
Atvirai kalbant PASAI! YJE
Lietuvoje vis daugiau spausdinama at

siminimų bei istorinio (turinio knygų, ku
riose Lietuvos atgimimo ir nepriklauso- 
mybės laikotarpis yra vaizduojamas taip, 
kaip naudinga Maskvai. Net neabejotinų 
Lietuvos patriotų, nepriklausomybės kovo
tojų, kaip dr. J. Basanavičiaus, raistai, ku
riuos jiau minėjome šioje vietoje anksčiau, 
yra taip suredaguoti, kad naujoji karta, 
praeities geriau nepažinusi, būtų prorusiš
kai nuteikta. Taip yra ir su prof. A. Vol
demaro ^atsiminimais“, kuriuos iš NKVD 
archyvų išrausė „švyturys“. Kokios vertės 
gali būti tie atsiminimai, jeigu juos rašė 
buv. Lietuvos min. pirmininkas dr užs. 
reik, ministeris, laikomas NKVD priežiū
roje ar Maskvos kalėjime? Net ir tokiose 
sąlygose parašytas dokumentas spaudoje 
pasirodė su daugtaškiais ir aiškiais pra
leidimais. Tai rodo, (kad kai kurių vietų 
cenzūra nepraleido.

Tokie naštai yra taikomi ne tik Lietuvo
je gyvenančios naujosios kartos protams 
aptemdyti, bet ir propagandai užsienyje. 
Išeivijoje taip pat nuolat priauga naujų 
žmonių, 'kuriems Lietuvos praeitis yra ge
rokai miglota. Todėl jau anksčiau esame 
sakę, ir nekenks tai dar pakartoti, kad iš
eivijoje įgyvenantiems istorikiams tenka 
uždavinys parašyti išsamią to laikotarpio 
.istoriją, o visiems .tiems, kurie prisimena 
nepriklausomybės laikotarpį, — rašyti at
siminimus.

Kitoje vietoje spausdiname Vilniuje iš
leistą M. Meškauskienės atsiminimų re
cenziją. Toje (knygoje, kaip ir keliose anks
čiau išėjusiose (kitose, suminėta visa eilė 
dabar jau mirusių, bet nepriklausomai 
Lietuvai daug nusipelniusių asmenų. Kai 
kurie jų pavaizduoti kaip komunizmo sim- 
patikai ar net sovietinės santvarkos šali
ninkai. Kai .toks melas visą laiką kartoja
mas, deja, kai kas jam patiki.

Kalbėkime atvirai. Lietuvoje, ypač po 
1926 m. perversmo, buvo įsitikinusių de
mokratų ir autoritarinės santvarkos prie
šų. Visomis galimomis priemonėmis jie 
siekė atstatyti 'demokratinę santvarką, bet 
niekad nesidėjo su Lietuvos nepriklauso
mybės priešais.

Per visą nepriklausomybės laikotarpį 
Lietuvos užsienio politika Sov. Sąjungos 
atžvilgiu buvo draugiška. Žurnalistų, ra
šytojų ir profesorių draugiški vizitai į Sov. 
Sąjungą buvo tos politikos išraiška. Spau
dos (atsiliepimai apie Lietuvai draugiškas 
valstybes, vien tik mandagumo požiūriu, 
turėjo būti tokie, kokie normaliai prakti
kuojami .kultūringose tautose. Todėl ne
tenka stebėtis, kad ir lietuviai, grįžę iŠ 
viešnagės, gražiai atsiliepdavo apie Sov. 
Sąjungą.

Dabar Maskvai prireikė pasinaudoti (kai 
kurių mirusių ar nelaisvėje esančių asme
nų tokios rūšies .pareiškimais, kaip įrody
mu, kald nepriklausomos Lietuvos inteli
gentijos atstovai neva rėmę komunistus, 
■buvę Sov. Sąjungos draugai ar nlet prita
rę Lietuvos įjungimui į Sov. Sąjungą. Vi
sa tad reikalinga kaip tariamasis įrodymas, 
jog Lietuva „laisvo apsisprendimo pagrin
du savanoriškai įstojo į TSR Sąjungą“, 
kaip įsakoma 1978. IV. 21 paskelbtoje kon
stitucijoje. Tam pačiam tikslui yna klasto
jama net ir Lietuvos komunistų partijos 
istorija.

Reikia pripažinti, jog net gerai Išmoks
linti naujosios kartos Lietuvos gyventojai, 
kaip štai ir mūsų disidentai, buvo įtikinti, 
(kadi nepriklausomoje Lietuvoje buvo daug 
komunistinei santvarkai palankiai nusitek 
kusios inteligentijos ar kad komunistams 
tarnavo kai kurie Lietuvoje leistieji žur
nalai .ar laikraščiai. Sąmoningai ar nesą
moningai tai kartojama ir išeivijos leidi
niuose. Kaip pavyzdį galima nurodyti la
bai vertingą veikalą, kokis yra Bostone 
anglų kalba išleistoji „Encyclopedia Li- 
tuanica“. Joje, įtur būt, ne vienas straips
nis yra parašytas pasinaudojant sovieti
niais šaltiniais. Straipsnis, kurį šioje vie
toje paminėsime, yra apie Šiauliuose ėju
sį žurnalą „Kultūra“. Apie tą žurnalą in
formacijos yra paimtos iš komunistų ilš- 
prievartautos Lietuvos istorijos .klastoto
jos A. Gaigalaitės knygutės „Kultūros b- 
vės veikla Lietuvoje“, Vilnius, 1961 m. Tuo 
talrpu (ten pat Bostone gyvena ir dirba ži
nomas visuomenės veikėjas Jackus Sonda, 
kuris yra vienas iš buvusių to žurnalo lei
dėjo (Kultūros b-vės) veikėjų. Argi jis 
negalėjo būti paprašytas suteikti objekty
vesnių žinių?

Kremliui svarbu pavaizduoti, kiad Lie
tuvos nepriklausoma valstybė yra tik bur
žuazijos ir Vakarų imperialistų padaras ir

Mielą mūsų poetą Vladą Šlaitą, 
mirus Lietuvoje jo mylimai 
Motutei, giliai užjaučiame

Feliksas Adamonis ir 
Jonas Kuzmickis

LIETUVOS UŽUOJAUTA

Popiežiui Pauliui VI .mirus, atstovas prie 
Šv. Sosto Stasys Lozoraitis, jr. Lietuvos 
vardu išreiškė gilią užuojautą kardinolui 
Carlo Confailonšeri, kardinolų kolegijos 
dekanui. Savo laiške kardinolui dekanui 
atstovas, prisimindamas visus palankumo 
ženklus kenčiančiai Lietuvai, pažymėjo, 
kad už savo nepriklausomybę, už tikybos 
laisvę, už pagrindines žmogaus teises ko
vojanti lietuvių tauta to neužmirš. (E)

DĖL PALIKIMŲ

Sovietų Sąjunga nusavina milijonus 
mūsų palikimų. Surašykime testamentus. 
Nenuskriausdami .artimųjų, sutelkime pa
kankamai lėšų Lietuvos laisvinimui. Todėl 
paskirkiime Tautos Fondui testamentinių 
palikimų. Patarimų kreipkimės šiuo adre
su: Tautos Fondas, 29 West 57;th Street, 
New York, N. Y. 10019. Tel. (212) 752- 
0099. (ELTA)

MIRĖ METROPOLITAS NIKODIMAS

Rugsėjo 5 d. Vatikane, per audijenciją 
pas popiežių Joną Paulių staiga mirė Le
ningrado ir Novgorodo metropolitas Niko- 
dimias. Rusų stačiatikių dvasiškis buvo 48 
mietų amžiaus. Jis atvyko į popiežiaus Pau
liaus laidotuves ir liko Romoje -iki naujo 
popiežiaus inauguracijos. Įėjęs su stačiati- 
kių delegacija į popiežiaus privačią biblio
teką, (kur jo laukė popiežius, jis gavo šir
dies smūgį ir mirė.

Metropolitas Nilkodiimias įstojo į vienuo
lyną 1946 m., būdamas 17 m. amžiaus. Po 
15 metų jis jau buvo arkivyskupu. Jis bu
vo siunčiamas į įvairias konferencijas ir 
dalyvavo Pasaulinėje Bažnyčių Taryboje, 
(kur garsindavo Kremliaus užsienio politi
ką dir (kalbėdavo apie .religijos laisvę Sov. 
Sąjungoje. Dievas neleido jam to pasakyti 
popiežiui.

ITALAI APIE PETKŲ

ASCA, italų žinių agentūra, paskelbė il
gą straipsnį apie VIKTORĄ PETKŲ ir jo 
bylą, pažymėdama, kad jo nuteisimas yra 
dar skaudesnis negu kitų disidentų, nes tai 
padarė svetimieji, okupavę jo tėvynę ir 
pavergę jo tautą. Straipsnyje buvo iškelta 
drąsi Viktoro Petkaus laikysena bylos me
tu ir jo stiprios asmenybės spinduliavimas 
jaunimo tarpe.

Toji pati žinių agentūra išspausdino 
LKB Kronikos paruoštą sąrašą kai kurių 
lietuvių dvasiškių, kurie buvo sovietų nu
žudyti, kalinti ir ištremti. Pažymėtina, ikad 
ši agentūra .aptarnauja visų Italijos diece
zijų ir šiaip katalikišką spaudą, turinčią 
labai didelį tiražą. (ELTA)

PAVOJUS PETKAUS SVEIKATAI

British Amnesty, Amnesty Internacio
nalo Londone leidžiaimas laikraštis (rug
pjūtis 1978) pranešė apie Sovietų teismų 
žiaurius nuosprendžius disidentams. 
Straipsnyje sakoma, kad Viktoras Petkus 
gavo didžiausią bausmę — 15 metų už „an- 
tisovietinę agitaciją dir propagandą“.

A. Ginsburgais, Levko Lukianenko ir 
Viktoras Petkus bus išsiųsti į „specialaus 
režimo“ darbo stovyklą, kuri yra žiauriau
sios bausmės stovykla. Viktoras Petkus, 
kaip ir Anatolij šearanskis, dalį bausmės 
atliks Vladimiro kalėjime, ir tai yna dar 
griežtesnė bausmės forma. Amnesty Inter
nacionalo nuomone, ilgalaikis kalinimas 
tose vietose neišvengiamai pakenks jų 
sveikatai.

ROŽĖ VIKTORUI PETKUI TEISME
Vakarų Berlyno dienraščio koresponden

tas Maskvoje Dietrich Mummendey, kaip 
raišo „Draugas“, paskelbė smulkesnių nuo
trupų apie Viktoro Petkaus teismą.

Kadangi jis pats nėjo į teismo salę, tai 

kad Lietuvos liaudis ir inteligentija visuo
met kovojo dėl amžinų ryšių su Rusija. 
Todėl Kremliaus inspiruoti komunistai sa
vo literatūroje stengiasi pavaizduoti, kad 
kcim.unistinis sąjūdis Lietuvoje turi ilgą 
praeitį, kad Lietuvos komunistų partijai 
priklausė ne tik saujelė kitataučių, bet ir 
daug garbingų lietuvių, ir pagaliau kad 
užsimaskavę komunistai Lietuvoje leido 
legalią spaudą. Visa tuo norima įrodlyti, 
kad komunizmas Lietuvoje turėjo gilias 
šaknis, nors iš ttikro tai yra netiesa.

Todėl išeivija, skaitydama dabar Lietu
voje leidžiamąją spaudą bei literatūrą, tu
ri būti labai apdairi. Dar atsargesni turė
tų būti mūsų publicistai bei kiti plunksnos 
darbininkai, kurie naudojasi abejotinais 
istorijos šaltiniais. Reikia griežtai skinti 
Lietuvos demokratinę opoziciją, kuriai 
priklausė buvę nepriklausomybės kovoto
jai ir nepalaužiami jos šalininkai, po 1926 
m. perversmo siekusieji atstatyti demo
kratinę santvarką, nuo labai negausių tė
vynės išdavikų ar nesusipratėlių, kurie 
tarnavo ar tebetarnauja „nedalomajai“ 
Rusijai .

buvo įtrauktas užlaužtomis rankomis. Ka
dangi jam buvo sufabrikuotas kaltinimas, 
kad esąs homoseksualas, tai buvo net su
rastais toks jaunuolis, kuris sutiko liudyti, 
kad V. Petkus jį suviliojęs.

Viena atėjusi liudyti moteris, baigusi sa
kyti, ką turėjo, išsitraukė raudoną rožę ir 
padėjo prieš V. Petkų, sakydama, kad tai 
yra Lietuvos jaunimo ir tikančiųjų dova
na. Sargybinis pamatė, sugriebė gėlę ir nu- 
rrietė ją moteriai atgal.

Teismo metu V. Petkus visą laiką tylė
jęs.

Lietuvos Helsinkio susitarimams sekti 
grupės narys kun. K. Garuckas pareiškė 
teisme, kad už grupės paruoštuosius doku
mentus jis esąs lygiai tiek pat atsakingas, 
kaip ir V. Petkus. Teisėjas pagrasino, kad 
ir jis galėtų būti nuteistas, o į tai kun. K. 
Garuckas atsakęs: „Aš būčiau laimingas, 
galėdamas mirti priverčiamųjų darbų sto
vykloje, kaip mirė prieš mane trys Lietu
vos vyskupai“.

PASIKEITIMAI VLIKO TARYBOJE

Dr. ANTANAS SKĖRYS atstovauja Lie
tuvos Darbo Federacijai VLIKo taryboje. 
Jam šią vasarą išvykus os New Yorko, at
stovo antrininke VLIKo taryboje Lietu
vos Darbo Federacijia paskyrė ONĄ STRI
MAITIENĘ. Nuo birželio 10 d. O. Strimai
tienė yra VLIKo tarybos pirmininkė.

VYTAUTAS BANELIS, Lietuvos Ūki
ninkų Partijos atstovas VLIKo tarybo
je, išsikėlė į Kanadą. Lietuvos Ūkininkų 
Partija 'savo atstovu VLIKo taryboje pa
skyrė POVILĄ ALIŠAUSKĄ.

STASYS ŽADEIKIS, Lietuvos ūkininkų 
Partijos atstovo .antrininkas, išsikėlė į Či
kagą. Lietuvos Ūkininkų Partija paskyrė 
TEKLĘ PAKNIENĘ -atstovo antrininke 
VLIKo taryboje.

ANTANAS SABALIS, Lietuvių Fronto 
Bičiulių atstovas VLIKo taryboje, prieš 
pustrečių metų buvo išrinktas VLIKo val
dybom Dabar Lietuvių Fronto Bičiuliams 
atstovauti VLIKo taryboje yra paskirtas 
LINAS KOJELIS.

VLIKo /tarybą sudaro VLIKo narių-or- 
ganizacijų po vieną atstovą. Atstovas gali 
turėti savo antrininką (VLIKo statutas, 
29 str.).

VLIKo tarybai pirmininkauja visi tary
bos mariai raidyno eile (statuto 30 str.).

