Fondą, kuris taip 
pat renka lėšas vienai giminingai' veiklos 
sričiai: politinei kovai dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, t. y. finansuoti 
VLIKo veiklą ir visas jo informacijos tar
nybas. Remiant naujuosius fondus, reikia 
neužmiršti ir senesnių, kurie teikia lėšas 
gyvybiniam reikalui'.

Naudingą veiklą žmogaus teisių srityje 
yra išvysčiusi tarptautinė organizacija 
Amnesty International su skyriais įvai
riuose kraštuose. Tos organizacijos veik
lai taip pat reikalingos lėšos, 'kurios yra 
surenkamos -piniginėmis aukomis ir subsi
dijomis.

Kovoje dėl religijos laisvės, be mūsiškės 
LKB Kronikų leidėjų organizacijos, veikia 
tarptautinės „Church in Need“ ir KeSton 
College, kurių centrai yra D. Britanijoje. 
Šveicarijoje veikia „Glaube in der 2 
Welt“ Institutas, kitur — kitos organizaci
jos. Visos įjos prisideda prie kovos prieš 
priespaudą ir todėl yra vertos panamos.

Bet šiame straipsnyje mes norėjome 'ap
tarti naujai iškilusį reikalą — telkti lėšas 
pagalbai nukentėju-siems žmogaus teisių 
kovotojams Lietuvoje, įsteigiant tam rei
kalui specialų fondą D. Britanijoje. Rei
kia tikėtis, kad netrukus bus paruoštas 
fondo -statutais, kur bus nusakyti fondo 
tikslai ir veikimo būdas. Kol tai -bus su
tvarkyta, aukas fondui priima DBLS Val
dyba.

— Toronte, Kanadoje, kairiarankiai su
ruošė demonstraciją, protestuodami, kad 

į didžioji dalis įrankių, sporto ir raštinės 
reikmenų yna gaminama dešiniarankiams.

• Nuo to nukenčia 10% 'gyventojų, kurie yra 
'kairiarankiai. Demonstrantai taip pat pro
testavo. kad policija juos laikė dešinėje

I gatvės pusėje.

Motinai Lietuvoje mirus, 
STASIUI LAURUVĖNUI gilią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi

M. L. S. klubo valdyba ir nariai

į L.

BENDRAS LENKŲ-OEKŲ POGRINDŽIO 
PAREIŠKIMAS

Neatsižvelgiant į persekiojimus, pasta
ruoju laiku lenkų ir čekų pogrindžio var 
dovybės užmezgė ryšį ir turėjo svarbų pa
sitarimą. Lenkų socialinės savisaugos ko
miteto (KOR) nariai buvo 'susitikę -su Če
koslovakijos Čarterio 77 sąjūdžio atsto
vais Tatros kalnuose, prie Lenkųos-Čeko- 
slovalkiiijos sienos. Žiemos sporto vietovėje, 
Zakopanėje, jie paskelbė bendrą pareiški
mą.

Kaip praneša Reuterio telegramų agen
tūra, jungtiniame abiejų kraštų žmogaus 
teisių sąjūdžių pareiškime sakoma:

Praėjo dešimts metų nuo to laiko, kai 
penkių Varšuvos pakto 'kraštų kariuome
nė įžengė į Čekoslovakiją ir nuslopino če- 
koslovakų liaudies laisvės sąjūdį. Visos 
Europos demokratinių pajėgų viltys buvo 
sukoneentruotois į Čekoslovakijos demo
kratizacijos procesą. Tai buvo bandymas 
sukurti santvarką, pagrįstą tikromis žmo
gaus vertybėmis, ir surasti totalitarinei 
santvarkai! alternatyvą. Tais pat metais 
(1968 )ir Lenkijos litnteligentijo's demokra
tinis sąjūdis buvo brutaliai nuslopintas.

Nepaisant 'antidemokratinių institueij ų 
ir nacionalinio suverenumo priešininkų 
pastangų, praėjusieji metai aiškiai rodo, 
kad Prahos pavasario ir 'Lenkijos demo
kratinio sąjūdžio idėjos tebėra gyvos.

Daug mūsų piliečių, 'kurie liko ištikimi 
tomis idėjoms, turėjo už tai sumokėti aukš
tą kainą; j-ie buvo pašalinti ils 'viešojo 'gy
venimo, nustojo darbo, 'asmeninės laisvės 
ir kai kuriais atvejais — savo gyvybės. 
Nuoliatiilnį persekiojimą pergyvena dauge
lis mūsų draugų Sov. Sąjungoje ir 'kituose 
kraštuose, kur žmonės kovoja dėl itų pa
čių idealų, kaip ir mes, ir už tad nukenčia.

19'68-iĮjų metų dešimtmečio sukakties 
proga mes nutarėm: mūsų jungtinėmis pa
stangomis siekti tiesos, žmogaus teisių, de
mokratinės santvarkos, socialinio teisin
gumo dir valstybinės nepriklausomybės — 
likti ištikimais tiems idealams ir ta dlva- 
sila toliau veikti.

Mums, tikrais žmogaus orumas piadiaro 
gyvenimą vertą gyventi kaip atskiram 
žmogui, taip ir ištisoms tautoms. Daugiau 
negu bet kadia anksčiau mes grindžiame 
tais idealais mūsų viltis 'ateičiai.

Todėl mes jaučiame gilų sulodarumą su 
daugeliu draugų visame pasaulyje, 'kurie 
kovoja dėl tų pačių idealų.

NUTEISTAS A. PODRABINEK
Aleksandras Podrabinek, Sovietų disi

dentas, parašęs knygą „Baudžiamoji me
dicina“, nuteistos 5 metams 'tremties. Pa
ilginus su kitų Sovietų disidentų gauto
mis bausmėmis, tai yra švelnus nuospren
dis.

A. Podrabinelko 265 psl. knyga buvo iš
leista Vakaruose. Pasaulinėje psichiatrų 
konferencijoje, įvykusioje 1977 m. Hono
lulu, tos knygos pagrindu, Sov. Sąjunga 
buvo apkaltinta sveikų žmonių kankinimu 
ligoninėse.

A. Podnabineko byla buvo svarstoma 
Elektrostal mieste, apiė 60 klm nuo Mask
vos, 'kur jokie užsieniečiai neįleidžiami!.

Dr. A. Vološanovič, Maskvos psichiatri
nės ligoninės gydytojas, pasakė užsienio 
korespondentams, ikad jis patikrino 27 pa
cientus, filr iš jų nei vienas nesirgo psichi
ne liga, bet buvo laikomi ligoninėje. Dr. A. 
Vološanovič buvo pirmais sovietų gydyto
jas, 'kuris patvirtino tai, ką sakė disidentai 
ir ką 'aprašė A. Podrobinek savo 265 psl. 
knygoje.

KINUOS LYDERIS EUROPOJE
Kinijos lyderis Hua Kuo-feng buvo la

bai iškilmingai ’sutiktais Bukarešte, kur jis 
atvyko rugpjūčio 16 d. keturių dienų ofi
cialiam vizitui.

Kalbėdamas oficialiame priėmime pir
mininkas Hua pasisakė prieš hegemoniz- 
mą, tuo būdu apkaltindamas Sov. Sąjun
gą, 'kuri „griebiasi ekspansijos ir infiiltirar 
eiijos priemonių“. Bet jo kalba buvo santū
resnė, negu paprastai, matomais dėl to, kad 
jis nenorėjo pastatyti Rumuniją į nepato
gią padėtį.

Po Rumunijos, Kinijos lyderis dar ap
lankys Jugoslaviją ir Iraną.

1980 M. OLIMPIADA
Anglų visuomenės pasipiktinimas dėl 

Sov. Sąjungos disidentų nuteisimo sunkio
mis bausmėmis nesiliauja. Laikraščiai 
nuolat spaUisdima skaitytojų laiškus, ku
riuose siūloma įvairiais būdais reaguoti į 
pagrindinių žmogaus teisių pažeidimus to
je valstybėje.

„The Times“ skaitytojai siūlė boikotuo- 
iti pasaulinę 'sporto olimpiadą, kuri turi 
įvykti 1980 m. Maskvoje. Rugp. 14 d. tas 
laikraštis (atspausdino Vladimiro Bukovs- 
kio laišką, kuriame sakoma, kad šiuo me
tu politinis klimatas Sov. Sąjungoje yra 
visai neįtinkamas olimpiadai. Tikriausiai 
tarptautinės olimpiados taisyklės neleidžia 
ruošti varžybų tokiame 'krašte, 'kur yra ne
ramumai. Padėtis Sov. Sąjungoje, kur 
žmonės metami į kalėjimus ir psichiatri
nes ligonines vien tik už jų įsditikinimuis, 
prilygsta 'karo stoviui.

Lenkijos pogrindyje veikianti LENKI
JOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SANTARVĖ 
(Polskie Porozuminie Niepodleglosciowe), 
kurią sudaro įvairių politinių srovių atsto
vai, paskelbė jau devynioliktą dokumentą. 
Pirmame (jų buvo paskelbta organizacijos 
prograimla, kurioje, tarp kitko, PPN atsisa
kė pretenzijų į Vilnių ir Lvovą. Apie tai 
mes buvome rašę „Europos Lietuvyje“. 19- 
itame dokumente, kuris buvo paiškieiistas 
Lenkijoje š. m. gegužės men. ir id'a'bar pa
skelbtais lenkų egzilinėje spaudoje, kalba
ma apie labai opius LenkijOs-Vokdetdjos 
santykius, kurie nuo neatmenamų laikų 
buvo dažniau priešiški, negu draugiški.

Dabartiniai nedraugiški santykiai tarp 
Lenkijos ir Vak. Vokietijos, kaip sako 
PPN dokumentais, ir Europos padalijimas 
yra naudingais tik didžiosioms valstybėms: 
Sov. Sąjungai, kuri išplėtė savo valdas į 
vidurinę Europą, ir dalinai Anglijai ir 
Prancūzijiai, mes tas padalijimais susilpni
na jų (tradicinį konkurentą. Bet padaliji
mas nenaudingais ir net kenksmingas vidu
rinės Europos tautoms, įskaitant ir Lenki
ją-

Inkorporacija buvusių Vokietijos plotų 
į Lenkiją niekad nebuvo pripažintas de ju
re nei Rytų, nei Vakarų Vokietijos. Tie 
plotai — pagal Odros ir Nysos Sieną, va
karinis Pajūris ir buv. Rytų Prūsai — 
šiandien sudaro trečdalį vi-sos Lenkijos te
ritorijos. Ten taip pat yra žymi dalis Len- 
kijds pramonės. Todėl oficiali Lenkijos 
Liaudies respublikas politinė linija įtaigo
ja viešąją opiniją, kad Vokietijos padaliji
mais yra naudingas.

Tile plotai daugiau kaip 700 metų buvo 
už Lenkijos įtakos ribų. Ten gyveno be
maž -astuoni milijonai vokiečių, kurių iš
gyvendinimas užkrovė Lenkijai moralinę 
naštą. Tą plotą priskirti prie Lenkijos bu
vo nutarta Potsda-me pa-gal Stalino dikta
tą, ir lenkų tauta neturėjo į tą nutarimą 
jokios įtakos. Perstumta į Vakarus, Len
kija nustojo savo istorinės tėvynės, o sar 
vo ruožtu -lenkai atėmė iš milijonų vokie
čių jų istorinę tėvynę.

Dėl dviejų Vokietijų P-PN sako, kad jų 
-apjungimas yra neišvengiamas reikalas. 
Kaip paltys lenkai kovojo prieš Lenkijos 
padalijimą, taip jie turi suprasti vokiečių 
siekimus.

Tautos, gyvenančios tarp Baltijos, Juo
dosios ir Adrijos jūrų, perdaug skirtingos 
istoriniu ir kultūriniu požiūriu, kaid galė
tų pasiduoti svetimai domiiniacijai ar suda
ryti didelį politiškai ekonominį vienetą. 
Bet Itaūp pat jos yra perdaug silpnos ir su- 
isiimiafšiusios, kad kiekviena galėtų sava
rankiai sukurti tautinę valstybę, sugeban
čią patenkinti visus gyventojų poreikius, 
sekti technologinį progresą ir- -užtikrinti 
krašto -saugumą. Istorijos bėgyje tos tau

KINLTOS-JAPONIJOS SUTARTIS

Sov. Sąjunga ir Kinija vis tarėsi su Ja
ponija, -kad ji sutiktų pasirašyti su j'omis 
taikos ir draugiškumo sutartis.

Kadangi Sov. Sąjunga nesutinka 'grąžin
ti Japonijai salų, kuriais yra užėmusi baii- 
gian'tiis 'antrajam pasauliniam karui, tai 
sutartis visada ir -užkliūva už jų. Tačiau 
Japonija, nors Sov. Sąjungos atkalbinėja- 
ma, gąsdinama ir grasinama', vis dėlto iš
drįso tokią sutartį pasirašyti su- Kinija. 
JAV prez. Carteris pritaręs sutarčiai'.

Japonija vis nenorėjo, kad sutartyje bū
tų toks 'prieš Sov. Sąjungą nukreiptais pa
ragrafas: „Abi šalys yra priešingos bet ku
rio krašto pastangoms įkurti savo hegemo
niją ar viešpatavimą Azijoje ar kurioje 
nors kitoje srityje“. Tas paragrafais liko.

Kinija ypač patenkinta sutartimi, nes 
viename ruože nesijaus supama Sov. Są
jungos (apsupimas vis didėja, nes sovietų 
įtakoje yra tokie kraštai kaip Vietnamas, 
Laosas Afganistanas). O Sov. Sąjungos 
propaganda jiau 'tvirtina, kad 'sutartis yra 
pilna pavojų pastovumui Azijoje.

Vos kelioms valandoms .praėjus po su
tarties paisirašymo, Sovietų spauda aštriai 
puolė Japoniją už pasirašymą dokumento, 
kuris esąs nukreiptas prieš Sov. Sąjungą. 
Maskvą ypatingai! užgavo sutarties klau
sute Jkurioje Kinijia ir Japonija įsipareigo
ja neleisti jokiai valstybei Ramiojo Van
denyno rajone įsteigti hegemoniją.

Šutantis buvo pasirašyta Pekinge po še
šerius metus trukusių derybų.