VLIKo (taryba studijuoja ir planuoja 
Lietuvos laisvinimo uždavinius ir jiems 
vykdyti priemones, 'sudaro VLIKo valdy
bą ir prižiūri jos veikimą (statuto 28 str.).

(ELTA)

KARINIS PAJĖGŲ BALANSAS
Kai 1962 m. strateginių studijų institu

tas pirmą kartą paskelbė savo surinktuo
sius duomenis apie Varšuvos pakto kraštų 
ir NATO sąjungos karinių pajėgų balansą, 
tada JAV turėjo Europoje 423.000 karių. 
Dabar jų liko įtik 300.000. Kilti NATO są
jungai priklausantieji kraštai -taip pat yra 
sumažinę savo karines pajėgas, kai kurie 
net iki pusės.

Tuo tarpu Varšuvos pakto kraštai turi 
42 divizijas, ir Sov. Sąjungos divizijos iš 
26 padidėjo iki 31.

Tankų santykio persvara sovietinėje pu
sėje yra 3:1, taktinių lėktuvų 2.5:1. Ligi 
šiol Vakarų kraštų ginklai buvo -pranašes
ni, bet dabar ir Varšuvos pakito 'kraštai 
stipriai modemina savo ginklus. Dabar jų 
priešlėktuvinės raketos, artilerija ir šar
vuočiai yra pranašesni už vakariečių. Va
kariečiai paskubom vejasi — tobulina savo 
ginklus, bet sakoma, kad to maža, dėl to 
pradedama vėl didinti karių Skaičių.

Raminamasi iš dalies tuo, kad Sov. Są
junga didžiąją savo pajėgų dalį yra pri
versta laikyti Kinijos pasienyje (trečdalį 
savo kovos lėktuvų —■ 7.400 — ji laiko 
ten). Dėl to nesitikima, kad ji surizikuotų 
pulti Vakarus. Saugumo 'sumetimais ir su 
Kinija mezgami tampresni ryšiai (JAV 
vyriausybė esanti patenkinta, kad Kinijos 
Hua buvo atvažiavęs į Rumuniją, Jugosla
viją ir Iraną ir pirmuosiuose abiejuose 
kraštuose pasakė anti sovietines kalbas).

Su tam tikra baime žiūrima į tai, kad 
vadinamasis Trečiasis pasaulis pastarai
siais metais .'smarkiai ginkluojasi (pvz., Li
bija turi Kilk 30.000 karių, bet 2.000 tankų). 
Vienus tų 'kraštų ginklais aprūpina JAV, 
Britanija, Prancūzija, kitus Sov. Sąjunga 
ir kiti sovietiniai kraštai. Taigi jei iškiltų 
didesnis susirėmimas kur nors Viduriniuo
siuose Rytuose ar Afrikoje. į jį galėtų bū
ti ir tiesiogiai įtraukti tie kraštai, kurie 
tieikiiia ginklus.

MARIJA ŠULSKIENĖ VADOVAVO 
EITYNĖMS

„The Boston Herald“, „The Chicago Sun- 
Times“ ir kai kurie kiti JAV laikraščiai 
išprašė Putinamo vienuolių mergaičių sto
vyklos demonstraciją.

Šimtais tautiniais drabužiais apsirengu
sių mergaičių žygiavo Brattleboro, Vt„ 
miestelio gatve, žygiuodiamos dainavo, šo
ko ir verkė sovietų kalinamojo Viktoro 
Petkaus intencija.

Demonstracijai vadovavo Simo Kudir
kos motina Marija šulskienė, kuriai V. 
Petkus ir keli rusų disidentai padėjo rū
pintis sūnaus išlaisvinimu.

Rusai apie Lietuvos reikalus
Lietuva išsikovos sau nepriklausomybę.

— pasakė Tomais Venclova pasikalbėjime 
su rusų emigrantų laiilkrašdo „Russkaja 
Mysl“ korespondentu, ir tie žodžiai buvo 
atspausdinti straipsnio antraštėje (1978. 
VIII. 17 d.). Jis pasakė, kad Vakaruose ir 
rusų tarpe neperdiaug tėra žinoma apie 
Lietuvą, dalinai gal dėl to, kad lietuvių 
kalba — viena iš sunkiausių. Gal dar ir 
dėl to, kad lietuviai yra uždaro būdo ir jie 
neviisuomiet mėgsta kalbėti apie savo rei
kalus svetimtaučiams.

Padėtis šiuo metu Lietuvoje yra labai 
rimta ir įdomi. Lietuva, demokratinio są
jūdžio požiūriu, yra viena iš įdomiausių 
respublikų Sov. Sąjungoje. Lietuva turi 
didelę ir rimtą rezistencijos tradiciją. Lie
tuva buvo nepriklausoma respublika nuo 
1918 iki 1940 mietų, ir po to ji buvo Sov. 
Sąjungos prisijungta, vėliau vokiečių oku
puota. Vokiečių okupacijos pradžioje bu
vo bandyta atstatyt! Lietuvos nepriklau
somybę, kurią vokiečiai tuoj pat sužlug
dė. 1944 m. vėl grįžo sovietų kariuomenė. 
Lietuvos prijungimo prie Sov. Sąjungos 
nepripažįsta dauguma pasaulio valstybių. 
Gal tai atrodo keista, bet pasaulyje egzis
tuoja nepriklausomos Lietuvos pasiunti
nybės, kurios yra Lietuvos valstybingumo 
gyvu simboliu. ,

Lietuvoje mes mažai žinojome apie lie
tuvių išeiviją, nors šiek tiek žinojome. Ji 
yra labai didelė ir galinga. Man net atro
do, kad santykyje su Lietuvos didumu, ji 
yra stipresnė negu rusų emigracija santy
kyje su Rusija. Užsienyje leidžiama dau
gybė laikraščių, žurnalų ir knygų lietuvių 
kalba .

Atmintis apie Lietuvos nepriklausomy
bę negali 'būti ištrinta iš tautos sąmonės. 
Pastaraisiais laikais įvyko labai stebėtinas 
dalykas — lietuvių savilaida laikraščių 
skaičiumi pralenkė bet kurią kitą Sov. Są
jungoje. Dabar išeina nemažiau septynių 
laikraščių. Pirmoji tai Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. Labai įdomus žurna
las „Aušra“. Esama ir kitų žurnalų, kurie 
lyg ir atstovauja įvairių srovių atžaloms. 
Tarp jų dažnai vyksta diskusijos. Visa 
Lietuvos savilaida yra gaunama Vakaruo
se, čia jii naujai išleidžiama, per radiją

Septynios DIENOS
— Rumunijos saugumo pareigūnui gen. 

Pacepali' pabėgus į Vakarus, iš to krašto 
saugumo policijos atleista bent 12 aukštų 
pareigūnų. Pastaruoju laiku taip pat bu
vo suimti gen. Luchian, pasų ir vizų de
partamento direktorius ir gen-. Tincu, mi
nėtų departamentų direktorius. Vid. reik. 
min. T. Coman atleistas iš pareigų.

— Rytų Vokietijos pulk. Įeit. Sigmund 
Jen ir rusų pulk. Valerij Bykovskij, priėš 
savaitę raketoje nuskridę į Sovietų erd
vės stotį, laimingai grįžo į žemę. Prieš tai 
panašią kelionę su rusais buvo atlikę Len
kijos ir Čekoslovakijos karininkai.

— Monsūno liūtys šiaurės Indijoje pada
rė neapskaičiuojamų nuostolių. Patvinus 
Jamuna upei, apie 200 tūk-st. gyventojų 
Delhi mieste turėjo būti iškelta į aukštes
nius rajonus. Potvynis yra apsėmęs apie 
120 kaimų. Kitose vietose nukentėjo diau- 
giau negu 'milijonas gyventojų, tūkstančiai 
paskendo. Žuvo daug gyvulių ir derliaus.

— Rodezijos keleivinis lėktuvas, skridęs 
iš Kari'bos į Salisbury, dėl nežinomų prie
žasčių nukrito negrų partizanų rajone. Iš 
lėktuve buvusių 56 žmonių po katastrofos 
18 buvo sužeisti.Atėję partizanai dešimtį 
išsigelbėjusių sušaudė. Trims pavyko pa
bėgti.

— Sov. Sąjunga pareiškė protestą D. 
Britanijai dėl incidento jūroje praeitą mė
nesį. Britų laivyno laivas netyčia apšau
dė Sovietų karo laivą „Smolny“.

— Po ilgą laiką trukusių riaušių Irano 
miestuose, rugsėjo 4 d., švenčiant musul
monų metinę šventę Ramadaną, tūkstan
čiai demonstrantų Teherano gatvėse dali
no gėles kariams ir policininkams, prižiū
rėjusiems 'tvarką sostinės gatvėse. Pamal
dos buvo laikomos atvirame ore. Po pa
maldų įtikintieji žygiavo su plakatais, rei
kalaudami paleisti iš kalėjimo religinį vei
kėją Aj atolą Chomeinį.

— Portugalijoje yra sudarytas neparti
nis ministerių kabinetais, kuriame iš 15 mi- 
nisterių septyni yra inžinieriai ir tik trys 
teisininkai. Kiti — kariškiai ir įvairūs spe
cialistai.

— Po sėkmingos kelionės į Rumuniją, 
Jugoslaviją ir Iraną pirm. Hua Kuo-feng 
grįžo į Kiniją. Peking© aerodrome jį suti
ko partijos lyderiai ir valdžios atstovai'.

— Prez. Carterio kvietimu į JAV atvyko 
Izraelio man. pirm. Begin ir Egipto prez. 
Sadat. Amerikos prezidento rezidencijoje 
Camp David jie derasi dėl taikos Vid. Ry
tuose. Sovietų dienraštis „Pravda“ atžymė
jo derybų pradžią puolimu priėš JAV-bes 
už ginklų tiekimą Vid. Rytams. 

perduodama laitgal į Lietuvą, ir tokiu būdu 
ji grįžta į Lietuvą labai išplėstu pavidalu.

Papasakojęs krikščionybės ir kataliky
bės reikšmę Lietuvos .atgimimo sąjūdyje, 
Tomas Venclova 'pažymėjo, jog jis yra įsi
tikinęs, kad Lietuva išsikovos sau nepri
klausomybę. Lieka tik laiko klausimas.

Kiek plačiau Tomas Venclova sustojo 
ties santykių 'su rusais Mausimu. „Santy
kiai su rusais — rimta problema ir mums 
laibai svarbi“, — pasakė T. Venclovai.

Kova dėl nepriklausomybės ir prieš re
liginę priespaudą, tai kova prieš sovietiza
ciją. Bet Lietuvoje eina netik sovietizaci
ja, bet ir tam 'tikrame laipsnyje — rusifi
kacija, nors ji yna silpnesnė, negu, pavyz
džiui, Ukrainoje. Ta kova veda prie žy
maus įtempimo tarp lietuvių ir rusų. To
kia pat padėtis buvo senoje Rusijos im
perijoje. Bet šiuo metu visos tos istorinės 
sąskaitos yra lyg ir peržiūrimos, ir van
denskyra eina ne tarp tautų, bet tarp san
tvarkos ir deomkratinių pajėgų, kurios ga
li priklaulsyti įvairioms tautoms. Lietuvos 
Katalikų Kronikia sveikino Sacharovą ir 
Solženicyną. Rusas tikintysis Sergejus Ko
valevas buvo, ifcaiip žinoma, areštuotas ir 
teistas Vilniuje ir gavo dešimtį metų (ap
kaltintas, mano nuomone, neteisingai, kad 
platino lietuvių katalikų Kroniką. Pate 
Sacharovo 'atvykimas į Kovaliovo teismą 
buvo nepaprastai svarbus įvykis Lietuvos 
istorijoje. Ta byla prisidėjo sustiprinti 
jausmą, kad šiais laikais rusams ir lietu
viams reikia kovoti dėl to paties reikalo.

Pasikalbėjimo pabaigoje T. Venclova 
papasakojo apie lietuvių Helsinkio gru

pės veiklą ir apie nukentėjusius Lietuvos 
laisvės kovotojus — Viktorą Petkų ir Balį 
Gajauską, kurie yra nubausti labai sun
kiomis bausmėmis.

NAUJA ČEMPIONĖ
Penkiolikmetė Vilniaus moksleivė Lina 

Kačiušytė Vak. Berlyne vykusiose plauki
mo pirmenybėse, 200 m krūtine plauki
muose, laimėjo pasaulinį rekordą — 2 min. 
31,42 sek. Britų spauda, pranešdama apie 
šį lietuvaitės laimėjimą, pažymi, kad Bri
tų rekordas, kurį pasiekė Debbie, buvo 2 
min’. 35,64 sek.

— Prof. Bruno Pontecorvo, atomų ener
gijos mokslininkas, 1950 m. pabėgęs į Sov. 
Sąjungą, rugsėjo 6 d. atvyko į savo gimtą
jį kraštą. Jis dalyvaus tarptautinėje moks
lininkų konferencijoje, Ramoje. Jis yra 
dirbęs HarweUio branduolinės energijos 
tyrimo laboratorijoje, Anglijoje, bet dabar 
pareiškė spaudos atstovams: „Aš niekad 
nedirbau prie atominių, ar vandenilio, ar 
bet kokių kitų bombų gamybos“.

— Žmogaus teisių eunopėjinis teismas 
Straizburge nusprendė, ikad valstybinis pri
vačių asmenų sekimas, kontroliuojant te
lefoninius pasikalbėjimus ir cenzūruojant 
korespondenciją, neprieštarauja Europos 
Žmogaus teisių konvencijai.

— Vokietijoje ieškomi Duesseldorfe poli
cijos nušauto teroristo 1 Willy Peter Stol 
bendrininkai, kurie yra (įtariami nušovę 
prokurorą dr. Siegfried ą Bubiacką, dr. 
Schleyrį ir kt.

— JAV prekybos atstovas Maskvoje 
Francis Crawford buvo nuteistas Sovietų 
teisme sąlyginiai penkiems metams darbo 
stovyklos už tariamą pinigų keitimą juo
doje rinkoje. Kaltinamasis paneigė kaltę.

— D. Britanijos min. pirm. J. Callaghan 
paneigė gandus, kad šį rudenį bus par
lamento rinkimai. Britanijos parlamento 
kadencija baigiasi 1979 metais.

— Amerikos keleivinių lėktuvų bendro
vė , PAN AM“ paskelbė, kad sustabdys sa
vo linijas į Maskvą, Belgradą, Budapeštą, 
lEiukareštą ir Prahą. Lėktuvai skraidys 
tik j Varšuvą.
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Pogrindininkės memuarai
M. Meškauskienės „Ateities viltys“

Memuarinė literatūra yra įdomi ir ne 
kartą skaitoma kaiįp nuotykių romanas, 
jei jos autorius yra muistęsis stambesnių 
įvykių maišatyje ir objektyviai paliudija 
bei išryškina tų įvykių priežastis bei pa
darinius. Atsiminimų knygos centrą pa
prastai sudaro pats autorius ir juo jo as
menybė turtingesnė bei patikimesnė, juo 
jo atsimlinimai vertingesni ir naudingesni.

Tačiau būtina, kad atsiminimų autorius 
būtų atviras, teisingas, kad neiškraipytų 
net jam nemalonių faktų, atskleistų au
tentišką aprašomų asmenų — draugų ar 
priešų — charakterį, neperkraudamas sub
jektyviais samprotavimais ir nepagrįstais 
spėliojimais.

Po H. Korsakienės „Susitikimų“ litera
tūrinių atsiminimų šiais metais Vilniaus 
„Vagos“ leidykla išleido ilgametės komu
nistės Michalinos Navikaitės Meškauskie
nės „Ateities vilčių“ memuarus, kurie įdo
mūs tuo, kad liečia komunistų veiklą Lie
tuvoje 1930-1935 m. bėgyje: autorė per
žvelgia 5 metus, praleistus Ukmergės, 
Šiaulių, Bajorų bei Kauno kalėjimuose, ir 
pirmuosius metus laisvėje, tęsiant komu
nistinę veiklą pogrindyje.

Autorė ir jos įsitikinimai
Gimusi 1907 m. vasario 16 d. Uosinėje, 

Marijampolės apskr., mokėsi Marijampo
lės gimnazijoje, o nuo 1925 m. Kauno uni
versiteto teisių fakultete. Aktyviai daly
vaudama aušrininkų or-je, o vėliau eserų 
(maksimalistų) ir komunistų partijoje, 
buvo suimta ar 1928 m. nuteista 16 metų 
kalėti. Arogantiškai atsisakiusi parašyti 
malonės prašymą, kad nereikėtų atsisaky
ti pogrindinės veiklos, amnestijos suma
žintą (bausmę iki 8 metų atliko keliuose 
kalėjimuose. 1935 m. išleista į laisvę, par
tijos įsakymu organizavo „antifalšistinrilo“ 
„Literatūros“ žurnalo leidimą. Sovietams 
okupavus Lietuvą, aktyviai dirbo aukš
čiausiose komunistų įstaigose, kol 1961 m. 
pasitraukė į pensiją.

M. Mėškausfcienė, nuo 1930 m. tvirtai 
įsitikinusi, kad ,jkomunistų -partija... yra 
vienintelė, kuri teisingai aiškina ir verti
na visus istorinius reiškinius, mato ir su
pranta kapitalizmo vystymosi etapus, jo 
žuvimą ir darbininkų klasės laimėjimą“ 
(12 p.), savaime aišku, negalėjo būti ob
jektyvi: 'ji neapkentė ne tik esero K. Bo
rutos, -bet ir visos ,ąnteligenščinos“, „su
puvusių“ jos 'viršūnių ir -tvirtai tikėjo tu
rinti dirbti revoliucinį darbą, nes to reika
lauja „viskas: žuvusieji, likusieji kalėji
muose, ten praleista jaunystė — visa Lie
tuva“ (153 p.).

Įdomios -autorės kalėjimo draugės, įro
dančios mūsų spaudoje keliamus ginčus 
dėl žydų vaidmens, Skleidžiant nepr. Lie
tuvoje komunizmą. Štai jų keletas: Liuba 
Levinaitė, Geze Glezerytė, Sonia Rapopor- 
taltė, Chaja Rozentalytė, Ženė Greiferber- 
gienė, -jos sesuo Mima Frankaitė, Mani 
Chodosaitė ir k.

Lietuvos kalėjime autorė jautėsi nepaly
ginti geria-u nei lietuviai, vėliau išvežti į 
Gulago pragarą: Bajorų „kalėjimo virši
ninkas buvo neblogas žmogus. Man, kaip 
ir kitoms sergančioms mergaitėms, leido 

ilgiau apbūti kieme. Neretai jis atnešdavo 
kokią nors įdomesnę... knygą“ (43 p.). Jos 
prašomas, perkeldino ją į Kauną.

Partijos įsakymas
M. Meškauskienė, 1935 m. išleista į lais

vę, dar net nep-asilsėjusi („partija negalin
ti man sudaryti sąlygų kur nors pasigydyt, 
pasilsėt“) partijos pavedimu imasi organi
zuoti legalų „antifašistinį“ žurnalą. Per 8 
kalėjimo metus atitrūkusi nuo realaus gy
venimo, negali suprasti nei savo pažįstamų 
(„moterys vis suka į šalį akis“), nei tėvų, 
kai sudužo ilgus metus „širdyje nešiota 
šviesi gimtųjų namų vizija“. Aplankius tė
vus, klaiki tyla užgula gimtuosius namus: 
„Staiga visi nutyla ir vėl akimis į mane: 
lyg ko klaustų ar norėtų ką sužinot... Nors 
skradžiai žemę lįsk!" (96 p.)I______s

J. Kuzmickis
Kaune vienas po -kito ją atkakliai rengia 

pogrindžio darbams partijos aktyvistai: 
Juozas Garelis, Kar. Didžiulis, Ant. Snieč
kus. Jausdama šventą pareigą paklusti 
partij-a-i, pati nustemba savo instruktorių 
nenuoseklumu. Jai pavedama inteligentų, 
prokomunistų rašytojų pagalba suorgani
zuoti žurnalą, o pati partija juos visus įta
ria: dėl P. Cvirkos ir Sal. Nėries „esama 
daug neaiškumų“; „Tilvytis gerokai įklim
pęs į „Kuntaplio“ pelkę“ („ten 'šnipų ir 
žvalgybininkų pilna“); „į žvalgybą su vi
su kūnu ir dūšia nuriedėjęs Raila“; K. Bo
ruta „mums nereikalingas“; ir Montvilas 
„tupi -.ir tyli, kaip daug kas dabar daro“; 
S. Čiurlionienė „gera Smetonienės draugė, 
nuolatinis prezidentūros -svečias“; „Vikto
ras Biržiška beveik nusigėrė. Kiti du Bir
žiškos kai kada suvaiidiina opoziciją. Myko
las esąs toks liberalas, kuris kiekviena 
proga keikia Tarybų Sąjungą, komunis
tus“, o „toks gyvenimo dėsnis: kas ne su 
-mumis — tas logiškai nurieda į priešų sto
vyklą“ (108-111 p.).

Tik turėdama-s pinigus galvoje, J. Ga
relis (1933 m-, iškeistas į Sibire kalintus 
lietuvius 'kunigus ir -vėl į Lietuvą atbėgęs) 
nepaiso kitų įsitikinimų: „Profesoriai, -ad
vokatai, -gydytojai — žmonės prie pinigo, 
iš (jų dir išpešk!“ (111 p.)

Kai M. Meškauskienė pačiam- K. Didžiu
liui pasiskundžia, kad nelegalioje komu
nistų spaudoje puolami simpatikai K. Kor
sakas, Cvirka, Venclova, Šimkus, S. Nėris, 
Sis, aiškiai nesioriemtuodamas, pats prisi
pažįsta1: „Matote, kaip viskas supainiota, 
apleista, gal net iškreipta. Tiesiog mes ne
žinome padėties“ (186 p.).

Vladas Šlaitas

Po meilės lozungu
Viskas praeina ir negrįžta. Ir gerai.
Daug ką prisimenu, ir nieko man negaila. 
Ir gyvenu dabar tik seno rožių sodo 
ir chrizantemų užmiršimo meilėje.

Visi mane palieka ir užmiršta.
Ir aš visus palieku užmiršimui.
Ir liks tik rožių ir svajonių meilė 
ir mano meilės tolimas dvelkimas.

Įsakymo vykdymas
Po tokių „informacijų“ autorė pasiryžta 

imtis ,komunistinio mesijanizmo“ ir su
eiti į glaudesnį sąlytį ne tik su jaunais ko
munistuojančiais -rašytojais, bet ir su 
„profesoriais, advckartails, gydytojais“ — 
P. Leonu, V. Dubu, V. Krėve, Vacį. Biržiš
ka, B. Sruoga, S. Čiurlioniene, Augustai- 
čiu ir k.

Nuostabu .nepaprasta: visi, kuriuos su 
komunistine misija aplankė, V. Dubo pa
sakymu, „sėdėjo ir laukė“. Ir ne tik laukė: 
prof. V .Dubas, kuris „Aušros gatvėje ne
seniai pasistatė namą“ ir turėjo „piniginių 
sunkumų“, jai renkant aukas „kovojan
čiai“ Ispanijai, „susikaupė, tarsi kariškis 
pasitempė, patylėjo ir, žodžio netaręs, iš 
stalčiaus išėmė stambesnę sumą pinigų“ 
(251 p.). Įdomu: profesorius prieš buvusią 
studentę tarsi kariškis pasitempė ir pa
miršo savo „piniginius sunkumus“...

Autorė, po 43 metų rašydama atsimini
mus, nuostabiai atsimena visų pasikalbė
jimų detales ir aplinkybes, perkraudama 
ištisus puslapius dialogų smulkmenomis. 
Net tarybinis kritikas V. Beržaitis, recen
zuodamas jos knygą, pažymėjo, jog „viena 
kiltą sceną galima buvo šiek tiek suslėgti, 
apvalyti nuo ne itin -turiningų dialogų ar 
blankoko knygiškumo“ („Gimtasis kraš
tas“, š. m. 31 nr., 2 p.).

Beliko tik linkčioti
V. Dubas „sėdėjo ir laukė“. Senukas P. 

Leonas prisipažino: „Aš tikrai sujaudin
tas, kad tamsta, kaip tik tamsta, nepamir
šai -manęs, senio, -atėjai aplankyti“ ir, pa
žadėjęs piniginę paramą, * atsiprašė: „O 
daugiau, pati tamsta maitai — aš nepajė
giu“ (139 p.). Prof. Vacį. Biržiška, kurio 
„gyvenime ir veikloje -būta kai kurių ne
nuoseklumų“, taipgi -apsidžiaugęs jos vizi
tu: „Žurnalui jis pritariąs, būtinai duosiąs 
medžiagos. Ir pinigais paremsiąs“ (224 
p.), kad jai beliko „tik dėkoti, tik linkčio
ti galva“.

Baiminosi -autorė tiktai Balio Sruogos, 
bijodama jo ir vengdama su juo susitikti: 
„Toks priašftaring-as, nesuvaldomas., -Visa 
žinantis titanais kad trenks ką nors, o aš 
tik žiūrėsiu išsižiojus, tik raudonuosiu“ 
(269 p.). Nepasitikėjo ir „Smetonienės 
drauge S. Čiurlioniene: „O aš klausau, 
-klausau, -tyliu vis, tyliu- ir galvoju: kokia 
jūs buvote ir kokia dabar esate?“ (242 p.).

Labiausiai ją -supratęs, daugiausia pa
dėjęs V. Krėvė Mickevičius. Ir ko jis j-ai 
nepripasakojo! Pirmajam, su juo pasima
tymui apraišyti paskyrė net 15 psl., kitam 
— 9. O -kur įvairios vaišės, „Literatūros“ 
aplaistymais! V. Krėvė, jos nuomone, kar
tais „lyg naivus vaikas, -kartais — kerin
tis vyriškis, tai galantiškas -džentelmenas, 
tai istaiiga, visai netikėtai — pavargęs, ap- 
siblaususiom akim senelis“ (210 p.). Drau
ge j-is „sudėtingas, gilus, daug žinantis ir... 
gal gudrus“.

Patyrusi daug -dėmesio, pagalbos atr su
pratimo, -autorė vis dėlto labai -atsargiai 
susumuoja-: „Tėkš sunkiai įžvelgiamas, vos 
suvokiamais, nuolatos besikeičiantis, vis 
kitoks ir... vis -toks pat... Vės Krėvė... O 
gal -kaip -tik dėl šito sudėtingumo Krėvės 
gyvenime buvo nemažai vingių, kurių jd-s 
neišvengė ir tolimesnėje -ateityje“ (212 ,p.). 
Didžiausias, be abejo, vingis, kurio auto
rė nemini, V. Krėvės pasitraukimas į va

karus ir komunistinės okupacijos pasmer
kimas.

Kelios pastabos
Skaitant „komunistinio mesijanizmo“ 

fanatiškų įsitikinimų M. Meškauskienės 
atsiminimų knygą, nėra prasmės galvoti 
alpie bet kokį objektyvumą: jos visų įsiti
kinimų alfa ir omega — Maskvos komu
nistų partija. Ką gi: kai ši -knyga išvydo 
okupuotą Lietuvą, gyvųjų tarpe nebeliko 
nei V. Krėvės, nei B. Sruogos, nei V. Dubo, 
Biržiškų, S. Čiurlionienės, nei P. Leono, 
nei jos įkvėpėjų J. Garelio, K. Didžiulio, 
A. Sniečkaus ir daugelio kitų.

Kas gali būti tikras smulkiai -aprašytų 
pasikalbėjimų tikslumu?! Autorės taria
mas nuoširdumas neįtikinąs, perdėm vie
našališkas. Aprašomų asmenų charakterio 
tariamas autentiškas atskleidimas — logi
nė partietės pažiūrų išdava; samprotavi
mai — subjektyvūs vaizduotės prasiverži
mai; apibendrinimai — fanatiškai mark
sistiški.

Darbdavį Kamberį nušovusiam ir vėliau 
nusižudžiusiam Karnauskui autorė ištisa
me skyriuje gieda liaupsinamo himnus, 
prieš savo norą išryškindama -komunizmo 
taktiką: darbininkų klasė turi paklusti 
partinei disciplinai, nesiskaitančiai su jo
kiomis priemonėmis.

Gulago prievarta pažabojo okupuotos 
Lietuvos žmones -komunistiniais žąslais. 
Nepr. Lietuvoj komunistai galėjo prakišti 
vieną kitą leidinį ar savo sim-patikų šūsnį 
knygų. Ir nepriklausomybės griovėjai ka
lėjo tik Lietuvoje, rausdami durpynus. 
Šiandien ok. Lietuvos paitrijota-i ištremia
mi į Sov. Rusijos Sibirą, kur taip lengvai 
žmogus -alsuoja“, šiandien ten neįmianu iš
spausdinti nė menkiausio žurnalėlio, kuris 
nešlovintų komunizmo. Šiandien fakelais 
dega jaunuoliai, norėdami savo mirtimi 
a-titolinti tikros laisvės trokštančios Lietu
vos pakasynas.

Dėl to, -atsimenant R. Kalantos mirtį, jo 
laidotuves ir spontaniškas demonstracijas, 
pravartu pacituoti M. Meškauskienės jam 
tinkančią epigramą:

„Gal jie dabar, pagerbdami draugą, lai
doja i rsavo pačių neviltį, mąsto, ieško 
-kelių ,kovos būdų, priemonių, kaip visiems 
išsivaduoti iš to pragaro, kurio negalėjo 
iškęsti jų draugas — netekęs jėgų, kantry
bės, netekęs vilties, pasitraukė iš gyveni
mo“ (273 p.).

D. SADUNAITĖS POEZIJA ANGLŲ 
KALBA

Anglų kalba išleistas Danguolės Sadū- 
n-aiitės eilėraščių rinkinys „And there was 
the Moon throwing Stones -at Birds“ (98 
puslapiai). Iliustravo Ann Mik-a-ila.