POPIEŽIAUS RINKIMŲ 
PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Visą praėjusią 'savaitę maldininkai Va
tikane lankė popiežiaus Povilo VI 'kapą. 
Tuo palt laiku statybos ir architektūros 
darbininkai ruošė būsimai kardinolų kon
klavai koplyčią „Cappella Sistina“.

Kaip žinoma, -per visą konklavos laiko
tarpį kardinolai privalo būti izoliuoti nuo 
pasaulio. Todėl visa Capella Sistina turi 
'būti pertvarkyta, paruošiant vietas 115-kai 
kardlinolų, nors dėl ligos ar kitų priežas
čių ne visi joje dalyvaus. Konklava prasi
dės rugpjūčio 25 d. ir tęsis, kol vienas iš 
kandidatų gaus -reikiamą skaičių balsų. 

tos nesūigeibėjo apsijungti, išskyrus per 
tris šimtmečius egzistavusią Lenkijos, Lie
tuvos ir Rusijos uniją. Dabartiniai santy
kiai tarp tautų, esančių Sov. Sąjungos he
gemonijoje, nėra nei broliški1, nei priešiš
ki. Sienos tarp atskirų „socialistinių“ res
publikų yna sunkiai 'pereinamos. Vakari
nėse Sov. Sąjungos respublikose tęsiasi 
didžiausia priespauda.

Busimieji lenkų-vokifečių santykiai yra 
tik dalis problemos, kuri laukia- sprendi
mo. Tai yra užgesęs ugndiakalnis, kuris 
kiekvienu momentu gali1 vėl (prasiveržti.

Lenkų pogrindis siekia, kad Vokietijos 
aipsijunigiimas nepaveiktų neigiamiaii Leinki- 
jos-Vohieltijos santykių. Vokietijos apsi- 
jungiimias turi padaryti įtakos į 'kitų vidu
rinės Europos kraštų -integraciją. „Busi
moji apjungta Vokietija turės labiau iš
vystytus santykius su Rytų Europa, -negu 
bet kada 'anksčiau“, sako lenkų pogrindis. 
„Pradėkime jau 'šiandien puoselėti -tuos 
santykius minties ir psichologijos sferoje, 
kol bus galima politinėje“.

PPN dokumentas nagrinėja lenkų-vokie- 
čių santykių istoriją nuo viduramžių ir 
prieina išvados, (kad šiais laikais priešiš
kus santykius formuoja sovietų inspiruo
toji Lenkijos spauKįą- ir literatūra. Kaip ir 
Lietuvoje, šiuo metu Lenkijoje daug rašo
ma -apie vokiečių žiaurumus karo metu, 
visai nutylint rusų „darbelius“. Stengia
masi tokį vaizdą perduoti 'atein-ančiolms 
(kartoms.

Tačiau itarptauitiniaii santykiai įeina į 
naują istorinę fazę. Priklausomybė nuo 
žaliavų atsargų .ir energijos šaltinių turės 
įtakos kontinentų integracijai. Bet, iš ant
ros pusės, kaskart vis labiau- pastebimi 
tautų 'išsiskyrimai, net tokių -tautų, kurios 
ligšiol niekad neturėjo savo atskiro poli
tinio gyvenimo, šiandien tos tautos reika
lauja sau nepriklausomybės, teisių į žemės 
turtus ir t. lt. Baskai, škotai, valai šiandien 
reikalauja to, ko siekė lenkai, lietuviai, če
kai, ukrainiečiai XIX šimtmetyje. Tautų 
nepriklausomybinis sąjūdis šiandien -tam
pa pasauliniu. Tas sąjūdis privalėtų -turė
ti taip pat .pasaulinę ideologiją. Jis turėtų 
siekti pa'grindinių žmogaus teisių, teisės 
laisvai keliauti, religijos laisvės. Kiekvie
nas žmogus turi turėti teisę į laisvą tėvy
nę.

Valstybių sienos -turi jungti tautas, o ne 
skirti vieną nuo ‘kitos. Lenkų pogrindis 
mano, kad taip susitvarkiusi Lenkija liks 
dabartinėse savo ribose, o Vokietija įžengs 
į savo istorinę areną.

d. b.

SefitųnioS
— Japonijoje šįmet tokia karšta vasara, 

'kOkios tas kraštas diar niekada' neturėjęs, 
dėl to ir Tokijuje ir 60 kitų miestų nor
muojamas vanduo.

— JAV žemės ūkio departamentas skel
bia, kia'd Sov. Sąjunga šįmet turėsianti ge
rą derlių, kuris prašoksiąs 1976 m. rekor
dinius 224 mil. tonų.

— Sąjungininkų komendantūra Vakarų 
Berlyne paskelbė, kad' ji sutinka, kad 
miestas išrinktų 'atstovus į Europos parla
mentą. Miesto (atstovų rūmai išrinks į par
lamentą ‘tris atstovus.

— Sov. Sąjungoje nuteistas minties 
bausme žmogus, kuris važiuodamas trau
kiniu prie Kuiibyšiovo, 'šovė į lubas ir pa
reikalavo iš keleivių atiduoti -savo pinigus. 
Keleivį, kuris bandė iš jo atimti ginklą, 
V. Kuznecovas nušovė.

— Teroristai Beirute susprogdino devy
nių aukštų namą, kurio griuvėsiuose žuvo 
apie 100 žmonių. Manoma, kad buvo pa
naudota apie pusė tonos dinamito.

—■ Dėl neramumų Irano miestuose, kur 
per riaušes žuvo 7 žmonės ir apie 240 'bu
vo sužeista, Isfahane ir kituose miestuose 
paskelbtas karo stovis. Neramumus sukė
lė komunistai.

— -Per žemės drebėjimą Santa Barbara 
mieste, 1.50 km nuo Los Angeles, buvo su
žeista a|pie 100 žmonių. Daug nuostolių pa
daryta pastatams.

— Teherane, Irano sostinėje, sprogus 
bombai pripildytame restorane, sužeista 
40 žmonių, iš jų 10 amerikiečių.

— Kroatų teroristai padėjo vieną bom
bą 'ant Jungtinių Tautų O-jos rūmų pa
langės, o antrą New Yorko geležinkelio 
stotyje, reikalaudami paleisti iš kalėjimo 
Duesseldorfe, Vokietijoje, laikomą kroatą. 
Pastarasis yra įtariamas norėjęs nužudyti 
Jugoslavijos ambasadorių Vokietijoje.

— Britų vyriausybė nutarė padidinti sa
vo kariuomenę. Žemyno kariuomenei bus 
papildomai pasamdyti 4.000 vyrų, kurių 
didžioji dalis bus pasiųsta į Vokietiją.

— Atominių ginklų ityrimo laboratorijo
je, Aldermiaston, Anglijoje, 15-kos darbi
ninkų plaučiuose rasta neleistinas kiekis 
plutoniumo, kuris gali būti kenksmingas 
sveikatai. Krašto apsaugos ministerija šį 
reikalą tiriai.

TORONTO LIETUVIAI DEMONSTRAVO 
DĖL VIKTORO PETKAUS NUTEISIMO

Paskubom pasiruošę, Toronto (Kanada) 
lietuviai suorganizavo didžiulę ir reikš
mingą -protesto demonstraciją ryšium su 
V. Petkaus nuteisimu.

Demonstracija vyko liepos 20 d. tame 
didmiestyje, kuriame gyvena -apie 10.000 
lietuvių. Susirinko apie tūkstantis. Nešta 
daug plakatų.

Iš tribūnos kalbėjo miesto tarybos na
rys T. O'Donohue, kuris, 'be kita ko, pra
nešė, kad kaip tik prieš keletą minučių ta
ryba priėmė rezoliuciją, pasmerkiančią 
V. Petkaus ir kitų disidentų nuteisimą (re- 
zoliucija būsianti pasiųsta į Otavą ‘sovietų 
ambasadai). Farsu V. Petkaus bylą pava
dino kalbą sakęs Kanados teisininkų at
stovas Arthur Maloney. Parlamento narys 
dr. J. Dukszta pareiškė solidarumą su de
monstracijos tikslais ar ragino veikti per 
Jungt. Tautas, kad žiaurus sovietų elgesys 
būtų pakeistas. Baltiečių federacijos pirm. 
L. Leivat pareiškė, kad „Petkaus įkalini
mas yra visų nubaudimas“, ir ragino rei
kalauti Kanados vyriausybę, kad .gintų V. 
Petkaus ir kitų disidentų teises šiais bū
dais: pasiūlytų disidentams politinę globą, 
pasitrauktų iš Maskvos olimpiados, atsi
sakytų kultūrinių mainų ir peržiūrėtų 
atolydžio politiką. Žydų kongreso atstovas 
J. Katz karštai ragino reikalauti Helsinkio 
laktą pasirašiusį min. pirm. Trudeau, kad 
stipriau gintų žmogaus teises. Karštą kal
bą pasakė taip pat ukrainiečių kongreso 
atstovas Y. Shymlko.

Ontario provincijos vyriausybės minis- 
teris L. Grossmanas, neseniai lankęsis Sov. 
Sąjungoje, savo kalboje, be kita ko, prisi
minė ir savo patyrimą ten, kaip jis buvo 
sekamas, tikrinamas, bauginamas, kaip 
viešbutyje milicininkai sugriebė jo 'aplan
kyti atėjusius disidentus.

Kalbos 'buvo baigtos vyskupijos (atstovo 
kun. Clouigh specialia malda.

Tarp demonstruojančių lietuvių buvo ir 
kitų tautybių su 'savo plakatais (ukrai
niečių). Dar nužygiuota prie žuvusiųjų pa
minklo, kur žodį tarė lietuvis ir sugiedo
tas Lietuvos himnais.

Demonstraciją sekė spauda ir televizija. 
Televizija tos pačios dienos vakare paro
dė įspūdingą plakatų gausybę. „The To
ronto Sun“ pirmame puslapyje atspausdi
no didelę spalvotą nuotrauką su paaiškini
mu. „The Globe and Mali“ atspausdino di
doką aprašymą ir nuotrauką. „The Toron
to Sun“ jau buvo atspausdinęs informaci
jų, kad bus demonstracija, ir vedamąjį. 
Hamiltono „The Spectator“ paskyrė bylai 
ir demonstracijiaii vedamąjį, „The Toronto 
Star“ — aprašymą ir nuotrauką.

DIENOS
— Birminghamo ligoninėje, Anglijoje 

mirė vienas iš keturių ligonių, apsinuodi
jusių valgant konservuotą lašišą, impor
tuotą iŠ JAV.

— Trys amerikonai, išskridę balionu iš 
Amerikos 'prieš savaitę, rugpiūčio 17 dieną 
sėkmingai pasiekė Europą. Tai buvo pir
mas Atlanto penskridimais helium pripil
dytu balionu. Balionas nusileido Prancū
zijoje ,>apie 100 km nuo Paryžiaus.

Prieš 51 metus Lindbergas pirmas lėktu
vu perskrido Atlantą ir nusileido Pary
žiaus Le Bourget aerodrome.

— Afganistano prosovietinė vyriausybė 
paskelbė, (kad susekė sąmokslą prieš val
džią ir suėmė kelis aukštus karininkus, 
tarp kurių yra generalinis štabo viršinin
kais, krašto apsaugos ministeris ir Kabulo 
ligoninės direktorius.

Pakistaną pasiekia žinios -apie neramu
mus ir nepasitenkinimą Afganistane.

— Nušautas dar vienais Irako diploma
tas, Šį kartą Libijos sostinėje — Tripolyje.

— Amerikos dolerio kursas pastaruoju 
laiku krito dar žemiau. Už Svarą Sterlingų 
dabar galima gauti du doleriui
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Šventieji ir prakeiktasis
ANATOLIJAUS KAIRIO ROMANE

Apie šventuosius nerašomi romanai ir 
ne dėl to, kad jie yra šventieji ir neturi 
būti linksniuojami kokiose nors gal ir ne
aukšto lygio knygose. Nerašomi, nes jie 
būna visiškai nebe žmogiškos tobulybės 
įsikūnijimas. Tų aukštybių nepasiekę mir
tingieji gali būti sudėtingi — ir pilni svy
ravimų, ir paslydimų, ir kitokių žmogui 
savų pasireiškimų. O šventojo galima bū
tų nebent surašyti dorybių katalogą.

Jeigu taip, tai arba mano šio straipsne
lio antraštė yra netikusi, arba Anatolijus 
Kairys bus pasirodęs toks drąsus, kad 
ėmėsi rašyti romaną apie tobulybę. Taip, 
.apie tobulybę ir jos priešingybę, kurios 
atstovą gal ir būtų galima pavadinti pra
keiktuoju. Šitokie žmonės iš tikro vaiz
duojami šio rašytojo romane Po Damoklo 
kardu, laimėjusiame „Draugo“ konkurse 
premiją.

Romanas nedidelis (vos 219 puslapių, ir 
dar tarp skyrių nepagailėta tuščios vietos), 
ir visa jame pasakojamoji istorija nėra 
sudėtinga. Viskas sukasi apie žydą Dovy
dą Gordoną, fanatišką marksistą ir krimi
nalinį nusikaltėlį, kraujo ištroškusį žvėrį, 
nepasotinamą sadistą ir pragariškai žiau
rų. Tokią pažiūrą į jį turi autorius, taip 
mąsto apie jį ir Kudų parapijos vikaras 
kun. Jonas Radvila. Tasai Dovydas yra 
Veiksmų miestelio smulkaus krautuvinin
ko sūnus, ėjęs mokytis į lietuvišką gimna
ziją, o kai parašė lietuvaitei meilės laišką, 
kuris klasėje buvo viešai paskaitytas, po 
muštynių persikėlė į žydų gimnaziją. Apy
linkei jis dingo iš akių, bet grįžo jau Pily
po Tarvydo pavarde, kaip NKVD pulkinin
kas, pakaustytas marksizmu-leninizmu- 
istalinizmu, ir pasidarė tikru Damoklo kar
du — tos baisiosios įstaigos viršininku. 
Kokių žiaurybių jis toje vietoje sėdėdamas 
pridarė, kiek kada žmonių nužudė, kiek 
moterų išprievartavo, būtų per ilga išvar
dyti, bet jis iš tikro pavaizduotas tikra 
įkūnyta žiaurybe.

O kai karui prasidėjus jis nespėja pasi
traukti, tai patenka su kitais žydais j šau
domųjų būrius, bet j'arn pasiseka pabėgti. 
Tiesa., bėgdamas jis palieka lavonų. Po to 
slapstydamasis jis taip pat lavonais ver
čiasi, tai prireikia drabužio ar išsisaugoti, 
tad nebūtų išduotas. Bet tie lavonai skai
tytojo jiau nebestebina, nes šio vyro cha
rakteristika buvo duota romano pradžioje 
ir tolimesniuose puslapiuose jis nekur ne
pasirodė nepanašus į pasiutusį žvėrį. O ži
note, (kur jis ateina? Pas savo vaikystės 
dienų pažįstamą kun. Joną Radvilą, kuris 
pas jį dar buvo nuėjęs nesėkmingai prašy
ti paleisti suimtąjį dir. Silvestrą, vyrą tos 
merginos, kuriai gimnazistiškomis dieno
mis Dovydas buvo parašęs tą nelaimingą 
laiškutį. O žinėte, kur kunigas nuveda jį 
paslėpti? Pas Algirdą Daukų, kuris matė, 
kaip Dovydas išvežė jo tėvus ir brolį (bro
lis gimnazijoje buvo susimušęs su Dovy
du)! O žinote, kais to slapstomo Dovydo 
ateidinėjia gydyti? Dr. Silvestras, karo 
pradžioj ištrūkęs iš kalėjimo (jo žmona 
buvo Dovydo išniekinta ir išvežta). Tuo 
Dovydu Gordonu jie rūpinasi daugiau ne
gu patys savim ar savo ’artimaisiais. Štai 
Algirdo žmona iš baimės, kad slepiamojo 
neužkluptų vokiečiai, baisiausiai suserga. 
Sakykite, kad tai ne šventieji, paimti iš 
Motiejaus Valančiaus šventųjų gyvenimų 
ir įrėminti Anatolijaus Kairio romane, o 
vilsrtiek sunku bus pakeisti tokį įsitikini
mą.

To dar maža. Visi tie trys šventieji ret
karčiais susirenka prie savo globojamojo, 
ypač kai jo sveikata pablogėja: tada Al
girdas duoda žinią kun. Jonui, ’kuris pa
prastai ’atlydi dr. Silvestrą. Jie tadia apsto
ja Dovydą ir klausosi jo dėstomos žydų 
persekiojimo istorijos nuo amžių pradžios 
iki šių dienų ir jo pagiežos ir jo žydiško 
mesijanizmo ar sionizmo teorijų, kaip žy

dai, pasinaudodami bolševizmu, ne tik at- 
sikeršys už visas skriaudas, bet ir perims 
valdyti pasaulį. Nors tie jo monologai ilgi; 
bet šventieji kantrūs ir ne įtik nepakelia 
balso paprieštarauti, bet dažniausiai nė 
burnos nepraveria. Atviras jis, tas mesi
jas Dovydas, ir už tokias kalbas, kokias 
jis sako, tur būt, net ir pikčiausi sionistai 
jo nepaglostytų. „Komunistai įvykdė tai, 
ką žydai tik svajojo įvykdyti, bet niekada 
nebūtų pajėgę“, skelbia jis savo evangeli- 
ją tiems apstulbusiems bežadžiams šven
tiesiems. „Mūsų keršto revanšas, kad ir 
lėtai, slenka j Vakarus, Europos širdį. Aš 
nežinau, kur Europos širdis: Berlynas, Ro
ma, Paryžius iar Londonas, ar visuose kar
tu. Temidė nusirengs nuogai, ir prasidės 
antroji Baltramiejaus naktis! Iš vienų bus 
atimta gyvybė, iš kitų nuosavybė, iš tre
čių laisvė“. „Kapitalizmas pasiduos mark
sizmui. Kapitalizmo viršūnėse sėdi žydai 
arba jų draugai, ir jie, norėdami užsitik
rinti istorijoje sau vietą ilr įtaką, pasiduos 
mums ateidami“. „Socializmas, komuniz
mas, marksizmas, anarchizmas ir šimtai 
kitokių „izmų“ yra žydų ’išradimai tau
toms škiaidyti, idėjiniam chaosui sukelti, 
jaunajai kartai dezorientuoti. Iki pasauly
je liks dvi tautos ir dvi denominacijos: žy
dai ir nežydai“. „Mes nežinome finalo, 
bet koks jis bebūtų ■—■ žydas nepralaimės! 
Laimės demokratija — mes demokratai. 
Laimės kapitalizmas — mes kapitalistai. 
Laimės socializmas — mes ’Socialistai. Lai
mės marksizmas — mes marksistai. Mes 
niekada nepralaimėsime, mes einame vo
ros gale: ne vedame, o varome! Saugiau už 
kitų nugarų. Žydai ekonomistai ir huma
nistai, mokslininkai ir menininkai. Auksas 
valdo pasaulį — mes jo turim. Mūsų deši
nioji ranka yra Vašingtone, kairioji Mas
kvoj, pilvas Romoj, o gaiva greit bus Je
ruzalėj. Ir nebetoli tas laikas, kadia žydai 
rinks popiežių — kardinolų rankos lindės 
mūsų kišenėse, kaip kadaise 'karalių ir ‘ku
nigaikščių, ir jie, norom nenorom, balsuos 
už mums palankų asmenį“.

Bet užsigardžiuoti gal užteks tų .antise
mitizmu kvepiančių citatų. Primesti žy
dams tokiais mintis, keikias čia esu pacita
vęs ir kokių dar daugiau yra knygoje, argi 
nereiškia skatinti prieš juos neapykantą? 
Dar ir senų sąskaitų gi negalim kaip rei
kiant suvesti. Nacių laikais Vokietija tu
rėjo savo antisemitizmo ideologus ir gau
sią spaudą. Ar A. Kairys dabar pasinau
dojo tos spaudos kliedėjimais savo roma
nui? Žinomia, takios spaudos turi pakan
kamai ir Amerikos naciai. Tačiau jei ro
mano autorius yrla pats visus tuos šūkius 
sugalvojęs, tai jam reikėtų vainiko, neuž
tektų, kad „Draugo“ konkurse autorius 
jau gavo premiją.

Buvo j’au balsų, kad šį romaną reikėtų 
versti į kitais kalbas. Buvau norėjęs siūly
ti versti pirmiausia į rusų kalbą. Kai žy
dai ten gerokai spaudžiami, gal valdantie
ji, sakau, susirastų naujų argumentų savo 
veiksmams paremti. Deja, tokia viltis var
gu išsipildys, nes Dovydas Gordonais yra 
ir bolševikų Maurus atstovas, ne^ik žy
dų mesijas.. _ „ p

Ar dar ką nors daugiau būtų verta pa
sakyti apie tą Dovydą? Tur būt, užtenka 
ir tiek, nes jo žiaurumas ir ynai žiaurumais. 
Antisemitiškai nusiteikusiems bus įdomi 
tik jo ta ideologija.

Apskritai romane yra ir gyvenimiškų 
scenų, bet viską nusveria Dovydo žiauru
mais ir jo tas žydiškasis mesianizmas.

K. Barėnas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Ateitis, Nr. 5, 1978 m. gegužis. Ateiti

ninkų Federacijos leidžiamais kaltalikiškos- 
lietuviiškos orientacijos mėnesinis žurna
las, Čikaga.

Skautų Aidas, Nr. 1978 m. balandis. 
Lietuvių Skautų S-gos organas, Čikaga.

Pagrindiniuose žurnaluose

Mūsų žurnalai negali pasigirti daugeliu 
skaitytojų. .Nebegrįžtamai praėjo tie lai
kai,"kai spauda (laikraščiai, žurnalai, kny
gos) būdavo graibstyto išgraibstomos. Da
bar vieniems užtenka laikraščio, o kitiems, 
kaip sakoma, nusibodo Skaityti, nes laik
raščiai pasidarė nebegyvi — nieko gero 
jiems neparašo. O kur čia dar žurnalas! 
Tačiau žurnalai vis dėlto eina, jų reikšmę 
suprantantieji sumeta šiek tiek pinigų, 
kad nesustotų. Ir jie eina.

Tai pakalbėkime truputį apie juos, bent 
tuos pačius stambiausius. Dabar kaip tik 
pasirodė „Metmenų“ Nr. 35 ir „Aidų“ šių 
metų Nr. 4.

„Metmenys“ išeina retokai. Jie leidžia
mi knygos formato (šis naujausias nume
ris turi 200 puslapių). Nuolatiniai ir atsi
tiktiniai „Metmenų“ skaitytojai gal malo
niai nustebs, kad tarp jų bendradarbių pa
matys net šešis neseniai iš Lietuvos į Va
karus atvažiavusius tautiečius: Aušrą Ma
riją Jurašienę, kurios spausdinami „Vil
niaus fragmentai“ ir pasisakymas dėl 
klausimo „Ar išsimiklinome būti prispaus
tais?“ Dėl to klausimo taip pat pasisako 
Jonas Jurašas ir Tomas Venclova (dar 
spausdinamas ir T. Venclovos verstas 
Saint-John Perse „Anabasis“). Icchokas 
Meras yra davęs naujos prozos (apie jo 
„Striptizą“ čia nuosaikiai rašo Alina Stak- 
nienė). Kęstutis Jokubynas yra davęs di
doką pluoštą atsiminimų iš sovietinių kon
centracijos lagerių. Kas 'šio žurnalo ne
skaito, tur būt, gailėsis nesusipažinęs su 
tais atsiminimuose pateikiamaisiais port
retais.

„Aiduose“ šįkart pradedamas spausdin
ti jau mirusio prof. dr. Jono Puzino 
straipsnis „Dr. Jonas Basanavičius — Lie
tuvių mokslo draugijos steigėjais ir ugdy
tojas“, graži medžiaga paskaitininkams, 
kurie dažniau tik enciklopedijoje pateik
tąja medžiaga naudojasi. Baigiama spaus
dinti J. Gliaudos premijuotoji novelė apie 
vysk. M. Valančių, pavadinta „Vyskupo 
šešėlyje“, A. Butkus rašo apie ateroskle
rozinius kraujagyslių pakenkimus ir kli
nikines komplikacijas, V. Natkevičius apie 
idėjas Jurgio Baltrušaičio poezijoje, mini
mi sukaktininkai dr. inž. J. Gimbutas ir 
gyd. K. Ambrozaiti’S, yra knygų recenzijų, 
bet, va, ir čia raišo Tomas Venclova labai 
įdomiu klausimu — apie dabartinę padėtį

J. Kuzmionis

Žilvino daina
Debesėliais apsisupęs, 
lenktyniaudamas su vėju, 
aš paliesti panorėjau 
šviesų veidą, plaukus, lūpas,

kad vėl vasara dainuotų 
apie svaigų džiaugsmo vyną, 
apie ošiantį pušyną, — 
juodą kančią užliūliuotų.

Debesys ir jūros gilios 
laimės pilį paskandino.
Ilgesio nenuramino
dienos trankios, naktys tylios.

Ateini prailgint šviesią 
išsipildymo ekstazę.
Veidą ilgesys nudažė.
Rankos baltą taurę tiesia.

Vyną šį džiaugsmu pakeisiu, 
kai esi. Tikra. Pasilgus.
Lauksmo lūpas rasos vilgys...
Žilvinu tavin įeisiu.

Šilo pušele siūbuosi.
Jūros putom atsiversiu.
Tavo liūdesį išgersiu, — 
ilgesį man atiduosi.

1976. H. 13 

Mažojoj Lietuvoj. Labai įdomus straipsnis 
visiems, kuriems rūpi, kas gi iš tiesų da
bar vyksta Lietuvoje. Kiek ten lietuvių li
ko, kas jų vietą užėmė, kaip už sienos gy
venantieji lietuviai savo vaikus gelbsti, 
kad jie nesurusėtų, kur yra išgarsėjusi 
psichiatrinė ligoninė disidentams laikyti 
ir t. t. ir t. t. Tokio dalyko nepaskaitęs 
žmogus turi jausti nuostolį.

(p. an.)

Su lietuviais 
pasaulyje

PLB VALDYBOJE

PLB V-jarne Seime, Toronte, išrinkta 
naujoji PLB valdyba liepos 17 d. vienbal
siai išsirinko Vytautą Kamantų naujuoju 
PLB pirmininku.

Lietuvoje gimęs V. Kamantas nuo pat 
jaunystės reiškiasi skautų veikloje ir la
bai anksti pradėjo bendruomeninį darbą. 
J. Bačiūno PLB valdyboje V. Kamantas 
buvo jaunimo reikalams vicepirmininkas, 
o ruošiantis Pasaulio lietuvių jaunimo pir
majam kongresui buvo finansų komisijos 
pirmininkas. Jis buvo šešių JAV LB tary
bų narys, tarybos prezidiumo pirmininkas. 
Pastaruoju laiku V. Kamantas aktyviai 
dalyvauja Lietuvių fondo veikloje, yra 
PLB Kontrolės komisijos narys. V. Ka- 
manrtas su šeima gyvena Lemento, netoli 
Čikagos, kur ligšiol buvo LB apylinkės 
pirmininkas, mokytojavo Maironio litua
nistinėje mokykloje, anksčiau buvo mo
kyklos direktorius.

V. Kamantų išsirinkusi pirmininku, nau
joji PLB valdyba taip pasiskirstė pareigo
mis: Vaclovas Kleiza — vykdomasis vice
pirmininkais, Antanas Juodvalkis —■ pro
tokolų sekretorius, Daina Kojelytė — sek
retorė susirašinėjimiams, Mečys Šilkaitiis 
— iždininkas, kun. Antanas Saulaiitis — 
'švietimo reikalams vicepirmininkas, dr. 
Algis Paulius ir Saulius Kuprys — vice- 
pirmininkai .Romais Saikadoliskis — infor
macijos reikalams vicepirmininkas.

Prie naujosios PLB valdybos dar prisi
dės Gabija Juozapavičiūtė, jaunimo reika
lams vicepirmininkė, gyvenanti Toronte, 
Kanadoje. Pagal PLB seimo nutarimą, ji 
tampa PLB valdybos nare ex officio.

Be to, pagal praeito PLB seimo nutari
mą, valdyba kooptuos vieną narį sporto 
reikalams, o 'šiuo metu ieško naujo redak
toriaus „Pasaulio lietuviui“.

Kitas 'svarbus šio rudens darbas buis 
telikti lėšas kitą vasarą įvyksiančiam Pa
saulio lietuiviiĮ jaunimo ketvirtajam kon
gresui. Valdybos narys dr. A. Paulius su
tiko organizuoti finansams telkti komisiją.