Tai jau -trečias jos rinkinys anglų kalba. 
Lietuvių kalba ji yra išleisd-inusi šešis rin
kinius. Už 1977 m. išleistąjį rinkinį „Bal
tas ievos medis“ -poetė yra gavusi Rašyto
jų draugijos premiją.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Aidai, Nr. 5, 1978 m. gegužis. Mėnesinis 

kultūros žum-alas. Leidžia Tėvai Pranciš
konai, Brooklyn.

Karys, Nr. 6, 1978 m. birželis. Pasaulio 
Lietuvių karių-veteranų mėnesinis žurna
las, leidžia LVS Ramovė, New Yorko sky
rius.

Su lietuviais 
pasaulyje

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO 
VALDYBA

Australijos lietuvių fondas turėjo pir
mąjį savo narių susirinkimą, kuriame val- 
dybon išrinkti J. Balbata, M. Didžys, dr. 
A. Staugaitis, dr. K. Zdanius ir A. Zubras.

FANTAI BALIAUS LOTERIJAI

RuOšdamasi spaudos baliui , Australi
jos „Mūsų Pastogė“ Skelbia, ką ji žada 
leisti loterijoje.

Ogi E. Kubbos, V. Meškino, A. Vingio, 
V. Kabailienės ir S. Montvido pieštus pa
veikslus, J. Janavičienės ir D. Karpavičie- 
nės keramikos darbus ir V. Jasiulaičio me
nišką stalinę lempą.

KAS DABAR VADOVAUJA PASAULIO 
LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SĄJUNGAI?

Paskutiniame suvažiavime Pasaulio lie
tuvių inžinierių ir architektų sąjungos val
dybom trejiems -metams išrinkti: pirm. V. 
Izbicka-s, vykdomuoju direktorium B. Ga
linis, vicepirmininkais J. Tačys, R. Brička 
ir K. Devenis, sekr. J. Stropi-s, ižd. V. Žiau- 
gra, jaunimo reikalams G. Ban-aiitliis.

Visi jie gyvena Bostone ir jo -apylinkėse.

APDOVANOTI DAUGIAUSIA KNYGŲ 
PERSKAICIUSIE.il MOKINIAI

„Keleivis“ anądien vedamajame siūlė 
keletą -receptų, kuriuos gal reikėtų išban
dyti, stengiantis išlaikyti j-aunimą nenu- 
taiuituisį.

Dabar skaitome „Dirvoje“, kaip baigė 
mokslo -metus Clevelan-do (JAV) šv. Ka
zimiero vardo lituanistinė mokykla, turė
jusi 126 -mokinii-us. Pasirodo, toji mokykla 
jau naudoja vieną tokių receptų — skati
na mokinius skaityti lietuviškas knygas ir 
daugiausia perskaičiusius apdovanoja.

Praeitais -metais knygas skaitė 86 mokiL 
niiai, jie iš viso perskaitė 568 knygas (jos 
sudarė 41.663 puslapius). Pinigines dova
nas už -knygų Skaitymą gavo 12 mokinių.

Kali kurie gerieji mokiniai buvo apdova
noti knygomis.

T. VENCLOVOS VERTIMAI
Tomias Venclova ruošia spaudai jo pa

ties išverstos iš svetimų kalbų poezijos 
rinkinį. Tai būsianti gan stora knyga, ku
rioje bus sudėti -pasaulinio garso poetų 
kūrybos vertimai į lietuvių kalbą: rusų — 
Pasternako, Mandelštamo, Achmatovos, 
lenkų — Norvido, -anglosaksų — Dilan 
Thomo, Thorno Eilioto, -Frosto ir daugelio 
kiltų-

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

’'IENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKA SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ"

Nepasiduoti pagundai,
BET IR NENUMOTI RANKA

(Polemika su entuziastais ir skeptikais)

A. ŠTROMAS

Šį straisnį perspausdiname iš Tėviškės 
Žiburių, nes klausimas buvo diskutuotas 
ir mūsų skiltyse, todėl skaitytojams gali 
būlti įdomus. Red.

Nepasiduoti pagundai... Pagundai spręs
ti -svarbius ir -sudėtingus uždavinius jų po
būdžiui neatitinkančiais, elementariais bū
dais; pagundai pakeisti reikalo esmę jo 
forma, pagaliau, pagundai sutapatinti sa
vo savimylos patenkinimo kelius su ke
liais, -kuriais einant pasiekiami aukšti vi
suomeniniai -politiniai tikslai... Ar ne pa
sidavimu tokiai pagundai paaiškinama tai, 
-kad gyvybiškai svarbus, labai komplikuo
tas ir be galo rimtas Lietuvos valstybingu
mo pilnaties atstatymo tremtyje uždavinys 
suvedamas į vienkartinį egzUinės vyriau
sybės sudarymo aktą, kad manoma, jog 
šiuo -aktu savaime išsispręs visi- mūsų išei
vijos -politinės egzistencijos -klausimai?

Entuziastai ypatingai lengvai pasiduoda 
tokiai pagundai, nors jai pasiduoti negali
ma. Negalima -todėl, kad vyriausybės trem
tyje sudarymas kaipo toks, kruopščiai bei 
tinkamai j-am iš anksto nepasiruošus, ilš 
anksto nenuimačius -akivaizdaus politinio 
pelno, kurį toks aktas atneštų, — ne tik 
negali išspręsti nė vienos mumis aktualios 
politinės problemos, bet -dargi atvirkščiai, 
gali padaryti nemažai žalos jų sprendimo 
kelyje. Pavyzdžiui, jei sudarytoji egzilinė 
vyriausybė nesusilauktų visos ar bent di
delės daugumos išeivių visuomenės bei jos 
veiksnių pripažinimo, tai ji neišvengiamai 
pavirstų j dar vieną eilinę emigrantinę 
grupuotę ir tuo tik dar labiau padidintų 
j-aiu ir taip nemenką išeivijos -politinį susi- 
skaldymą. Maža to, tokios vyriausybės 
santykiai su jos nepripažįstančiiais veiks

ni-ais taptų dar vienu ir, greičiausiai, gana 
stambiu išeiviškų vaidų bei rietenų šalti
niu bent j-au dėl to, kad tokia vyriausybė 
neišvengiamai pretenduotų vadovauti vi
siems -kitiems veiksniams.

Apsidairykime aplinkui, pažiūrėkime, 
kokį vaidmenį politini-ame savo išeivijų 
gyvenime a-tileka Ukrainos, Estijos, Lenki
jos egzilinės vyriausybės, ir mums paaiš
kės, -apie ką čia eina kalba. Tačiau įsivaiz
duokime (nors tai ir sunku), kad sudary
toji egzilinė vyriausybė -susilaukė visų iš
eivijos veiksnių pripažinimo. Ar tai jau 
-apsaugotų mus nuo bet kurių jos egzisten
cijos neigiamų pasekmių? Juk takios vy
riausybės egzistencija gali paralyžuojian- 
čiai paveikti ją -pripažinusių veiksnių ve
damą -politinį darbą, pirmoje eilėje apsun
kindama jų kontaktus su atitinkamų Va
karų valstybių vyriausybėmis. Nebent, jei 
tokia egzilinė vyriausybė gautų -tarptauti
nį pripažinimą, tai šitokių jos egzistenci
jos pasekmių galima -būtų išvengti.

Neigiamų egzilinės vyriausybės sudary
mo pasekmių, norint, galima surasti ir 
daugiau. Tačiau ir taip aišku, kad gal vis 
dėlto geriau tam tikrais atvejais neturėti 
vyriausybės, nei leisti -tokiom neigiamom 
pasekmėm įvykti.

Taigi, nepasiduokime pagundai ir kritiš
kai vertinkime entuziastų pasiūlymus dėl 
vyriausybės tremtyje sud-arymo, kurie mus 
į tą pagundą veda...

Bet ar nepasiduoti tokiai pagundai reiš
kia, kad į egzilinės vyriausybės sudlarymą 
galima paprastai numoti ranka, ką ir da
ro mano aukščiau išdėstytais (ar dar ir 
kitais) samprotavimais apsiginklavę skep
tikai? Manau, kad jokiu -būdu negalima. 
Negalima lygiai taip -pat, kaip negalima 
siekti egzilinės vyriausybės sudarymo tik 
vardan to, kad ji būtų -sudaryta, neatsi
žvelgiant nei į sąlygas, nei į aplinkybes, 
nei į galimas tokio -akto politines pasek
mes. Skeptikui tur būt -bus lengviau nenu

moti į -šį reikalą -ranka, jei j-i-s galvos ne 
tiek -apie -tai, .ar čia sudarius -dabar vy
riausybę a-r ne, kiek -apie tai, kad būtų su
kurtos palankios politinės sąlygos, tokios 
aplinkybės, kuriose mūsų egzilinės vy
riausybės sudarymas taptų ne -tik pagei
dautinu, bet net -būtinu ir kuriose -teigiam 
mos tokios vyriausybės sudarymo -akto pa
sekmės žymiai viršytų visas galimas nei
giamais jo pasekmes. Tačiau taip galvoti 
nelengva. Ne tik dėl to nelengva, kad su
dėtinga, bet ir dėl to, -kad įpareigoja — 
tokia galvosena reikalauja iš žmogaus ne 
tik žodžių, beit ir veiklos. Taigi, -ir skepti
ką pagauna pagunda nueiti lengviausiu 
keliu, t. y. pasamprotauti apie egzilinės 
vyriausybės sudarymo nepraiktiškumą ir 
po -to ramia sąžine numoti ranka į visą 
valstybingumo pilnaties tremtyje atstaty
mo -reikalą -aplamai. Dievaži, -tarp tų dvie
jų, vienai ir tai pačiai pagundai pasidavu
sių, aš -atiduočiau -savo si-mpa-tij-a-s greičiau 
entuziastui nei skeptikui.

Man -atrodo, kad ir entuziastai -turėtų 
visų pirma įsisąmoninti, jog egzilinės vy
riausybės sudarymas toli gražu nėra nei 
pradinis, nei juo labiau vienintelis valsty
bingumo pilnaties tremtyje atstatymo ak
tas. Atvirkščiai, į egzilinės vyriausybės 
sudarymą reikia žiūrėti kaip į didelio bei 
kruopštaus darbo, ruošiant valstybingumo 
pilnaties atstatymo tremtyje pagrindus, 
galutinį tikslą, kaip į jo rezultatą, apvai
nikavimą, o jokiu būdu ne kaip į jo pra
džią.

Kyla betgi klausimas: -ar aplamai -apsi
moka tokį darbą pradėti? Ar nėra taip, 
kad bet kuriuo atveju, -sudarydami vy
riausybę -tremtyje, -atnešime daugiau ža
los nei naudos? Juk tų pačių Lenkijos, Uk
rainos ir netgi panašioje į -mus padėtyje 
esančios Estijos egzilinių vyriausybių pa
tyrimas rodo, jog tai-p k-aiip -tik ir yra. Ma
no atsakymas į šį klausimą yna vienareikš
mis: -apsimoka. Ir ne tik -a-psi-moka, bet bū
tina. Būtina todėl, kad Lietuvos valstybin
gumo padėtis yra visiškai unikali, kad Lie
tuva yra vienintelė šalis pasaulyje, kurios 
valstybingumo pilnatis tremtyje yra prin
cipe atstatytina teisiškai nepriekaištingo

mis formomis. Todėl ji gali susilaukti ir 
pilno tarptautinio bei per tai ir mūsų pa
čių „nesuskaldyto“ vidinio pripažinimo iš
eivijoje ir pačioje Lietuvoje.

Pabandysiu paaiškinti šį -teiginį, kad ir 
palygindamas mūsų padėtį su Estijos pa
dėtimi. Estijos prezidentas Konstantinas 
Paetsas 1940 m. nepasitraukė į užsienį. Jis 
pats sa-vo -aktu perdavė valdinius įgalioji
mus sovietų statytiniui Johanesui Varesui, 
pait-s aitsi-statydino ilš savo pareigų, nu
traukdamas savo vyriausybei galimybę 
rasti konstituciniai pagrįstą bet ku
rioje kitoje Estijos vyriausybėje, išskyrus 
,,'Varesinę“, -kurią sovietai ir panaudojo 
kaip įrankį Estijos nepriklausomybei tais 
pačiais 1940 m. neteisėtai panaikinti. *) 
Egzistuojanti Estijos egzilinė vyriausybė 
ir yra sudaryta ne „paetsinės“, o 1941 m. 
„sulkiliminės“ vyriausybės pagrindu. O 
anoji vyriausybė dėl eilės priežasčių (ne 
paskutinėje eilėje dėl -to, kad j-i niekad-a 
nesiorien-ta-vo ir aino meto -sąlygose nega
lėjo orientuotis į -kariaujančių su Vokieti
ja valstybių pripažinimą) neturėjo jokio 
pagrindo net ir pretenduoti į tarptautinį 
pripažinimą -ar ir į -tai, kad ji buvo 1940 
m. smurtu panaikintos Estijos valstybės 
atstatymo vyriausybe (tam jai trūko ir 
konstitucinio pagrindo, ir istorinio kon
teksto; pagaliau ji ir pati savęs tokia nie
kad -nelaikė). Taigi, tekios vyriausybės pa
grindais sudaryta egzilinė vyriausybė (kal
ikas -iš „entuziastų" ligi šiol neatsisakė vil
čių panašiais pagrindais sudaryti ir Lie
tuvos egzilinę vyriausybę iš -anksto pa
smerkta nepripažinimui. O tai reiškia, kad 
j-i pagal -pačią savo prigimtį negali tapti 
nei valstybingumo pilnaties atkūrimo 
tremtyje instituciniu pagrindu, nei politi
niu išeivijos jėgų suvienytoju. Egzilinė 
Estijos vyriausybė gali todėl tarnauti kla
sikiniu pavyzdžiu, rodančiu, kad geriau 
apsieiti be egzilinės vyriausybės nei turė
ti ją, -sudarytą abejotinais pagrindais.