R. S.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI RAŠYTOJAI 
IR MENININKAI

Šių metų pradžioje į Australiją iš JAV 
buvo nuvykęs poetas Bernardas Brazdžio
nis, aplankė ten lietuvių telkinius, visuose 
miestuose turėjo lietuvių entuziastiškai 
sutiktus literatūros vakarus, o „Pasaulio 
Lietuvyje“ atspausdintame pasikalbėjime, 
be kita ko, taip yra pasisakęs apie lano že
myno tautiečius:

„Australijos 'lietuviai turi pakankamai 
geros savo spaudos: „Mūsų Pastogę“ Syd- 
nėjuje ir „Tėviškės Aidus“ Melbourne, ne
skaitant vietos biuletenių.

„Man asmeniškai buvo įdomu susitikti 
ir susipažinti su Australijos rašto žmonė
mis, kurių iš seniau pažinojau įtik vieną 
(kitą, bet žinojau alpi® juos iš spaudos ir jų 
metraščių bei knygų. Pulgis Andriušis, 
nuėjęs amžino poilsio į Adelaidės mirusių
jų karalystę, buvo „išplaukęs į plačiuosius 
lietuvių literatūros vandenis“ ir jiau vi
siems žinomais kaip reto talento rašytojas. 
Savo stipriu poetiniu talentu poetas Vin
cas Kazokas, amžiumi ir kūryba „žeminin

kų“ kartos atstovas, vertas visuotinio iš
eivijos pažinimo ir pripažinimo. Geros 
poezijos rinkinį 1977 m. išleido sydnėjilš- 
kis J. A. Jūragis. Ir už Australijos ribų 
jau žinoma beletriste Agnė Lukšytė. Ori
ginalūs A. Veščiūnaitė, V. ir J. Janavičiai, 
nuoširdžios M. M. Mykolaitytė-Slavėnienė 
ir A. Prižgintaiitė. Adelaidė turi savo ne
pamainomą keliuose žanruose besireiš
kiantį Pr. Pusdešrį, Meiboumias — genai 
eiliuojantį J. Mikštą ir gilaus turinio M. 
I. Malakūnienę. Yra ir priaugančių, kaip 
L. Šimkutė. Visų neišstaičiuosi.

„O menininkai, dailininkai, skulptoriai, 
man rodos, ryškiau yra įsiterpę į Austra
lijos meno pasaulį, negu JAV-bėse. H. Šal
kauskas, E. Kubbos, L. Urbonas, A. Vaičai
tis, A. Vingis, Jomantas ir Zikaras, Pocie
nė, tai tik keletas vardų, kuriuos paminė
jus, man kyla mintis, kad būtų galima 
„kultūrinių pasikeitimų“ programoj suda
ryti Australijos lietuvių dailininkų „ke
liaujančią parodą“, ją atvežti į Ameriką ir 
parodyti eilėje kolonijų“.

ILGUS METUS VALDYS LIETUVIŠKO 
KRAUJO ŽMONĖS

Susivienijimas Lietuvių Argentinoje 
šventė savo 64 m. sukaktį. Ta proga veda
majame „Argentinos Lietuvių Balsas“ ra
šo, kad ne kantą, tur būt, tautiečiai pagal
voja: o kais gi po mūsų valdys šį lietuvių 
nelengvomis pastangomis sukauptą turtą, 
kurį organizacija turi ir kuris šiandien 
kainuoja daug milijonų.

„Kas dalyvavo S. L. Arg. sukaktuvinio 
mėnesio pirmame parengime, liepos 2, tam 
išsisklaidė visos abejonės, ir tie tvirtai įsi
tikino, kad S. L. Arg. organizacija turi 
gražią ateitį, ir ją ilgus metus valdys lie
tuviško kraujo žmonės, nors ir nekalbės 
lietuviškai; bet jie jausis lietuvių kilmės 
ir diidžiuosiis savo senelių, tėvų sukurtu 
kultūros židiniu“, rašo laikraštis.

Tą dieną Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoje sodyboje ir Dr. Vinco Kudirkos rū
muose vyko sporto varžybos, buvo į Bue
nos Aires atvažiavusių lietuvių i® Berisso. 
Žaista futbolas, tinklinis, stalo tenisas. 
Tarp žaidėjų lietuviškomis ir nebe lietu
viškomis pavardėmis mirga tokie vardai, 
kaiiįp Jose, Bruno, Antonio, Sergio, Carlos 
ir kiti, bet, taip laikraštis sako, lietuviško 
kraujo žmonės.

MOKSLEIVIŲ OLIMPIADA

1938 m. birželio 12-14 dienomis Kaune 
buvo suruošta moksleivių olimpiada. Tai 
buvo įžanga į tautinę olimpiadą. Dalyvavo 
16 gimnazijų apie 1.500 moksleivių. K ki
tų gimnazijų dalyvavo tiktai sportininkai 
ir apygardų pirmenybėse laimėjusieji pir
mąsias vietas.

Pirmiausia vyko taip vadinamos huma
nitarinės varžybos: skaitymas, deklamavi
mais, chorų dainos ir tautiniai Šokiai. To
kios varžybos buvo didelė naujiena ir 
klausytojams sukėlė įdomumą. Sportinėse 
varžybose dalyvavo apie 500 geriausių 
moksleivių sportininkų iš 38 gimnazijų. 
Paaiškėjo, kad moksleivių tarpe yra labai 
gabių sportininkų, kurie jau galėtų pir
mauti mūsų sporto gyvenime. Ypač gerai 
pasižymėjo tai kurių gimnazijų krepšinio 
komandos. Jų iš viso buvo 31 komanda: 15 
berniukų ir 16 mergaičių. Pirmąsias vie
tas išsikovojo Kauno „Aušros“ berniukų 
gimnazija ir Telšių mergaičių gimnazija. 
Varžybose taip pat paaiškėjo, tad stiprias 
krepšinio komandas turi Joniškio, Klaipė
dos Vytauto Didžiojo ir Vilkaviškio gimna
zijos.

Varžybų laimėtojams buvo įteikti auk
so, sidabro ir bronzos medaliai ir pagyri
mo lapai.

V. Vytenietis

KIEK IŠVERSTA Į LIETUVIŲ KALBĄ IR 
KIEK IŠ LIETUVIŲ

Anais reikšmingais metais 
Vilniuje

Dr. Jonas Basanavičius

DĖLIAI VASARIO 16 D. 1918 M. LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

Tas pats „Lietuvos Aidas“, paduodamas 
šitos Vokiečių valdžios Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo dokumentą, priduria: „Va
dinasi, teisės žvilgsniu Lietuva nebeužkariau- 
ta šalis, bet savarankė valstybė, kuri nustatys 
savo santykius su Vokiečių viešpatija sutarti
mis vienašališkomis, bet tokiomis, kurios 
„tiktų tiek Vokiečiu viešpatijos, kiek ir Lietu
vos reikalams“. Kitaip ir negali būti; jei su
tartyje būtų viena katra pusė nuskausta, ta
da nebebūtų nė gerų abiejų pusių pageidauja
mų, tvirtų santykių. Tvirti, patvarūs santy
kiai tarp dviejų valstybių esti tik tuomet, jei
gu! jie sudaryti, atsižvelgiant į abiejų naudą, 
jeigu viena ir antra pusė vaduojasi giliu tei
sės supratimu. Ta mintls, ne kita, yra išreikš
ta ir Vokietijos valdovo rašte.

Sutartis gi daro pilnateisės valstybės, tu

rinčios savo teisėtą šalies atstovybę ir valdžia, 
Tuo tarpu Lietuvoje visa gangreit tebėra dar 
pakriga. Vadinasi, norint nustatyti su Vokie
tija sąjungos ryšiai, pirma teks jai pačiai su
sitvarkyti; teks įsisteigti savo pastovi valdžia. 
Tai nėra lengvas žingsnis. Būdama nuvargin
ta, atpratusi nuo savito valstybės gyvenimo, 
jaunoji Lietuva privalys kuriam laikui para
mos iš šalies. Tai numatė Lietuvos Taryba, 
prašydama savo gruodžio 11 d. nutraime iš 
Vokietijos apsaugojimo ir pagelbos, atstatant 
Lietuvos valstybę; tai prižada ir Vokietijos 
valdovas savo valstybės vardu. Nors lietuvių 
inteligentijos pajėgų yra nemaža, bet jos 
daugumas yra pasklidusios po visą suirusią 
Rusiją. Kol Lietuvos santykiai su Rusija nė
ra nusistatę, kol Rusijos netvarka tebėra, ne
lengva yra tos visos pajėgos atgauti, čia’štai 
mums, ruošiantis į Lietuvos valstybės atsta
tymą, kaip tik yra pravertu Vokietijos „ap
saugojimas ir pagelba“. Ji savo autoritetu 
Rusijoje galėtų Lietuvai padėti grąžinti iš 
Rusijos ir iš kitų jos buvusių sričių visas mū
sų kultūros tveriamąsias pajėgas...“

Vaduodamas! aukščiau išdėstytais moty-, 
vais Lietuvos Taryba, savystoviai elgdamasi, 
pirmiau nesusitarus su okupantų valdžia, ir.' 
manė, reikalinga esant, pradėti tvarkyti savo 
pastovi valdžia, pradedant nuo valstybės vir

šūnės. Prie to laiko aplinkybių manyta, lai
kantis monarchizmo principo, kaipo, malum 
necessarium, paskelbti Lietuvos karalystė ar
ba bent kunigaikštystė ir išrinkti valdžios gal
von karalius ar kunigaištis. Pasklydus Vokieti
joj žiniai apie Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą ir manant, ieškoti kandidato į Lie
tuvos valdonus, tūlų Vokietijos laikraščių bu
vo pareikšta, kad tokiu kandidatu geriausiai 
tiktų Saksonijos karalius Fridrikas Augustas 
III, kurio gyslose tekąs Lietuvos kunigaikščių 
— būtent kun. Algirdo — kraujas, ir todėliai 
galėtų būt Lietuva su Saksonija suvienyta. 
Birželio 4 d. posėdyje tapo išrinktas Lietuvos 
valdonu — karaliumi Vilhelmas hercogas von 
Urach, Wuertembergo karalių giminaitis, gra
fas von Wuertemberg ir jam pasiūlyta Lietu
vos karūną, kurią jis pareiškimu iš Freibur- 
go liepos 1 d. 1918 m. priėmė. Jis buvo katali
kų tikybos, gimęs kovo 3 d. 1864 m., apsivedęs 
su Amalija Bavarijos kunigaikštaite, turėjo 
Lietuvos sostą apimti Mindaugo II-jo vardu. 
Apie Lietuvos karaliaus išrinkimą liepos 13 d. 
tapo pranešta Vokietijos kancleriui, bet poli
tikos dalykams blogon pusėn virstant — Vo
kiečių valdžiai rinkimo nepripažįstant — Vil
helmas Lietuvon atvykti ir sostą apimti ne
begalėjo.
£;. (bus daugiau)

Remdamasis Lietuvos 'knygų rūmų lei
diniu „Lietuvos TSR spaudos statistika 
1971-1975 m.“, K. Damialšius „Literatūroje 
ir mene“ paberia Siek tiek duomenų apie 
vertimus.

Pasirodo, iš Sov. Sąjungos tautų tallbų 
į lietuvių kalbą per tą penkmetį buvo iš
versta 990 knygų (vien iš rusų kalbos iš
versta 895). Iš užsienio tautų kalbų išvers
tos 373 knygos (i'š anglų 85, vokiečių — 
56, prancūzų — 45, lenkų — 26, ispanų — 
18, italų — 14, čekų — 14, vengrų — 15).

Per tą laikotarpį lietuvių rašytojų kny
gų į svetimas kalbas išversta 211 (latviai 
išsivertė 22, estai — 12, ukrainiečiai — 8, 
moldavai — 5, rusai — 72; taip pat yra po 
šiek tiek išsivertę armėnai, baltarusiai, 
gruzinai, kirgizai, tadžikai ir kt.; į ne Sov. 
Sąjungos tautų kalbas išversta: į vokiečių 
— 13. bulgarų — 9, anglų — 8, vengrų — 
8 ir kt.).

J užsienio kalbas daugiausia buvę ver
čiami J. Avyžiaus, Alf. Bieliausko, V. Bub
nio, P. Cvirkos, K. Kubilinsko, Just. Mar
cinkevičiaus, E. Mieželaičio, V. Petkevi
čiaus, K. Sajos, I. Simonaitytės, V. Sirijos 
Giros ir M. Sluokio kūriniai.

KAZLAUSKAI IR STANKEVIČIAI 
PIRMAUJA

Lietuvoje daugiausia yra Kazlauskų — 
apie pusseptinto tūkstančio.

Antroji vieta atitenka Stankevičiams. Jų 
yra daugiau taip keturi tūkstančiai.

2



1978 m. rugpiūčio 22 d. Nr. 33 (1423) KUJIOFOS LIETUVIS 3

LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

„Kokia tamstos nuomonė apie vykstan
čius teismus?“

„Apie kokius teismus? Aš jokių teismų 
nežinau ir apie jokius teismus negirdė
jau“.

Toks trumpas pasikalbėjimas įvyko Že
nevoje tarp vieno smalsaus Vakarų žurna
listo ir tuo metu laikinai „apkurtusio“ A. 
Gromyko .Sovietų užsienio reikalų minis- 
terio.

Medas čia toks akivaizdus, toks absoliu
tus, kad savo arogantiškumu jis peržengė 
■bet kurias ir bet kokio melo ribas; o per
žengęs jis tapo aukščiausia politinės kovos 
dorybe. Paprastam gi žmogui toks melas 
paraližuoj'a jo galvoseną ir palieka jį be- 
veiksmėj tuštumoj.

Prieš daugiau kaip 30 metų panašus pa
sikalbėjimas vyko ne Ženevoje, beit Niu- 
renberge.

Teisėjas ten paklausė: „Ką tamsta žinai 
apie koncentracijos stovyklas Hitlerio lai
kais?“

„Kokias koncentracijos stovyklas?!.. 
Aš?!.. Aš nieko 'apie jas nežinojau ir net 
negirdėjau“, 'atisakė teisiamas oro ginkluo
tųjų pajėgų maršalas H. Goering.

Čia melais irgi peržengė bet kurias įsi- 
vaizduotinais ribas. Melas diktatoriaus 
Hitlerio viešpatavimui yra viena aukš
čiausių dorybių; žmogui gi — nuolat kan
kinanti pabaisa. Hitlerio diktatoriavimui 
gi griuvus, griuvo ir melas, palikęs tik 
tuštumų be žmogaus.