Skirtingai nuo Estijos ir juo labiau nuo 
visų kitų sovietų valdomų valstybių (ku
rių egzilinės vyriausybės vienokiu ar ki
tokiu laipsniu neišvengiamai yra apsišau- 

kėliiškos) Lietuvai nereikia jokių, kad ir 
mažiausiu laipsniu abejotinų, institucijų 
bei formų tam, kad būtų galima atstatyti 
jos valstybingumo -pilnatį tremtyje. Teisė
tas mūsų valstybės galva Respublikos Pre
zidentas Antanas Smetona niekada iš sa
vo pareigų atsistatydinęs nebuvo. Jis pasi
traukė į užsienį realiai gresiančios Lietu
vai okupacijos išvakarėse (nekitaiip pasi
elgė ir daugelis 1939-1941 m. vokiečių oku
puotų valstybių bei vyriausybių galvos, 
vėliau tremtyje sudariusios vyriausybes, 
kurios kovojusių su Vokietija -sąjunginių 
valstybių -buvo pripažintos teisėtomis tų 
šalių vyriausybėmis) ir tik laikinai per
davė savo įgaliojimus miinisteriui pirmi
ninkui Antanui Merkiui. Pastarasis Šių sa
vo įgaliojimų neturėjo teisės perduoti nie
kam kitam, išskyrus patį A. Smetoną. To
dėl atsistatydindamas iš ministerio pirmi
ninko bei einančio respublikos prezidento 
pareigas postų ir perduodamas juos „lie
tuviškam Varesui“ Justui Paleckiui, Mer
kys sulaužė ne -tik jam duotą ir jo priimta 
konkretų respublikos prezidento mandatą, 
bet ir Lietuvos konstituciją (72, 74 -str.), 
kurios pagrindais organizuota Lietuvos 
valstybė buvo visų kitų valstybių laikoma 
pilnateisiu ir lygiaverčiu tarptautinės 
valstybių bendruomenės nariu. Nuo to mo
mento, kai Justas Paleckis be jokio teisė
to -pagrindo tapo einančiu Lietuvos res
publikos prezidento pareigas, t. y. nuo 1940 
m. birželio 17 d., Lietuvos teritorijoje nu
stojo egzistavusi tarptautinės ir vidinės 
teisės normomis pagrįsta valstybinė orga
nizacija, o dėl to antikonstituciniais ir 
neteisėtais pripažinti visi tolimesnieji Pa
leckio vadinamosios „liaudies“ vyriausy
bės -aktai bei veiksmai. Respublikos prezi
dento valdiniai įgalioj im-ai taip pat nuo to 
paties momento neginčytinai grįžo pilnoje 
jų apimtyje teisėtam Lietuvos valstybės 
galvai Antanui Smetonai, kur pastarasis 
bebūtų — Lietuvoje ar svetur. Neginčyti
na- vidinės Lietuvos konstitucinės -teisės 
atžvilgiu, ši padėtis galioja ir tarptautinės 
teisės požiūriu.

(Bus daugiau)
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Laiškas iš Amerikos (5) Dveji metai Leningrade I
KONVULSIJOS APIE LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĘ

Buvau sustojęs laiškus rašyti... Ir kiaip 
nesustoti, kad anąkart išsigandau. Mat, 'ke
dendamas lietuviškos veiklos skaldymus 
ir suskilimus Amerikoje, staiga atsidūriau 
priešais kaliną — ir nebemačiau nei kelio, 
nei šunkelio, kaip jį perlipti.

Jei skyla ar skaldomas politinės-ideolo- 
ginės organizacijos, 'tai dar pusė bėdos. Tad 
natūralus procesas, evoliucija, neišvengia
ma blogybė, bet kantais ir teigiama link
mė, reiškianti pažangą. Jei skaldomos -ar 
Skyla užsienio lietuvių politinės partijos, 
tai įmano galvojimu tik ketvirtis bėdos. Nes 
tos partijos jau ir taip pusėtinai leisgyvės, 
dabar labiau tik simboliškai suorganizuo
tos politinės abstrakcijos. Kasdienos gyve
nime jos jau labai menkai ar ir visai ne- 
besireiškia, tam ir jokių sąlygų neturi, tik 
per didžiąsias šventes pasigarsina, kartais 
dar tokį „suvažiavimą“ suruošia, bet daž
niausiai tik „atsišaukimą“ ar „rezoliuciją“ 
raštu poroj laikraščių paskelbia. O kitų 
partijų jau visai nebėra, jos mirė ir tik 
antkapiuose betikusios, kurių -aplankyti ir 
gėlelę padėti kartais į kapines ateina vie
nas kitas palikuonis...

Na, matot, kaip vėl neatsargiai kalbu. Ir 
vėl galiu būti apkaltintas, kad „niekinu 
partijas“, įžeidinėju demokratiją, pašiepiu, 
ironizuoju, feljetoną darau. Gi man atro
do, kad kalbu ko rimčiausiai ir beveik 
graudžiai', nes ir man skaudu, kad taip 
ytra. To nenori matyti tik fantastai, arba jų 
akys kitoniškai surėdytos.

Bet jau kitas dalykas, kai Amerikoje la
bai įtūžusiai! ir atkakliai buvo pradėta 
skaldyti ir trupučiuką pati škilti JAV Lie
tuvių Bendruomenė.

Čia jau nereikėtų perdaug ironizuoti ar 
feljetonizuoti. Bendruomenės idėja ir or
ganizacinis kūnas — jau ne simboliai, ne 
iška'bos, ne užrašai kapų lentelėse. Tai ga
na realus dalykas, regimas ir gyvas. Tai 
tartum kalnas. Žinoma, toli gražu ne toks, 
koks galėtų ir turėtų būti, ne Himalajai. 
Bet vis dėlto per 25 metus supiltas gana 
genais 'kalnelis.

Dešimtys apylinkių daugiau mažilaiu ju
da įvairiose vietovėse (deja, dar ne visose, 
ir ypač retos tos, kur neįsikūrė daugiau 
pokario ateivių). Kai kurios tikrai gyvos 
visuomeninėje ir kultūrinėje dirvoje, nors 
formaliai į organizacijas sutelkusios tik 
nedidelę išeivijos dalį. Centriniai Ben
druomenės organai Amerikoje visiems re
gimai buvo veiklūs ir politinėje dirvoje, 
kas čia iškilmingai vadinama „tautos lais
vinimo darbu“. O šiaipjau apylinkėse ir 
apygardose nebuvo -perdaug pamirštas dė
mesys švietimo bei kultūros reikalams. 
Lietuviškų mokyklėlių organizavimas, va
dovėlių leidimas, daugelio lietuvių kultū
ros manifestacijų rėmimas per Lietuvių 
Fondą (kuris stiprėja, -aktyviai Bendruo
menės -remiamas) — visa tai yra stambūs 
ir vertingi darbai, reikalaujantys nemen
ko veikėjų pasiaukojimo. Jokių kitų orga
nizacijų -ar partijų veikla šioje srityje nė 
iŠ tolo neprilygsta Bendruomenės. O tauti
nių šokių ir dainų švenčių surengimas jau

Kili,rasoj
KĄ DAR GALIMA PADARYTI 

LIETUVYBEI IŠLAIKYTI?

Lietuviško jaunimo ateities klausimas 
dažnai ir visur svarstomais — spaudoje, 
susirinkimuose. „Keleivis“ tuo klausimu 
atsispausdino vedamąjį „Šviesus optimiz
mas dr tamsėjanti tikrovė“, kuriame raišo, 
kad prakalbose ir spaudoj lietuvybės išlai
kymo tema dažnai nuskamba- nemaža opti
mizmo, kuriam paliudyti primenama masi
nės dainų ir tautinių šokių šventės ir j-a-u- 
niimo kongresai, lituanistinės mokyklos. 
Tačiau -pesimistai nelinkę taip šviestai žiū
rėti. Tą tamsiąją pusę laikraštis šitaip 
tai aptaria:

„Ateities lietuvybei -menka paguoda yra 
mūsų tautiečių „Lithu-anian-bom“ kūnas 
■be lietuviškos -dvasios, nes tokių žemaitiš
kų -ar dzūkiškų tėvų sutvėrimų jau dau
giau kaip milijonas nustrapaliojo nuo mū
sų tautos kamieno į svetimais lankas nė ne
atsigrįždama.

„Kaip ten gudriai optimistiškai beišpro- 
tautume, lietuvių kalbos mirtis ant jauni
mo liežuvio yra ir artėjančios lietuviškos 
dvasios mirties grėsmingas simptomas. Be 
to, toji dvasia jau alpsta, dla-r ir šiaip (taip 
angliškai lietuvišku žargonu kalbėdama 
ar dainuodama. Juk ir „Lietuva, tėvyne 
mūsų, tu didvyrių žeme“ mūsų jaunuolių 
lūpose tėra tik -išmokta giesmė, gal ir ge
rai sutartinai giedama, bet jau nevirpinan- 
ti giesmininko širdies, kaip senajai kartai, 
kuri su šiuo himnu per skausmus gimdė 
savo nepriklausomą Lietuvą ir -apverkė, 
ją praradusi.

„Išeivijos j-aunimo gimtoji žemė jau yra 
kita, o Lietuva — j-au tiktai tėvų ar sene
lių egzotinis pasakų kraštas, apie kurį kal
bama -gal ir su rimtu dėmesiu, bet jau be 
mūsiškės nostalgijos.

.Žinoma, nenuneigiamai svarbios išeivi
jos jaunimo lietuvybės gaivintojos yra dar 
lituanistinės mokyklos, — tarsi -pagrindinis 
pylimas prieš nutautimo -bangą. Bet ir jo-

beveik „masiniu -mastu“ arba lietuviško 
jaunimo pasauliniai kongresai buvo įma
nomu tik dėl Pasaulio ir Amerikos Ben
druomenių ryžto, pajėgumo ir deramo idė
jinio susipratimo.

Deja, JAV Liet. B-nės pati idėja ir są
ranga nuo pat pradžios ir vėliau nerado vi
suotinio -pritarimo senesniosios išeivijos 
grupėse, kurioms atstovavo ideologinių 
srovių ir aipdiraudos susivienijimų per karą 
įkurtoji Amerikos Lietuvių Taryba (Altą). 
Ji prisiskyrė vaidmenį būti visos Amerikos 
lietuvių politinės -veiklos kepure, ypač pa
vydžiai siekdama monopolio „Lietuvos 
laisvinimo“ srityje. Altą vėsiai žiūrėjo ir į 
Vliko atsikėlimą Amerikon, o jau visai šal
tai į pastangas plėsti Lietuvių Bendruome
nės sąjūdį, jeigu jis nesiribos tik švietimo 
ir kultūros uždaviniais, mokyklų išlaiky
mu ir vaikučių lietuvišku auklėjimu.

Bet kai JAV Bendruomenės organizacija 
paaugo ,sustiprėjo ir prisiminė, k-ad josios 
chartoje yra įrašyta-s ir tautos laisvinimo 
vaidmuo — konfliktai su Altą ėmė paste
bimai aštrėti. Gi kai Broniui Nainiui sto
jus priėša'kyje buvo susirūpinta tiksliau 
aptarti Lietuvos politinio darbo užsienyje 
programą, pasiryžta aktyviau toje veiklo
je dalyvauti -ir rinkti aukas dargi -per Va- 
sa-rio 16 minėjimus (Alt-a manė, ka-d tik jo
sios vienos -teisė -ir -privilegija) — tai pra
sidėjo tikras ik-ara's ir Bendruomenės skal
dymas .

Aptarti šiuos -aitrius konfliktus reikėtų 
jiau atskiros specialios studijos, kurią 
Amerikoje -dar teberašo -gyvenimas, pasi
mirkydamas plunksnas į kobros nuodų ra
šalą. Tai labai liūdna, keista, žalinga ir be
gėdiškai -pikta -tragedija, iiš kurios čia pa
minėsiu tik pačius svarbiausius epizodus.

Svarbiausiu ruporu prieš JAV Bendruo
menės vadovus tapo Naujienų dienraštis, 
tiksliau — ten vedamuosius rašantis re- 
dlak-torius Martynas Gudelis. Kone -diena 
iš dienos ten buvo puolami PLB garbės 
pirmininkas S. Barzdukas ir visa JAV fi
nes vadovybė, kaip rinkimų klastotojai, 
-diktaitūri-nirikai-frontinink-ai, Altos griovė
jai, politinio darbo neišmanėliai be jokių 
gabumų ir, žinoma, tautinės savižudybės 
puoselėtojai, ben-dra-darbiautojai su oku
pantu, -bolševikinės propagandos vadovė
lių leidėjai, vaikų siuntėjai į pionierių sto
vyklas Lietuvoje. Ir taip diena dienon, me
tų -metais... Per šį alasą Čikagoje „atski
lo“ -tam tikras veikėjų -būrelis, pasiskelbė 
sudaręs nauju-s JAV B-nės organus, įre
gistravo įstatus lygiai tuo pačiu vardu, 
kaip -per 25 metus -veikusi Bendruomenė. 
Tą -alk ei ją parėmė kai kurios Altos grupės, 
ypač pirmininkas dr. K. Bobelis.

Ir prasidėjo partizaninis karas, kuris 
dar nebaigtas. Gal kas pasitaisys, neseniai 
Toronte PLB seimui išrinkus visai naują 
vadovybę? Bet po seimo aiškesnių ženklų 
dar nebuvo regėti. Reorganizuotais pasiva
dinę atskilėliai!, .atrodo, -akligatvyje atsi
dūrę, siuntė savo atstovus į pasaulinį sei
mą — tai buvo lyg ir -kelionė į Kanosą, 
-kaip Viduramžiais. Bet PI,B-nės „popie
žiai“ -maištininkų nepriėmė, ir šiųjų ais
tros vėl užsiliepsnojo.

Bronys Raila

se mokinių skaičius nesulaikomai mažėja, 
o jų kokybė dar akivaizdžiau menkėja, ką 
liudija ir gausėjančios klasės visiškai lie
tuviškai nemokantiems. Na, ir tie .mokan
tieji“ kartais įkalba j-au tik linksniuojamų
jų žodžių vardininkais ir veiksmažodžių 
bendratimis...“

Ką daryti? Laikraštis sako, -kadi gal dta-r 
yra kokių nors originalesnių būdų jauni
mui į lietuvybę atgręžti? Keletą -tokių 
„gal“ ir pasiūlo:

„Gal greta -bežodinių tautinių „mikitų“ 
rengti ir plataus -masto lituanistinių daly
kų -varžybas su -stambiomis premijomis?

„Gal skirti jaunimui premijas už di- 
didži-ausią perslka-itytų knygų -skaičių?

„Gal premij-a-s ar kitokius paskatinimus 
už jaunimo originalią žodinę -kūrybą?

„Gal — už veiklą lietuviškose organiza
cijose?

„Gal — net už glaudesnius ryšius su gi
minėmis ar bendraamžiais Lietuvoje?“

Straipsnis baigiamas tokia -išvada:
„O kiek daug dar tų „gal“ galėtų būti! 

Tik -LB Švietimo taryba ir kiti veiksniai 
turėtų visas tas naujas galimybes permąs
tyti, o nesitenkinti -tuo, ką jau padarėme.

PASITEISINIMAS, KODĖL VAIDINO 
EICHMANĄ

Neseniai britų ITV televizij-a kelias sa
vaites -rodė filmą „Out“, kuriame ilš kalė
jimo išėjęs banko plėšikais Frank Ross įieš
ko, kas jį išdavė. Rossą ten vaidino britų 
Aktorius Tom Bell.

Dabar BBC rodytame „Holocaust“ jis 
vaidina Adolfą Eichmanną. Kalbėdamasis 
su žurnalistu, jis teisindamasis dėl to vaid
mens pasisakė: „Buvau visiškai nusigyve
nęs, ir -man reikėjo pinigų, štai .kodėl vai
dinau“.