Abiem atvejais melas lyg tas duobkasio 
kastuvas — pirmuoju juo kasamos duo
bės (rikiuojami žmonės...), 'antruoju duo
bės užpilamos ir sulyginamos. Lieka tik 
tuštuma be žmogaus.

O tas paprastas rikiuojamasis žmogus 
esi tu, aš ir mes... ir milijonai kitų.

Kadaise Churchillio išrastoji „geležinė 
uždanga“ jau nebemadinga, pamiršta ir 
politikų žodyne nebevartojama. Vakarų 
politikai, apgaudinėdami vieni kitus ir sa
ve, dedasi j ą sufirpdinę ar pralaužę, o vie
toj jos išradę ir pastatę „detantę“.

Šio naujo politinio pastato vyriausieji 
inžinieriai, kaip dar prisimename, buvo 
Vily Brandt, Nixon ir dr. Kissinger. Inži
nierių nusivylimui Statyba nevyko pagal 
Helsinkyje kruopščiai išdirbtus planus — 
pastatas išėjo ,,kreivasJšleivais“ ir pradė
jo, irti .Vakarų politikai metėsi į paniką ir 
pradėjo „detantės“ pastatą ramstyti. Tai 
kainavo Vakarams 60.000 milijonų dole
rių, bet pastatas vis dėlto iro toliau... 
Kremlius patylom džiūgavo!

Pertrauksiu tolesnę minties raidą, nes 
šioj vietoj pravartu pasklaidyti Lenino 
raštus. Ten rasime tokias mintis: neapy
kanta ir melas yra svarbiausias kuras ir 
alyva komunizmo varikliui; pats variklis 
ir jo veikimas turi būti apsaugotas aukšta 
siena nuo Vakarų pūvančios buržuazijos 
nuodingos smarvės.

Kremliaus valdovai niekuomet nenukly
do nuo Lenino raštuose nuženklinto kelio; 
jie seka juos iki 'smulkiausių detalių, štai 
jie 'apsigyveno Kremliuje, iš visų pusių ap
saugotame aukšta siena; jie pastatė aukš
tą sieną, kad atskirtų rytų Berlyną nuo 
nuodingų Vakarų; jie pateikė naujos So
vietų ambasados Londone planą su labai 
aukšta siena aplinkui, bet kaip tik dėl tos 
■aukštos sienos buržuaziniai inžinieriai 
plano nepatvirtino.

O kaip su tais milžiniškais Sovietų im
perijos pasienio plotais, kur „geležinė už
danga“ tapo neva sutirpdyta? Ar čiia lei
džiama .pūvančios Vakarų buržuazijos 
nuodų smarvei“ skverbtis laisvai?

• ••
Tuo pačiu metu, kai Vakarai, ' tartum, 

kažką naujo ir nepaprasto išradę, enituzi- 
azmo ved'ami statė detantės pastatą, 
Kremliaus vadovai Kaltai ir apgalvotai rū
pinosi, jų pačių žargoną vartoj'ant, „komu
nistinės tiesos“ (mūsiškai — melo) sku
biu sutvirtinimu. Ir štai melo siena stovi
— aukšta ir labai sunkiai pralaužiama. Ji 
jau net nebe siena, bet ištisa melų siste
ma, melo šydas, po kurio priedanga veikia 
ir klesti visa Sovietų imperija. Kas išdrįs
tų sugriauti šią sieną arba pralaužti šydą?

1970 metais Vakarų Vokietijos kancleris 
V. Brandt išdrįso sutirpdyti „geležinę už
dangą“. Kremlius jam leido, nes Vakarai 
sutiko sumokėti už tai milžiniškas pinigų 
sumas, kuriais Sovietai pasistatė moder
nią pramonę ir papildomai 'apsiginklavo. 
Taigi pasekmės Vakarams, kaip dabar jau 
mes visi gerai žinome, buvo katastrofiškos
— priešingos toms, kokių Vakarai ir pats 
kancleris laulkė.

1977 metais, t. y. septyneriais metais vė
liau, naujasis J. Amer. Valstybių prezi
dentas J. Carter paskelbė viešai, kad jis 
imbis laužti melo šydą ir išlaisvinti pri
slėgtuosius .Jis pasakė dar daugiau. Lais
vo žmogaus teisių paisymas Sovietų Są
jungoje, kaip ir kitur pasaulyje, bus jo 
politinės programas pagrindinis punktas 
ir vyriausias uždavinys.

Išgirdę tokį nepaprastą pareiškimą iš 
galingiausio valstybės vyro pasaulyje, vie
ni džiūgavo (Sacharov, Petkus, Sadūnai- 
tė), kiti pritardami lingavo galvas dvejo
dami, ar kas nors išeis iš to gero, treti, 
staigmenos priblokšti, pasišiaušė (visų 
pirma Kremlius).

Sąlygos, kurias J. Carteris iš dalies jau

rado, o iš dalies pats sudarė, buvo nepaly
ginamai sunkesnės negu V. Brandto lai
kais. Viena, Sovietų Sąjunga detantės lai
kotarpiu ekonomiškai žymiai sustiprėjo, o 
strategiškai-politiškai išsiplėtė ir užėmė 
žymiai svarbesnes vietas pasaulyje. Antra, 
J. Carter jokio atlyginimo ne tik milijar
dais, bet ir tūkstančiais už laisvo žmogaus 
teisių įgyvendinimą Kremliui nesiūlė. Tre
čia, kelias laisvo žmogaus teisių įgyvendi
nimui, ne kaip Brandt-Nixono pasirinktas 
aplinkinis, J. Carterio yra tiesus į Sovietų 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą ir tuo pačiu 
į Sovietų Sąjungos sugriovimą. Tad su
prantama, kodėl Kremlius yra ii- liks pa
sišiaušęs.

Toks tiesioginis kelias Kremliui nepa
lieka daug vietos bet kuriems išmianevra- 
vim-amis savo naudai, kaip tai atsitiko „de
tantės“ metu. „Detante“ kaip tik sudarė 
palankias sąlygas Kremliui žymiai smar
kiau pasišiaušti prieis J. Carterį, negu kad 
jeigu J. Carter su ta pačia laisvo žmogaus 
teisių programa būtų atsiradęs 1970 me
tais, t. y. prieš „detanltę“.

**»
Esamomis sąlygomis vis dar toli gražu 

neaišku ne tik kaip visa tai užsibaigs, bet 
taip pat neaišku, kiek iš viso laisvo žmo
gaus teisių įgyvendinimo vyksmas yra jau 
įgavęs papildomos jėgos ar pajudėjęs nuo 
pirmykščio taško.

Pastarieji Petkaus, dr. Orlovo, ščarans- 
fcio, Ginsburgo teismai rodo, kad nei Bel
grado konferencija, nei J. Carterio pareiš
kimai, kiek griežti jie būtų, tuo tarpu jie 
Kremliaus laikysenos nekeičia ir 'artimiau
siu laiku nekeis. Tam būtų reikalinga kon
kreti veiksminga priemonė, kurios Vaka
rai neturi. Tik ilgesnis laikas ir suderinti 
įvairių sričių veiksniai ta pačia kryptimi 
gali duoti išdavų ir priartinti prie 'tikslo.

Deja, mūsų laikais žmonių ir tautų gy
venimo tempas yna greitas, todėl ir žodžiai 
„kantrybė“ ar „pakantumas“ pamažu pra
deda nustoti įpraistos prasmės. J. Carter 
yra šio reiškinio auka.

J. Amer. Valstybių prezidentas, taip pat 
kongresas yra renkami ketveriems mė
liams. Jie ir vertinami pagal tai, ką buvo 
nuveikę jiems skintuoju laikotarpiu. Tad 
ar nuostabu, kad kai kurie kongreso na
riai jau pradeda nekantrauti, jog Carterio 
laisvo žmogaus teisių programa vis dar 
nedavė jokių apčiuopiamų vaisių, o tik su
gadino J. A. Valstybių santykius su Sovie
tų Sąjunga. Šie nekantrūs kongreso nariai 
sako, kad J. Carterio lakių žodžių gražby
lystė ir šv. Rašto morale pagrįsti siekiai 
įvėlė jį į laisvo žmogaus teisių propagan
dą, kuri vaizduoja jį narsiu kovotoju ma
žų tautų 'akyse, 'bet Sovietų Sąjungai su
teikia plačią areną, kurioj ji gali pade
monstruoti savo galybę. Sena gi diplomati
nė taisyklė yra ši: bet kuris siekimas turi 
būti pagrįstas galia ir sugebėjimu jį pa
siekti.

Šiuos nekantrius kongreso narius, kaip 
matome, galima taip pat pakaltinti lakių 
žodžių grabylyste, o į jų priekaištus atsa
kyti trumpu klausimu: laisvo žmogaus tei
ses sunaikinti Kremliui truko 50 metų, tai 
kodėl J. Carteriui joms atstatyti turėtų 
pakakti tik pusantrų?!.. O plačią areną 
Sovietų Sąjungos galiai pademonstruoti 
suteikė ne J. Carter, bet F. Roosevelt su 
Churchilliu 1944 metais Jaltoje, ir nuo 
anų laikų Kremlius ją sėkmingai demons
truoja.

Tie, kurie beveik isteriškai metasi į pa
niką dėl vieno ar kito nepasisekimo arba 
dėl per lėto laisvo žmogaus teisių įgyven
dinimo vyksmo, yra pavojingi — jie užima 
aukštas, labai įtakingas vietas, bet nesu
pranta paties reikalo esmės. Čia juk kal
bama ne apie kokį nors paskirą įvykį, bet 
apie istorinį laikmetį, kuriame žmogus sie
kė būti savo dvasinės ir moralinės gero
vės kūrėju, o to nepasiekęs, tapo brutalios 
jėgos įrankiu. Bet koks istorinio laikme
čio kitimas yra ilgas vyksmas — žymiai 
ilgesnis negu vieno prezidento ar vieno 
kongreso kadencija. Todėl šiuo atveju pro
tingi klausimai būtų tik šie: kiek pasistū
mėta laisvo žmogaus teisių atstatyme? 
Kiek ir kokios padarytos klaidos? Ką rei
kėtų ir ką galima būtų padaryti laisvini
mo vyksmui pagreitinti?

O pagaliau ką gi siūlo tie, kurie taip 
lengvai metasi į isteriškas panikas? Grįžti 
į „detantės“ žydėjimo laikus?! Duoti So
vietų Sąjungai dar 60.000 milijonų dole
rių, kad tai ją padrąsintų nuleisti savo 
tankus nuo Karpatų pakalnių ir Vengrijos 
slėnių iki Adrijos jūros?!

Šios progos Kremlius kaip tik ir laukia.
Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje

Stasys Kuzminskas

KO NEMĖGSTA KURMIAI?
Pirmiausia — jie nemėgsta net ir ma

žiausio triukšmo.
Be to, jie nepakenčia dvokiančių me

džiagų — žibalo, karbido, supuvusios žu
vies.

Kiti,
NEBAIGTAS FILMAS

rašo
KAS TEN KALBĖTA TORONTE ŽYDŲ 

KLAUSIMU?
Kol kas žydų žudymui pavaizduoti skir

tasis filmas „Holocaust“ buvo rodomas tik 
JAV, (rudenį jį pamatys D. Britanijos 'te
levizijos žiūrovai). Tačiau Brazilijoje lei
džiamoji „Mūsų Lietuva“ atsispausdino tai 
temai panagrinėti vedamąjį, pavadintą 
„Nebaigtas filmas“, kuriame rašoma:

„Žydų klausimais pastaruoju metu buvo 
aprimęs. Tiktai periodinėje spaudoje jis 
vienur kitur iškildavo arba viena kita 
knyga jį primindavo. Atrodė, jog atėjo lai
kas ramiai, akademiškai žvelgti į šį klau
simą, susijusį įsu daugelio tautų gyvenimu. 
Visai nelauktai į pasaulio areną atėjo te
levizija su filmu „Holocaust“, kumils žydų 
klausimą iškėlė į karštąją zoną. Dabar 
šiuo klausimu diskutuoja visa Šiaurės 
Amerika, kurios laikraščiai yra pilni įvai
riausių pasisakymų. Visų pirma kyla klau
simas, ar žydai turėjo moralinę teisę pa
ruošti tokio pobūdžio filmą po 30 metų? 
Kai kurių paliestų tautybių žmonės mano, 
kad žydams toji teisė po tiek metų nepri
klauso. Bet tai labai silpna motyvacija. 
Tauta, ‘kuri neteko 6 milijonų (žydų duo
menimis) narių II D. karo metu, turi ne
abejotiną teisę parodyti pasauliui savąją 
tragediją. Tokią pat teisę turi ir lietuviai 
parodyti masines deportacijas į Sibirą 
1941 m. ar vėliau. Jeigu lietuviai turėtų 
tiek kapitalo, įtakos ir pasiruošusių spe
cialistų, taip pat galėtų atskleisti pasau
liui savosios tautos tragediją. Ne dešimt
mečiai, bet ir šimtmečiai tos teisės neišdil- 
do“.

Vedamajame toliau nurodoma, kad ne
mokėjimais ta teise deramai pasinaudoti 
gali būti žalingas. Taip atsitikę su „Holo
caust“, kuris lilš dalies yra kaltinamasis 
aktas kelioms tautoms — vokiečiams, uk
rainiečiams, lietuviams ir lenkams, nes 
nesakoma, kad žydų naikinime dalyvavo 
tik atskiri individai ar kurios nors tauty
bės būriai, o metamas šešėlis tautoms. 
Reikėję antros, taip pat ilgos filmo dalies, 
kurioje „būtų atskleista antroji medalio 
pusė, būtent, kailp įvairios tautybės gelbė
jo žyduls ir kaip žydai naikino kitas tau
tas. Medžiagos tokiam filmui būtų 'gana 
daug. Jos turi lir lietuviai, ir ukrainiečiai, 
ir latviai, ir estai...“ „Bet to dar būtų ma
ža“, jei būtų vien iškeltas žydų gelbėjimo 
faktas, „nes liktų neatsakytais klausimais, 
kodėl įvyko tokia baisi žydų tragedija net 
tokiame krašte kaip Lietuva, kur šimtme
čiais žydai laisvai gyveno ir jokių perse
kiojimų nepatyrė. Atsakant į tą klausimą, 
reikėtų pavaizduoti, kaip ir kiek žydai pri
sidėjo prie kitų tautų naikinamo“. Čia pri
menama deportacija, kankinimai, tardy
mai, Sibiro lageriai.

Baltiškų studijų puoselėjimo draugija 
gegužės 11-14 dienomis Toronte, Kanado
je, suruošė konferenciją, kurios darbotvar
kėje buvo numatyti pranešimai apie Pa
baltijo žydų tragediją.

Dar prieš tą konferenciją lietuvių spau
da buvo pradėjusi kelti abejones, iar tokį 
klausimą iš viso verta svarstyti. O po kon
ferencijos buvo pradėti pulti tos draugijos 
nariai lietuviai, kad jie nuėjo nepasiruošę 
ir nesugebėjo atsikirsti pranešimus dariu
siems žydams. Ypač buvo puolamas, net 
įžeidinėjamas prof. R. J. Misiūnas.

„Dirvoje“ be aistrų tą konferenciją ap
žvelgė istorikas dr. J. Jakštas (1978. VI. 
8). Apie paskaitininkus jis raišo:

„Pirma pranešėja buvo Gertrude 
Schneider, New Yorko miesto kolegijos 
profesorė. Jos tema buvo „Rygos getas“. 
Pranešėja turėjo būti dalyką gerai išstu- 
diijaivusi ar pati pergyvenusi (sprendžiant 
iš jos 'amžiaus — jaunose dienose). Taip 
ji 'smulkmeniškai nupasakojo baisią, jau
dinančią geto istoriją nuo 1941 iki 1944, 
kada jis ištuštėjo. Pažymėjo, kad geto eg
zekutoriai buvo vokiečiai ir latviai essesi- 
ninkai.

„Antras įdomiausias sesijos pranešėjas 
buvo Emanuelis Nodel, vakarinio Michiiga- 
no u-to profesorius. Sakėsi esąs estais, bet 
iš tikrųjų žydas. Jo temia „Baltų tautų 
vaidmuo holocaust e“. Ramiai, akademiš
kai kalbėjo profesorius apie tris Pabaltijo 
valstybes, 'kurias gerai pažinojo, taip pat 
ir apie žydų mažumą jose. Jis nepriekaiš
tavo pabaltiečilame ’antisemitizmo. Patį ho- 
locauistą laikė vokiečių okupantų piktada
rybe. Bet jie traukė visokiais būdais vieti
nius patiems nuo jos atsiriboti ir vieti- 
niiatms primesti. Profesorius operavo ir 
statistika, nors ir laikė ją melu, bet neiš
vengiamu. Duodamas bendrą gyventojų 
skaičių kiekvienoje Pabaltijo respubliko
je, jis pateikė apytikrius Skaičius, kiek ilš 
kiekvienos jų dalyvavo žydų egzekucijose. 
Lietuviams jis davė mažiausią skaičių — 
2.000, nors Lietuva gyventojų skaičiumi 
viršijo kitas dvi respublikas. Pridurmai 
dar pastebėjo, kad lietuvių daliniai buvo 
panaudoti Varšuvoje ir Ukrainoje.

„Profesorius griežtai paneigė Pabaltijo 
tautoms kartais primetamą kaltę dėl holo- 
causto. Jis visai1 teisingai pastebėjo, kad 
joms, buvusiomis okupuotoms, negali būti 
taikomas (kolektyvinės atsakomybės prin
cipas. Aplamiai, prof. Nodel žvelgė į Pabal
tijo žydų tragediją iš platesnės perspekty
vos ir kalbėjo sine ira et studio ypač tuo 
.metu, kai televizijos 'aparatas buvo atgręž
tas į jį.

„Gilios įžvalgos mintis apie holocaustą

pareiškė komentatorė Elena Fagin, Miami 
(Floridia) profesorė. Ji (pati pergyvenusi 
holocaustą Lenkijoje), pabrėžė, kad jis is
torikui tyrinėtojui 'sudaro labai sunkiai 
nugalimas kliūtis dėl jo šališkų šaltinių. 
Šaltiniai, nors rašyti ar žodžiu pateikti iš 
tiesioginės patirties, daugiausia yra ten
dencingi“.

Dar buvęs vienas kalbėtojas — jaunuo
lis F. Bruce Aškinals, kuris savo praneši
mui panaudojęs dokumentus iš paskutinių 
Lietuvos nepriklausomybės metų (1938- 
40), įžiūrėdamas valdžios politikoje anti
semitizmo, Ikad ji ugdė lietuvius profesio
nalus ir pareigūnus, kaip ataką prieš žy
dų buržuaziją. Piktokai 'atsiliepęs apie 
Verslininkų draugiją ir prieš jos šūkį 
„Lietuva lietuviams“, prieš valdžios re
miamų bendrovių organizavimą. Net pa
kaltino 'antisemitizmu paskutinįjį JAV at
stovą Lietuvai Norerną.

Dr. J. Jakšto išvada:
„Kadangi ilš holocausto neišskiriamas ir 

mūsų kraštas, tai ir mūsiškiams istori
kams ir sociologams nederėtų stovėti nuo
šalyje. Tyrinėtojams neturėtų būti sekti
nais vadovais tie, kurie su pagieža atsilie
pia apie holocausto tyrinėjdimius ir net pik
tinasi jų kėlimu į viešumą“.

LIETUVOJE
SVETIMOMIS KALBOMIS

„Iskusstvo“ leidyklos rusų kalba išleis
tame vienaveiksmių dramų rinkinyje at
spausdinta Kazio Sajos komedija „Melų 
diena“.

Ukrainos leidykla „Veselka“ 65.000 egz. 
tiražu išleido Vytautės Žilinskaitės pasakų 
knygą vaikiams „Mikė milžinas“.

„Molodaja gvardija“ leidykla 100.000 
egz. tiražu išleido Eduardo Mieželaičio ei
lėraščių knygą „Mano Itakė“.

„Mūsų debiutantai“ rinkinyje šalia kitų 
pjesių atspausdinta ir Vytauto Girdzijaus
ko „Niko įšventė“ rusų kalba.

Skcdtųtvju fališkai
VISIŠKAI PRITARIU IR REMIU

. Perskaitęs jūsų vedamojo savaitraščio 
„Europos Lietuvio“ Nr. 30 straipsnį „Pa
galbos kovojantiems“, priėjau išvados, kad 
pats 'aukščiausias laikais, po daugiau kaip 
30 metų, iš naujo įsteigti tokią instituciją 
prie Britanijos Lietuvių S-gos su jūsų pa
minėtu uždaviniu ir tikslais.

Man pačiam teko jaudintis, įklausantis 
iškraipytų žinių per radiją, televiziją ir 
spaudą.

Būtų labai džiugu, jei kas nors visa tai 
išaiškintų britų vadovaujančioms spaudos 
institucijoms, perduodančioms žiniiais ang
lų visuomenei.

Nesistengdamas kartoti straipsnio min
čių, aš įtik norėčiau pasakyti, kad visiškai 
pritariu iškeltajiali minčiai ir pasižadu kas 
metai paremti tokią instituciją vienos sa
vaitės pensija — £20 ir pradžiai čia pri
dedu £20 čekį.

Taip pat tikiu, kad ši jūsų mintis ras 
pritarimo ir 'kitų Britanijos lietuvių išei
vių tarpe. Sėkmės.

Kazimieras Šova

AR NEVERTĖTŲ ĮSTEIGTI LONDONE 
KULTŪROS ŽURNALO „VAKARAI“?

Ligšdol Londone ėjęs „Europos Lietuvis“ 
nuo 1947 metų atliko labai reikšmingą 
darbą. Pinmi'au'siia jis buvo geras informa
cijos šaltinis, nušviečiąs visų lietuvių gy
venimą Anglijoje, Vokietijoje ir kiltuose 
vakarų Europos kraštuose.

Bet laikas bėga savo tėkme, ir jo nega
lima sulaikyti. Taigi visi 'senstame, o nau
joji karta, gimusi Anglijoj ir kituose va
karų Europos kraštuose, lietuvių kalbą 
jau 'mažai vartoja, arba visai pamiršo. Ky
la 'klausimas, kaip ilgai ištesėsime išlaiky
ti lietuvišką spaudą, ypač žiūrint ateities 
akimis?

Mano galva, ar nereikėtų eiti evoliuci
jos keliu ir daryti nors šiokių tokių nau
jovių? Jei „Europos Lietuvis“ kasmet vis 
netenka dalies skaitytojų (aiSkui, dėl se
natvės arba mirties), tai jis negali ilgai fi
nansiškai būti pajėgus, ir jo dienos gali 
būti greitai suskaitytos, šiuo atveju ar ne
vertėtų šalia jo dar įsteigti nors įtrimėne- 
slnio kultūros žurnalo? Vėliau jis galėtų 
ir dažniau išeiti. Maždaug kokia pusė šio 
žurnalo būtų spausdinama anglų kalba.

Jame būtų talpinami 'straipsniai iš Lietu
vos istorijos, geografijos, nulšviečią ir da
bartinę jos būklę iš politinės bei ekonomi
nės perspektyvos. Taip ipat čia bus deda
mos žinios ir apie lietuvių literatūrą, sie
kiant su ja supažindinti 'angliškai kalban
čią visuomenę, arba tuos lietuvius, kurie 
jau kalba ir galvoja 'angliškai. Čia būtų 
galima spausdinti taip pat mūsų žymesnių 
rašytojų kūrybos vertimai, kaip pavyz
džiui, Putino, Niliūno, Juozo Kėkšto, Hen
riko Nagto, nes šių poetų kūryba duodasi 
lengviau išverčiama į anglų kalbą. Bele
tristika arba Maceinas filosofija, aišku, 
yna kur kas lengviau išversti. Taip pat čia 
bus dedami ir moksliniai straipsniai iš 
biologijos, psichologijas, antropologijos ar
ba kitų mokslo sričių. Nemaža vietos būtų 
skiriama ir lituanistikai ar apskritai ling
vistikai .Tokiu būdu leidžiant šį žurnalą, 
'turėtume didesnį skaitytojų skaičių ir ga
lėtume ilgiau išlaikyti savąją lietuvišką 
egzistenciją.

Česlovas Valdemaras Obcarskas

TREČIAS SIŪLYMAS

Rašau jau tretį kartą tuo pačiu reikalu 
šioje skiltyje. („E. L.“ Nr. 9 1977 m. ir šių 
mėtų Nr. 17) ir dar kairtą įsiūlau tuojiau 
sudaryti tarp tautinį komitetą, šaukti Sta- 
lino-Berijos aukų 'suvažiavimą. Šaukti jį 
dar šiais metais Londone. Painformuota 
pasaulyje pasklidusias komunizmo 'aukas 
apie BBC 'televizijos paruoštą ir rodytą 
filmą apie kazokų grąžinimą ir reikalauti, 
kad filmais būtų rodomas ir Amerikos kon
tinente, įskaitant ir Lotynų Ameriką. Et
ninės grupės turi suburtom jėgom tai rei
kalauti.

Tik nedelskime, nes išeivija dideliais 
kiekiais traukiasi į amžinybę, nusinešda
ma 'su savim daug svarbios medžiagos.

„Holocaust“ ateina į D. Britaniją, tur 
būt, ir į Europą. Amerikos lietuvių spau
da ir veiksniai pasiteisino, kad filmo ro
dymas ten juos užklupo netikėtai ir nega
lėjo suorganizuoti tinkamo protesto. Bet 
ar mes galėsim taip pat teisintis?

Siūlau taip pat veržtis į komitetą Jaltos 
aukoms paminklui statyti ir jame aktyviai 
veikti .Manau, Iten būtų progų balsiai mū
sų reikalu pakalbėti.

V-s

KAI KURIŲ KNYGŲ LIKIMAS

Ka's skaitė M. M. Mykolaitytės-Slavėnie- 
nės „Putinais maino atsiminimuose“, dar 
gal atsimena pasakojimą, kaip Ignas šei
nius atidavęs prakurams V. Mykolaičio- 
Putino jam dovanotus dedikuotus „Altorių 
šešėly“ visus tris tomus.

Tokio likimo susįlaulkią, tur būt, nema
ža 'knygų. Štai „Literatūra iir menas“ raišo:

„Makulatūros 'supirkimo punkto darbuo
tojai pasakojai, kad sykį vienas berniūkš
tis atnešė jiems gerą šūsnį popierių, kaž
kokių raštų, geisdamas įsigyti knygą ilš se
rijos „Drąsiųjų kėliai“. .■ Makulatūrininkai 
daug negalvoję nupirko,. o n ainiuose ber
niuko tėvas apsižiūrėjo, kad dingo jo di
sertacija

„Griaudami apleistą, jau negyvenamą ' 
vienkiemį, kurio šeimininkai persikėlė į 
gyvenvietę, melioratoriai vertė visokį 
šlamštą į duobę. Staiga vienas sąvartose - 
pastebėjo knygas. Pakėlė, pavartė.-Tai-bu-- 
vo vienas pirmųjų L. Ivinskio „Kalendo
riui“ leidimų.

KELI FAKTAI APIE UOGAS

Vitamino C daugiausia žemuogėse, var- 
voruose, spanguolėse, P — spanguolėse, K 
— žemuogėse, PP — gervuogėse, avietėse, 
mėlynėse.

Mineralinių medžiagų daugiausia turi 
žemuogės ir bruknės — 100 g šių uogų ran
dama 15-20 mg žmogaus organizmui' priei
namos geležies, ko užtenka net augančio 
organizmo poreikiams patenkinti. Avietės 
ir mėlynės geležies turi mažiau negu žem
uogės, bet daugiau negu citrusiniai, arba 
vynuogės.

Miško avietės labai turtingos fosforo 
junginiais — jos pralenkia citrusinius, vy
nuoges ir mūsų krašto kultūrines uogas.

(„Tiesa“)

MIRĖ VILNIAUS „ELTOS“ 
DIREKTORIUS

Vilniuje mirė vilniškės „Eltos“ (telegra
mų agentūros) direktorius Donatas Rodą, 
tai įstaigai vadovavęs nuo 1953 m., už ge
rą pareigų ėjimą buvęs 'apdovanotas me
daliais ir nusipelniusio kultūros veikėjo 
garbės vardu.