VIENIŠUMAS

Tur būt, tais vienišumas veikia žmogų, 
nes kartais aš turėdavau tiesiog kovoti, 
kad nepiasiduočiaiu didžiulei apatijai. Dar
bais įstaigoje pasidairė beveik neįmanomas, 
nes mano sekretorė-ve-rtėja arba žiūri 
įspyrusi į mane akis, arba kas 5 ar 10 mi
nučių pertraukta -mane savo kvailais klau- 
si-miaiis.

Kol tuos dvejus metus buvome Lenin
grade, įsidėmėjau, kad vienas amerikietis 
nusižudė, o kiti trys turėjo -grįžti n-amo 
dėl pairusių nervų. Jų klausimas nėra psi
chinės -ligos klausimais, o tiesiog tasai slė
gimas, kad tau negalima-, ko tu nori, arba 
turi vesti juokingus -pokalbius įsu sovieti
niais pareigūnais, -nors žinai, jog jie d-aro 
viską, ką gali, -ka-d tik tavo gyvenimas bū
tų kuo labiau neįmanomais, tačiau priėmi
muose jie pasirodo lyg kokie žvaigždėmis 
sužibę chameleonai.

Kai praeitais metais Leningrade lankėsi 
ponia Walter Mondiale, aš buvau pristaty
tas už -saugumą atsakingam KGB agentui. 
„Na, na, tai čia yra tas Sveilis“, ‘šypsoda
masis j-is tarė.

Kitą dieną, kai ponia Mondale lankė Er
mitažo muziejų, jis -iš anksto davė man ži
noti, kuriais koridoriais ji eis, ir -apskritai 
buvo labai paslaugus, kad tik -aš galėčiau 
minios -priekyje būti ir fotografuoti.

Išleidęs -aerodrome ponią Mondale, va
žiavau atgal j miestą ir tikras esu, kad per 
100 jardų už manęs sekė įprastinė uodega.

Kitą įkartą, kai lankiau sovietinį pažįs
tamą, ne pareigūną ir ne disidentą, KGB 
bandė pasiklausyti mūsų pasikalbėjimo — 
įsitaisę -parabolišką mikrofoną, norėjo pro 
mūsų kambario langą sugauti vibraciją.

Rusai tiksliai žino, kiek tu suvalgai, 
kiek išgeri ir kiek surūkai.

Telefoninių užsakymų parduotuvė

Ne taip kaip Maskvoje, už užsieninę va
liutą pa-gal -kuponus maistą perkantiems 
diplomatams Leningrade yra telefonu už
sakymus priimanti parduotuvė. Jei rytą 
užsakai, popiet tau į butą pristato.

Užsakymų nuorašai keliauja į sovieti
nes įstaigas, kurios tuoj pat -sužino, kokie 
yra užsieniečio valgymo ir gėrimo įpročiai. 
Sovietiniai pareigūnai -sakė man, kad bu
telis alkoholio vienam asmeniui savaitei 
laikoma normaliu -dalyku, o jei jau dau
giau negu toks kiekis, tai jie j-au nebenu- 
leidžiia akių nuo tokio galimo taikinio.

Diplomatams -skirtoji parduotuvė parda
vinėja pakankamai geros rūšies mėsą, kai 
turi jos, sezoninių vaisių ir įvairių sūrių, 
ir visa tai nusukama nuo eilinių parduo
tuvių, kad užsieniečiams nereikėtų stovė-

Y AL TERCER ANO, RESUCITO
Tie žodžiai yra ispaniški. Lietuviškai -tai 

turėtų reikšti „Po trejų metų jis -vėl prisi
kėlė“. Taip pavadino prieš aštuonetą mė
nesių išleistą savo romaną ispanas Viinzai- 
no Oasa-s, dr įvyko Ispanijoje negirdėtais 
neregėtas -dalykas — to romano j-au išpirk
ta daugiau kaip 400.000 egzempliorių, va
dinas, nusipirko kas penkiasdešimtas ispa
nas. Apskritai ispanui neįprasta pirkti 
knygas (jo ir kišenė dažniausiai neleidžia 
tokios prabangos).

Knygos -autorius yra aiškus frankistas, 
diktatūros šalininkas, ir tai matyti iš viso 
romano. Sako, rolmanas nėra koks nors 
ypatingas literatūros kūrinys, bet, matyt, 
tema jaudina kai -kuriuos ispanus. Tais ro- 
m-anas pradedamas 1978 m. lapkričio 20 d.
— trečiosiomis metinėmis nuo gen. Fran
co mirties. Kritusiųjų slėnio bazilikos, kur 
palaidotas Franco, zakristijonais pastebi, 
kad diktatoriaus kapas tuščias, tai bėga 
per bažnyčią ir Saukia: „Ji-s prisikėlė! Jis 
prisikėlė!“

Toliau pasakojime grįžtama į kelias sa
vaites prieš tą sukaktį ir vaizduojama, 
kaip per trejetą metų sunyko demokratinė 
Ispanija. Kraštas paskirstytas į automati
nes sritis, visi -priklauso profesinėms -są
jungoms (tik prostitutės neturi profesinės 
sąjungos — jos yra -apsijungusios Meilės 
darbininkų jungtiniame sindikate). Vyks
ta nuolatiniai streikai dėl atlyginimų, dėl 
to bendrovės bankrutuoja-, ir jų akcijas 
mėgėj-ai renka taip, kaip kiti pašto ženk
lus. Viduriniosios klasės organizuotai! -sten
giasi nemokėti mokesčių. Madridas pilnas 
elgetų, nusikaltimų nežmoniškai padaugė
ję-

Ispaniją pažįstantieji laikralštininkai sa
ko, kad -taip nėra, kaip Casas vaizduoja ro
mane. Autonomij-a atskiroms krašto sri
tims buvo duota, bet tai beveik jokios 
reikšmės neturi. Krašto ekonomija nėra 
gera, bet vis dėlto ir -infliacija pristabdyta
— pernai buvo 26 procentai, o šiemet tik 
14. Vadina®, romanas ne tikrovę vaizduo
ja. O jeigu kas gali traukti ir ne f Tankis
tą, tai romane užtinkami ironija ir jumo
ras (ipvz., kad komunistai mėgsta šilkines 
pižamas, kad Ispanijos įstojimas į EEB 
reiškia pastangas -sunaikinti jos ekonomi
ją ir t. t.).

Romano pabaigoje sužinome, kad Fran
co neprisikėlė. Girtas zakristijonas sukū
rė visą istoriją. Tačiau žinia pasklido, ir 
ispanai pradėjo veržtis į Madridą. Sostinės 
gatvėmis jau žygiuoja Mėlynosios divizijos 
veteranai, apsikabinėję geležiniais kryžiais 
ir dainuodami „Ich hatt‘ einen Kamera- 
den".

ti didžiulėse eilėse. Taip pat galima gauti 
bjauraus skonio -indiško mango sulčių -ir 
vietn-amišk-ų ananasų sulčių, nuo kurių 
trys mano -pažįstami buvo apsinuodiję.

Kaimyninės maisto parduotuvės beveik 
neturi ką išdėstyti, -tik jų lentynos pilnos 
konservuotų pomidorų, konservuotų barš
čių, pusiau apipuvusių bulvių ir beskonių 
kopūstų ir burokų. Kartais būna kalifor- 
niškų citrinų po 3 dolerius už svarą, taip 
pat Afrikos greiipfruitų ir apelsinų.

Bet -jei tu turi komunistų partijos -bilie
tą, tuojau susiranda ir kitokių dalykų, 
nors jie ir nebūna viešai -išdėstyti. Kartą 
buvo -pradėta pardavinėti užsienietiškos 
jautienas važma, ir tuoj-au -susidarė laipie 
150 -pirkėjų eilė.

Tuo tarpu šalia parduotuvės sustojo 
juod-a dengta Volga -paspalvint-aiis langais, 
ir šoferis nuskubėjo į eilės priekį, pamoja
vo partijos bilietą -ir tuoj pat gavo rinkti
nį gabalą -mėsos.

Akimirksniu sumetė, ką daryti
Eilėje 50-uoju stovėjęs pasikeitimą 

mokslininkais vykdant -atsiųstasis JAV 
profesorius nusprendė, kad jis jau pakan
kamai Ilga! bus laukęs, nuėjo prie jautie
ną kapojančios moters, išsitraukė -savo 
amerikietišką kredito korttelę, pakišo j-ai 
panosėn, kaip matė tą partinį šoferį įda
rant, ir j-aim tuojau buvo reaguota.

Nors ji nepajėgė susigaudyti lotyniško
je -abėcėlėje ir du apskritimai kortelėje 
buvo misterija j-ai, bet ji tuoj pat bus pa
galvojusi, kad čia yna kažkas -reikšminga, 
ir pasakė j-am, kad jis gali -gauti jautienos, 
kiek tik nori. Tai buvo smulkus sėkmingas 
manevras. Grįžo namo jausdamasis, kad 
jis nugalėjo sistemą.

Sovietų Sąjungoje, jei ko nors negali 
gauti nuo lentynos, kyšininkavimas yra 
gyvenimo būdas. Antroji krašto ekonomija 
yra privačios pažintys ir papirkinėjimas, 
ne pinigais, o prekėmis.

Beveik kiekvienas ten -gyvenąs užsienie
tis prilaiko gerus išteklius už kietąją va
liutą pirktos neperbrangios vodkos, kurią 
dalija už pasitarn-avimus. Prisiprašyti ofi
cialią vyriausybinę organizaciją, kad pa
remontuotų tavo diplomatinės klasės buto 
sienas, nuo -kurių byra tinkas, -gali už
trukti savaites .ar mėnesius, o juodosios 
rinkos koks nors dailidė už porą butelių 
vodkos atliks tai per 15 minučių.

O jeigu tai bus moteris, triką padarys 
pora numerių „Vogue“ ar „House Beauti
ful“. Juodojoje rinkoje šiuo metu 1978 m. 
Sears katalogas kainuoja 15 rublių (21.60 
dol.). Net ir už poros metų senumo madų 
magaziną gausi 10 dol.

Kai -kuriose vidurinės Rusijos srityse 
parduotuvėse mėsos nėra buvę metų me
tais. Gyventojai įskatiniami- -auginti savo 
daržoves ir savo .gyvulius. Grįžęs iš vidu
rinės Rusijos inžinierius sakė man: „Jei-gu 
žmonės patys neaugintų sau, tai vėl būtų 
toks pat badas, kaip 1922 m."

Grįžusį į Jungtines Valstybes žmonės 
klausinėja mane, kaip ten tenka gyventi 
ir dirbti Sovietų Sąjungoje. Aš atsakau: 
„Įdomu buvo. Nieko didaus, nieko puikaus, 
bet tik įdomu“.

LAZDIJIEČIAI SEINUOSE IR PUNSKE
Kapčiamiesčio kultūros -namų vyrų ir 

moterų ir Seirijų kultūros namų moterų 
vokaliniai .ansambliai, Lazdijų pagyvenu
sieji šokėjai ir to miesto estradinis an
samblis ,jo solistai ir šokėjai buvo nuva
žiavę koncertuoti į Seinus ir Punską.

Jie ten suruošė tris koncertus: Seinuo
se, šilelyje prie Seinų ir Punske.

Kadangi Punske dar tik statoma lietu
vių licėjaus salė, tai koncertas vyko kluo
ne. Šis koncertas palikęs neišdildomą įspū
dį.

Punskas tad-p pat parodęs, ką gali jo lie
tuviška kaimo kapela „Klumpė“ ir kultū
ros centro -direktoriaus Alg. Vainos vado
vaujamas estradinis -ansamblis „Punia“, 
kuris ne tik saviems koncertuoja, -bet j-au 
esąs buvęs -išvažiavęs gastroliuoti į Rytų 
Vokietiją.

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ PANEVĖŽYJE
Lenino vardo aikštėje Panevėžio mieste 

prie dramos teatro pagal jauno architekto 
Mindaugo Steponavičiaus projektą buvo 
pastatyta dviejų aukštų „Rūta“ — antroji 
gėlių -parduotuvė mieste.

PROFESORIUS, KURIS AUKŠTINA 
LUBINUS

Britanijos Read-inigo universitete dirbąs 
prof. Watkin Williams dideles viltis deda į 
lubinus, -kuriuos, tur -būt, ne vien tik dzū
kai Lietuvoje sėdavo kaip trąšą, o dabar 
svetur kai kas darželiuose augina dėl to, 
kad jie gražiai žydi.

Prof. Williams ne dėl gražumo juos 
brangina. Jo įsitikinimu, lubinas visiškai 
galės atstoti sojos pupeles, kaip augalinio 
-aliejaus šaltinis. Britanijia galėsianti lubi
nų savo krašte prisiauginti ir sutaupyti 
pinigų — nereikėsią sojos pupelių -a-r -alie
jaus iš -svetur įsivežti. Bėda tik esanti ta, 
kad Britanijos -klimatas nelabai tikęs lubi
nams -auginti.

Tačiau profesorius įspėja tuos, kurie 
darželiuose -augina lubinus: jiems nepasi
seks praturtėti, nes tų dekoratyvinių rūšių 
-daugumas yra smarkiai nuodingas.

LIETUVOJE
MASKVOJE MIRĖ R. JANUŠKEVIČIENĖ

Maskvoje mirė Regina Januškevičienė 
(buvo gimusi 1896 m.), nuo jaunystės gy
venusi Leningrade, rašiusi eilėraščius, fil
mams scenarijus, vertųsi į rusų kalbą lie
tuvių rašytojų knygas (P. Cvirkos, Jono 
Marcinkevičiaus, B. Sruogos, I. Simonai
tytės, J. Avyžiaus, A. Venclovos ir kitų), 
po karo kurį laiką gyvenusi Kaune ir dir
busi -kino studijoje.

SKUNDAS KAIMO JONIO ADRESU

„Literatūros ir meno“ -septynių -dienų 
-skiltyje prisimenami pirmieji pokario me
tai, k-ad rugiapiūtė būdavo vykdoma primi
tyviu būdu, tačiau ne viskiais gera ir šian
dien:

„Juk šiandien -taip toli pažengta. Antra 
vertus, jis, pokario meto grūdas, kurio taip 
trūko, išmaitino visiškai naują mūsų žmo
nių kartą, didžiai išsimokslinusią, turtin
gą, tačiau neretai pami-rištančią duonos 
riekės vertę. Pakilo į padebesius autorite
tas kaimo jonio, kai jis įtapo aukštos kvali
fikacijos mechanizatoriumi. Antai -praėju
sią -savaitę mačiau, -kaip jis mūsų j-au mi
nėtame rajone, išsukęs kombainą iš nu
kirstų .rugių lauko į respublikinės reikš
mės -asfalto juostą, plėšė patižusius nuo 
kaitrios saulės -smalos gabalus kombaino 
vikšrais. Taigi -aukštai pakelta nosis že
mės nebemato.