RESPUBLIKINĖS PREMIJOS

Šiemet ypač daug premijų paskirta 
mokslininkams, daugiausia vis už kolekty
vinius darbus (vadovėlius, monografijas, 
išradimus ar jų pritaikymą). Premijas 
taip pat gavo dvi melžėjas, trys 'kiaulių gė
rėjos, vienas traktorininkas.

Literatūros ir meno srities premijias ga
vo poetė V. Palčinskaitė už knygą vaikams 
.Karnai, namučiai“, kompozitorius J. Juo- 
zapaitis, dramos teatro dailininkė J. Ma
linauskaitė, artistas V. Paukštė, skulpto
rius K. Patamsis ir dailininkas vitnažistas 
A. Stoškus.

„HOLOCAUST“ FILMĄ RODYS 14 
VALSTYBIŲ

Ligi šiol tik JAV rodytas kontroversinis 
filmas apie žydų žudymą Varšuvos gete 
jau esąs parduotas keturiolikai valstybių.

Kaip jau buvo rašyta, filme rodoma, 
kad tarne žudyme dalyvavę ir lietuviški 
SS daliniai.
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AUKOS
Spaudos reikalams aukojo:
V. Akelaitis — $10.00, L. Mačionienė — 

5.00 sv., S. Ūsas — 0.50 sv.
Ačiū.

TAUTOS FONDUI AUKOJO:
J. Glemža (Vokietija) — 10 svarų.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Eidukevičius Albinas-Bro- 

niius, sūnus Andriaus, gimęs apie 1917 m. 
Gražiškių vis., Vilkaviškio apskr. Ieško 
sūnus Valentinas, gyv. Lietuvoje.

Žinantieji prašomi pranešti šiuo adre
su: M. Mockienė, 86 Radbourne Str., Der
by DE3 3BU.

Anksčiau gyvenusį Norvegijoje, o dabar 
Anglijoje ALFONSĄ ŠEDUIKĮ paieško 
draugas .

Atsiliepti šiuo adresu:
Mr. Povilas Zuika, 2350 Nes Hedmark, 

Granlien Pensioned, NORWAY.

SVEIKINIMAS
Sesuo Regina Paeis, Benediktinų vienuo

lynas, 75, Wiallace Road, Bedford, NH 
03102, USA, sveikina „E. L.“ skaitytojus ir 
sako, kad vienuolynas yra gražioje vieto
je. Laukia lietuvaičių geram darbui.

LONDONAS

EKSKURSIJA IŠ LONDONO
Londoniškiai kviečiami užsirašyti į eks

kursiją autobusu, kuri vyks į sąskrydį 
Wolverhamptone. Užsirašyti galima Liet. 
Namuose pas A. Žukauską — tel. 727-2470, 
pas S. Kasparą — tel. 980-8159 ir pas B. 
Butrimą —tel. 368-4400.

Autobusas nuo liet, bažnyčios išvyksta 2 
vai. p. p., o nuo Lietuvių Namų — 2.30 
vai. Kelionė ten ir atgal kainuos 3.50 sv.

PENSININKAMS
Nuo rugsėjo 4 d. Londono pašto įstaigos 

pradės išdavinėti pensininkams nernoka- 
mus bilietus autobusais važinėti, vieton 
turimų, .kurie nustos galios.

Naujiems bilietams gauti reikia turėti 
dvi fotografijas (dydis kaip pasui). Todėl 
patartina1 apsirūpinti fotografijomis tuoj 
pat.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Valerijus Tokeris su žmona Raja Klei- 

naiilte, Izraelio piliečiai, prieš 5 metus emi
gravę iš Lietuvos, lankėsi Lietuvių Na
muose. Pasakojo apie gyvenimo sąlygas 
savo valstybėje ir neįprastą klimatą. Abu 
yra gimę pokarinėje Lietuvoje iir gerai, kal
ba lietuviškai. V. Tokeriis yra išėjęs arch:,- 
tėktūros mokslus Vilniuje, Raja — Kauno 
politechnikos institute.

BRIEDŽIŲ ŠEIMŲ KELIONĖS
„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad londoniš- 

kis Antanais Briedis į Pasaulio lietuvių 
dienas tavo atvykęs su visa šeima. Apsi
lankęs „Tėv. Žiburiuose“, papasakojo apie 
lietuvių gyvenimą Britanijoje, kuris esąs 
prastesnis kaip Kanadoje.

Kanadoje ir JAV jis numetąs praleisti 4 
savaites.

NOTTINGHAMAS
PAULIUS VI SU LIETUVIAIS

Rugpiūčio 27 d. tuojau po 11.15 vai. pa
maldų Židinyje girdėsime velionio popie
žiaus Pauliaus VI kalbas lietuviams ir 
matysime jo rinktinius vaizdus įsu lietu
viais. Taip pagerbsime ir Lietuvos K. Baž
nyčios vyriausią Vairininką, budėjusį jos 
sargyboje 15 metų.

DERBYĮ

EKSKURSIJA Į SĄSKRYDĮ
Rugsėjo 2 d. DBLS-gos Derby skyrius 

rengia ekskursiją į tradicinį DBLS-gos są
skrydį, kuris šiais metais įvyksta Wolver- 
hamiptone.

Rudens Sąskrydis
Rugsėjo 2 d., šeštadienį, Civic Hali salėje, 

North Street, Wolverhamptone bus sąskrydis.
Pradžia 7 vai. vak.

Programoj dalyvaus estradinė dainininkė 
Violeta Rakauskaitė, solistas Justas černis, 
Wolverhamptono ir Londono tautinių šokių 
grupės.

Po meninės programos — šokiai, grojant 
Dragūno orkestrui, iki 1 vai. nakties.
Į sąskrydį kviečiami visi iš Anglijos, Škotijos 
ir Valijos.

Ekskursija išvyksta nuo „Duke of 
York“ viešbučio, Burton Rd., Derby, 4.30 
vai. p. p. labai punktualiai1. Ekskursijos 
mokestis 2 sv. asmeniui.

šiuo reikalu jokie atskiri pranešimai 
nebus siuntinėjami, todėl turime pažymė
ti, kad norintieji ekskursijoje dalyvauti, 
prašomi viršminėtą dieną atvykti tiesiog 
prie mašinos. Kadangi nebus žinoma, kas 
vyksta, todėl išvažiuosime labai punktua
liai.

Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONAS
VISI Į 1VOLVERHAMPTONĄ

šdštadienį, rugsėjo 2 d. Wolverhampto- 
no miesto centre Civic Hall salėje vyksta 
visuotinis DBLS Sąjungos sąskrydis.

Programoje dalyvaus estradinė daini
ninkė Violeta Rakauskaitė ir solistas Jus
tas Černis. Taip pat dalyvauja Londono ir 
vietinė taut, šokių grupės. Veiks šiltų ir 
šaltų užkandžių barai iki 12 vai.

Į šventės atidarymą atvyksta miesto 
burmistras, todėl pradžia .punktualiai 7 
vai. vak. Po meninės programos — šokiai, 
grojant Dragūno orkestrui — iki 1 vai. ry
to.

Skyriaus valdyba

BRADFORDAS
IŠVYKA Į SĄSKRYDĮ 
WOLVERHAMPTONE

šeštadienį, rugsėjo 2 d. rengiame išvyką 
į Wolverhamptone rengiamą LIETUVIŲ 

SĄSKRYDĮ. Autobuse dar yra vietų.
Norintieji važiuoti užsirašo pas A. Traš

kų ar S. Grybą.
Klubo valdybos sekretorius

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į WOLVERIIAMPTONĄ
Rugsėjo 2 d. Gloucesterio-Stroud DBLS 

skyrius .rengia ekskursiją į Woiverhamp- 
įtoną .Iš Gloucesterio nuo ukrainiečių klu
bo būstinės autobusas išvyksta 3.30 vai., 
o iš Stroudo miesto išvyksta 3.30 vai. Tad 
prašome nesivėluoti.

Skyriaus valdyba

LEIGH

NARIŲ SUSIRINKIMAS
DBLS Leigh skyrius kviečia narių susi

rinkimą ,kuris įvyks rugpiūčio 26 d. 7 vai. 
p. p. White Lion Hotel, Leigh Rd., Leigh. 
Bus svarstomi visi skyriaus einamieji rei
kalai. Narius ir visus prijaučiančius pra
šome kuo skiaiitlingiau dalyvauti.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
šeštadienį, rugpiūčio 26 d. 6 vai. vak. 

Manchesterio lietuvių klube įvyks ketvir
tasis Draugijos šių .metų susirinkamas. Vi
si lietuviai filatelistai yra kviečiami štame 
suisirinkiime dalyvauti. Programoje visų 
narių pasirodymo vakaras. Draugijos val
dyba primena nariams atsinešti po du la
pus Iš savo pašto ženklų rinkinių vakaro 
parodai.

ATŠVENTĖ SIDABRINES
Rugpiūčio 12 d. Albertas ir Karmelina 

Vigelskiai 'atšventė 'savo vedybinio gyveni
mo 25 metų -sidabrinį jubiliejų, .kurio pa
minėjimas įvyko M. L. S. klube, dalyvau
jant daugiau kaip 50 žmonių. Svečiai jiems 
sunešė daug gražių dovanų ir palinkėjo 
gražios ir laimingos kloties ateityje.

Vaišių .stalus, 'kuriuos gražiai parengė 
R. Navickienė ir T. Jaloveckienė, palaimi
no kun. V. Kamaitis.

Ta proga savo nariui ir jo šeimai nuo
širdžius linkėjimus ilširei'kė M. L. S. klubo 
pirm. V. Kupstys ir ramovėnų pirm. K. 
Murauskas bei eilė draugų ir pažįstamų. 
Vėliau buvo perplautas jubiliejinis tortas. 
Pobūvį nufilmavo L. F. R. darbuotojas J. 
Verbickas.

Šilą išimtinai garbinga sukakties proga 

visi nuoširdžiai sveikiname V. ir K. Vi- 
gelškus ir linkime laimingo ir gražaus ve
dybinio gyvenimo ateityje, o taip pat su
laukti ir auksinio jubiliejaus.

A. P-kis

IŠVYKO Į LIETUVIŲ KALBOS KURSUS
„Šiaurinės Anglijos Lietuvių Biuletenis“ 

Nr. 35 raišo apie Eceles gyvenančių Virbic
kų dukterį:

Virbickų dukrelė Onutė liepos mėn. 6 d. 
išvyko į Lietuvą, 'kur Vilniaus universite
te aitliks lietuvių kalbos šešių savaičių 
kursus. Reikia pastebėti, kad Onutė yra 
susipratusi lietuvaitė, puikiai ©neką lietu
viškai!, visuomet pagelbsti Lietuviškuose 
reikaluose, ir su jos pagalba yra suruošta 
keletas biuletenio pobūvių.

BIRMINGHAMAS
IŠVYKA Į SĄSKRYDĮ

Rugsėjo 2 d. vykstame į tradicinį sąsky- 
dį Wolverhamptone. Autobusas išeina 5.30 
vai. nuo Grand Hotel, Colmore Row.

Prašome registruotis tel. 382-2319.

PADĖKA
DBLS-gos Birminghamo skyrius dėkoja 

p. P. Dragūnui už tvarkymą S. čereškevi- 
čiaus pomirtinio palikimo, ilš kurio -skyrius 
gavo 50 sv.

Skyriaus valdyba

IŠKILIEJI BELGUOS LIETUVIAI IR JŲ 
SVAJONĖS

Mečislovas Sadauskas su grupe estų, lat
vių, baltarusių, ukrainiečių, gruzinų ir ar
mėnų mneo, kultūros ir spaudos darbuoto
jų šią vasarą pakeliavo .po Prancūziją ir 
Belgiją. M. Sadauskui teko susitikti ir su 
užsienio lietuviais, ir apie Belgijoje gyve
nančius „Gitntiajiame krašte“ jis rašo:

Susitilkau su Belgijos lietuviais, daugiau 
ar mažiau žinomais mūsų išeivijos žmonė
mis: Briuselyje — su Eduardu Cinzu1, Lje- 
že — su Stase Baitus ir Brone Gaiiliūte- 
Spi.es.

Rašytojo E. Cinzo šeimoje svečiavausi 
ne vieną valandą, o vis dėlto, atrodo, ne
spėjome išsikalbėti. E. Cinzas (tikroji pa
vardė — Čiužas), kaip „Gimtojo krašto“ 
skaitytojams žinom®, kilęs iš Rietavo 
(įgim. 1924 m.), Belgijoje atsidūrė karo 
metais. Labai myli savo gimtąjį kraštą, 
domisi juo, nepraleidžia progos 'susitikti 
su žmonėmis iš Tarybų Lietuvos. Čia jis 
lankėsi du kartus, palankiai atsiliepia apie 
sparčią gimtinės pažangą.

E. Cinzais savos pažiūros ir savos pozi
cijos, jas jas atvirai ir išsako, mėgsta karš
tai ir drauge tolerantiškai pasiginčyti, pa
diskutuoti su kitokių pažiūrų bei įsitikini
mų žmonėmis, nevengdamas subtiliausių 
'socialinių temų. Kalbėdamasis su- juo, ne
gali nepajusti jo simpatijų pažangioms so
cialistinėmis permainoms, žmonėms, sie
kiantiems gėrio, teisingumo. Tokia E. Cin
zo pozicija ryški ir jo literatūros kūriniuo
se, kurių vieną — romaną „Raudonojo 
arklio vasarai“, išleistą 1975 m., autorius 
padovanojo ralšančiam šias eilutes. Tai 
antrasis iš dviejų E. Cinzo romanų (pir
masis — „Brolio Mykolo gatvė“ — išleis
tas 1972 m.). „Raudonojo arklio vasara“ 
baigiasi epizodu, kuriame figūruoja mote
ris, vardu MOnia. šio personažo vardu au
torius pavadino jau rašomą trečiąjį savo 
romaną — antrojo tęsinį. Rašytojais papa
sakojo, kad jo Svajonė — išleisti knygą 
Vilniuje. Pernai viešėdamas pas mus, jis 
tarėsi dėl apsakymų rinkinio išleidimo. 
Tad netrukus Tarybų Lietuvos Skaitytojai 
plačiau susipažins su E. Cinzo kūryba-.

Tokiia pat ir dainininkės Bronės Gailiū- 
tės-Spies svajonė — parodyti savo meną 
Tarybų Lietuvoje.

— Labai norėčiau padainuota Lietuvos 
scenoje, — kalbėjo ji. — Žinau1, kokia su
pratinga, (išprususi, miela jūsų publika, 
būtų laimė jai koncertuoti...

Skautiškuoju keliu
Stovyklai aukojo:
D. Jelinskas, kun. S. Matulis ir dr. K. 

Valteris po 5 svarus, S. B. Vaitkevičius 3 
sv., M. Ramonas ir P. Veršelis po 1 svarą.

Transportui aukojo D. Jelinskas 10 sva
rų.

Visiems aukojusiems skautiškas ačiū.
s. A. Jakimavičius

ATSIMINIMAI APIE STUTTIIOFO 
STOVYKLĄ

Lietuvių Istorijos draugijos susirinkime 
Čikagoje Mečys Mackevičius skaitė pa
skaitą „Pergyvenimai nacių lageriuose“. 
Jis 1943 m. kovo 26 d. buvo nuvežtas į 
Stutthofą su kiltais suimtaisiais lietuvių 
intelektualiais, kurių dalis ten žuvo (iš vi
so Stutthofe žuvo apie 100 lietuvių). Kai 
kuriems susirgusiems padėjo dr. A. Star
kus. M. Mackevičius taip pat jau ilš lavo
ninės buvo atgabentas su mažomis gyvy
bės žymėmis ir pagydytas, o voromis vo
kiečiams traukiantis paliko nusilpęs prie 
telefono stulpo mirti, tik kariai paėmė pa
vežti.

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

Kai baigsiu mokyklą, įsigysiu vairuoto
jo, motociklo ir traktoriaus teises.

(Iš moksleivių rėžinių)

Iki pasimatymo Belgijoje
ĮSPŪDŽIAI IŠ JUBILIEJINĖS STUDUŲ 

SAVAITĖS

Tai, kad šioji studijų savaitė yra tikrai 
jubiliejinė, pajutome nuo pat jos pradžios. 
Atidarė ją ne vienas, o visas trejetais mo
deratorių. Specialų, kupiną gražių ir gilių 
minčių jubiliejinį sveikinimą atsiuntė jai 
studijų savaičių idėjos iniciatorius profe
sorius Antanas Maceina. Beje, įvadinė sa
vaitės dalis neapsiribojo vien tik sveikini
mais, kaip yra įprasta. Vienas iš trijų šios 
savaitės moderatorių, dr. Kajetonas Če
ginskas, savo įvadiniame žodyje padarė iš
samią studijų savaičių istorijos apžvalgą, 
gana smulkiai apsistojęs ties kiekviena iš 
24 praėjusių. Taigi iš visos atmosferos ga
lima buvo iš karto pajusti, kad daugiau 
kaip 150 žmonių, atvykusių į Freisingo 
miesto aukščiausioje vietoje dunksančius 
kardinolo Doepfnerio rūmus, susirinko ne 
į paprastą, o į savo ketvirties 'amžiaus ju
biliejų atžyminčią studijų savaitę.

Tačiau 'kitas šios savaitės atžymimas 
jubiliejus — Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 60-mečio, — jei ir -buvo šiek 
tiek jaučiamas jos atidarymo metu, tai jau, 
-pirmą -paskaitų dieną iš atmosferos išny
ko visiškai. Prasidėjo ta diena paskaita, 
nagrinėjančia Makso Šelerio meilės filo
sofiją, buvo pratęsta kita, gvildenančia 
Lietuvės kamerinės muzikos raidą bei sto
vį ir pasibaigė akademine, teisės filosofi
jos dvasioje išlaikyta paskaita apie atsa
komybės koncepciją. Tiesa, skaitęs šią pa
skaitą dr. Aleksandras Štromas įvairiais 
būdais bandė susieti savo abstrakčiai -su
formuluotą temą su kai kuriomis jubilie
jinę dvasią labiau atitinkančiomis proble
momis. Savo temos šviesoje ijis šiek tiek 
palietė žydų-lietuvių santykių problema
tiką, kuri dėl ne visiškai supranta-mų prie
žasčių užima šiandieną išeivių -diskusijose 
neproporcingai didelę vietą, o taip pat pa
kalbėjo apie tai, kaip derėtų spręsti atsa
komybės problemą būsimos nepriklauso
mos Lietuvos įstatymuose. Tačiau visa tai 
buvo lyg specialiais įvilkta į paskaitos rū
bą ir nenulėmė nei jos turinio, nei formos. 
O -gailai, kad Studijų savaitės organizato
riai nepaprašė dr. Štromo paskaityti par 
Skaitos, tiesiogiai susietos su jubiliejine 
-savaitės pradžia. Juk iš jo pasisakymų 
spaudoje ir praeitų metų -studijų -savaitė
je įmes žinome, kad jas galėtų tai padaryti 
visiškai sėkmingai.

Jubiliejinė tematika studijų savaitės tri
būnoje pradėjo skambėti 'teiktai jai jau ge
rokai įpusėjus, o būtent trečiadienio vaka
re, kai dr. A. Gerutis diarė pranešimą 'apie 
Lietuvos egzistenciją nepriklausomybės 
sąlygose. Čia neišsiversta ir be -aštresnės 
polemikos, kaa stud. Mečys Landas paprie
kaištavo pranešėjui, kad šis nėra pakan
kamai kritiškas nepriklausomos Lietuvos

Laisvos rankos Kremliui
DĖL TO DRĄSIAI BUVO PULTA 

ČEKOSLOVAKIJA

Zdanekas Mlynaras Dubčeko vyriausy
bės laikais buvo Čekoslovakijos komunis
tų partijos centro komiteto prezidiumo 
(politbiuiro) narys, vienas pagrindinių au
torių programos, kurioje buvo numatyta, 
kokias reformas ten įgyvendinti. 1970 m. 
jis buvo išmestais iš partijos, o praeitais 
metais jam' buvo leista išvažiuoti į Austri
ją. Ten jis parašė atsiminimus, kuriuos 
leidžia Vokietijos leidykla Kcelne.

Sensacingiausias jo atsiminimų pasako
jimas yra ligi šiol niekur neskelbtas daly
kas, kad Brežnevas apsisprendė pulti Če
koslovakiją tik gavęs JAV prezidento 
Johnsono užtikrinimą, jog jis nesikiš.

Dubčekias dr kiti Čekoslovakijos komu
nistų vadai buvo iššaukti į Kremlių, ir 
Brežnevas ten supažindino juos su padė
timi. Brežnevais čekams sakęs, kad Sov. 
Sąjunga būtų ir taip rizikavusi ginti po 
antrojo pasaulinio karo Rytų Europoje už
kariautąsias savo pozicijas, bet prez. John- 
sbno užtikrinimas pašalino bet kokią rizi
ką. Jis paklausė prezidentą, ar JAV tebe- 
pripažįsta Jaltos ir Potsdamo susitarimus, 
'kurdais buvo pasiskirstytos įtakų sferos. 
Johnsonas jam atsakęs, kad JAV tuos su
sitarimus pripažįsta „be jokių sąlygų, kiek 
tai .susiję su Čekoslovakija ir Rumunija", 
bet Jugoslavijos reikalas gali būti spren
džiamais tik pasitarimais. Toks prez. John
sono laiškas 'buvęs gautas rugpiūčio 18 d., 
o po poros dienų į Čekoslovakiją sužygia- 
vo pusės milijono karių armijos.

Norėdamas perkalbėti Čekoslovakijos 
komunistų vadus, Brežnevas sakęs jiems: 
„Ką gi jūs manote, kas jums parodys pa
lankumą? Niekas neatsitiks. Draugas Tilto 
ir draugas Ceausescu pasakys kalbas, taip 
pat 'ir draugas Berlinguer. Tai kas iš to? 
Jūs tikitės Vakarų Europos komunistinių 
sąjūdžių paramos. Bet jie neteko reikšmės 
prieš 50 metų“.

Kremliaus vadai buvo išsikvietę čekų 
vadus rugpiūčio 26 d., kai Čekoslovakija 
jau buvo užimta. Brežnevui ir jo bendrams 
rūpėjo palaužti čekus, kad jie geruoju per
duotų valdžią Maskvos patikėtiniams, pri
tardami okupacijai.

Maskvon čekai buvo nugabenti jau lyg 
ir 'belaisviais. Kai Sov. Sąjunga atsiuntė į 
Čekoslovakiją Varšuvos pakto armijas, 
Dubčekas ir 'kiti vienuolika partijos cen- 

atžvilgiu ir sąmoningai užtušuoja jos mė
giamais savybes.

Ketvirtadienio rytas prasidėjo labai įdo
miu Valterio Banaičio pranešimu, gvilde
nančiu jau Okupuotos Lietuvos egzistenci
jos klausimus. Pranešėjas surinko gausią 
ir apskritai unikalią statistiką, kurią iš
analizavęs įrodė, jog Lietuvos ekonomikos 
vystymasis ne tik nebuvo finansuojamas 
iš TSRS biudžeto, bet kad, atvirkščiai, 
Lietuva nuolatos prisidėdavo prie TSRS 
biudžeto pajiamų skilties. Deja, šis prane
šimas tiek ilgai užtruko, -kad klausimams 
ir aptarimui neliko laiko.

Didelį stud, savaitės dalyvių susidomė
jimą sukėlė St. Lozoraičio jun. ir Tomo 
Venclovos paskaitos. Jomis išsamiau ap
svarstyti buvo net suorganizuoti papildo
mi savaitės posėdžiai. Ryšium su S. Lozo
raičio paskaita buvo plačiai- svarstomos 
Lietuvos valstybingumo tęstinumo trem
tyje problemos, o su Tomo Venclovos — 
Lietuvos tautinės bei valstybinės ateities 
klausimai. Tomo Venclovos atlikta detali 
bei talentinga Lietuvos demografinės pa
dėties ir jos lietuvių tautos etnografinių 
ribų studija susilaukė aukšto savaitės da
lyvių įvertinimo. Buvo vieningai! pagei
dauta šią jo studiją atspausdinti -ir plačiai 
paskelbti.

Kaip ir visada, Studijų Savaitės progra
mos pabaigoje buvo Tėvynės valandėlė, 
kurios metu Tomas Venclova' įspūdingai 
papasakojo -apie Viktorą Petkų, Kazys 
Bradūnas paskaitė pluoštą savo eilėraščių, 
Jonas Jurašas įdomiai prakomentuodamas, 
pademonstravo Niujorke statytų spektak
lių skaidres, šeštadienio vakare sekė 
Muencheno operos teatro solistės Lilijos 
Šukytės koncertas, entuziastiškai, pakiliai 
priimtas publikos, ir baigiamiasis pobūvis 
su 'kukliomis vaišėmis bei šokiais.

Savaitė baigta iškilmingomis pamal
domis, .kurias cdlebravo vyskupas A. 
Deksnys, ir posėdžiu, kuriame 'buvo .aptar
ti jos rezultatai ir priimtas kreipimasis, 
jau anksčiau atspausdintas „E. L.“

Pagalvojus apie šią jubiliejinę studijų 
savaitę ir palyginus ją su keliomis pasta
rosiomis, kuriose teko dalyvauti, susidaro 
įspūdis, kad ankstyvesnėse vyravo jaukes
nė tarpusavio atmosfera ir betarpiškiau 
bendrauta su savaitės dalyviais, Išradin
giau suorganizuotas laisvalaikis. Gal tatai 
apsprendė pačios patalpos, kuriose tuo pat 
metu vyko kilti parengimai ir kuriose tek
davo po 10 vai. vak. laikyti tylos ir išsky
rus šalimais esančias nedidiles klubo pa
talpas, nebuvo įkur susirinkti. O gal tai, 
kald šiais metais palyginti, ne taip gausiai 
dalyvavo jaunimas (net ilš pačibs Vokieti
jos). Kokios priežastys bebūtų, labai norė
tųsi, kad susitikę sekančioj studijų savai
tėj Belgijoj, nepaijustumėme panašių trū
kumų.

V.

tro komiteto .narių buvo partijos būstinė
je. Ten rusų parašiutininkai išlaikė juos 
penkias valandas, atstatę 'automatus. Pa
galiau Dubčeką ir kiltus tris išsivedė kaž
kokie ei viliai, sakydami, kad jie atstovau
ja kažkokiam revoliuciniam tribunolui. 
Tas tribunolais, kaip Mlynarais spėja, būtų 
turėjęs teisti juos, bet Kremlius pakeitė 
nuomonę, matydamas didelį gyventojų par 
sipriešinimą, d r tada nultarė atsigaben ti 
įtuos vadus pas save ir palaužti juos, kad 
pasiduotų ir geruoju 'atsisakytų valdžios. 
Tur būt, matydamas, kad įtikinėjimai ne
labai veiklia, Brežnevais su prilaikomu bal
se verksmu kalbėjęs čekams, kad' jiis visa
da tikėjęs „Saša“ (Aleksandru Du'bčeku), 
kaip geru draugu, bet dabar „mes visi bal
siai nusivylėme juo“, ar jo kalba vis sukė
si apie tai, kad antrojo pasaulinio karo 
metu rusų kareiviai pasiekė Elbės upę, „ir 
nuo to laiko ten yra mūsų siena“.

Brežnevo lįtikinėjimų klausydamaisis, į 
rusų pusę persimetė ir čekų delegacijos 
vadovas prezidentas Liudvikas Svoboda. 
Jis irgi pradėjo sakyti), kad jeigu čekiai et- 
sisakys pasirašyti, ko reikalauja Kremlius, 
tai viskas gali baigtis kraujo praliejimu, 
kuris pareikalautų tūkstančių čekų ir slo
vakų gyvybių. Tad, kad ir nenorom, 'dele
gatai pradėjo pasirašinėti bendrą su rusais 
komunikatą, kuriame pasakyta, kad abi 
pusės siekia ko greičiausios normalizaci
jos ir sutinka, jog Čekoslovakijoje reika
linga palikti Okupacinę kariuomenę, kol to 
tikslo bus pasiekta.

Paskutiniu .akimirksniu' Dubčekais pa
reiškė, kad jis nepasirašysiąs, „tegu jie 
daro su manim, ką tik nori“. Mlynarais ir 
kiti delegacijos nariai įtikinėjo jį, kad nė
ra kiltos išeities. Dubčefcas gavo ramina
mųjų vaistų ir pagaliau pasirašė, kaip 
Mlynaras sako, „minties sprendimą demo
kratinėmis reformoms“.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — rugpiūčio 27 čL, 
12.30 vai., St. Chad's bažn.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 27 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.
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