„Nejaugi kaimo žmogus, taip aukštai sė
dėdamas ir besididžiuodamas savo galia, 
užmirš duonos ir žemės kvapą?“

MAMOS PAMOKA

Vaikai žaidė „slėpynes“. Kol vienas 
skaičiavo iki dešimt, kiti turėjo išsislaps
tyti. Didesniųjų tarpe buvo ir penkiametis 
Juliukias. Lekia jis už -agrastų krūmo pa
sislėpti, o iš paskos — viščiukas. Juliukas 
grįžtelėjo ir ilš visų jėgų tryptelėjo koja 
viščiuką. Vaikai metė žaidimą, -susijaudi
nę apstojo negyvą geltonsnapį.

— Begėdi, beširdi, — puolė jį vyresnie
ji. Juliukas -su ašaromis aiškino:

— Aš nenorėjau, aš netyčia, maniau, 
kad jis -bėga žiūrėti, kur aš pasislėpsiu.

Išpuolė iiš trobos Juliuko motina dr grie
bė jį į glėbį.

— Nenervinkit mažo, — subarė kaimy
nų vaikus. — Užteks tų viščiukų. Dėl -ke
lių -kapeikų čia tokia tragedija. Marš į sa
vo namus, jei nemokat gražiuoju...

S. Giedraitytė („Valstiečių laikraštis“)

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS

M-ano reikalai pasitaisė — šiandien nu
nešiau kailinius į lombardą. (Iš pokalbio)

• ••
Paskubėk, nes nesutilps! į laiką.

(Treneris — bėgančiam sportininkui)

Rodeziški suvenyrai
Rodezija šiuo metu yra kryžkelėje, iš 

kurios ji turės pasukti kita kryptimi-. Bal
tieji tūkstančiais bėga, nes nebėra tikri, ko 
sulauks, kai į valdžią -ateis juodieji, kurie 
sudaro krašte daugumą (baltųjų yra- apie 
240.000). Tačiau tiek bėgantieji, tiek kol 
kas dar pasiliekantieji nori Išiiek tiek pasi
pelnyti ■— prisirinkti suvenyrų. Todėl su
pirkinėjama vėliavos, pašto ženklai', meda
liai, pinigai. Rodezijos sostinėje Salisbu- 
ryje išiuo metu nebegalima gauti vėliavų 
— jos išpirktos (Londone, sako, už rode- 
zišką vėliavą mokama apie šimtas svarų). 
Jas gaminusi firm-a stengias! patenkinti 
pareikalavimą — vėl -audžia ir siuva ir 
pard-avinės maždaug po -aštuonis svarus.

Saii-slburyje, sako, labai įdomios būna 
pašto ženklų varžytynės — varosi pirkėjai 
ir įvaro nuostabias sumas. Kol Rodezija 
buvo Britanijos kolonija, tai turėjo maž
daug britiškus ženklus. Štai 1965 m., kia-i 
Rodezijos baltieji paskelbė savo krašto ne
priklausomybę, ten buvo pašto ženklas su 
Churchilliu. Dabar varžytynėse už tokį 
ženklą mokama apie 2.500 svarų! Ženklai 
su Britanijos karaliene, ant kurių už
spaustas žodis „Nepriklausomybė“, jiau be
veik išgraibstyti, nebepatenka į varžyty
nes. Jų vertė pakilo ketveriopai.

Kad neseniai buvo pabrangintas paštas, 
Rodezija prispausdino naujų pešto ženklų 
šimtais -tūkstančių daugiau negu norma
liai reikėtų, bet pareikalavimas didžiau- 
sias.

Supirkinėj-ami pinigai ir medaliai. O da
bar policija -akylai žiūri, kad gatvių kam
puose niekas neplėšytų užrašų. Daugelis 
gatvių .turi tokius pavadinimus, kaip Rho
des, Stanley, Speke, Jameson, Baker. Tie 
užrašai, aišku, bus nulupti, kai juodieji 
perims valdžią. O kolekcionieriai jau da
bar norėtų juos nulupinėti, kaip -senieną, 
už kurią bus galima gauti pinigų.

Yra Rodezijoje senų 'knygų apie tuos lai
kus, kai ten pionieriais kūrėsi baltieji. Da
bar jos perspausdinamos, nes pareikalavi
mas ko didžiausias. Dar vienas biznis — 
asmens pažymėjimų -kortelės. Registracijos 
biuras nespėja jų išdavinėti — visi staiga 
panoro išsiimti, eilės laukia-. Valdininkai 
sako, -kad tos kortelės taip pat yna suveny
rai
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4 EUROPOS LIETUVIS

Europos _
Lietuvių Kronika

linkių lietuvius kviečiame kuo gausiau at
silankyti. Taip pat prašome praleisti kele
tą valandų lietuvių namuose. Vietos bus 
visiems. Pradžia 6 vai. p. p.

Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONAS

D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Rugsėjo 16 d. — Londone, Dainavos tur- 
lis.

Rugsėjo 30 d. 17 vai. — šv. Kazimiero 
klube, Londone, organizacijų atstovų pa
sitarimas P. L. J. kongreso reikalu.

Spalio 13 d, — Pabaltlečių koncertas 
Londone, Chelsea Old Town Hail.

Spalio 14 d. — N. Linkevičiūtės ir B. 
Prapuolenio koncertas Bradforde.

Spalio 21 d. — N. Linkevičiūtės ir B. 
Prapuolenio koncertas ir 'šokių vakaras 
Not-tinhgame.

Spalio 21 d. 19 vai. — Šv. Onos draugi
jos rudens balius Londone, Sporto dir Soc. 
klube.

Lapkričio 4 d. — DBLS Tarybos posėdis 
Derbyjle, dalyvauja organizacijų atstovai.

Lapkričio 26 d. — Baltų Tarybos paskai
ta Londone, apie tikinčiųjų padėtį Baltijos 
respublikose. Kalbės (angliškai) Miari-te 
Sapiets.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

N. Butkus — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. A. D. Britanijoje

PARĖMĖ SPAUDĄ

Andrius Muraitis, gyv. Vokietijoje, užsi
prenumeravęs „Europos Lietuvį“ viene- 
riems mietiams, pridėjo 55 DM „lietuviškai 
spaudai palaikyti“.

Nuoširdus ačiū už dosnią paramą.

SIUNČIANT PINIGUS

D. Britanijos lietuviai, kurie siunčia „E. 
L.“ prenumeratos mokestį, prašomi paisto 
orderiuose ar čekiuose aiškiai užrašyti pi
nigų gavėją: Lithuanian House Ltd. Pašto 
orderį reikia perbraukti skersai.

Lygiai taip pat reikia padaryti siunčiant 
pinigus „Geležiniam fondui“ ar aukas ki
tiems reikalams, pridedant laiške paaiški
nimą, kuriam tikslui pinigai siunčiami.

Siunčiant DBLS nario mokestį, reikia 
užrašyti pinigų gavėją: Lithuanian Asso
ciation in Gr. Britain, ir palšio orderį per
braukti, kaip aukščiau.

Siunčiant aukas Tautos Fondui, čekiuo
se ir pašto orderiuose pinigų gavėją užra
šyti: Lithuanian National Fund ir orderį 
perbraukti skersai.

Laiškus adresuojant, prie -aukščiau pa
minėtų organizacijų pavadinimų prirašyti 
Lietuvių Namų adresą: 2, Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT.

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE
Jonas Vaitkutis, iš Montrealio, lankėsi 

Lietuvių Namuose. Jis buvo trumpam su
stojęs Londone, pakeliui į Europos konti
nentą, Tolimuosius Rytus ir Australiją.

NAUJAS LONDONIETIS
Neseniai Londone apsigyvenęs Antanas 

Dambriūnas, kaip rašo „Draugas“, praeitą 
žiemą Seton Hall universitete, JAV, įsigijo 
magistro 'laipsnį iš prekybos administraci
jos, specializuodamasis tarptautinių finan
sų srityje. Šį pavasarį pradėjo dirbti War
ner Communication, Ine., kurios būstinė 
yra Londone, kaip „internal auditor". Ry
šium su darbu jis dažnai važinėja į konti
nentą.

Savo jaunystę Antanas praleido Wa
shington, D. C. Augo šeimoje, susidedan
čioje ilš sesers Marytės, kuri yra dabar 
mokytoja Vasario 16 gimnazijoje, motinos 
Elenos šidl-auskiaiitės-Dam-briūnienės ir tė
vo kalbininko a. a. Leonardo Dambriūno.

Būdamas moksleivis Antanas lankė Wa
shington© Kristijono Donelaičio lituanisti
nę mokyklą. Ją baigęs toje mokykloje dės
tė ndt 3 metus. Buvo vienas iš labai veik
lių W-ashingtono moksleivių -ateitininkų 
kuopos narių bei vadų. Mėgo sportą ir bu
vo sporto klulbo „Vėjo“ vienas iš pagrindi
nių sportininkų. Gyvendamas Washingto
ne ir eidamas į Maryland© universitetą, 
kurį baigė įsigydamas politinių mokslų 
bakalaureaitą, turėjo dar ir laiko priklau
syti Baltimorės tautinių šokių grupei „Ma
lūnui“.

Išvykęs į New Yorką gilinti savo studi
jų nepamiršo vistiek lietuviškos veiklos. 
Įstoja į įvairias veiklas, tampa N. Y. Ame
rikos Lietuvių Jaunimo sąjungos tarybos 
nariu. Šoka 2 metus su N. Y. tautinių šo
kių ansambliu „Sadute“ ir dalyvauja pas
kutinėje šokių šventėje. Bendradarbiauja 
N. Y .Lietuvos Atminimų radijo progra
moje, kaip jaunimo žinių pranešėjas.

Turime vilties, tad ir Londone gyvenda
mas A. Dambriūnas ras laiko lietuviškai 
veiklai.

RUDENS ŠOKIAI
šeštadienį, spalio 21 d. Londono liet, 

sporto ir socialinio klubo būstinėje, 345A, 
Victoria Park Rd., E9, ruošiamas rudens 
balius.

Įėjimas — 1 sv.

bradfordas

LONDONAS

DAINAVIEČIŲ TURGELIS
Penktasis turgelis įvyks šeštadienį, rug

sėjo 16 d. Portobello Court Club Room 
(Community Centre), Portobello Rd., 
London Wil, nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p. 
P.

DĖL NEMOKAMŲ BILIETŲ

Londono transporto valdyba papildomai 
praneša, kad kiekvienas Londono gyven
tojas, pasiekęs pensijos amžių, turi teisę 
gauti nemokamą bilietą autobusais važinė
ti.

Tiems, kurie dar nėra pasiekę pensijos 
.amžiaus, nemokami bilietai autobusais va
žinėti bus išduodami tuoj po to, kai jie pa
sieks tą įaimžių. Bilietui gauti reikės kreip
tis į pašto įstaigą, iš kur normaliai ims 
pensiją. Turintiems bilietus leidžiama ne
mokamai važinėti miesto autobusais darbo 
dienomis tam tikromis valandomis ir Šeš
tadieniais, sekmadieniais bei šventadie
niais — visą dieną. Tuo pat laiku galima 
važinėti ir požeminiu geležinkeliu, primo
kant už visą kelionę ne daugiau 20 penų, 
ir žaliais autobusais „Green Line“ už pu
sę kainos.

Invalidams ir akliems nemokamus bilie
tus išdavinės miesto valdybos socialinės 
globos skyriai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

65 M. AMŽIAUS SUKAKTIS

Bradfordo gausų vyresniųjų piliečių 
būrį rugsėjo 4 d. papildė Alf. Gudas.

Būdamas judraus, aktyvaus būdo ir pla
čių interesų, A. Gudais nuo pat įsikūrimo 
laikų Bradforde įsijungė į visuomeninę 
veiklą. Pradžioje dalyvavo DBLS Gr. Hor
ton skyriaus veikloje (1949-1956), vėliau, 
įsigijus klubą, perėjo į Bradfordo skyriaus 
ir klubo narius. Kelis kantus atstovavo 
skyrių DBLS metiniuose atstovų suvažia
vimuose. Atidžiai 'skaito lietuvišką, o taip
gi anglišką spaudą ir nepraleidžia jokių 
susirinkimų (ar minėjimų.

Rugsėjo 3 d. po pamaldų Kat. Bendrijos 
valdyba A. Gudui, tos valdybos nariui, su
rengė kuklias vaišes. Dėkodamas sukaktu- 
viniinlkul už gražią talką, kun. kapelionas 
palinkėjo aktyvumo ir ateityje, įteikęs do
vanėlę. Gražiai jį pasveikino ir kiti Ben
drijos valdybos nariai, o L. šilingaitė čia 
pat sukūrė jam sveikinimo eilėraštį. A. 
Gudas padėkojo už atsiminimą, pažadėjęs 
ir ateityje nenuleisti rankų. Jis ii’ toliau, 
dirbs tekstilės fabrike, tik jau ne nakti
mis, — keliais valandas vakarais.

Ilgiausių metų!

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 17 d., sekmadienį, rengiamas 

Tautos Šventės minėjimas Vyčio klubo sa
lėje.

Kun. J. KUZMICKIO paskaita.
Meninėje dalyje Manchesterio L. R. ir 

Filmo vienetas parodys Bradfordo ir kitų 
kolonijų lietuviškos veiklos aktualijas.

Pradžia 4 vai. p. p.
Tą pačią dieną 12.30 vai. bus iškilmingos 

Mišios už Tėvynę.
Skyriaus ir klubo valdybosir Tautos šventėje, 18 vai., Lietuvių 

Židinyje.
NOTTINGHAME — rugsėjo 17 d., 11.15 

vai., Židinyje
DERBYJE — rugsėjo 17 d., 14 vai., Bridge 

Gate
WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 17 d., 18 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square, Snow Hall.

BRADFORDE — rugsėjo 17 d., 12.30 val., 
iškilmingos Mišios už Tėvynę.

MANCHESTERYJE — rugsėjo 24 d., 12.30 
vai., St. Chad's bažn.

HUDDERSFIELDE — rugsėjo 24 d., 1 vai. 
p. p., šv. Juozapo bažn. Pamaldų me
tu giedos svečias iš Škotijos Pranas 
Dzidolikas.

MANCHESTERIS
PADĖKA

L. F. R. vienetas nuoširdžiai dėkoja Juo
zui Kintai už 10 svarų vieneto reikalams 
auką ir kartu yna sužavėta šio tautiečio 
giliu reikalo supratimu, ir dar tuo, kad ža
da vienetą paremti ir ateityje.

L. F. R. vienetas

ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio slkyr. valdyba rug
sėjo 16 d., 'šeštadienį, Manchesterio lietu
vių socialinio klubo būstinėje rengia Tau
tos Šventės minėjimą. Paskaitą skaitys H. 
Vainius iš Boltono. Manchesterio ir apy

DBLS SĄSKRYDIS
Lietuvos nepriklausomybės 60 metų su

kakčiai atžymėti Wolverhamptone DBLS 
sąskrydis sutraukė apie 600 lietuvių, kurie 
suvažiavo iš plačios apylinkės.

Civic Hall salė, kur šeštadienį, rugsėjo 
2 d., visi susirinko, buvo išpuošta gyvo
mis gėlėmis. Erdvioje salėje gražūs fonta
nai, scenoje — anglų bei lietuvių tautinės 
vėliavos ir VI. Narbuto nutapytas Vytis. 
Žavėtinu vaizdu galėjo pasigrožėti kiek
vienais lietuvis.

Sąskrydžio dalyvius nuoširdžiais žo
džiais pasveikino Wolverhamptone bur
mistre, pareikšdama savo ir miesto valdy
bos džiaugsmą, kad D. Britanijos lietuviai 
susirinko šioje gražioje salėje, ir kad lie
tuviai, gyvendami šiame krašte, išlaiko 
savo tradicijas ir kultūrą. Ji mums primi
nė, kad Šitame kraište tad yra prieinama 
visoms tautybėmis. Ji pasakė: — „Aš esu 
burmistras Jūsų ir visų kitų“.

Už šiltus sveikinimo žodžius labai gra
žiai padėkojo jai Sąjungos pirmininkas J. 
Alkis, įteikdamas garbingai viešniai gin
taro ir lietuvių tautiniais raštais išsiuvi
nėtų audinių. DBLS pirmininkas savo kal
boje labai aukštai įvertino D. Britanijos 
vyriausybės, po ikaro ipiriėmiusios pabėgė
lius, humaniškumą. Tas pagaliau išėjo į 
naudą ir šiam kraštui, nes čia apsigyvenę 
lietuviai tapo vertingais bendruomenės 
nariais.

Kalbėdamas susirinkusiems tautiečiams, 
J. Alkis paaiškino 'šio sąskrydžio prasmę. 
Nors pavargęs iš kelionės (vos prieš 24 
vai. grįžęs iš Skautų tautinės stovyklos 
Amerikoje), DBLS pirm. J. Alkis kalbėjo
si su miesto burmistre, aiškino jai progra
mą ir padėjo jai susilkalbėtisu sąskrydžio 
dalyviais, lydėdamas ją tarp susėdusių 
prie staliukų.

Programos meninę dalį pradėjo Wolver- 
hiampltono tautinių šokių grupė, vadovau
jama G. Ivanauskienės, pašokusi tris šo
kius. Nors pati grupė yra jauna, bet turi 
pakankamai entuziazmo. Todėl jiaii 'buvo 
nepagailėta katučių.

LondoniiSkliiaim solistui Justui Černiui 
akompanavo puikus pianistas Vincentas 
O'Brien. Gaila, kaldi šio pajėgaus ir (talen
tingo dainininko publika- negalėjo gerai 
girdėti. Salėje nebuvo garsintuvo, o pub
lika jiaiu buvo įsilinksminusi. Tik tie, ku
rie sėdėjo arčiau, galėjo pasigrožėti melo
dingomis lietuvių dainomis.

Londono (šokių grupė „Lietuva“, kiek te
ko girdėti, yra sudaryta ne tik iš sostinės, 
bet iiir iš kiltų kolonijų jaunimo. Ši grupė 
geriau parengta ir akordeono muzikai pa
lydint gražiai palšoko. Kai kurių šokių 
kombinacijos -buvo nematytos, jos yra pui
kios ir gražiai atliktos.

Visiems šokėjams ir vadovams publika 
dėkojo. Pagairba jauniems šokėjams ir iš
eivijos gyvybės išlaikytajam®.

Publikai pageidaujant, programa buvo 
tęsiama be pertraukų.

Scenos šviesoje pasirodė Violeta Ra
kauskaitė. Kai kurie mūsų jau žinojome 
apie jos gabumus, bet ji mus visus nuste
bino savo modemišku stilium, švelniu 
balsu ir -gyvais žavinčiais judesiais, šii pro
fesionalinio lygio dainininkė išpildė -alš- 
tuonias dainas, sugraudinusi, pralinksmi
nusi ir grąžinusi vyresnės kartos žmones į 
pirmosios meilės laikus. Ji ne tik -gražiai 
dainavo, bet ir pati yra graži, žavinga.

Triukšmingai ijiai padėkojo publika. Dė
koja jai ir visi organizatoriai už atvykimą 
iš Vokietijos.

Padėkoti artistams ar rengėjams ovaci
jos ir plojimai!

Užbaigos žodis buvo tartas Vlado Nar
buto angliškai ir lietuviškai. Jis padėkojo 
miesto galvai (The Mayoress) už atsilan
kymą ir leidimą ipaisinauidbti gražia sale. 
Rengėjų vardu jis taip pat padėkojo vi
siems dalyvavusiems šokėjams ir daini
ninkams, J. Podvoiskiui, kuris daug pasi
darbavo tvarkydamas muzikos instrumen
tus ir sceną, priklauso ypatinga padėka.

Meninė dalis buvo užbaigta Lietuvos ir 
D. Britanijos himnais.

Šokliams grojo Dragūno orkestras, pui
kiai atlikęs senų laikų ir šios dienos melo
dijas. todėl ne tik jaunimas, bet ir senes
nieji linksmai pašoko. Veikė puikūs barai. 
Šaltų ir (karštų užkandžių užteko visiems. 
Susirinkta, pašnekėta, pasimatyta ir at
jaunėta. Dabar lauksime kito -sąskrydžio. 
Trokštame, kad jis būtų mūsų Tėvynėje. 
Bet jeigu ne, tai burkdmės bet kur, ‘bet 
kaip — bet burkimės! Ir būkime taip 
draugiški ir kultūringi, (kaip buvome Wol
verhamptone!

Visiems -atsilankiusiems ačiū ir iki pasi
matymo.

Dalyvis

1978 m. rugsėjo 12 d. Nr. 3G (1426)

MIRĖ IEVA SIMONAITYTĖ

Rugpiūčio 27 d., eidama 82-uosius me
tus, Lietuvoje mirė rašytoja Ieva Simonai
tytė.

Gimė ji 1897. I. 23 d. Vanagų k., Klaipė
dos aps., neturtingų lietuvių šeimoje. Vai- 
gystėje patryė daug Skurdo ir kitokio var
go, o Skaityti ir rašyti pramoko savaran
kiškai. Pramokusi siuvėjo amato, kurį lai
ką vertėsi juo, kėlėsi iš vieno kaimo į ki
tą. 1914 m. ji paskelbė pirmuosius savo 
kūrinius ir įsijungė į Klaipėdos krašto lie
tuvių kultūrinę veiklą.

Plataus populiarumo ir aukšto įvertini
mo susilaukė nepriklausomoje Lietuvoje 
1935 m. pasirodęs jos romanas „Aukštųjų 
Šimonių likimas“. Šiame kūrinyje buvo 
talentingai aprašytas Klaipėdos lietuvių 
vienos giminės likimas.

Po to sekė jos romanai „Pavasarių aud
roje“ ir „Vilius Karalius“ I dalis, ir „Be 
tėvo“. Po karo Lietuvoje pasirodė jos pro
zos rinkinys „Apysakos“, -apysaka „Pik
čiurnienė“ ir romano „Vilius Karalius“!! 
dalis ir dar keletas kitų knygų.

Jos raštai turi netik grožinę vertę, bet 
taip pat etnografinę ir istorinę reikšmę. 
Todėl I. Simonaitytės vardas bus įrašytas 
lietuvių literatūros istorijon šalia kitų di
džiųjų Mažosios Lietuvos rašytojų: Done
laičio ir Vydūno.

APKARPYTAS„HOLOCAUST"

Londono lenkų dienraštis „Dziennik 
Polski“ (8. 9. 78) pranėša, kad britų tele
vizijoje rodytas filmas „Holocaust" tavo 
apkarpytas. Jame nebuvo Amerikoje rody
tų scenų, kur lenkai šaudė žydus, nebuvo 
lenkiškų uniformų Ir lenkų erelių.

Pagal lenkų laikraštį, lenkus šmeižian
čias scenas iškirpo ilš filmo BBC, gavusi 
lenkų veteranų SPK organizacijos protes
to laišką.

Dėl lietuvius šmeižiančių scenų -panašų 
protestą JAV-bėse buvo pareiškusi ALTA. 
Todėl D. Britanijoje rodytame filme tų 
scenų taip pat nebuvo.

DAIL. ADOMO VARNO PAGERBIMAS

Prof. Adom-as Varnas, mūsų dailės vete
ranais, eina šimituosius metus. Žmonijos is
torijoje tai pirmas atsitikimas, kiad profe
sionalas dailininkas sulauktų tokio am
žiaus. Nuo -pat jaunystės prof. Varnas yra 
nenuilstantis visuomenės veikėjas. Dar 
studijuodamas fotografuoja Lietuvos kry
žius, nepriklausomą Lietuvą įkuriant jis 
projektuoja pašto ženklus, pinigus ir ima
si visų jaunai valstybės organizacijai būti
nų darbų, kur buvo reikalingas pajėgus ir 
sąžiningas dailininkas, (kaip kuriant Teat
rą, Meno Mokyklą ir kt. Savo ilga- visuo
menine veikla jis yra užsipelnęs visų lie
tuvių pagarbą. Užtat jo sukaktis minėtina 
visų lietuvių kuo -plačiausiai.

Čikagoje, kur prof. A. Varnas gyvena, 
minėjimas tas suruoštas gruodžio 2 d. 
(šeštadienį) Tautiniuose Namuose su ati
tinkama -akademija ir sukaktuvininko dar
bų -apžvalgine paroda. Gruodžio 3 d. toje 
pat salėje tęsiamas parodos ir sulkalk-tuvi- 
-ninko parodoje lankymas.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
VAŠINGTONE VEIKLA

Dažnai ne vienam kyla klausimas, ką 
šiais laikais Lietuvos pasiuntinybė veikia? 
Suglaustai atsakant į tai reiki-a pažymėti,

kad Pasiuntinybės darbas daugiau-siaii reiš
kiasi tiesioginiais asmeniškais kontaktais, 
informacijų suteikimu įvairiais klausimais 
asmenims ar įstaigoms, kada į Pasiuntiny
bę -kreipiasi ir prašo žinių, informacijų bei 
literatūros apie Lietuvą, jos problemas.

Be to, Lietuvos atstovas yra nuolatinia
me kontakte įsu Valstybės Departamentu, 
Lietuvos Diplomatine ir Konsulairine Tar
nyba, Latvijos ir Estijos -atstovais bei lie
tuvių veiksniais, šalia to, Lietuves atsto
vas -ir p. O. Bačkienė gauna daug įvairių 
kvietimų Ilš ambasadų ar oficialių įstaigų 
dalyvauti priėmimuose bei įvairiuose ren
giniuose.

1978 m. birželio mėnesį O. ir S. Bačkiai 
gavo kvietimus dalyvauti šiuose priėmi
muose: birželio 1 d. Tunizijos tautinės 
šventės proga, -birželio 2 d. Latvijos atsto
vo ir -ponios Dinbergs rengtame priėmime, 
birželio 6 d. Karalienės Elžbietos II gimta
dienio proga Lietuvos atstovas dalyvavo 
D. Britanijos ambasadoriaus priėmime. 
Po to, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai 
susitiko pasitarti einamaisiais klausimais, 
liečiančiais jų kraštų bei pasiuntinybių 
problemas.

Birželio 19 d. O. ir S. Bačkiai -dalyvavo 
International Management -and Develop
ment Institute priėmime, o birželio 20 d. 
Kuwait ambasadoriaus ir žmonos rengta
me priėmime.

Popiežiaus Povilo VI penkiolikos metų 
išrinkimo sukakties proga Lietuvos atsto
vas ir p. O. Bačkienė dalyvavo Apaštališko 
Delegato ta proga surengtame priėmime 
Apaštališkoje Delegatūroje.

Toks, trit, yra vaizdas iš Lietuvos Pa
siuntinybės uždavinių, -susijusių su dabar
tine Lietuvos valstybinio tęstinumo realia 
apraiška. („Dirva“)

NAUJAS DUJOTIEKIS
Lietuvoje vyksta paruošiamieji darbai 

Vilniaus-Kaliningrado (Karaliaučiaus) -du
jotiekiui statyti. Į Lentvarį atvyko didelio 
diametro vamzdžių, kuriuos pagamino 
Vak. VOkietijos firma „M-anesmian“, trans
portas.

Per Lietuvą į Kaliningrado sritį, prie 
Baltijos jūros pakrantės, bus nutiestas 
daugiau kaip 350 km plieninis vamzdis, 
kuriuo už kelių metų bus tiekiamos gam
tos dujos, ateinančios iš Baškirijos. Dar 
šiais metais bus suvirinti vamzdžiai ke
lioms dešimtims kilometrų dujotiekio. Nu
matoma, kad sunkiausia bus pravesti 
vamzdį per Nemuną.

„E. L.“ SKAITYTOJŲ NEMAŽĖJA
Iš lietuvių, kurie po karo apsigyveno D. 

Britanijoje, mūsų turimomis žiniomis. 
1975 metais -mirė 43, 1976 m. — 44, 1977 
m. — 53 ir 1978 m. ligi rugsėjo mėn. — 34 
žmonės (it. y. tiek pat, kiek ir 1977 m. per 
8 mėn.).

Iš mirusiųjų 86% neskaitė „E. Lietuvio“, 
ir gal būt jokios kitos liet, spaudos. Per 
pastaruosius 3 metus padidėjo „E. L.“ 
skladitytoj-ų kiltuose Europos kraštuose ir 
užjūryje. Todėl bendras prenumeratorių 
skaičius ne tik nesumažėjo, bet truputį pa
didėjo.

Pastebėta, kad išeiviai, kurie skaito sa
vo spaudą, ilgiau -gyvena.

Rizika mirti nuo masinio skiepijimo yna 
didesnė negu rizika -mirti -niuo raupų.

Prof. Arie Zuckermann, Londono Higie
nos iiir Tropinės medicinos mokykla

PABALTIECIŲ KONCERTAS

Estijos .Latvijos ir Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 60 metų sukaktims 
paminėti, Baltų Taryba ruošia iškilmingą 
koncertą Chelsea Old Town Hall salėje, 
Kings Road, London SW3, -penktadienį spa
lio 13 dieną.

Koncerte dalyvaus -iš Čikagos atvykę 
solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis, akompanuos Vincentas 
O'Brien. Taip pat pasirodys Londono (tau
tinių šokių grupė „Lietuva“, Londono Lat
vių chorais, sopranas Lilija Zobenis, pianis
tė Tina Matsmaa ir Estų tautinių šokių 
grupė.

LENINGRADO FESTIVALYJE 
SUVAIDINTI LIETUVIAI

Trečiajame Rusijos nacionalinės drama
turgijos ir Sov. Sąjungos -tautų teatrinio 
meno festivalyje, kuris vyko Leningrade, 
buvo suvaidinti trys lietuvių darbai.

Voronežo teatras pastatė J. Grušo „Mei
lė, džiazas -ir velnias“, Maskvos mimikos ir 
gesto teatras — D. Urnevičiūtės „Tėvuko 
žaislai“, Smolensko teatras — A. Laurln- 
čiuko „Neapykantos spalva“.

Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis, kurie netrukus koncertuos 
Anglijoje.
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